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Nowości 2020 – SIERPIEŃ 

 

 

Literatura piękna 

 
 

 

 

1. Abominacja : Everest, lata dwudzieste XX wieku  / Dan Simmons ; przełożył 

Janusz Ochab.- Czerwonak : Vesper, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alpinizm , Poszukiwania zaginionych , Podróżnicy , 

Tajemnica , Himalaje (góry) , Mount Everest (góra) , Powieść , Horror 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Ekscytująca, mrożąca krew w żyłach opowieść autora bestsellerowego „Terroru‖, Dana Simmonsa, zabiera 

czytelników na niebezpieczną wyprawę w najwyższe rejony Ziemi - Himalaje. W 1924 roku zmagania grupy 

angielskich wspinaczy, których celem było zdobycie najwyższej góry świata, zostają przerwane, gdy podczas 

ataku na szczyt ginie dwóch wspinaczy, George Mallory i Sandy Irving. Rok później trzech wspinaczy - 

brytyjski poeta i weteran Wielkiej Wojny, francuski przewodnik z Chamonix i idealistyczny młody Amerykanin 

- planując zdobycie Mont Everestu, pozyskuje fundusze na wyprawę od pogrążonej w żałobie lady Bromley, 

której syn zaginął w Himalajach. Mimo oczywistych przesłanek arystokratka nie wierzy w śmierć syna, dlatego 

głównym zadaniem wyprawy, do której dołącza kuzynka zaginionego wspinacza, staje się odnalezienie młodego 

Bromleya. Podczas wspinaczki okazuje się, że ktoś… lub coś… podąża tropem śmiałków, a ich życiu zagraża 

śmiertelne niebezpieczeństwo. Kto ich ściga? Jaka tajemnica stoi za niewyjaśnionymi zaginięciami wspinaczy              

w 1924 roku? Bohaterowie ekspedycji poszukiwawczej odkrywają tajemnicę o wiele bardziej przerażającą i... 

odrażającą niż jakiekolwiek mityczne stworzenie.  
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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:  2020-08 

 

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. Andyjski dysk / Czesław Kierzk.- Gdynia : Wydawnictwo Novae Res, copyright 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Archeolodzy , Ekspedycja naukowa , Ludy tubylcze , 

Tajemnica , Peru , Powieść , Fantastyka , Science fiction 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Pierwsza połowa lat 80. XX wieku. Tadeusz Nowak, młody polski etnograf i archeolog, wraz z innymi 

naukowcami wyjeżdża na wyprawę badawczą do Peru. Jej oficjalnym celem jest poszukiwanie ruin budowli 

wykonanych przez tajemniczy rdzenny lud. Wkrótce okaże się, że geniusze megalitycznej cywilizacji stworzyli 

coś, co wprawi wszystkich uczestników badań w osłupienie - niezwykłe pojazdy napędzane energią słoneczną. 

To odkrycie może zmienić całkowicie sposób, w jaki do tej pory postrzegano geologiczną przeszłość Ziemi. 

Tadeusz zdobywa poszlaki, że współorganizator wyprawy doktor Armstrong wykonuje jakąś tajemniczą misję 

mającą na celu pozyskanie starożytnych rozwiniętych technologii i wykorzystanie ich do niecnych celów. Od 

tego momentu polski badacz zaczyna robić wszystko, by zmylić tropy fizyka jądrowego i dowiedzieć się więcej 

o jego planach. 
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4. Apolonia / Ewa Szymańska.- Katowice : Wydawnictwo Szara Godzina, 2019. 

(Bo trzeba żyć / Ewa Szymańska ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szlachta , Rodzina , Mezalians , Miłość , Trudne sytuacje 

życiowe , Podlasie , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Szlachcianka – Apolonia Niemyjska wychodzi za mąż za bogatego chłopa – Franciszka Bąka. Ich małżeństwo 

budzi wiele kontrowersji w lokalnym środowisku. Wkrótce wybucha pierwsza wojna światowa, Apolonia rodzi 

córkę, Gabrynię, która jest oczkiem w głowie rodziców. Mijają lata. Rodzą się kolejne dzieci, a przez kraj                       

i najbliższą okolicę przetacza się historia: epidemia ,,hiszpanki‖, odzyskanie niepodległości przez Polskę, wojna 

z bolszewikami, lokalny pogrom Żydów. Pewnego dnia rodzinę Bąków spotyka tragedia. Los boleśnie 

doświadcza Apolonię, a w jej sercu coraz częściej pojawia się rozgoryczenie. Na szczęście, dzięki najbliższym, 

kobieta dochodzi do siebie. Rozpoczyna się nowy etap w jej życiu. Dzieci dorastają, Gabrynia, najbardziej 

pracowita z rodzeństwa, ma swoje marzenia… Bo trzeba żyć jest powieścią o rodzinie, tożsamości i prawdziwej 

miłości. Fabuła tej sagi rodzinnej dzieje się na Podlasiu, a jej tło stanowią wielkie wydarzenia pierwszej połowy 

XX wieku – od wybuchu pierwszej wojny światowej aż po śmierć Stalina. W przygotowaniu drugi tom Bo 

trzeba żyć. Gabrynia.  

 

 

5. Bez litości / Miroslav Žamboch ; przełożył Paweł Doliński ; [ilustracje Dominik 

Broniek].- Wydanie 3.- Lublin ; Warszawa : Fabryka Słów, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bakly (postać fikcyjna) , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-czes. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

 

Nazwisko: Bakly Profesja: były gladiator, najemnik Zadania: przyjmie każde (za odpowiednią zapłatą) 

Najbardziej nie lubi: magii Przyjaciele: nic mu nie wiadomo na ten temat Wrogowie: wielu, zbyt wielu…  

Pomimo, że Bakly nie przepada specjalnie za magią, ta ciągle staje na jego drodze. To przez nią ma najwięcej 

kłopotów i to przez nią musi spłacić pewien rodowy dług. Najmuje się nie tylko jako „prywatny detektyw‖, ale 

też ratuje przed śmiercią na stosie pewną, młodą czarownicę (bynajmniej z nie z dobroci serca). Najemnik 

wyrusza też do Wolnej Strefy jako ochroniarz buchaltera Ochinota, osoby wielce utalentowanej w tropieniu 

przekrętów i wspieraniu bogaczy w pomnażaniu ich „skromnych‖ majątków… Tam również Bakly dostanie 

nietypowe zlecenie. Przecież, czymś te długi rodzinne trzeba spłacać, a nasz bohater podejmie się każdego 

zadania… Cóż, najemnik nie ma lekkiego życia, a jego mroczne i przerażające wspomnienia jest w stanie 

złagodzić jedynie wódka. Jakakolwiek, nawet ta najgorszego gatunku, byle pozwoliła zapomnieć o koszmarze 

przeszłości… I trudno się temu dziwić, zwłaszcza, gdy na jego drodze pojawiają się złowrogie typki spod 

ciemnej gwiazdy i wojownicy ninja — mistrzowie w zadawaniu tortur. Trzeba uczciwie przyznać, że ilość 

brutalnych scen może zmrozić delikatne serca niewiast, ale bez obaw, nie jest to typowa książka trafiająca tylko 

w męskie gusta, panie też znajdą tu coś dla siebie...  
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6. Białe kłamstwa / Piotr Borlik.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Agata Stec (postać fikcyjna) , Policjanci , Psychopatologia , 

Gdańsk (woj. pomorskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Trzeci i ostatni tom serii o Agacie Stec, kontrowersyjnej policjantce z gdańskiego wydziału śledczego. Po 

zabójstwie ważnego świadka w śledztwie po serii makabrycznych morderstw w Gdańsku, gdyńskiego 

biznesmena Jacka Biernata, mężczyzny wyjątkowo bliskiego komisarz Agacie Stec, niespodziewanie to ona 

nagle znajduje się w kręgu podejrzeń i mimo braku przekonujących dowodów trafia do aresztu. Bez środków na 

zapłacenie absurdalnie wysokiej kaucji ustanowionej przez prokuratora, zmuszona jest przyjąć pomoc brata, 

znanego psychologa Artura Kamińskiego. Rola, jaką specjalizujący się w pracy z psychopatami Kamiński 

odgrywa w ostatnich wydarzeniach, jest coraz bardziej podejrzana. Stec postanawia podjąć jego niebezpieczną 

grę, by wymierzyć mu sprawiedliwość. W pewnym momencie zdaje sobie jednak sprawę, że nieświadomie                 

z łowcy stała się zwierzyną. Nie wie, o jaką stawkę toczy się gra, nie wie też, czyje tajemnice są motorem 

zdarzeń.  

 

 

7. Brzydka królowa / Victoria Gische.- Poznań ; Wrocław : Książnica - Publicat. 

Oddział, copyright 2018. 

(Wyrwane z Kart Historii) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Elżbieta Rakuszanka (królowa Polski ; 1436-1505) , Kobieta 

, Władcy , Polska , Powieść biograficzna , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-08 

 

 

Rok 1436. W Wiedniu na świat przychodzi Elżbieta Rakuszanka, córka króla Albrechta II Habsburga i Elżbiety 

Luksemburskiej. Po śmierci rodziców Elżbieta wraz z rodzeństwem doświadcza surowych warunków życia,                

a nawet biedy, co nie pozostaje bez wpływu na jej wygląd. Choć dorastająca Elżbieta zdaje sobie sprawę ze swej 

brzydoty i wie, że ma małe szanse na zamążpójście, marzy o dobrym i czułym mężu. Los uśmiecha się do niej, 

gdy na dworze jej brata pojawiają się posłańcy polskiego króla, Kazimierza Jagiellończyka. Wkrótce Elżbieta 

wyrusza do Krakowa, aby poślubić Kazimierza. Pomimo braku urody Elżbieta rozkochuje w sobie króla Polski, 

rodząc mu trzynaścioro dzieci, a dzięki zdolnościom dyplomatycznym osadza kilkoro z nich na tronach 

europejskich. Książka przedstawia dzieje wyjątkowej kobiety, która z młodziutkiej nieurodziwej dziewczyny, 

nieobeznanej z polskim dworem, wyrasta na ukochaną żonę i matkę oraz szanowaną królową.  

 

 

8. 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:  2020-08 
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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.  

 

 

9. 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:  2020-08 

 

 

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?  

 

 

10. Córka nazisty / Max Czornyj.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Kobieta , Ojcowie i córki , 

Nazizm , Poczucie winy , Trudne sytuacje życiowe , Cierpienie , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

"Córka nazisty" to przejmująca powieść o przeszłości, która nie pozwala o sobie zapomnieć. O strasznych 

czasach II wojny światowej i o miłości na przekór wszystkiemu. O dzieciach, które nie powinny odpowiadać za 

winy swoich rodziców. I o odkupieniu, które przynosi dopiero zmierzenie się z prawdą. Czasem, by na nowo 

odnaleźć spokój i miłość, trzeba przejść przez piekło.  
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11. Czas białych nocy / Maria Paszyńska.- Poznań ; Wrocław : Książnica - Oddział 

Publicat, copyright 2020. 

(Wiatr ze Wschodu / Maria Paszyńska ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  I wojna światowa (1914-1918) , Krzywda (psychologia) , 

Miłość , Patriotyzm , Polacy za granicą , Rewolucja październikowa (1917) , 

Ukraińcy , Wojna polsko-bolszewicka (1919-1920) , Petersburg (Rosja) , Powieść 

obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-08 

 

Jest początek XX wieku. Chwieje się ustalony porządek społeczny. Nad Europą gęstnieją ciemne chmury. 

Anastazja i Kazimierz pierwszy raz spotykają się w 1906 roku. On, wypieszczony jedynak, towarzyszy ojcu                

w podróży na wschód i przybywa do domu zamożnych Rosjan. Ona jest popychadłem macochy, gnębioną 

przyrodnią siostrą. Spędzają ze sobą zaledwie jeden dzień, ale ich losy splatają się na zawsze… Po latach 

Anastazja i Kazimierz spotykają się w baśniowym Petersburgu, nie pamiętają o fascynacji z dzieciństwa. Za to 

wiedzą, że jakaś wielka siła pcha ich ku sobie.  

 

 

12. Czas burz / Charlotte Link ; przekład Anna Makowiecka-Siudut.- Wydanie 1 (2).- 

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

(Czas burz / Charlotte Link ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  I wojna światowa (1914-1918) , Kobieta , Relacja 

romantyczna , Prusy Wschodnie , Powieść historyczna , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-niem. 

Nowości:  2020-08 

 

 

Bestsellerowa Charlotte Link w nieznanej dotychczas odsłonie! Jest rok 1914. Świat stoi u progu wielkiej wojny, 

a Niemcy szykują się do konfliktu zbrojnego. Osiemnastoletnia Felicja wiedzie spokojne życie w rodzinnym 

majątku w Prusach Wschodnich. Dumna i uparta dziewczyna nie interesuje się światem polityki, do którego 

mimowolnie wprowadza ją jej przyjaciel Maksym. Między młodymi rodzi się uczucie, ale chłopak marzy, by 

poświęcić swoje życie dla socjalistycznych ideałów. Dlatego odrzuca Felicję i opuszcza Prusy, aż w końcu trafia 

do ogarniętej rewolucją Rosji. Rozczarowana dziewczyna wychodzi za przystojnego przedsiębiorcę z Mona-

chium, Alexa Lombarda. Ten trudny człowiek kocha swoją żonę, ale silne osobowości małżonków nie pozwalają 

im się porozumieć. Gdy wojenne koleje losu znowu stawiają na drodze Felicji Maksyma, ta - targana emocjami                

i dawnym uczuciem - podejmuje decyzje, które mogą zaważyć na jej przyszłości… „Czas burz‖ to pierwszy tom 

wielopokoleniowej sagi, która opowiada o niezłomnej sile charakteru kobiet z rodziny Dombergów. Każda                  

z nich musi się zmierzyć z przeciwnościami losu, trudną miłością i własnym słabościami. Powyższy opis 

pochodzi od wydawcy.  

 

 

13. Czas żyć, czas zabijać / Miroslav Žamboch ; przełożył Konrad Bańkowski ; 

ilustracje Dominik Broniek.- Wydanie 2.- Lublin : Fabryka Słów, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bakly (postać fikcyjna) , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-czes. 

Nowości:  2020-08 
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Poznaj zabójcę czarodziejów i poszukiwacza przygód. Przebrnij pustynię w pogoni za Czerwoną Gwiazdą. 

Poczuj dławiący strach przenikający do szpiku kości. Skryj się w ciemności, bowiem… Nadchodzi Bakly - 

najemnik, zabójca, szarlatan. Twardy, nieustępliwy, plujący śmierci w twarz. Zabijanie cesarskich żołnierzy, 

morderców lub wyspecjalizowanych zabójców jest proste i stało się nudne. Zabijanie czarodziejów sprawiało mi 

czystą radość‖ – zwykł twierdzić. Conan, Rambo i cała plejada herosów mogą mu pozazdrościć siły i charakteru.  

 

 

14. Dom tajemnic / Alek Rogoziński.- Warszawa : Edipresse Kolekcje, copyright 

2019. 

(Edipresse Książki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Celebryci , Czarny humor , Reality show , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Dwójka przyjaciół, Dominika i Mariusz, dostaje zaproszenie do wzięcia udziału w reality-show. Wraz z dziesią-

tką innych gwiazd trafia do naszpikowanego pułapkami domu-labiryntu. Zadaniem uczestników programu jest 

rozwiązywanie kolejnych zagadek kryminalnych, które doprowadzą ich do znalezienia ukrytego w domu skarbu. 

Kiedy jednak wydarza się morderstwo, a celebryci tracą łączność ze światem zewnętrznym, ważniejsze od 

wygranej stanie się ocalenie życia. Tym bardziej, że morderca nie zamierza poprzestać na jednej ofierze… Dom 

tajemnic to dwunasta książka w dorobku autora zwanego Księciem Komedii Kryminalnej, znanego z łączenia 

klasycznej fabuły kryminalnej z dużą dawką czarnego humoru.  

 

 

15. Drobne grzeszki / Izabela Pietrzyk.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński 

Media, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aspiracje zawodowe , Manipulacja (psychologia) , Matki i 

córki , Rodzina niepełna , Różnica wieku w związku , Humor , Polska , Szczecin 

(woj. zachodniopomorskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-08 

 

 

Basia i Sandra są matką i córką. Ciężarna Basia dawno temu znalazła dom dzięki szczęśliwemu losowi, który 

postawił na jej drodze równie samotną kobietę noszącą w sercu mroczny sekret. Jak dwa minusy dają plus, tak 

dwa smutki dały radość. Łeee, kiedy to było? - według Sandry: za górami, za lasami… Świeżo upieczona pani 

magister ledwo startuje w dorosłość, ale już wie, że dzisiaj nikt nie liczy na uśmiech losu. Sorry, taki mamy 

klimat - samemu trzeba ogarnąć sukces, szczególnie gdy ojca nie ma się wcale, a Basia wesprze jedynie dobrą 

radą. Dziewczyna bierze więc życie za bary, nie podejrzewając, że czeka ją ostre sumo. Musi pokonać marny 

rynek pracy, fałszywe koleżanki, lubieżnego szefa, chybione uczucia i bronić miłości przed złymi stereotypami. 

Git! Co jej nie zabije, to ją wzmocni. Tym bardziej, że Matka-Dobra-Rada niespodziewanie okazuje się nader 

skuteczną trenerką młodej wojowniczki.  
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16. 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:  2020-08 

 

 

 

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! Alison Flood, „The Guardian―.  

 

 

17. Dzieło przypadku / Jeffrey Archer ; przełożyła Maja Justyna.- Wydanie 1.- Poznań 

: Dom Wydawniczy Rebis, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Opowiadania i nowele obyczajowe , Sensacja 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

 

Oto piętnaście emocjonujących i niesamowitych opowiadań - formy, której Archer jest prawdziwym mistrzem! 

Wśród ich bohaterów cała galeria postaci: nieco zgorzkniały, młody detektyw z Neapolu, który przybywa do 

włoskiego miasteczka położonego na wzgórzu, by rozwiązać zagadkę morderstwa; zarozumiały uczeń, który 

odkrywszy źródło zamożności ojca, całkowicie zmienia swoje życie; kobieta, która ośmiela się rzucić wyzwanie 

mężczyznom na jednym z elitarnych amerykańskich uniwersytetów; sprytne małżeństwo, które na emeryturze 

odkryło znakomity sposób na dostatnie życie; i wielu innych. Ich błyskotliwie opowiedziane historie wprawiają 

w dobry humor, przestraszają, pobudzają do refleksji, są esencją gawędziarskiego talentu autora.  

 

 

18. Dziennik Noel / Richard Paul Evans ; tłumaczenie Hanna de Broekere.- Kraków 

: Znak Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2019. 

(Seria z Noel ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kariera , Marzenia senne , Mężczyzna samotny , Pisarze , 

Powroty , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-08 
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Miliony fanów, noce w luksusowych hotelach, podróże pierwszą klasą. Życie Jacoba Churchera, uwielbianego 

autora, przypomina piękną powieść. Lecz mężczyzna jest samotny i tęskni za prawdziwą miłością. I tylko                   

w snach nawiedza go tajemnicza kobieta. Gdy Jacob dowiaduje się o śmierci matki, musi wrócić tam, skąd 

pochodzi. Zagracony rodzinny dom oprócz rupieci kryje bolesne wspomnienia i prawdę o jego przeszłości. To 

przed nimi pisarz całe życie uciekał. Teraz będzie musiał zmierzyć się z tym, co boli najbardziej. Czy w podróży 

do własnej przeszłości Jacob odnajdzie ukojenie? Czy uda mu się odnaleźć kobietę, która nawiedza go w snach? 

Czy uwierzy w istnienie prawdziwej miłości? "Dziennik Noel" to przepiękna opowieść o tym, co robi człowiek, 

gdy dostaje szansę, by napisać swoje życie od nowa. Poruszający początek świątecznej Serii z Noel. Najbardziej 

osobista i autobiograficzna książka Richarda Paula Evansa.  

 

 

19. Dzień wagarowicza / Robert Ziębiński.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzień Wagarowicza (21 marca) , Las , Nastolatki , Polityka 

wewnętrzna , PRL , Tajemnica , Zabójstwo seryjne , Żołnierze wyklęci , Pojezierze 

Mazurskie , Powieść , Horror 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Dla byłego lekarza Armii Krajowej gęste mazurskie lasy są idealnym miejscem, aby nie rzucać się zanadto                   

w oczy władzom nowej, komunistycznej Polski. Mazury to też nowa ziemia obiecana dla polskich osadników. 

Pierwsi z nich zaczynają się osiedlać. Jednak coś wywołuje w nich ciągły lęk. COŚ niezwykle silnego                           

i okrutnego rozszarpuje w puszczy kolejne ofiary… Tymczasem w Moskwie referat Nikity Chruszczowa ujawnia 

bezmiar zbrodni Stalina. Zszokowany Bolesław Bierut umiera na miejscu. W Warszawie rozpoczyna się gra                

o władzę między "betonem partyjnym" a zwolennikami reform. To wszystko jednak mało interesuje Ingę Ochab, 

córkę najważniejszego człowieka w państwie. Nastolatka wraz z przyjaciółmi planuje szalony wyjazd nad 

jezioro Śniardwy, aby uczcić Dzień Wagarowicza. Wilkołaki czy "ruskie" z pobliskiej tajnej bazy? Kto jest 

sprawcą krwawej masakry w mazurskich lasach? Tylko wyklęty Roman "Trop" Kielecki wie, że prawda jest 

jeszcze bardziej przerażająca. Aby ratować bananową komunistyczną młodzież, dzieci znienawidzonych 

wrogów, będzie musiał sobie przypomnieć wszystko, co wie o zabijaniu…  

 

 

20. Epidemia / Robin Cook ; przełożył Maciej Kański.- Wydanie 3. (dodruk).- Poznań 

: Dom Wydawniczy Rebis, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Epidemie , Atlanta (Stany Zjednoczone ; stan Georgia) , Los 

Angeles (Stany Zjednoczone, stan Kalifornia) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Gdy założyciel Kliniki Richtera w Los Angeles zapada na nieznaną chorobę, nikt jeszcze nie wie, że to początek 

epidemii. Już wkrótce jednak chorują lekarze i pacjenci, liczba ofiar rośnie lawinowo, a władze nie potrafią 

znaleźć przyczyny. Marissa Blumenthal, młoda lekarka z Centrum Kontroli Epidemiologicznej w Atlancie, 

próbuje rozwikłać zagadkę, z którą nie poradziły sobie autorytety medyczne, i powstrzymać epidemię, nim 

będzie za późno.  
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21. Furia / Sandra Brown ; przełożyła Edyta Jaczewska.- Warszawa : Edipresse 

Kolekcje, copyright 2019. 

(Edipresse Książki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Ojcowie i synowie , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Dwadzieścia pięć lat temu major Franklin Trapper zyskał sławę w całym kraju. To właśnie on wyprowadził                

w bezpieczne miejsce garstkę osób ocalałych po ataku bombowym w jednym z hoteli w Dallas. Często udzielał 

wywiadów i występował publicznie. Po latach zaczął nagle unikać rozgłosu i wszelkich kontaktów z mediami. 

Nie zraża to jednak ambitnej dziennikarki telewizyjnej Kerry Bailey. Za wszelką cenę zamierza ona 

przeprowadzić wywiad z majorem. Najpierw jednak musi przekonać do tego pomysłu syna majora Johna 

Trappera, jedyną osobę, która może ją majorowi przedstawić. John Trapper nie chce mieć nic wspólnego                    

z ojcem, ale w końcu zgadza się pomóc Bailey. Wieczór wywiadu kończy się jednak fatalnie. Nieznani sprawcy 

atakują majora i dziennikarkę. Nie mogąc zaufać nikomu, w sytuacji gdy wrogowie są coraz bliżej, Bailey                    

i Trapper łączą siły, by wytropić napastników i odkryć, kto odpowiada za zamach bombowy w Dallas.  

 

 

22. Gabrynia / Ewa Szymańska.- Katowice : Wydawnictwo Szara Godzina, 2020. 

(Bo trzeba żyć / Ewa Szymańska ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mezalians , Szlachta , Rodzina , Trudne sytuacje życiowe , 

Podlasie , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Apolonia, wdowa i matka czwórki dzieci, mimo że wyszła po raz drugi za mąż, nie do końca czuje się 

szczęśliwa. Martwi się o swoje pociechy. Najstarsza i najzdolniejsza z nich Gabrynia odkrywa budzący się                      

w niej erotyzm, przeżywa pierwszą miłość i pierwsze rozczarowania. Kończy szkołę i rozpoczyna pracę. Odnosi 

zawodowe sukcesy i poznaje mężczyznę swego życia. Gabrynia jest szczęśliwa i z ufnością patrzy w przyszłość, 

tym bardziej że marzenia się spełniają jedno po drugim. Wybucha jednak wojna, która wywraca wszystko do 

góry nogami – nie tylko życie bohaterek, ale także ich poglądy na wiele spraw, nawet tak fundamentalnych jak 

dobro i zło. Wojenny terror, codzienne życie pod okupacją niemiecką, ukrywanie młodej Żydówki, strach przed 

śmiercią – świat wokół się wali. Jednak... trzeba żyć. Dla Gabryni i jej bliskich to czas wielkiej próby                               

i niesamowitych zrządzeń losu. Bo trzeba żyć jest powieścią o rodzinie, tożsamości i prawdziwej miłości. Fabuła 

tej sagi rodzinnej rozgrywa się na Podlasiu, a jej tło stanowią wielkie wydarzenia pierwszej połowy XX wieku – 

od wybuchu pierwszej wojny światowej aż po śmierć Stalina. W przygotowaniu trzeci tom Bo trzeba żyć. 

Rodzina. 
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23. Glatz : kraj Pana Boga / Tomasz Duszyński.- Kraków : Wydawnictwo SQN, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Frantz Koschella (postać fikcyjna) , Wilhelm Klein (postać 

fikcyjna) , Społeczności lokalne , Osoby zaginione , Policja kryminalna , Duszniki-

Zdrój (woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Duszniki-Zdrój) , Kłodzko (woj. 

dolnośląskie ; okolice) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-08 

 

 

1921 rok. W pobliżu Zieleńca zostają odkryte zwłoki. To zaginiona w 1916 roku Sabine Hunfeld, córka znanego 

importera cygar. Sprawę przejmuje kłodzka policja w osobie Franza Koschelli, szefa nowo utworzonego 

Wydziału Kryminalnego. Koschella mozolnie odkrywa okoliczności zaginięcia dziewczyny. Przez pięć lat ktoś 

skutecznie zacierał ślady. Wkrótce dochodzenie przybiera nieoczekiwany obrót, a Franz zostaje okrzyknięty 

Mścicielem z Kłodzka. Czy zasłużył na ten przydomek? Do miasta przybywa kapitan Wilhelm Klein. Wojskowy 

śledczy ma niewiele czasu by pomóc… lub przeszkodzić wachmistrzowi Koschelli w jego szaleńczych planach. 

Kto stał za porwaniem Sabine? Jak głęboko sięga sieć wzajemnych powiązań w strukturach kłodzkiego 

hrabstwa? Ile jeszcze tajemnic kryje Kraj Pana Boga? 

 

 

24. Jedna krew / Stefan Darda.- Chorzów : Videograf, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Klątwa , Obrzędy , Powroty zmarłych , Rodzeństwo , 

Bieszczady (góry) , Powieść , Horror 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-08 

 

 

 

 

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...  

 

 

25. Kaprys milionera / Izabella Frączyk, Jagna Rolska.- Warszawa : Prószyński 

Media, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Ludzie bogaci , Metamorfoza postaci , Milionerzy , 

Sprzedawcy i sprzedawczynie , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Emil Kastner to znudzony życiem biznesmen. Nic go nie cieszy, rozkapryszony szuka wciąż nowych podniet. 

Podczas solidnie zakrapianego spotkania z przyjaciółmi z dzieciństwa przyjmuje zakład, że nawet z najbardziej 
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nieatrakcyjnej dziewczyny, przy odpowiedniej dozie pieniędzy, da się wyczarować prawdziwą piękność. Danka 

Popiołek jest skromną ekspedientką z dyskontu sieci Bonus. Dziewczyna jest zaniedbana, otyła i tonie długach. 

A do tego właśnie wpadła w poważne kłopoty i pilnie musi ukryć się przed światem. Wskutek nieprawdopodo-

bnego zbiegu okoliczności spotyka na swojej wyboistej drodze Emila. Co połączy tych dwoje? Czy za pieniądze 

można kupić wszystko? No i najważniejsze… Kto wygra zakład?  

 

 

26. Królestwo nędzników / Paullina Simons ; z angielskiego przełożyła Katarzyna 

Malita.- Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2019. 

(Kres Wieczności / Paullina Simons ; cz. 2) 

 

 

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

czasie , Wybory życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-08 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

27. Królowa mroku i powietrza / Cassandra Clare ; przełożyli Wojciech Szypuła i 

Małgorzata Strzelec.- Warszawa : Wydawnictwo MAG, 2019. 

(Mroczne intrygi / Cassandra Clare ; ks. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Świat nocnych łowców (świat fikcyjny) , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Niewinna krew została przelana na podwyższeniu w Sali Narad, świętej twierdzy Nocnych Łowców. Po 

tragicznej śmierci Livii Blackthorn Clave znalazło się na krawędzi wojny domowej. Część rodziny Black-

thornów udaje się do Los Angeles, by tam szukać źródła choroby niosącej zagładę czarownikom. Tymczasem 

Julian i Emma desperacko usiłują zapomnieć o swojej zakazanej miłości i wyruszają z niebezpieczną misją do 

krainy Faerie, by odzyskać Czarną Księgę Umarłych. Na Dworach odkryją tajemnicę, która może obalić w gruzy 

świat Nocnych Łowców i otworzyć mroczną drogę w przyszłość, jakiej nikt sobie nawet nie wyobrażał. Wyścig 

z czasem trwa. Emma i Julian muszą ocalić świat Nocnych Łowców, zanim zabójcza moc klątwy parabatai 

zniszczy ich samych i wszystkich, których kochają.  
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28. Ktoś musi umrzeć / Sarah A. Denzil ; przełożył Adrian Napieralski.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2020. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Tajemnica , Zabójstwo , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Dzieci potrzebują miłości. Jeśli nie uda im się stworzyć więzi ze swoim opiekunem, nie uczą się empatii. Tak 

powstaje socjopata. Leah Smith ma nową tożsamość, pracę i dom. Nowe nazwisko nie wystarcza jednak, by 

odciąć się od przeszłości. Na klifie sennego miasteczka Clifton-on-Sea policja znajduje okaleczone ciało młodej 

kobiety. Rozpoczyna się ciąg fatalnych zdarzeń. Leah znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. 

Nadmorskie miasteczko kryje niejedną tajemnicę.  

 

 

29. Legenda ognistej góry / Sarah Lark ; z języka niemieckiego przełożyła Anna 

Makowiecka.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dom dziecka , Imigranci , Matki i córki , Niemcy (naród) , 

Maorysi , Nowa Zelandia , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-niem. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Opotiki, Wyspa Północna, 1880. Aroha wychowuje się w sierocińcu prowadzonym przez swoją matkę, Lindę. 

Szczęśliwe dzieciństwo kończy się pewnego wrześniowego dnia, gdy dziewczynka trafia w sam środek 

największej katastrofy kolejowej w dziejach Nowej Zelandii. Matiu, najlepszy przyjaciel Arohy, kona w jej 

ramionach. Linda wysyła córkę do Rata Station, by dziewczyna na nowo odnalazła szczęście. Tam Aroha 

rozpoczyna dorosłe życie u boku przystojnego Robina i March, swojej żywiołowej kuzynki. Życie w tych 

burzliwych czasach odmieni losy i serca wszystkich. Zwieńczenie porywającej trylogii "Saga ognistych 

kwiatów". Barwna opowieść o industrializacji Nowej Zelandii przenosząca do czasów, gdy turyści dopiero 

zaczynali odkrywać uroki wyspy.  

 

 

30. Łopatą do serca / Marta Obuch.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Humor , Kobieta , Kradzież , Problemy małżeńskie , Przemoc 

kobiet wobec mężczyzn , Przestępczość zorganizowana , Więźniowie , Polska , Śląsk 

, Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-08 

 

 

 

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 
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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!  

 

 

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

Elżbieta Rzewuska.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2020. 

 

 

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

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

historyczna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-hiszp.  

Nowości:  2020-08 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

uwiecznia ubóstwo swojego miasta, w którym tli się już iskierka buntu i rewolty.  

 

 

32. Mars / Agnieszka Lingas-Łoniewska.- Warszawa : Burda Książki, copyright 

2020. 

(Bezlitosna siła / Agnieszka Lingas-Łoniewska ; t. 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mieszane sztuki walki , Psycholodzy , Zawodnicy 

mieszanych sztuk walki , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-08 

 

 

Lepiej grać, niż dać się zranić. Ona nie chce być naiwna. On ryzykuje tylko na ringu. Ale w tej grze stawką jest 

miłość. Życiem Darka rządzą nienawiść i szaleństwo. Kiedy na ringu staje się niepokonanym Marsem, oddaje się 

im całkowicie. I właściwie niczego by nie zmienił, gdyby nie psycholożka Liwia. Dla tej kobiety Mars mógłby 

zrobić cholernie wiele. Ale powiedzmy sobie jasno: doktor Liwia gra w innej lidze. Przed Darkiem zaś poważne 

zadanie i nic nie powinno go rozpraszać. A już nie zjawiskowa pani psycholog i jej tajemnicza, bolesna 

przeszłość. Kiedy jednak w grę wchodzi prawdziwa miłość, Mars i Liwia będą musieli się zastanowić nad 

swoimi wyborami. czy odważy się postawić wszystko na jedną kartę?  
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33. Matka (prawie) idealna / Kerry Fisher ; przełożyła Hanna Pasierska.- Kraków : 

Wydawnictwo Literackie, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Macierzyństwo , Spadek , Zmiana społeczna , Anglia (Wielka 

Brytania) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Sądzisz, że jesteś idealną kobietą i matką? Masz sporo pracy oraz obowiżków i wciąż za mało pieniędzy, by 

spełnić marzenia o pięknej przyszłości swoich dzieci? Luksusowa beztroska nie jest dla Ciebie? Niekoniecznie! 

Życie pełne jest niespodzianek. Na pewno jakąś szykuje Tobie. Maia jest inteligentna i atrakcyjna. Brakuje jej 

jednak wiary w siebie i nie znajduje wsparcia w bezrobotnym ojcu dzieci. Pracuje ciężko jako sprzątaczka                    

w luksusowych domach bogatych i próżnych kobiet. Los nagle się odmienia, niespodziewany spadek sprawia, że 

jej córka i stn otrzymuje szansę na naukę w najlepszej w mieście prywatnej szkole. Trzeba jednak spełnić pewne 

warunki. Zdeterminowana matka podejmuje wyzwanie. Ale czy jej się uda przetrwać w świecie snobistycznych 

mamusiek zajętych nicnierobieniem? Czy jej dzieci znajdą przyjaciół wśród uczniów podwożonych do szkoły 

najnowszymi modelami bentleya? Ktoś nieoczekiwanie wyciąga pomocną dłoń... A los nie powiedział jeszcze 

ostatniego słowa.  

 

 

34. Mazurskie lato / Tomasz Kieres, Agnieszka Lingas-Łoniewska, Krystyna Mirek, 

Katarzyna Misiołek, Anna H. Niemczynow, Agnieszka Olejnik, Karolina 

Wilczyńska, Magdalena Witkiewicz.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lato , Miłość , Wakacje , Mikołajki (woj. warmińsko-

mazurskie, pow. mrągowski, gm. Mikołajki) , Antologia , Opowiadania i nowele 

obyczajowe 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-08 

 

Każdego lata w Mikołajkach gwar rozmów, śpiewu i śmiechu nie cichnie. Do mazurskiej stolicy zjeżdżają 

wszyscy miłośnicy jezior. Ci, którzy kochają żeglować, ale też tacy, którzy wolą się opalać i imprezować do 

białego rana. Do tego, jak wciąż podaje lokalne radio, w tawernie Mazurskie Lato można spotkać wielką miłość. 

Na dowód tego ściany tawerny ozdobione są zdjęciami par, które tu się zobaczyły, poznały, a czasem pokochały 

na nowo. Któż nie skusiłby się na taką gratkę? Któż nie chciałby poczuć motyli w brzuchu, znaleźć wymarzonej 

drugiej połówki albo przeżyć szalonego letniego romansu, który nigdy się nie skończy? Wszak wszyscy szukają 

miłości. Może będzie to Małgosia, którą narzeczony porzucił krótko przed ślubem? Albo Maja – samotna mama, 

która nie wierzy żadnemu mężczyźnie. Może los odmieni życie Roberta, który przez wiele lat walczył                         

z uczuciem bez wzajemności? Poznajmy bohaterów, dla których Mazurskie Lato było świadkiem najważniej-

szych chwil w ich życiu. Bo miłość można znaleźć na różne sposoby.  

 

35. Miłość z widokiem na morze / Ilona Gołębiewska, Magda Knedler, Agnieszka 

Krawczyk, Agnieszka Lingas-Łoniewska, Katarzyna Misiołek, Natasza Socha, 

Małgorzata Warda, Magdalena Witkiewicz.- Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo 

Literackie Muza, 2020. 

 

Hasła przedmiotowe:  Brzegi morskie , Miłość , Wakacje , Antologia , Opowiadania 

i nowele obyczajowe 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-08 
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Spacery w świetle zachodzącego słońca. Pierwsze nieśmiałe zauroczenia, niewinne flirty i niespodziewane 

wybuchy uczuć. Wakacje, słońce i wspomnienia. Mistrzynie polskiej literatury obyczajowej stworzyły zbiór 

opowieści o miłości, która przydarzyła się nad morzem. Ich bohaterki spotkają tam miłość swojego życia, 

czasem odważą się na krok, który zupełnie zmieni ich losy lub przeżyją chwilę zapomnienia. Niektóre z nich 

przywołają wspomnienia niezwykłych chwil albo ponownie odkryją to, co w ich życiu jest najważniejsze.  

 

 

36. Mord / Jan Rychner.- Gdynia : Wydawnictwo Novae Res, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Patologia społeczna , Zabójstwo seryjne , Zemsta , 

Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

 

Frapujący kryminał z warszawską Pragą lat 80. w tle. Warszawa lat osiemdziesiątych. Stare kamienice, 

zaniedbane podwórka, ciemne interesy. Półświatek praskich cwaniaków, pijaczków i handlarzy. Wciąż obecny 

na pobliskim bazarze klimat przedwojennej stolicy. Zwyczajni ludzie - zapracowane kelnerki, kasjerki, 

kierownicy, dozorcy, sutenerzy, handlarze, pracownicy budowy... Szary dzień, jesienny chłód, październikowa 

mgła. Z tej dobrze znanej, nieśpiesznej codzienności, mieszkańców Pragi wytrąca informacja o krwawej zbrodni 

popełnionej w jednej popularnych, lokalnych restauracji. Inspektor Rawicz i kapitan Kozub wkrótce 

rozpoczynają śledztwo. Wiele wskazuje na to, że głównym motywem bestialskich zbrodni popełnionych na 

kobietach jest zemsta... Czy organom ścigania i wymiarowi sprawiedliwości uda się ustalić sprawców                           

i przywrócić poczucie bezpieczeństwa wśród obywateli?  

 

 

37. Narzeczona z getta / Sabina Waszut.- Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo 

"Książnica" - Publicat. Oddział, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Getta żydowskie , Holokaust , Miłość , II wojna światowa 

(1939-1945) , Narzeczeństwo , Stosunki etniczne , Śmierć bliskiej osoby , Tajemnica 

, Trauma , Żydzi , Sławków (woj. śląskie, pow. będziński, gm. Sławków) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-08 

 

Własnością młodego małżeństwa staje się stara, zagadkowa szafa. Barbara, której przeszłość też skrywa wiele 

tajemnic, pragnie odkryć, kim byli pierwsi właściciele antyku. Trafia do Sławkowa, miejscowości leżącej                    

w Zagłębiu Dąbrowskim, tam dowiaduje się, że mebel należał do rodziny żydowskiej. Dalsze poszukiwania 

doprowadzają Barbarę do Mikołaja, pasjonata historii i opiekuna żydowskiego cmentarza. Z płyt nagrobnych                

i starych dokumentów powoli odsłania się historia Sary, żydówki zakochanej w goju - synu miejscowego 

szklarza. Czy ta zakazana miłość zdołała przetrwać wojnę i holocaust? 
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38. Nie gaś światła / Bernard Minier ; przełożyła Monika Szewc-Osiecka.- Wydanie 1 

(dodruk).- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Martin Servaza (postać fikcyjna) , Depresja psychiczna , 

Policjanci , Samobójstwo , Francja , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-fr. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Bernard Minier powraca z thrillerem o manipulacji i osaczeniu, w którym gra na najintymniejszych koszmarach, 

fobiach i obsesjach nie tylko swoich bohaterów, lecz także czytelników! W wigilijny wieczór Christine 

Steinmayer, znana dziennikarka radiowa, wybiera się na pierwsze spotkanie z rodzicami narzeczonego. Przed 

wyjazdem znajduje w swojej skrzynce na listy osobliwy list. Jest to anonim, w którym ktoś informuje ją, że 

zamierza popełnić samobójstwo. Pomyłka? Niewczesny żart? Wokół kobiety zaczynają się dziać dziwne rzeczy. 

Ktoś próbuje ją zaszczuć, odizolować od otoczenia, doprowadzić do obłędu. W tym samym czasie komendant 

Martin Servaz, który po traumatycznych przejściach przebywa w ośrodku dla policjantów w depresji, także 

otrzymuje niezwykłą przesyłkę: magnetyczny klucz do hotelowego pokoju i bilecik z datą i godziną spotkania. 

Perspektywa nowego śledztwa wyrywa policjanta z letargu. Czy coś łączy te dwa wątki?  

 

 

39. Nie zmienił się tylko blond / Agata Przybyłek.- Wydanie 2.- Poznań : Czwarta 

Strona - Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Rodzina , Zdrada małżeńska , Polska , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

„Nie zmienił się tylko blond‖ to debiutancka powieść autorki, której dziś już nikomu nie trzeba przedstawiać. To 

właśnie tę historię kilka lat temu napisała, by poradzić sobie z zawodem miłosnym. Poznajcie prawdziwy 

komediowy hit Agaty Przybyłek, dzięki któremu uśmiechniętą, rudowłosą pisarkę poznały czytelniczki w całej 

Polsce! Iwonka ma męża, czwórkę dzieci i sielankowe życie. Mąż ma sklep z bielizną i biuściastą kochankę 

Adelę. Iwonka dowiaduje się, że w wieku 37 lat zostanie babcią. Przepis na dramat? Nigdy w życiu! "Nie 

zmienił się tylko blond" to pełna humoru powieść o kobiecie, która musi na nowo poukładać sobie życie. 

Urzeknie czytelniczki w każdym wieku, bez względu na to, czy są blondynkami, czy też nie!  

 

 

40. Niedopasowani / Samantha Young, Kristen Callihan ; z języka angielskiego 

przełożyła Aldona Możdżyńska.- Warszawa : Burda Książki, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bokserzy , Ludzie bogaci , Relacja romantyczna , Udawane 

związki , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-szkoc. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Podobno przeciwieństwa się przyciągają. Ale przyciąganie między Rhysem a Parker może doprowadzić do 



18 
 

katastrofy. Parker Brown nie może uwierzyć, że musi wynająć chłopaka na niby. Kiedy dostała wymarzoną 

pracę w nowoczesnej firmie, myślała, że trafiła do środowiska promującego myślenie postępowe. Okazało się 

jednak, że jej szefowi zależy na tym, żeby pracownicy mieli ustabilizowane życie osobiste. Na szczęście udało 

jej się znaleźć idealnego kandydata na „narzeczonego‖ - wykształconego młodego mężczyznę, który szuka 

szybkiego zarobku. Ale zamiast niego na spotkanie przychodzi jego opiekuńczy brat Rhys Morgan - wysoki, 

umięśniony były bokser z niewyparzonym językiem. Rhys znajduje się pod ogromną presją. Odkąd zrezygnował 

z kariery bokserskiej, próbuje prowadzić podupadającą siłownię i pilnować, by jego młodszy brat Dean nie 

zszedł na złą drogę. Chroniąc Deana przed nim samym, Rhys idzie na spotkanie z pewną bogatą snobką, żeby 

powiedzieć jej, co o tym wszystkim myśli.  Okazuje się jednak, że trafił na wielką szansę. Co prawda nie znoszą 

się nawzajem, ale jeżeli Rhys będzie udawał chłopaka Parker, oboje na tym zyskają. Ona utrzyma swoją pracę,              

a on namówi jej szefa - a swojego fana - do sponsorowania siłowni. Ale to, co zaczęło się jako prosty układ, 

niezwykle szybko się komplikuje. Jaka przyszłość czeka nieokrzesanego boksera, który boi się otworzyć serce,             

i kobietę z wyższych sfer, która poprzysięgła sobie, że już nigdy nie zwiąże się na poważnie z żadnym 

mężczyzną?  

 

 

41. Nowa dziewczyna / Daniel Silva ; przełożyła Alina Patkowska.- Warszawa : 

HarperCollins Polska, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gabriel Allon (postać fikcyjna) , Uprowadzenie , Arabia 

Saudyjska , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

W ekskluzywnej prywatnej szkole w Szwajcarii pojawia się śliczna dziewczynka o kruczoczarnych włosach. 

Codziennie eskortuje ją ochrona, a jej tożsamość spowija tajemnica. Oficjalnie to córka bogatego Miedzyna-

rodowego biznesmena. W rzeczywistości jej ojcem jest książę Chalid, koronowany następca tronu Arabii 

Saudyjskiej. Kiedyś uznawany za śmiałego reformatora, okrył się złą sławą po zamordowaniu dziennikarza 

dysydenta. Gdy jego ukochane dziecko zostaje brutalnie porwane, książę Chalid zwraca się do jedynego 

człowieka, któremu może zaufać, by odnaleźć córkę, zanim będzie za późno. W zamian obiecuje ostateczne 

zerwanie więzi łączącej Królestwo z radykalnym islamem. Allon i książę Chalid zostają sojusznikami                        

w śmiertelnej, tajnej wojnie o kontrolę nad Bliskim Wschodem. Życie dziecka i tron Arabii Saudyjskiej wiszą na 

włosku. Obaj mężczyźni ryzykują i obaj mogą stracić wszystko.  

 

 

42. Nożownik / Clive Cussler, Justin Scott ; przekład Maciej Pintra.- Warszawa : 

Wydawnictwo Amber, 2019. 

(Isaac Bell / Clive Cussler, Justin Scott) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Isaac Bell (postać fikcyjna) , Aktorzy , Poszukiwania 

zaginionych , Śledztwo i dochodzenie , Zabójstwo seryjne , Stany Zjednoczone 

(USA) , Londyn (Wielka Brytania) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-08 

 

Rok 1911. Isaac Bell, główny śledczy w Agencji Detektywistycznej Van Dorn, prowadził wcześniej wiele 

niezwykłych dochodzeń, ale żadnego takiego, jak to. Zatrudniony do odszukania młodej kobiety nazwiskiem 

Anna Pape, która uciekła z domu, by zostać aktorką, Bell doznaje szoku, gdy zostają znalezione jej okaleczone 

zwłoki. Bell przysięga postawić zabójcę przed obliczem sprawiedliwości i rozpoczyna obławę, która doprowadza 

go do coraz bardziej alarmujących odkryć. Anna Pape nie była jedyna... Zabójstwa łączy nie tylko fizyczne 
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podobieństwo ofiar, lecz również niepokojąco znajomy sposób popełniania zbrodni, który przyprawia o zimny 

dreszcz nawet tak obeznanego ze złem człowieka, jak Bell.  

 

 

43. Ochroniarz / Meg Adams.- Oświęcim : Wydawnictwo Niezwykłe, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pracownicy ochrony mienia i osób , Relacja romantyczna , 

Tajemnica , Powieść , Romans , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

 

Niebezpieczne zlecenie. Ryzykowna gra. Zakazana miłość. Dwudziestoośmioletnia Lena Mejer, właścicielka 

firmy kosmetycznej, z pozoru ma wszystko – pieniądze, pozycję i ciekawe życie. Dobrze maskuje smutek, za 

którym kryje się bolesna przeszłość. Gdy zaczyna dostawać pogróżki, w jej życie kolejny raz wkrada się 

niepokój. Za namową przyjaciół zatrudnia prywatnego ochroniarza, który ma zapewnić jej bezpieczeństwo. 

Nikolaj Aleksandrow, pół Polak, pół Rosjanin, od początku stara się podejść do zlecenia profesjonalnie, jednak 

szybko przekonuje się, że tym razem nie będzie to takie proste. Wzrastające napięcie pomiędzy nim i Leną 

skutecznie utrudnia mu zadanie. A to nie koniec kłopotów. Wkrótce wychodzi na jaw, że oboje coś ukrywają,                

a czyhające na nich niebezpieczeństwo jest większe, niż oboje przypuszczali.  

 

 

44. Oczy wilka / Alicja Sinicka.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miasta , Oko , Przeprowadzka , Tajemnica , Polska , Powieść 

, Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

 

Spójrz mu w oczy. Wkrocz do świata namiętności, tajemnic i zaskakujących fascynacji. Lena Kajzer 

przeprowadza się z Katowic do małej miejscowości Głębia. Zaczyna nowy rozdział w swoim życiu. Jednak 

stłuczki z terenowym BMW nie było w planach. Podobnie jak jego właściciela. Artur Mangano to człowiek 

owiany aurą tajemnicy. Jego jasnobłękitne tęczówki przypominają oczy drapieżnego wilka. Wywołują uczucie 

lęku, respektu, ale i pożądania. Dała mu się porwać. Zawładnął nią. Jednak kim naprawdę jest ten człowiek                  

o zniewalającym spojrzeniu?  

 

 

45. Od jednego Lucypera / Anna Dziewit-Meller.- Kraków : Wydawnictwo 

Literackie, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziadkowie i wnuki , Kobieta , Sekrety rodzinne , Śląsk , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-08 
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Surowa i głęboka saga o śląskich kobietach. Marijka i Kasia, postawna dzioucha i nadwrażliwa inteligentka. 

Pierwsza tuż po wojnie buduje socjalizm w zakładach azotowych w Chorzowie i marzy o społecznym awansie, 

druga żyje współcześnie w Holandii, robi karierę naukową i zmaga się z anoreksją. Z pozoru nic ich nie łączy. 

Aż do chwili, kiedy Kasia przypadkiem trafia na zdjęcie przez lata wstydliwie skrywane przez swoją babcię. 

Nieświadoma tego, co ją czeka, rozgrzebuje usypaną od dekad hałdę niedomówień i rodzinnych sekretów.                   

Z odnalezionych fragmentów próbuje na nowo posklejać siebie i odtworzyć zerwaną więź między pokoleniami 

kobiet, które oddaliły się tak bardzo, że wspólne pozostały tylko lęki.  

 

 

46. 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:  2020-08 

 

 

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…  

 

 

47. Odwróceni / Artur Kowalewski, Piotr Pytlakowski.- Poznań : Dom Wydawniczy 

Rebis, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Policjanci , Rodzina , Przestępczość zorganizowana , Rodzina 

, Świadek koronny , Polska , Pruszków (woj. mazowieckie) , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Wołomin (woj. mazowieckie) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-08 

 

 

Mroczne zaułki, gdzie trwają nieustanne zmagania dobra ze złem. Przyjaźń i zdrada.Lojalność i niewierność. 

Życie i śmierć.Zasady, których nikt już nie przestrzega. Ta książka wiedzie czytelnika drogą prowadzącą przez 

Reguły do Pruszkowa. Na mapie, tam gdzie kończą się Reguły, zaczyna się Pruszków. A w życiu, tam gdzie 

kończą się reguły, zaczyna się bezprawie. Oparta na faktach opowieść o przenikających się światach gangsterów 

i policjantów.  
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48. Ostatni / Hanna Jameson ; przełożyła Paulina Broma.- Warszawa : Wydawnictwo 

Czarna Owca, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rzeczywistość postapokaliptyczna , Terroryzm nuklearny , 

Koniec świata , Hotele , Szwajcaria , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Barbarzyńskie morderstwo, jeden hotel i dwudziestu ocalałych. Jak można czuć się bezpiecznie, gdy morderca 

jest wśród nas? Amerykański historyk – Jon Keller – jedzie na konferencję naukową do Szwajcarii. W trakcie 

dowiaduje się, że świat się kończy. W Waszyngtonie i kilku światowych stolicach doszło do ataku nuklearnego. 

Podczas gdy gasną światła cywilizacji, mężczyzna zastanawia się, czy jego żona Nadia i ich dwie córki wciąż 

żyją. Jon żałuje też, że zignorował ostatnią wiadomość od Nadii. Oprócz Jona w hotelu znajduje się dwudziestu 

ocalałych. Z dala od najbliższego miasta walczą o przetrwanie. Pewnego dnia w zbiorniku na wodę pitną 

znajdują ciało dziewczynki. Oczywiste jest, że została zamordowana. Ktoś z mieszkańców hotelu jest zabójcą. 

Jon zaczyna popadać w paranoję. Na własną rękę stara się prowadzić dochodzenie, aby odnaleźć mordercę. Seria 

dziwnych samobójstw, tajemnicze zaginięcia i nadprzyrodzone zjawiska nie są sprzyjającymi okolicznościami. 

Czy powinien zaryzykować wydostanie się z hotelu? Można tylko mieć nadzieję, że apokalipsa będzie mniej 

przerażająca… „Ostatni‖ to zapierający dech w piersi dystopijny thriller – mrożący krew w żyłach swoją 

wiarygodnością. Przeszywający do szpiku kości nastrój zagrożenia w połączeniu z przemyślaną fabułą sprawia, 

że od lektury trudno się oderwać.  

 

 

49. Ostatni skok / Małgorzata Rogala.- Warszawa : Skarpa Warszawska, copyright 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Artyści cyrkowi , Biżuteria , Kradzież , Złotnicy , Warszawa 

(woj. mazowieckie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Na targach jubilerskich w Warszawie Igor Bielewicz, akrobata cyrkowy i złodziej kosztowności, wykorzystując 

sytuację na parkingu przed halą, kradnie jubilerowi przenośny sejf z biżuterią. Świadkiem rabunku jest świeżo 

upieczona policjantka Zofia Maciejka, która rzuca się w pogoń za sprawcą, ale gubi jego ślad. Podczas pokazu 

akrobatycznego w cyrku, w którym pracuje Bielewicz, dochodzi do wypadku. Poszkodowana zostaje Nadia - 

partnerka Bielewicza. Gdy gasną cyrkowe światła, rozpoczyna się prawdziwe życie. Dwa lata później drogi 

bohaterów znów się krzyżują. Kto stoi za brutalną napaścią na właścicielkę znanej firmy jubilerskiej? Czy 

wydarzenia mają związek z tymi sprzed dwóch lat? Jak potoczyły się losy bohaterów po feralnym wieczorze? 

Rasowy kryminał, w którym podobnie jak w cyrku, nic nie jest do końca oczywiste…  
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50. Ostatnie lato Wandalów : Wandalasunta / Jakub Urbańczyk ; [rysunek map 

Dymitr Miłowanow].- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Słowianie , Wandalowie , Władza , Życie codzienne , 

Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Rok 556. W na wpół opuszczonym kraju między Wisłą a Odrą potomkowie dawnych mieszkańców próbują 

przetrwać pod przewodem starego kraka. Jego synowie ostrzą sobie zęby na tron, jego córka, Wanda, nie chcąc 

wyrzec się miłości do ukochanego, decyduje się na radykalny krok, pod królewskim wzgórzem lęgną się ciemne 

siły. Możni spiskują, obcy i swoi grożą wojną, a okrutni bogowie łakną zemsty. Potwory jak ludzie i ludzie jak 

potwory. Stary świat chyli się ku upadkowi…  

 

 

51. Otwórz oczy / Alicja Sinicka.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Rodzina , Tajemnica , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

 

 

Niewygodna przeszłość często powraca w najmniej oczekiwanym momencie. Cena za bycie żoną Artura jest 

bardzo wysoka. Jej ukochany wciąż patrzy na Lenę tym samym lazurowym spojrzeniem, ale w jego oczach da 

się dostrzec głęboką ciemność i coś, czego nie zaznała nigdy wcześniej... Tajemnica, którą skrywa przed Leną 

Artur, wprowadzi do ich wspólnego życia chaos i zmieni wszystko. To ona musi stawić czoła wielkiemu 

wyzwaniu. To ona musi podjąć walkę o ich miłość. Musi też znaleźć w sobie siłę i zebrać resztki nadziei mimo 

lęku i niespodziewanych przeciwności losu. Losu, który zgotował jej nieobliczalny ukochany.  

 

 

52. Pandemia / Jana Wagner ; przekład Walentyna Mikołajczyk-Trzcińska.- 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Epidemie , Rodzina , Sztuka przetrwania , Ucieczki , Wirusy 

, Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ros. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Zmasowany wybuch pandemii nieznanej choroby nie pozostawił ludzkości żadnej nadziei - nie ma na nią 

szczepionki ani skutecznych lekarstw. Społeczeństwa rozpadają się w chaosie i anarchii, odcięte od prądu                    

i wody. W tych mrocznych czasach każdy może liczyć tylko na siebie. W konającym mieście resztka ocalałych 

wegetuje w strachu przed zarazą i jej nosicielami. Anna z rodziną i przyjaciółmi wie, że aby przetrwać, trzeba 

przejąć inicjatywę. Ucieczka w odległe miejsce z dostępem do świeżej wody i żywności, byle jak najdalej od 

epicentrum choroby, wydaje się najlepszym rozwiązaniem. Wybór pada na małą chatkę na wysepce jeziora 
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Wong w Karelii przy granicy z Finlandią. W drodze Anna musi chronić swego syna i uporać się z lękiem przed 

zarażeniem wirusem.  

 

 

53. Paradoks kłamcy / Michał Kuzborski.- Wrocław : Black Turtle, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kłamstwo , Przedsiębiorcy , Public relations , Szantaż 

(prawo) , Wrocław (woj. dolnośląskie) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

 

Paradoks kłamcy to książka zawieszona pomiędzy powieścią obyczajową a thrillerem. Książka opowiada historię 

S., trzydziestoletniego „zawodowego kłamcy‖ - specjalisty od brudnego PR, który tym razem ma okazję walczyć 

po właściwej stronie. Przynajmniej z pozoru. Akcja dzieje się w 2013 roku, w dużym mieście na południu Polski. 

Mecenas Żabota wciąga S. w sprawę wyciszenia szantażysty. Szybko okazuje się, że szantaż jest elementem 

większej gry, w którą uwikłane są siły ze styku biznesu, polityki i przestępczości. Wątki kryminalne to tylko 

część „Paradoksu kłamcy‖. Prowadzona na kilku poziomach narracja powoli odkrywa skomplikowane relacje 

bohatera - z ciężko chorym ojcem, z kuzynem, który wstąpił do seminarium, z byłą narzeczoną. A także z nowo 

poznaną atrakcyjną dyrektor, z którą S. szybko wikła się w ryzykowny romans.  

 

 

54. Perska kobiecość / Laila Shukri.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński 

Media, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arabowie , Kobieta , Miłość , Wyjazd za granicę , Bali 

(Indonezja ; wyspa) , Szanghaj (Chiny) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Znana z "Perskiej zmysłowości" Joanna, po nagłym wyjeździe z Bali, gdzie spotkała miłość swojego życia, nie 

przestaje myśleć o ukochanym Richardzie. Chociaż nie ma z nim żadnego kontaktu, nie potrafi go wymazać ze 

swojego serca. Czyż można bowiem zapomnieć o prawdziwej miłości? Za namową przyjaciółki, Angeliki, leci 

razem z nią i ze swoją córką, Sarą, do Szanghaju. Nieoczekiwana rozmowa z najdroższym mężczyzną skłania ją 

do podróży na Bali i ponownego z nim spotkania. Czy tym razem kochankowie połączą się już na zawsze?  

 

 

55. Pokutnicy / Bartosz Dudek.- Gdynia : Wydawnictwo Novae Res, copyright 2020. 

(Pięcioksiąg Amhersta ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Społeczności lokalne , Tajemnica , Anglia (Wielka Brytania) , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-08 
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Północna Anglia, 1876 rok. Do niepozornego, zasypanego śniegiem miasteczka przybywa Avalon Amherst. 

Strudzony długą drogą mężczyzna zatrzymuje się w gospodzie, żeby odpocząć i kolejnego dnia wyruszyć                   

w dalszą podróż. Jednak nocne wydarzenia zatrzymają go w Snow Parcels na dłużej... Rankiem bowiem okazuje 

się, że w spokojnym do tej pory miasteczku grasuje brutalny morderca. Avalon decyduje się na rozpoczęcie 

śledztwa, podczas którego coraz lepiej poznaje mieszkańców i ich skrywane pieczołowicie sekrety. Czy uda mu 

się ułożyć w sensowną całość poszczególne elementy tej skomplikowanej układanki i znaleźć sprawcę, nim 

będzie za późno?  

 

 

56. Poryw / Kinga Wójcik.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2020. 

(Seria o komisarz Lenie Rudnickiej) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hotelarze , Kobiety w służbach mundurowych , Policjanci , 

Problemy małżeńskie , Łódź (woj. łódzkie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Klemens Chmielny, sumienny księgowy, wzorowy syn i mąż pada ofiarą morderstwa. Żona, przyjaciel, 

pracownicy hotelu, w którym pracował, oraz zagadkowa kobieta ze zdjęcia, a nawet matka i ojciec ofiary - każde 

z nich mogło mieć motyw, aby pozbyć się Klemensa. Wszystko wskazuje na to, że ten niepozorny mężczyzna 

wiódł podwójne życie… Śledztwo prowadzi nowy tandem śledczy łódzkiej komendy - bezkompromisowa                     

i ekscentryczna komisarz Lena Rudnicka wraz z nieśmiałym nowicjuszem, sierżantem Marcelem Wolskim. 

Znajomość tej pary, za sprawą zaskakującego i nieco pikantnego początku, zapowiada się interesująco                          

i burzliwe. Temperatura śledztwa wrośnie jeszcze bardziej, gdy dołączy do nich prokurator Krzysztof Nawrocki, 

którego relacje z komisarz Rudnicką są nader skomplikowane.  

 

 

57. Postscriptum / Anna Karpińska.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński 

Media, 2020. 

(Pamiętaj o mnie / Anna Karpińska ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Pisarze , Problemy małżeńskie , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-08 

 

 

Drugi tom cyklu "Pamiętaj o mnie", który skradł serca czytelniczkom. Ta historia zostaje w pamięci na długo.                 

I bohaterka, której decyzje budzą emocje. Małgorzacie udaje się spotkać z tajemniczym nadawcą listów, ale 

odkrycie, kim on jest, bardzo ją zaskakuje. Musi ponownie zajrzeć w przeszłość, by przeanalizować wydarzenia 

sprzed dwudziestu lat, a życie płynie. Bohaterka boryka się z wydarzeniami dnia codziennego. Oprócz własnych, 

dopadają ją kłopoty najbliższych, które często przesłaniają walkę o własne szczęście. A to może czekać za 

progiem, bo jej serce mocniej zabiło do nadawcy listów… Czy tajemniczy mężczyzna okaże się idealnym 

partnerem dla Małgorzaty? Czy bohaterce uda się wydobyć z dotychczasowego toksycznego związku? Uratować 

rodzinę, pomóc siostrze? A wreszcie osiągnąć szczęście, które dla niej jest tak ważne? Na odpowiedzi musimy 

czekać do ostatniego rozdziału, jak to zwykle bywa w historiach pisanych przez życie.  
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58. Powiedz mi, jak będzie / Sylwia Trojanowska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Przyjaźń , Relacje międzyludzkie , Wybory życiowe , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Trzy pary, trzy historie i filmowa fabuła, która trzyma w napięciu aż do ostatniej strony. Wojciech nie szukał 

miłości, ale kiedy poznał Annę, już od pierwszego spotkania wiedział, że ta relacja będzie wyjątkowa. Kinga 

była pewna, że znalazła tego jedynego mężczyznę. Zaufała mu całkowicie, ignorując kolegę z pracy, który od 

jakiegoś czasu spoglądał na nią z zainteresowaniem. Ola zawsze była zajęta pracą, lecz gdy spotkała Mateusza, 

zapragnęła od życia czegoś więcej. Jedno wydarzenie sprawi, że drogi dotychczas obcych sobie ludzi 

niespodziewanie się przetną. Bolesne doświadczenie zmusi ich do zmierzenia się z najtrudniejszym pytaniem               

o przyszłość: co jeszcze szykuje los? Czy siła miłości zwycięży?  

 

 

59. Prywatny ochroniarz / Caroline Angel.- Gliwice : Editio Red - Helion, copyright 

2020. 

(Editio Red) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludzie bogaci , Ochrona osób , Pracownicy ochrony mienia i 

osób , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-08 

 

 

Praca bodyguarda jest ciężka, odpowiedzialna i wymagająca. Ale dla Dylana nie ma zleceń zbyt trudnych - 

mężczyzna jest profesjonalistą w każdym calu i nigdy nie pozwala sobie nawet na chwilę rozluźnienia. A w 

każdym razie nie w pracy, bo po godzinach to normalny, niestroniący od rozrywek dwudziestotrzylatek. Jednak 

dbanie o bezpieczeństwo Phoebe Green, córki znanego architekta, okazuje się zadaniem niemal niewykonalnym. 

Nie dość, że dziewczyna nie przejawia najmniejszej chęci do współpracy, to jeszcze usiłuje zrobić wszystko, by 

uprzykrzyć życie swojemu aniołowi stróżowi. Mężczyzna nie ma pojęcia, że przyczyny niechęci Phoebe do 

ochroniarzy tkwią głęboko w jej przeszłości. Wie za to, że misja dbania o zdrowie i życie panny Green nie 

będzie prosta. Relacja między Dylanem i jego podopieczną zmienia się nieoczekiwanie, gdy zaczyna ona 

dostawać listy od tajemniczego adoratora. Anonimowe, a po jakimś czasie coraz bardziej natarczywe. Sytuacja 

szybko przestaje być zabawna, a losy Phoebe i Dylana splatają się mocniej, niż oboje by sobie tego życzyli...  

 

 

60. Przeznaczeni miłości / Grace Burrowes ; przekład Aleksandra Januszewska, 

Małgorzata Stefaniuk.- Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2018. 

(Uwięzione serca / Grace Burrowes ; 3) 

(Romans Historyczny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kombatanci , Narzeczeństwo , Powroty , Szkocja (Wielka 

Brytania) , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-08 
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Mężczyźni, którzy zamknęli swe serca przed miłością, i kobiety, które potrafią je otworzyć, w trzeciej powieści 

mistrzyni z cyklu Uwięzione serca. Po latach spędzonych na wojnie Michael Brodie wraca do swego szkockiego 

zamku i odkrywa, że narzeczona, którą tu zostawił, stała się mu zupełnie obca. Brenna jest niezależna, pewna 

siebie… i wściekła, że nie było go tak długo. Lecz tak naprawdę Brenna jest zraniona i zmęczona ciągłą walką            

o szacunek otoczenia. Michael zostawił ją, kiedy go najbardziej potrzebowała i nie pojawiał się, choć wojna 

dawno się skończyła. Teraz mężczyzna, który ją porzucił, wraca – dojrzalszy, opiekuńczy i wciąż zakochany. 

Lecz jakiego wyboru dokona, gdy Brenna wyzna mu prawdę, której tak pilnie strzegła?  

 

 

61. Psychoterapeutka / Helene Flood ; tłumaczenie Ewa M. Bilińska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Agora, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Psychoterapeuci , Osoby zaginione , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

 

Sara prowadzi praktykę psychoterapeutyczną dla trudnej młodzieży w starym odziedziczonym domu, który od 

lat odnawia jej mąż Sigurd. Pewnego ranka mężczyzna zostawia jej wiadomość, że wyjechał na weekend                     

z kolegami i jest już na miejscu. Kilka godzin później do Sary dzwonią przyjaciele męża: Sigurd się nie pojawił  

i nie odbiera telefonu. Początkowy gniew Sary na męża z upływem czasu przeradza się w strach. Kobieta 

zaczyna czuć się obserwowana, przedmioty wokół niej znikają i znów się pojawiają, a dom przestaje być 

bezpiecznym miejscem. Gdy wychodzi na jaw straszna prawda o zniknięciu Sigurda, Sara zaczyna wątpić                  

w swoje zdrowie psychiczne.  

 

 

62. Raj / Marta Guzowska.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Centra handlowe , Handel narkotykami , Media 

społecznościowe , Polska , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

 

Ostatnia sobota przed długim weekendem i plan idealny: odwiedziny w boskim centrum handlowym pełnym 

wszystkiego, o czym się marzy - albo nie wiedziało, że marzy. Matka, córka i jej przyjaciółka, dwóch dilerów, 

złodziej i pracownik korporacji. Sześcioro z nich spędza noc w galerii handlowej, siódme ogląda wydarzenia            

z zewnątrz. Dwoje jest przekonanych, że ich życiu zagraża niebezpieczeństwo, jedno chce zdobyć jak najwięcej 

lajków, inne pieniądze, ktoś coraz lepiej się bawi, a kto inny chce tylko wypełniać porządnie obowiązki. Każde  

z nich jest gotowe na wszystko, żeby osiągnąć cel. Nawet zabić.  
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63. Rodzina / Ewa Szymańska.- Katowice : Wydawnictwo Szara Godzina, 2020. 

(Bo trzeba żyć / Ewa Szymańska ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bibliotekarze , II wojna światowa (1939-1945) , Trudne 

sytuacje życiowe , PRL , Rodzina , Życie codzienne , Podlasie , Powieść 

obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-08 

 

 

Kończy się II wojna światowa, pozostawiając po sobie ruiny domów, tęsknotę i ból po stracie najbliższych. 

Rozpoczyna się gehenna codziennego życia pod rządami rosyjskich wyzwolicieli. Rodzina Apolonii próbuje 

przetrwać powojenny chaos i terror nowej władzy.Gabrynia nie potrafi się odnaleźć w rodzinnym domu                     

w Olendach, wraca więc do Łukowa. Mija dzień za dniem i dziewczyna powoli przyzwyczaja się do nowej 

rzeczywistości. Współtworzy bibliotekę z ocalałych z wojennej pożogi książek. Marzy o miłości, rodzinie, 

dzieciach… Czy spotka właściwego mężczyznę? Bo trzeba żyć jest powieścią o rodzinie, tożsamości                          

i prawdziwej miłości. Fabuła tej sagi rodzinnej rozgrywa się na Podlasiu, a jej tło stanowią wielkie wydarzenia 

pierwszej połowy XX wieku – od wybuchu pierwszej wojny światowej aż po śmierć Stalina.  

 

 

64. Ryzyko gangstera / Anna Wolf.- Oświęcim : Wydawnictwo NieZwykłe, 2020. 

(Gangsterzy / Anna Wolf ; #3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Płatni zabójcy , Przestępczość zorganizowana , Ryzyko , 

Powieść , Sensacja , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Siergiej Szewczenko jest brutalnym mężczyzną. Nie bez powodu stoi na czele mafii. Jednak niewiele osób wie, 

że nawet on ma swój słaby punkt. Gdy pod gruzami pewnego domu znajduje nieprzytomną młodą kobietę, 

przeszłość uderza w niego z taką siłą, że niemal zwala go z nóg. W wychudzonej, brudnej, ledwo żywej 

dziewczynie rozpoznaje Avę - swój słaby punkt. Kiedy Ava odzyskuje pamięć, ogarnia ją przerażenie. Zdaje 

sobie sprawę z tego, że Siergiej, ratując ją, podjął ogromne ryzyko. Okazuje się, że kobieta nie jest zwyczajną 

znajomą z przeszłości, ale zabójczynią na usługach mafii. Ava myśli, że Siergiej dużo ryzykuje. Jednak nie ma 

pojęcia, z jak niebezpiecznym mężczyzną ma do czynienia. Nie zdaje sobie sprawy, kto ryzykuje bardziej.  

 

 

65. Siostry / Bernard Minier ; przełożyła Monika Szewc-Osiecka.- Poznań : Dom 

Wydawniczy Rebis, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Martin Servaza (postać fikcyjna) , Pisarze , Rodzeństwo , 

Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-fr. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Maj 1993. Zwłoki dwóch sióstr zostają znalezione na brzegu Garonny. Dziewczyny, ubrane w pierwszo ko-

munijne sukienki, siedziały naprzeciwko siebie przywiązane do drzew. Młody Martin Servaz bierze udział                 
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w swoim pierwszym śledztwie. Szybko zwraca uwagę na Erika Langa, autora porywających, pełnych 

okrucieństwa kryminałów. Zamordowane siostry były fankami Langa, a jedna z jego najbardziej znanych książek 

nosi tytuł Panna w bieli. Śledztwo zostaje zakończone. Servaza prześladują jednak wątpliwości: czyżby pominęli 

jakiś istotny element? Minęło dwadzieścia pięć lat od podwójnego morderstwa. W mroźną noc Erik Lang 

znajduje zwłoki swojej żony. Śledztwo prowadzi Martin Servaz. Dawne wątpliwości powracają i stają się 

obsesją komendanta, która nie daje mu spokoju, podobnie jak złowrogi list pisany czarnym atramentem…  

 

 

66. Skam : scenariusze. Sezon 2, Noora / Julie Andem ; przekład z języka norweskiego 

Karolina Drozdowska.- Poznań : Rebis, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Uczniowie gimnazjów , Oslo (Norwegia) , Scenariusz filmowy 

Sygnatura:  WG-82-2 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

 

Scenariusze do sezonu 2 serialu Skam w formie, w jakiej zostały napisane. Książka zawiera nigdy nienagrane 

sceny, komentarze i dialogi, które później wycięto. Seria SKAM to oryginalne scenariusze kultowego już serialu 

internetowego, który odniósł sukces na całym świecie. Każdy z czterech tomów zawiera scenariusz jednego               

z sezonów wyemitowanych pomiędzy 2015 i 2017 rokiem. W książkach znajdziemy ponadto nieuwzględnione         

w serialu sceny, wycięte podczas montażu kwestie, napisane na nowo prologi i epilogi, jak również komentarze 

twórczyni SKAM, Julie Andem, oraz nieupubliczniane wcześniej notatki. Książki z serii SKAM składają się na 

przewodnik po świecie, który zafascynował całe pokolenie. Odkryj na nowo losy Evy, Noory, Isaka oraz Sany                   

i zbliż się do nich bardziej, niż kiedykolwiek wcześniej. W SKAM Sezon 2: Noora śledzimy losy Noory Amalie 

Satre, rozważnej, odpowiedzialnej i ambitnej nastolatki. Dziewczyna, wbrew rozsądkowi, zaczyna odkrywać             

w sobie uczucia do szkolnego uwodziciela, Williama. Musi podjąć decyzję, czy dać ich znajomości szansę, 

ryzykując w ten sposób nie tylko swoją niezależność, ale także przyjaźń z Vilde. Na szczęście w trudnych 

chwilach wspierają ją przyjaciółki, Eva, Chris i Sana.  

 

 

67. Stażystka / Alicja Sinicka.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Romans w pracy , Staż zawodowy , Zabójstwo 

seryjne , Zdrada małżeńska , Oława (woj. dolnośląskie) , Powieść psychologiczna , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Praca u Marka Skalskiego wydaje się Klaudii przepustką do nowego życia. Perspektywy są niezwykle 

pociągające: z dala od tego, co było, z wizją celu będącego na wyciągnięcie ręki. Szef, który szarmancko łączy 

talent biznesowy z niepokornym stylem bycia, od razu budzi w niej zainteresowanie. Na tyle, że dziewczyna 

szybko przekracza kolejne granice. Życie Ewy Skalskiej upływa w aurze podziwu. Wzorowa żona, idelana 

matka. Doskonale wie, co fascynuje męża. Układ, który zawarli, także zdaje się być perfekcyjny. Do czasu... 

Wiadomość o znalezieniu ciała jednej z dwóch zaginionych młodych kobiet, które odbywały staż u Skalskiego, 

wstrząsnęło miastem. Klaudia zaczyna obawiać się o własne życie. To, co Ewa miała doskonale zaplanowane, 

zaczyna rozpadać się jak domek z kart. Gra, którą prowadzili z Markiem, robi się coraz bardziej niebezpieczna.  
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68. Szukając śmierci / Miroslav Zamboch ; przełożył Konrad Bańkowski ; ilustracje 

Paweł Zaręba.- Lublin ; Warszawa : Fabryka Słów, 2019. 

(Bakly / Miroslav Zamboch ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bakly (postać fikcyjna) , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-czes. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Bakly przybywa do Grafzatzy, jednego z największych i najbogatszych miast Imperium Crambijskiego. 

Zmęczony życiem i do cna wyczerpany, zbiera resztki sił by pomóc jedynej osobie, na której mu zależy. Nie 

myśli już o przyszłości, po prostu robi to, w czym jest najlepszy. Zabija. Młoda baronowa Münchauzen próbuje 

uratować od bankructwa posiadłość dziadka nawiązując stosunki handlowe z bogatymi kupcami i szlachtą. 

Wielki mistrz klanu Rumielka desperacko stara się rozwikłać sekret starożytnego magicznego artefaktu, który 

ma nadzieję wykorzystać jako broń w nadchodzącej globalnej wojnie. Ostatecznie jednak nic nie jest tym, czym 

się wydaje. Wszystkie ścieżki w końcu splotą się w węźle walki o najwyższą stawkę.  

 

 

69. Śmiertelne kłamstwa / Sarah A. Denzil ; przełożyła Joanna Grabarek.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2020. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kłamstwo , Mieszkańcy wsi , Osoby zaginione , Rodzeństwo 

, Tajemnica , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-08 

 

 

Dziesięć lat temu w cichym Buckthorpe zaginął chłopak, Samuel Murray. Od tamtej pory nikt go nie widział. 

Rosie Sharpe opłakiwała zaginięcie przyjaciela przez wiele tygodni, ale jej młodsza siostra, Heather, wie, że łzy 

Rosie skrywały prawdę. Tej samej nocy, której zaginął Samuel, Heather widziała siostrę wślizgującą się przez 

okno z powrotem do ich wspólnej sypialni – z podartą kurtką, oszalałym spojrzeniem, drżącą ze strachu. Heather 

nigdy nie powiedziała nikomu, co widziała, ale sekrety nie mogą pozostać pogrzebane na zawsze… Dziesięć lat 

później Rosie i Heather wracają do rodzinnego domu. Ale powoli staje się oczywiste, że ktoś ze zwartej 

społeczności wioski nie chce ich tutaj. Kłamstwa z przeszłości zaczynają się wreszcie ujawniać i obie kobiety 

znajdują się w niebezpieczeństwie…  

 

 

70. Świst umarłych / Graham Masterton ; z angielskiego przełożyła Anna Esden-

Tempska.- Warszawa : Albatros, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Katie Maguire (postać fikcyjna) , Policjanci , Zabójstwo , 

Donos , Śledztwo i dochodzenie , Korupcja , Irlandia , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

To makabryczne zabójstwo jest wyraźnym ostrzeżeniem dla potencjalnych informatorów: tylko milczenie może 

cię ocalić. O’Regan miał bowiem dostarczyć kluczowe dowody w śledztwie dotyczącym korupcji w policji. 



30 
 

Dochodzenie było powiązane z aresztowaniem miejscowego dealera narkotyków, który - choć nie brakowało 

dowodów jego winy - uniknął kary. Gangstera wsadziła za kratki nadkomisarz Katie Maguire, która za wszelką 

cenę chce doprowadzić tę sprawę do końca. Ale kiedy kolejny policjant zostanie zamordowany w ten sam 

sposób, Katie zrozumie, że ludzie wolą milczeć niż stracić głowę….  

 

 

71. Tajemnica damy / Grace Burrowes ; przekład Anna Palmowska.- Wydanie 2.- 

Warszawa : Amber, 2019. 

(Romans Historyczny) 

(Dżentelmeni po przejściach / Grace Burrowes ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Skandale , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-08 

 

 

Bestsellerowy cykl Dżentelmeni po przejściach „Pełen pasji, emocjonujący romans z naznaczonymi przeszłością 

bohaterami i niebezpieczną zagadką‖. „Romantic Times‖ Theresa Jennings ma za sobą niewybaczalny skandal. 

Teraz zrobi wszystko, by zapewnić swej córeczce przyszłość w towarzystwie. Nawet pogodzi się z bratem, 

baronem Sutcliffe, i przyjmie zaproszenie do jego wiejskiej posiadłości. Matt hew Belmont, sędzia pokoju                  

i sąsiad barona, też zaznał upokorzeń i rozpaczy. I tak jak Theresa jest samotny. Widzi w niej kogoś, kto płaci 

zbyt wysoką cenę za dawne błędy. I kobietę godną miłości. Jednak Theresa broni się przed uczuciem. Boi się 

stracić odzyskaną z takim trudem reputację. Lecz oto okazuje się, że może stracić coś stokroć cenniejszego… 

 

 

72. To tylko przyjaciel / Abby Jimenez ; przełożył Paweł Wolak.- Warszawa : Muza 

Warszawskie Wydawnictwo Literackie, 2020. 

 

 

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

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Ta powieść stanie się hitem nadchodzącego lata! Podnosi na duchu, chwyta za serce i wzrusza do łez. A przy tym 

pozostaje w pamięci jeszcze długo po lekturze! „To tylko przyjaciel‖ to świetnie napisana, subtelna i zabawna 

komedia romantyczna w stylu kultowych filmowych historii. Abby Jimenez przekonuje w niej, że marzenia się 

spełniają, a prawdziwa miłość może pokonać wszelkie przeszkody. Kristen Peterson ceni w życiu niezależność             

i przyjaźń. Nie ma czasu dla facetów, którzy nie rozumieją jej poczucia humoru, ma go za to zawsze dla 

przyjaciół, ukochanego psa i własnej firmy, którą prężnie rozwija. Chciałaby mieć czas także dla swojego 

chłopaka Tylera, niestety on wiecznie nieobecny robi karierę w armii na zagranicznych kontraktach. Czas na 

macierzyństwo nigdy dla Kristen nie nadejdzie, niedługo przejdzie operacje, po której nie będzie mogła mieć 

dzieci. Wcześniej jednak odbędzie się ślub jej najlepszej przyjaciółki, Sloan. Kristen pomaga w przygotowaniach 

do wesela. Kiedy poznaje drużbę pana młodego, czuje że pojawia się między nimi niewytłumaczalnie silna 

chemia. Josh Copeland jest zabawny, seksowny, świetnie reaguje na jej sarkastyczne komentarze i wie, że kiedy 

Kristen robi się zła, trzeba po prostu dać jej dobrze zjeść. Jest jednak coś, co sprawia, że Josh może być dla 

Kristen jedynie przyjacielem, nigdy kimś więcej. Josh marzy o dużej rodzinie, a Kristen przecież nie mogłaby 

mu jej dać. Decyduje się więc na ryzykowny status relacji: friends with benefits. Choć taki układ teoretycznie 

wydaje się prosty, w praktyce jednak będzie bardzo skomplikowany…  
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73. Towar / David Baldacci ; przełożyła z angielskiego Beata Hrycak.- Poznań ; 

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

(Ślady Zbrodni) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zabójstwo , Floryda (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-08 

 

 

Śledczy John Puller dowiaduje się o śmierci swojej ciotki. Ciało znaleziono w jej domu, w rajskiej miejscowości 

Paradise na Florydzie. Zdaniem lokalnej policji doszło do wypadku, lecz Puller udowadnia, że w sprawę były 

zamieszane osoby trzecie. Zagłębiając się w śledztwo, detektyw odkrywa, że miastu Paradise i jego mieszkań-

com bliżej do piekła niż do raju.  

 

 

74. Trapped : romans mafijny / Alicja Skirgajłło.- Gliwice : Editio Red - 

Wydawnictwo Helion, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Agenci FBI , Przestępczość zorganizowana , Rodzeństwo , 

Kalifornia (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść , Romans , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Świat ciemnych mafijnych interesów nie jest bezpieczny. Przetrwają w nim tylko najtwardsi i najbardziej 

bezwzględni gracze. Słabsi będą mogli mówić o szczęściu, jeżeli przeżyją. Bracia Declan i Joshua z pewnością 

do słabych nie należą. Declanowi maniery dżentelmena nie przeszkadzają w kierowaniu gangiem - jest 

miłośnikiem opery, znawcą sztuki, erudytą, prawnikiem, a także handlarzem narkotyków, z zimną krwią 

eliminującym wszystkich, którzy staną mu na drodze. Joshua to przeciwieństwo poukładanego i zorganizo-

wanego brata? Lekkoduch, wciąż pakujący siebie i innych w tarapaty. Ale i jemu nie drży ręka, kiedy przychodzi 

do porachunków z wrogiem. W sam środek mafijnych gier trafia Holly Evans, dwudziestopięcioletnia samotna 

matka. Sama ma na koncie kilka nie do końca legalnych wyskoków, które jednak zostały zatuszowane dzięki 

staraniom ojca policjanta. On także sprawił, że Holly dostała szansę odpokutowania wybryków z czasów 

wczesnej młodości - została agentką FBI. Declan, mafioso dżentelmen, jest jej zadaniem. Najtrudniejszym, jakie 

do tej pory musiała wykonać. Czy mało doświadczona agentka podoła wyzwaniu? Czy przetrwa w brutalnej 

rzeczywistości, której wcześniej nie znała? Czy ukryje prawdziwą tożsamość przed niebezpiecznymi 

gangsterami? I wreszcie: czy w tej dżungli, w której nieustannie toczy się walka na śmierć i życie, znajdzie się 

miejsce na uczucia? Aby się tego dowiedzieć, przeczytaj książkę Alicji Skirgajłło. Tylko ostrożnie? ta lektura 

niebezpiecznie wciąga!  

 

 

75. Trucizna / Dario Correnti ; z języka włoskiego przełożyła Katarzyna Skórska.- 

Warszawa : Burda Książki, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarstwo śledcze , Seryjni zabójcy , Trucizny , 

Włochy , Gryzonia (Szwajcaria ; kanton) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-wł. 

Nowości:  2020-08 
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Autor "Zmowy" ponownie tworzy fascynujący świat wyrafinowanej intrygi i zapadających w pamięć postaci,              

a wszystko w majestatycznej i groźnej górskiej scenerii. „Niedźwiedź rozszarpał mediolańskiego bankruta‖ jako 

informacja dnia? To ten typ zlecenia, które dostaje się na emeryturze. A Marco Besana może i jest na 

emeryturze, ale to nadal prawdziwy dziennikarz. Cóż, lata chwały ma już za sobą, a artykuł sam się nie napisze. 

Jednak Ilaria Piatti, młoda, ambitna koleżanka Marca po piórze, odkrywa, że okolice, w których doszło do 

nieszczęścia, są co najmniej podejrzane. Dolina w szwajcarskich górach była bowiem scenerią nie jednego, ale 

wyjątkowo wielu zagadkowych wypadków. A każda kolejna ofiara przed śmiercią cierpiała na tajemnicze 

dolegliwości. Wszystko jest trucizną. Podrzucona reporterom wskazówka naprowadza ich na trop słynnej 

osiemnastowiecznej trucicielki. Czy to możliwe, że jej postać stała się inspiracją dla groźnego seryjnego 

mordercy? Besana i Piatti nie mają dowodów, borykają się za to z niechęcią miejscowej policji i naczelnym 

naciskającym na zamknięcie dziennikarskiego śledztwa. Nie ma nic bez trucizny. I nikomu nie wolno ufać.  

 

 

76. Turbulencje / David Szalay ; z angielskiego przełożyła Dobromiła Jankowska.- 

Warszawa : Wydawictwo Pauza, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podróże , Samoloty , Relacje międzyludzkie , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Bohaterów "Turbulencji" łączą podróże  międzynarodowe i międzykontynentalne: nie znają się nawzajem, ale 

wszyscy spotykają się w samolotach. To powieść układanka, której kompozycja, rozpoznawalna po przeczytaniu 

kilku rozdziałów, wciąga bez reszty. Jak potoczą się dalsze losy postaci napotkanych przez czytelnika tylko na 

chwilę? Czy będą dalej żyły w naszej wyobraźni? Ta opowieść o globalizacji, przyjaźni i miłości mocno zapada 

w pamięć.  

 

 

77. Tylko matka / Elisabeth Carpenter ; z angielskiego przełożyła Maria Olejniczak-

Skarsgård.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Matki i synowie , Tajemnica , Zabójstwo , 

Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

TYLKO MATKA… Erica Wright nie musiała ścierać ze ścian swojego domu napisu „MORDERCA‖ od ponad 

roku. Życie powoli wracało do normy. Ale kobieta wie, że jej syn, Craig, wkrótce zostanie wypuszczony                

z więzienia. A wtedy z jej życia znów zniknie spokój. …BY MU UWIERZYŁA Erica nigdy nie wątpiła                    

w niewinność Craiga – pomimo kłamstw, które mówiła dla niego lata wcześniej. Jednak gdy jej syn wraca do 

domu, od razu dostrzega w nim zmianę. Nie rozpoznaje w nim własnego dziecka. …KŁAMAŁABY DLA 

NIEGO Więc gdy kolejna dziewczyna znika, kobieta zaczyna go podejrzewać. Ale jak matka mogłaby się 

odwrócić od własnego syna? Jak daleko mogłaby się posunąć, by go chronić? …ALE CZY UKRYŁABY 

PRAWDĘ?  

 

 

 

 



33 
 

78. Tylko nie Mazury / Sylwia Skuza.- [Warszawa] : Wydawnictwo MG, copyright 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Policjanci , Przeniesienie służbowe , Prowincja , Zabójstwo , 

Mazury , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Świetnie rozwijająca się kariera młodego policjanta zostaje niespodziewanie zastopowana przez wpływowego 

polityka za podjęcie interwencji przeciwko jego córce. Komisarz Gromosław Sidorowicz zostaje czasowo 

przeniesiony z Warszawy na mały komisariat na Mazurach. Pierwszy dzień pobytu w nowym miejscu jest 

jednocześnie początkiem śledztwa w sprawie zabójstwa. Sidorowicz musi wyjaśnić zagadkowe morderstwo 

rolnika, którego ciało, z historyczną zapinką wbitą w szyję, znaleziono porzucone na bagnach. Policjant musi jak 

najszybciej ustalić, czy mieli z tym coś wspólnego amerykańscy żołnierze kręcący się w pobliżu miejsca 

morderstwa, czy też może powinien szukać zabójcy wśród licznych wrogów zabitego rolnika. Od tego momentu 

przeszłość stale będzie się splatać z teraźniejszością, nie tylko w wymiarze historycznym, ale także i duchowym. 

Duchowość jest w powieści drugim, prawie równoległym do zabójstwa, wątkiem. Oprócz spotkania                              

z przyjacielem z dawnych lat, Sidorowicz poznaje osoby i miejsca, które nie tylko nieodwracalnie wpłyną na 

jego dalsze życie, ale też stanie się to w taki sposób, jakiego niekoniecznie by sobie życzył.  

 

 

79. Ukryte ciała / Caroline Kepnes ; przełożył Jacek Żuławnik.- Warszawa : 

Wydawnictwo WAB, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Joe Goldberg (postać fikcyjna) , Relacja romantyczna , 

Seryjni zabójcy , Tajemnica , Los Angeles (Stany Zjednoczone, stan Kalifornia) , 

Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 Trzydziestoparoletni Joe Goldberg ma wprawę w ukrywaniu zwłok - przez ostatnie dziesięć lat pozbył się 

czterech ciał, ofiar swych bezowocnych poszukiwań miłości. Teraz zmierza do Los Angeles, miasta drugiej 

szansy, zdecydowany zapomnieć o przeszłości i zacząć od nowa. W Hollywood Joe bez trudu integruje się                  

z nowym środowiskiem - jada guacamole, pracuje w księgarni, flirtuje z sąsiadką - dziennikarką. Jednak cały 

czas ogląda się przez ramię, a czyny z przeszłości nie dają mu spokoju. A przecież on tylko szuka prawdziwej 

miłości! Gdy poznaje nową dziewczynę, która coraz bardziej go fascynuje, nie chce jej skrzywdzić, pragnie być 

z nią na zawsze. Tylko jeśli ona odkryje, co zrobił, być może nie będzie miał wyboru…  

 

 

80. Uśpienie / Camilla Grebe ; z języka szwedzkiego przełożyła Elżbieta 

Ptaszyńska-Sadowska.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Handel narkotykami , Matki i synowie , Nastolatki , Opieka 

nad osobami niesamodzielnymi , Policjanci , Przestępczość zorganizowana , 

Sztokholmski, Archipelag (Szwecja) , Szwecja , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2020-08 
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Trzymająca w ogromnym napięciu opowieść o naszej współczesności naznaczonej narcyzmem i brakiem 

ograniczeń, a także historia miłości zdolnej przezwyciężyć ciemność. Osiemnastoletni Samuel mimo woli 

utrudnia transakcję w branży narkotykowej, musi więc się ukryć przed bossem mafii, Igorem. Po jakimś czasie 

znajduje schronienie w niewielkiej miejscowości w Archipelagu Sztokholmskim, gdzie podejmuje pracę - pewna 

rodzina szuka asystenta dla syna cierpiącego na uraz mózgu. Gdy Samuel wprowadza się do położonego na 

uboczu nad morzem domu pięknej Rakeli i jej syna, nic nie układa się zgodnie z jego wyobrażeniami. Zaskakuje 

go także własna matka - kochająca, ale nadopiekuńcza Pernilla próbuje w bezkompromisowy sposób pomóc mu 

w zaprowadzeniu ładu w życiu. Tymczasem droga inspektora policji Manfreda Olssona prowadzącego śledztwo 

w sprawie dwóch zabójstw nieoczekiwanie krzyżuje się z drogami Samuela i Pernilli. Kiedy śledztwo się 

komplikuje, Manfred postanawia poszukać pomocy u wykwalifikowanej profilerki Hanne mieszkającej                     

w Ormbergu.  

 

 

81. W jego oczach / Alicja Sinicka.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Narzeczeństwo , Tajemnica , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

 

 

Lena i Artur zaczynają nowy rozdział w swoim związku. Po dwóch latach wspólnego życia zaręczyli się. Nie 

wszyscy są z tego powodu zadowoleni, a sama Lena nie potrafi zapomnieć o przeszłości. Wciąż nie może 

pogodzić się z tym, że jej ukochany ma przed nią mnóstwo tajemnic. Kiedy wokół niej zaczynają dziać się 

dziwne rzeczy, w które nikt nie chce wierzyć, kobieta podejrzewa, że może być chora. Zupełnie jak jej ciotka… 

Lena czuje, że jest prześladowana i z każdym dniem coraz mniej ufa swojemu wybrankowi. Sytuacja pogarsza 

się, kiedy do ich domu wprowadza się Borys, współpracownik Artura. Pomaga mu w tajemniczym projekcie. 

Mężczyzna okazuje się zupełnym przeciwieństwem jej narzeczonego. Jest ciepłem kojącym jego chłód, a także 

ostoją w trudnych chwilach, kiedy Artur ją odtrąca. Czy Lena złamie przysięgę, którą złożyła Mangano? Czy 

wiążąc się z mężczyzną o wilczych oczach, popełnia wielki błąd?  

 

 

82. W objęciach śmierci / Miroslav Žamboch ; przełożył Konrad Bańkowski ; 

[ilustracje Paweł Zaręba].- Lublin ; Warszawa : Fabryka Słów, 2020. 

(Bakly / Miroslav Žamboch ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bakly (postać fikcyjna) , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-czes. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Bakly, o dziwo, wciąż żyje. Rozpętana przez niego wojna gangów zmienia całe miasto w krwawą arenę, na 

której wciąż pozostaje niezwyciężony. Baronówna Münchauzen, przyjęta do miejscowej śmietanki towarzyskiej, 

desperacko próbuje zyskać to, co interesuje ją najbardziej – informacje o magii i mocy. W podziemiach 

Grafzatzy nabiera mocy coś, na co nie ma nazwy ani w ludzkiej pamięci, ani w ludzkim języku. Rośnie, 

potężnieje, przemienia swoje otoczenie i poszukuje sensu swego istnienia. Z każdym dniem mocniej łaknie 

zemsty i krwi. Ci, którzy Rzecz w podziemiach przebudzili z nieistnienia, zaczynają się bać…  
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83. W ślady ojca / Danielle Steel ; przekład Antoni Kulawik, Ewa Ratajczyk.- 

Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Imigranci , Ocaleni z Holokaustu , Ojcowie i synowie , 

Relacje międzypokoleniowe , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Rok 1945. Amerykanie wyzwalają niemiecki obóz koncentracyjny. Wśród ocalonych są Jakob i Emmanuelle. 

Każde z nich straciło w koszmarze wojny wszystko i wszystkich. W sobie znajdują pocieszenie i nadzieję.                

W Nowym Jorku rozpoczynają nowe życie. Razem budują swój świat: ciężkiej pracy, dobrobytu, a wreszcie 

fortuny - dla siebie i swojego syna Maxa. Dwadzieścia lat później Max jest błyskotliwym biznesmenem, 

uosobieniem wiary, że Ameryka to kraj nieograniczonych możliwości. Pragnie zostawić za sobą smutek, jaki 

przeszłość rzucała cieniem na jego rodzinę, i osiągnąć własny sukces, tak jak jego ojciec. Lecz życie pokaże mu, 

że nie wszystko da się zaplanować. Max będzie musiał zrobić coś, czego nie robił nigdy wcześniej: walczyć, 

wytrwać i nauczyć się, co to naprawdę znaczy iść w ślady ojca...  

 

 

84. Widoki / Agnieszka Lis.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa 

Poznańskiego, copyright 2020. 

(Czas na zmiany / Agnieszka Lis) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Relacje międzyludzkie , Wybory życiowe , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-08 

 

 

Dziesięć lat temu wspólne wakacje na Wyspach Kanaryjskich zmieniły ich życie. Od tamtej pory każdy z nich 

pisze dla siebie zupełnie nową historię. Dorosły już Kacper usiłuje ratować rozpadające się małżeństwo, Dariusz 

walczy o wyczekiwany awans, a zakochana Sandra stara się znaleźć wspólny język z nastoletnią córką. Ich drogi 

wciąż przecinają się w mieście nieograniczonych możliwości i spełniających się marzeń. Jak daleko można się 

posunąć, aby odnieść sukces? Kto ma prawo decydować o naszej przyszłości? I czy miłość naprawdę wszystko 

zwycięży?  

 

 

85. Wierni miłości / Grace Burrowes ; przekład Aleksandra Januszewska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Amber, 2018. 

(Uwięzione serca / Grace Burrowes ; 2) 

(Romans Historyczny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Spisek , Wieś , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-08 

 

 

Baron Sebastian St. Clair jako chłopiec znalazł się we Francji zdany tylko na siebie. Żeby przeżyć, musiał 

wstąpić do francuskiej armii. I dokonać niemożliwych wyborów... Teraz wojna się skończyła, a on wraca do 

ukochanej Anglii. Pragnie wieść spokojne życie dżentelmena w swej wiejskiej posiadłości. Lecz przeszłość nie 
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daje o sobie zapomnieć. Starzy wrogowie chcą zniszczyć wszystko, co jest mu drogie. Jednak tym razem nie 

będzie sam w swojej walce… Millicent Danforth, młoda dama do towarzystwa jego ciotki, od pierwszej chwili 

jest zauroczona Sebastianem. Czy jednak zdoła mu pomóc zmierzyć się z intrygą, która może go kosztować 

honor i… życie? I czy oboje są gotowi stoczyć jeszcze jedną, najsłodszą walkę - tym razem w imię miłości...  

 

 

86. Więzy krwi / Hanna Greń.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa 

Poznańskiego, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dioniza Remańska (postać fikcyjna) , Kobieta , Policjanci , 

Prowincja , Tajemnica , Zabójstwo , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

W Świercznicy znalezione zostaje ciało Wioletty Kamińskiej. Dziewczyna została zgwałcona i uduszona,                    

a pomimo śladów biologicznych pozyskanych z jej ciała nie zdołano ustalić sprawcy. Nie wiadomo też, w jakim 

celu Kamińska przyjechała z drugiego końca Polski do tej małej górskiej wsi. Mieszkańcy Świercznicy są mało 

rozmowni, co od razu wzbudza podejrzenia miejscowego policjanta, a ten postanawia do całej sprawy 

zaangażować Dionizę Remańską. Była policjantka już wkrótce przekonuje się, że miejscowi kłamią, gdy tylko 

rozmowa schodzi na osobę Kamińskiej. Typuje więc podejrzanych i rozpoczyna śledztwo, które wstrząśnie całą 

okolicą i sprawi, że życie mieszkańców spokojnej dotąd miejscowości już nigdy nie będzie takie samo. Czy 

Dionizie uda się rozwiązać zagadkę zanim będzie za późno?  

 

 

87. Więźniowie miłości / Grace Burrowes ; przekład Aleksandra Januszewska, 

Katarzyna Przybyś-Preiskorn.- Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2018. 

(Uwięzione serca / Grace Burrowes ; 1) 

(Romans Historyczny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Książęta i księżne , Samotni ojcowie , Więźniowie , Anglia 

(Wielka Brytania) , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-08 

 

Książę Christi an Severn ma za sobą kilka strasznych lat we francuskiej niewoli. Przy życiu trzymało go jedynie 

pragnienie zemsty. Teraz jest wolny i gotowy wymierzyć swym wrogom własną sprawiedliwość. Lecz spotkanie 

z hrabiną Gillian Greendale uświadamia mu, że są rzeczy ważniejsze niż zemsta… Piękna Gillian ma za sobą 

kilka strasznych lat u boku brutalnego męża. Spotkanie z Christi anem budzi w niej zapomniane uczucia                         

i nadzieję. Lecz czy dwoje ludzi, którzy tyle wycierpieli, ma szanse na wspólną przyszłość? Zwłaszcza, że ktoś 

pragnie zniszczyć ich szczęście. I nie cofnie się przed niczym…  

 

88. Wyspa nieopisana / Paullina Simons ; z angielskiego przełożyła Katarzyna 

Malita.- Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2020. 

(Kres Wieczności / Paullina Simons ; cz. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Małżeństwo , Tajemnica , Trudne sytuacje życiowe 

, Stany Zjednoczone (USA) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-08 
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Julian stracił wszystko, co kochał i powoli kończy mu się czas. W walce na śmierć i życie z losem dostaje jednak 

jeszcze jedną szansę, by dokonać niemożliwego i ocalić kobietę, z którą łączy go nierozerwalna więź. Julian                   

i Josephine muszą razem przeciwstawić się nieubłaganej mrocznej sile, która chce ich zniszczyć. Muszą przy 

tym poświęcić wszystko, czym są, i wszystko, co mają, gdy raz jeszcze będą próbowali dopełnić niedokończone 

życie. Kiedy nieszczęśliwi kochankowie powoli zbliżają się do kresu, Julian odkrywa, że los przygotował dla 

nich ostatnią okrutną sztuczkę i nawet człowiek, który stracił wszystko, ma jeszcze coś do stracenia.  

 

 

89. Zagubieni / Natasza Socha.- Warszawa : Edipresse Książki, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Mężczyzna , Miłość , Próba samobójcza , Sens życia 

, Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-08 

 

 

 

 

Sonia i Mati nie znają się. Spotykają się przypadkowo na moście. Oboje w tym samym czasie postanowili 

odebrać sobie życie. Najpierw muszą jednak ustalić, które z nich skoczy pierwsze. Po całonocnej rozmowie 

nadal nie mogą się zdecydować, żadne z nich nie chce być tym drugim. Jedynym wyjściem wydaje się 

odroczenie samobójczego planu. I tak Sonia i Mati dają sobie miesiąc, by przekonać się, że może warto zaufać 

światu. A może i świat zaufa im? W ten sposób dwójka desperatów, która dostała drugą szansę, rusza w drogę ku 

normalności, mierzonej coraz szerszym uśmiechem, spokojniejszym snem, dostrzeganiem małych, ale potrzeb-

nych drobiazgów. I wreszcie - miłością. Czasem bowiem wystarczy na chwilę się zatrzymać i zachwycić życiem.  

 

 

90. Zapłacz dla mnie / Piotr Borlik.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński 

Media, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Nastolatki , Policjanci , Przestępczość 

zorganizowana , Wpływ (politologia) , Sopot (woj. pomorskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Na sopockiej plaży znaleziono ciało brutalnie zamordowanej nastolatki. Z jej łydki wycięto fragment skóry,                  

a pod paznokciami nieżyjącej dziewczyny, uczennicy elitarnego liceum, odkryto naskórek szkolnego kolegi. 

Chłopak po szybkiej akcji policji trafia do aresztu. Kilka dni później, po dziewiętnastu latach spędzonych                    

w zakładzie karnym, na wolność wychodzi Jakub Ramon, policjant skazany za zabójstwo partnera z patrolu. 

Zarówno jego proces sprzed niemal dwóch dekad, jak i wcześniejsze zwolnienie warunkowe są owiane 

tajemnicą. Znikome informacje w gazetach z dawnych czasów i obecny brak zainteresowania tematem mediów 

każą młodej dziennikarce Aśce Jaworskiej wybadać tę sprawę. Dziewczyna nieświadomie trafia do świata,               

w którym życie ludzkie jest jedynie towarem. Wbrew ostrzeżeniom, Jaworska coraz głębiej zanurza się                      

w śledztwo i odkrywa powiązania Ramona z morderstwem nastolatki. Tuż po jego zwolnieniu na wolność 

wychodzi także oskarżony o zabójstwo nastolatek, a sprawą zajmuje się w znany w Trójmieście adwokat 

kojarzony z półświatkiem. Ambitna dziennikarka jeszcze nie wie, że sama jest tylko pionkiem w rękach ludzi, 

którzy kryją się w cieniu...  

 

 



38 
 

91. Zawsze będziemy razem / Gabriela Gargaś.- Poznań : Czwarta Strona, copyright 

2020. 

(Saga Dobrzyńskich / Gabriela Gargaś) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzeństwo , Rodzina , Relacja romantyczna , Trudne 

sytuacje życiowe , Wybory życiowe , Warszawa (woj. mazowieckie ; okolice) , 

Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-08 

 

Drogi, które rozdzielił los, tak trudno połączyć na nowo. Choć Teresa i Kateryna mają wspólną siostrę, to koleje 

ich losów były zupełnie różne. Bolesna przeszłość sprawiła, że nigdy nie miały okazji lepiej się poznać. Czy jako 

dorosłe kobiety będą potrafiły od nowa zbudować rodzinne więzi, a podobne problemy zbliżą je do siebie?  

Teresa jako młoda żona czuje się coraz bardziej samotna. Jej mąż angażuje się w politykę, a odmienne poglądy 

stają się zarzewiem kłótni. Maksymilian spędza sporo czasu poza domem i poznaje fascynującą kobietę, z którą 

wiele go łączy. Niejeden mógłby stracić dla niej głowę… Kateryna próbuje ułożyć sobie życie u boku Gustawa. 

Ukochany mężczyzna, dzieci i praca w szpitalu sprawiają, że wreszcie może zaznać spokoju i szczęścia. Do 

czasu. Czy zazdrość i intrygi zniszczą wszystko, co razem zbudowali?  

 

 

92. Zawsze w porę / Agnieszka Krawczyk.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2020. 

(Ulica Wierzbowa / Agnieszka Krawczyk ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sąsiedztwo (socjologia) , Więź społeczna , Polska , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-08 

 

 

 

"Życie to nieustające problemy i zmaganie się z nimi. Raz wychodzi się zwycięsko, a raz z nosem na kwintę.                

I nie rodzimy się z mapą, która mogłaby nas przeprowadzić przez wszystkie zdradliwe wiry losu i fałszywe 

ścieżki. Codzienną trasę wyznaczamy sami, na zasadzie prób i błędów.‖ Na ulicy Wierzbowej szczęśliwe chwile 

splatają się z tymi trudnymi: miłość z rozczarowaniem, radość ze smutkiem. Każdy z sąsiadów musi się 

zmierzyć z niełatwym wyzwaniem. Hanna Jawińska staje na rozdrożu. Razem z dziećmi opuszcza swój piękny 

dom i przenosi się do wilii pani Flory. Jak potoczy się życie młodej kobiety? Czy otworzy się na nową miłość?             

I kogo wybierze, bo o jej zainteresowanie walczą dwaj mężczyźni. Joli Cieplik przytrafia się niefortunny 

wypadek, a jej siostrzenica Nika, choć wreszcie czuje się potrzebna, to wciąż nie potrafi uporać się ze swoimi 

skomplikowanymi uczuciami. W szklarni Zygmunta zaczyna się wiosna. Czy zawita również do jego serca? 

Mieszkańcy ulicy będą zaskoczeni, jakie niespodzianki szykuje dla nich los. Miasteczko także czekają zmiany,             

a nie wszystkie można zaakceptować. Tylko czy społeczność będzie potrafiła się zjednoczyć i wspólnie pokonać 

przeciwności? Wciągająca opowieść o ludziach, którzy walczą o swoje szczęście i wierzą, że życie pisze dla nich 

dobry scenariusz. I choć teraz pada deszcz, wkrótce musi zaświecić słońce. Bo na świecie każda sprawa ma swój 

czas, nie dzieje się bez przyczyny. Ważne, żeby mieć nadzieję, iż prowadzi nas pomyślna gwiazda. I że pewne 

rzeczy zawsze przychodzą w porę. Nawet jeśli w tym momencie ich nie oczekujemy.  
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93. Zdrada doskonała / Lauren North ; przełożyła Agnieszka Walulik.- Warszawa : 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Manipulacja (psychologia) , Katastrofy lotnicze , Kobieta , 

Psychoterapeuci , Stalking , Śmierć bliskiej osoby , Żałoba , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Tess jest załamana po niespodziewanej śmierci męża. Pozostał jej już tylko syn Jamie - zrobiłaby wszystko, aby 

go chronić, ale w tej chwili nie bardzo radzi sobie z życiem. Wszystko się zmienia, kiedy do drzwi ich domu 

puka Shelley, która zajmuje się pomaganiem osobom zmagającym się z utratą kogoś bliskiego. Wyrozumiała               

i życzliwa kobieta obiecuje, że pomoże Tess przetrwać ten najtrudniejszy okres w życiu. Kiedy jednak dochodzi 

do serii niepokojących wydarzeń i pojawiają się różne pytania w związku ze śmiercią męża, Tess zaczyna 

podejrzewać, że Shelley może mieć ukryty motyw. Wie, że musi dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić 

bezpieczeństwo Jamiemu - lecz nigdy jeszcze nie czuła się równie bezbronna. A na dodatek nikt nie chce jej 

słuchać…  

 

 

94. Zemsta gangstera / Anna Wolf.- Oświęcim : Wydawnictwo NieZwykłe, 2020. 

(Gangsterzy / Anna Wolf ; #2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nienawiść , Płatni zabójcy , Przestępczość zorganizowana , 

Tajemnica , Zemsta , Powieść , Sensacja , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Anton Tarasow, brat bliźniak Aleksieja, na zlecenie mafii zabija ludzi z zimną krwią i bez emocji. I tylko jedna 

osoba w przeszłości sprawiła, że jego serce zabiło mocniej - Jordan Pheonix. Może było to nawet coś na kształt 

miłości, jednak pozostały tylko żal i nienawiść. Jordan Phoenix czuje dokładnie to samo, a nawet więcej. Chce 

zemsty na Antonie. Mężczyzna zapłaci jej za wszystkie krzywdy, które jej wyrządził i to z nawiązką. Niech 

nawet nie myśli, że ona zapomniała… Jednak okaże się, że łączy ich coś więcej niż nienawiść. Łączy ich 

przeszłość i sekrety, o których nie mają pojęcia.  

 

 

95. Zgubić i odnaleźć / Danielle Steel ; tłumaczenie Krzysztof Skonieczny.- 

Wydanie 2.- Kraków : Między Słowami - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fotografowie amerykańscy , Osoby w wieku średnim , 

Podróże , Rodzina , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-08 

 

 

Jak wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy w przeszłości podjęli inne decyzje? Madison jest słynną nowojorską 

fotografką. Poświęca się pracy, bo tylko wtedy nie myśli o samotności i o tym, że traci kontakt z trójką dorosłych 

już dzieci. Niefortunny upadek i skręcona kostka sprawiają, że kobieta musi zatrzymać się na chwilę w swym 
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zabieganym życiu. Kiedy przegląda stare fotografie, w jej głowie pojawiają się wspomnienia. Później nurtujące 

pytanie – co by było, gdyby… A potem szalona myśl – dlaczego nie spróbować na nie odpowiedzieć? Madison 

wyrusza w podróż, podczas której spotka swoje dawne wielkie miłości. Trzech mężczyzn, trzy zupełnie różne 

światy i jedna kobieta, która powraca w przeszłość, by zacząć budować nową przyszłość. Co wyniknie z tych 

spotkań? Czy Madison odnajdzie to, co kiedyś zagubiła? Porywająca, wyjątkowa powieść, w której ukochana 

autorka milionów kobiet zadaje pytanie o to, kto jest silniejszy: my czy nasze przeznaczenie?  

 

 

96. Złe miejsce / Minka Kent ; przełożyła Kinga Markiewicz.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2020. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i córki , Osoby zaginione , Prowincja , Rodzeństwo , 

Tajemnica , Ucieczki , Nowy Jork (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść 

psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-08 

 

Dziewiętnastoletnia Wren i jej dwie siostry, Sage i Evie zostały wychowane z dala od cywilizacji,                               

w prymitywnej chacie na północy stanu Nowy Jork. Gdy najmłodsza z sióstr zapada na ciężką chorobę, razem                

z matką opuszczają dom, by znaleźć pomoc. I nigdy nie wracają. Mijają miesiące, a nadzieja gaśnie. Zapasy 

powoli się kurczą, nadciąga sroga zima. I wtedy pojawia się nieznajomy, który szuka matki dziewcząt. By uciec, 

Wren i Sage muszą złamać podstawową zasadę, z którą dorastały: nigdy nie wychodzić poza obręb lasu. 

Docierają do położonego po drugiej stronie lasu domu. Okazuje się, że muszą stawić czoła czemuś o wiele 

groźniejszemu, niż nieznane otoczenie. Odkryją prawdę, która była przed nimi skrywana, powód swojej ucieczki 

oraz tajemnice, z których istnienia nie zdawały sobie sprawy przez całe swoje dotychczasowe życie.  

 

 

97. Złowrogie niebo / Alex Kava ; tłumaczenie Katarzyna Ciążyńska.- Warszawa : 

HarperCollins Polska, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Maggie O'Dell (postać fikcyjna) , Ryder Creed (postać 

fikcyjna) , Huragan , Kobieta , Ludzie kultury , Poszukiwania zaginionych , Pies 

policyjny , Śledztwo i dochodzenie , Zabójstwo , Stany Zjednoczone (USA) , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-08 

 

Francine "Frankie" Russo jest zirytowana, kiedy młody współpracownik Teyler Gates o piątej rano prosi ją o 

wideo-rozmowę. Jest tak zła, że ledwo zwraca uwagę, gdy naprzeciwko Taylera na ulicy wyrasta dwóch 

mężczyzn. W ciągu kilku sekund Frankie staje się świadkiem morderstwa. Kiedy zabójcy podnoszą telefon 

Taylera, widzą Frankie - wiedzą, jak wygląda, kim jest, gdzie pracuje i gdzie mieszka. Ona o nich nie wie nic. 

Ale jedno jest pewne - przyjdą po nią. Przerażona Frankie prosi o pomoc przyjaciółkę z dzieciństwa Hannę 

Washington i jej partnera biznesowego Rydera Creeda - bo tylko im można zaufać. Hanna umawia Frankie na 

spotkanie z agentką FBI Maggie O'Dell.  
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98. Znany szum morza : Jagoda 1998-2019 / Magdalena Majcher.- Bielsko-Biała : 

Wydawnictwo Pascal, 2019. 

(Saga nadmorska / Magdalena Majcher ; 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziadkowie i wnuki , Domy samotnej matki , Dziecko z 

zespołem Downa , Kobieta , Konflikt rodzinny , Matki i córki , Małżeństwo , 

Problemy małżeńskie , Rodzina wieloproblemowa , Samotne matki , Trudne sytuacje 

życiowe , Ustronie Morskie (woj. zachodniopomorskie, pow. kołobrzeski, gm. 

Ustronie Morskie) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol. 

          Nowości:  2020-08 

 

Jagoda pragnie przełamać koło międzypokoleniowych kłamstw. Spędzając całe dnie na rozmowach z babką, 

stara się zrozumieć zawikłaną historię rodziny. Wiedziona przekonaniem, że los można odwrócić, stawia 

wszystko na jedną kartę. Tworzy wyjątkowe miejsce, które przyciąga kobiety takie jak ona - samotne matki 

niepełnosprawnych dzieci. Czy smutek i cierpienie można dziedziczyć po przodkach? Czy mamy jakikolwiek 

wpływ na nasze życie? Pełna emocji opowieść o powrocie do domu, gdzie można odnaleźć i zrozumieć ślady 

przeszłości.  

 

 

99. Zwierz / Piotr Kościelny.- Kraków : Wydawnictwo Initium, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Okrucieństwo , Psychopaci , Seryjni zabójcy , Dolny Śląsk , 

Wrocław (woj. dolnośląskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

 

Zwłoki młodej dziewczyny odkryte we Wrocławiu to dla doświadczonego komisarza Marka Mikulskiego nie 

pierwszyzna. Jednak gdy po kilku dniach w lesie w okolicach Wołowa znalezione zostają ciała kolejnych dwóch 

osób, a przy nich tajemniczy list, policjant wie już, że ma do czynienia z seryjnym mordercą. Psychopatyczny 

zabójca, który podpisuje się pseudonimem Zwierz, ostrzega, że będzie mordował tak długo, aż zostanie złapany. 

Działa profesjonalnie i z niewiarygodnym okrucieństwem. Nie pozostawia po sobie żadnych śladów i zatacza 

coraz szersze kręgi. Kulisy zbrodni doskonałej i brutalna prawda o pracy polskich śledczych. Zaskakująca 

konstrukcja i mrożące krew w żyłach zwroty akcji. Kim jest Zwierz? Jaką grę prowadzi?  

 

 

100. Żebrząc o śmierć / Graham Masterton ; z angielskiego przełożył Janusz Ochab.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2020. 

 

 

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

Zabójstwo seryjne , Cork (Irlandia) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Jeden miesiąc i statystyki morderstw przewyższające te z całego roku… Czworo martwych bezdomnych - dwóch 

z rdzeniem mózgu przewierconym wiertarką, jeden z odstrzeloną połową twarzy i spalona żywcem dziewczyna. 
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Do tego dwie zaginione kobiety, psychopata, który wrzuca przechodniów do kanału, ścigana przez podejrzanego 

typa dziewczynka błąkająca się po mieście w poszukiwani mamy, której pierścionek znaleziono w… mielonym 

mięsie. Ktoś mógłby powiedzieć: rutyna w pracy wydziału śledczego Niezupełnie, bo jeszcze nie skończył się 

styczeń, a liczba zabójstw w Cork przekroczyła już tę z całego poprzedniego roku. Ogarnięcie tego chaosu, 

ustalenie, które z tych spraw są ze sobą powiązane i w jaki sposób, będzie od Katie Maguire wymagało 

nadludzkiego wysiłku. I znowu znajdzie się w sytuacji, w której będzie zagrożone jej własne życie.  

 

 

101. Żony / Tarryn Fisher ; przełożyła Urszula Gardner.- Białystok : Wydawnictwo 

Kobiece, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Małżeństwo , Poligamia , Przemoc w rodzinie , 

Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Thursday jest żoną Setha. Jedną z trzech. Taki układ zawarła z mężem - może mieć inne partnerki, którym 

poświęca po jednym dniu w tygodniu. Ciekawość zżera jednak kobietę od środka. Chce wiedzieć więcej - jak 

wyglądają, gdzie mieszkają, co lubią. Chce mieć pewność, że na ich tle wypada najlepiej. Gdy nadarza się 

odpowiednia okazja, postanawia poznać pozostałe żony. To, co odkryje, zmieni jej małżeństwo na zawsze. I nie 

będzie już powrotu.  

 
 
 

 

Literatura piękna młodzieżowa 

 

 
1. Ballada ptaków i węży / Suzanne Collins ; tłumaczyli Małgorzata Hesko-

Kołodzińska i Piotr Budkiewicz.- Poznań : Media Rodzina, copyright 2020. 

(Igrzyska śmierci / Suzanne Collins) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sztuka przetrwania , Totalitaryzm , Widowisko telewizyjne , 

Zawody sportowe , Powieść , Dystopia , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2020-08 

 

 

AMBICJA GO NAPĘDZA. RYWALIZACJA GO MOTYWUJE. WŁADZA JEDNAK MA SWOJĄ CENĘ. 

Dziesiąte Głodowe Igrzyska rozpoczyna poranek dożynek. W Kapitolu osiemnastoletni Coriolanus Snow 

zamierza skwapliwie skorzystać z szansy, jaką jest rola mentora, i zdobyć sławę. Potężny niegdyś ród Snowów 

podupadł i niepewny los Coriolanusa zależy teraz od tego, czy zdoła on pokonać innych mentorów urokiem 
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osobistym i sprytem. Tyle że los nie bardzo mu sprzyja. W udziale przypadła mu dziewczyna z Dystryktu 

Dwunastego, najbiedniejszego z biednych. Losy obojga splotą się ciasno - każda decyzja, którą podejmie Snow, 

może prowadzić do sukcesu lub porażki, triumfu lub klęski. Na arenie rozgrywa walkę na śmierć i życie, ale 

poza areną zaczyna się w nim budzić współczucie… Tylko jak postępować według zasad, gdy pragnie się 

przetrwać za wszelką cenę?  

 

 

2. Dobre żony / Louisa May Alcott ; przełożyła Zofia Grabowska ; [autor ilustracji 

Frank Thayer Merrill].- [Warszawa] : MG, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziewczęta , Małżeństwo , Miłość , Rodzeństwo , Ślub i 

wesele , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Dobre żony to książka dla wszystkich, którzy chcą poznać dalsze losy małych kobietek – poważnej Meg, 

roztrzepanej Jo, łagodnej Beth i wytwornej Amy. Upłynęło kilka lat i dziewczęta powoli wkraczają w inny świat, 

dorośleją, zmieniają się, przeżywają smutki i rozczarowania, nawet tragedie, ale jednocześnie życie nie skąpi im 

także radosnych i szczęśliwych chwil. Cztery siostry - cztery różne drogi życiowe. Zanim znów podejmiemy 

nasza opowieść i spokojnie udamy się na ślub Meg, powinniśmy najpierw poplotkować nieco o rodzinie 

Marchów. Na wypadek gdyby któryś ze starszych czytelników uważał, że w historii tej zbyt wiele mówi się                

o „miłości‖ (nie sądzę, by młodsi czytelnicy mieli podobne zastrzeżenia), mogę tylko powtórzyć słowa pani 

March: - Czegóż innego można się spodziewać, kiedy w domu są cztery wesołe dziewczęta, a nie opodal pełen 

werwy, młody sąsiad?  

 

 

3. Gdzie noc skrzy się lodem / Lisa Lueddecke ; przełożył Krzysztof Obłucki.- 

Warszawa : Wydawnictwo Zielona Sowa, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Epidemie , Magia , Nastolatki , Pomaganie , Społeczności 

lokalne , Wyspa , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Śnieg, mnóstwo lodu, mitologiczne wierzenia, magia i zbliżające się olbrzymie niebezpieczeństwo mrożące krew 

w żyłach. Krwawoczerwone niebo pojawiło się nad śnieżną wyspą Skane, powodując, że na wioskę spada lawina 

strachu i… W desperackiej próbie powstrzymania zbliżającej się zarazy starsi mieszkańcy wioski postanawiają 

zabarykadować jej granice, aby nikt zarażony nie zdołał się przez nie przedrzeć. Nastolatka o imieniu Janna 

postanawia nie odwracać się od ludzi szukających schronienia. Zostaje jednak wygnana na kłujący mróz poza 

granice wioski. Czy uda jej się przetrwać zbliżającą się zamieć śnieżną?  

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

4. Konferencja ptaków / Ransom Riggs ; tłumaczyli Małgorzata Hesko-Kołodzińska i 

Piotr Budkiewicz.- Poznań : Media Rodzina, copyright 2020. 

(Osobliwy dom pani Peregrine / Ransom Riggs ; 5) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Inność , Poszukiwania zaginionych , Potwory , Przepowiednie , 

Zdolności nadprzyrodzone , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Powieść , Horror 

Sygnatura:  WG-82-93  

Nowości:  2020-08 

 

 

Powrót do niezwykłego świata osobliwych dzieci pani Peregrine w piątej części bestsellerowego cyklu. Po 

"Mapie dni", która rzuciła bohaterów prosto w dotąd nieodkryty świat amerykańskich osobliwców, pojawiło się 

mnóstwo pytań i wątków, a tym samym nowych sprzymierzeńców i wrogów. Jacob wyrusza z misją, którą na 

łożu śmierci powierzył mu H - człowiek dysponujący ważnymi informacjami o sekretnym życiu dziadka Jacoba, 

Abe'a. Noor Pradesh, nowa w osobliwym świecie, ma bezpiecznie dotrzeć do kobiety znanej jako V. 

Wymieniona w przepowiadającym apokalipsę starym proroctwie Noor ucieka przed pościgiem. Od jej ocalenia 

zależy los całej osobliwości. Czas mija nieubłaganie, a nasi bohaterowie muszą rozwikłać wiele skomplikowa-

nych zagadek. Bohatersko zmagając się z wrogami, Jacob Portman wkracza na nieznane terytoria.  

 

 

5. Królowa ruin / Tracy Banghart ; przełożyła z angielskiego Donata Olejnik.- Poznań 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziewczęta , Rewolucja , Rodzeństwo , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

 

Jedyne, czego pragnie Nomi, to po raz ostatni ujrzeć swą siostrę Serinę - więźniarkę na Górze Zniszczenia. Gdy 

dociera do wyspy, ku swemu zaskoczeniu spotyka nie pokonane kobiety, lecz zbuntowane, silne rewolucjonistki 

pod wodzą uległej niegdyś Seriny. Siostry rozdzielają się ponownie - tym razem dobrowolnie - każda z nich 

musi podążyć własną ścieżką, by zburzyć istniejący porządek i zbudować nowy, lepszy świat. Gra toczy się                  

o najwyższą stawkę.  

 

 

6. Las na granicy światów / Holly Black ; tłumaczył Stanisław Kroszczyński ; 

[illustrations by Kathleen Jannings].- Warszawa : Wydawnictwo Jaguar, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Elfy , Krainy i światy fikcyjne , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-82-93  

Nowości:  2020-08 

 

 

 

 

Miasteczko Fairfold to jedno z tych niewielu miejsc, w których magia nieznacznie przenika do naszej 

rzeczywistości. Od czasu do czasu ktoś znika bez śladu, ale takie wypadki zdarzają się najwyżej raz czy dwa razy 

w roku, no a poza tym dotyczą wyłącznie turystów. Jednak tego roku z serca okolicznej puszczy wyłania się 

ponura groza. Odkąd ktoś strzaskał szklaną trumnę, w której spoczywał śpiący królewicz, apokaliptyczna bestia 
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imieniem Rozpacz zagraża wszystkim mieszkańcom miasteczka. Pewna dziewczyna, o imieniu Hazel, która 

znajduje niezwykły miecz, niezbyt dobrze pamięta, co robiła przez ostatnich pięć lat. Okazuje się, że musi czym 

prędzej przypomnieć sobie kilka istotnych faktów, dotyczących żelaza i marchewek… Czy zdoła? Jeśli nie 

zdąży, miasteczko czeka zagłada smutniejsza niż śmierć… Teraz jedyna nadzieja w Hazel, jej muzykalnym 

braciszku oraz w pewnym zabójczo przystojnym elfie. Czytelnicy Okrutnego księcia Holly Black, pamiętają                 

z pewnością Króla Olszyn i Severina. W tej książce przedstawiona jest ich historia i dzieje miecza, który później 

odegrał istotną rolę w rozwiązaniu problemów Jude, Królowej niczego. Wartka, pełna przygód akcja nie pozwala 

się oderwać i każe z wypiekami na twarzy przewracać kolejne strony. 

 

 

7. Mali mężczyźni / Louisa May Alcott ; przełożyła Zofia Grabowska ; [autor 

ilustracji Reginald B. Birch oraz Frank Thayer Merrill].- [Warszawa] : MG, 

copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chłopcy , Dojrzewanie , Stany Zjednoczone (USA) , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2020-08 

 

 

Światowy bestseller amerykańskiej pisarki Louisy May Alcott. Dalsze losy bohaterów Małych kobietek                          

i Dobrych żon (książka jest trzecią częścią tetralogii Małych kobietek). Książka opowiada o życiu Jo Bhaer, jej 

męża i dzieciaków ze szkoły w Plumfield. Bezpośrednią inspiracją tej historii była śmierć szwagra Alcott, który 

pojawia się w jednym z ostatnich rozdziałów. Wszystkie książki cyklu, choć tak uroczo bajkowe, były jednak             

w dużej mierze oparte o prawdziwe wydarzenia z życia autorki, co dodaje im większego znaczenia i kolorytu.  

 

 

8. Małe kobietki / Louisa May Alcott ; [przełożyła Ludmiła Melchior-Yahil ; 

fotografie Wilson Webb].- Warszawa : Poradnia K, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małe kobietki (film) , Dojrzewanie , Dziewczęta , Rodzeństwo 

, Ubóstwo , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

„Małe kobietki‖ i „Dobre żony‖ – powieści Louisy May Alcott, jednej z pionierek feminizmu, należące do 

światowego kanonu literatury? w specjalnym wydaniu filmowym ilustrowanym fotosami. Czym jest wolność                

i jak podążać własną ścieżką? Pod koniec XIX wieku niewiele kobiet się nad tym zastanawia, jednak Marmee 

March uczy tej postawy swoje córki. Meg, Jo, Beth i Amy - cztery siostry o wyrazistych charakterach, mimo 

trwającej wojny secesyjnej, nieobecności ojca i wielu trudności dzielą się z innymi entuzjazmem i miłością do 

życia. Od powstania „Małych kobietek‖ minęło sto pięćdziesiąt lat, a jednak ponadczasowa powieść niezmiennie 

inspiruje kolejne pokolenia; to historia o dorastaniu, buncie przeciw społecznym oczekiwaniom, zwłaszcza 

wobec kobiet, i balansowaniu pomiędzy potrzebą niezależności a miłością. Po licznych adaptacjach przyszedł 

czas na kolejną odsłonę, tym razem w reżyserii Grety Gerwig i w gwiazdorskiej obsadzie - z Meryl Streep, 

Emmą Watson, Laurą Dern, Saoirse Ronan i Timothée Chalametem. To wyjątkowe filmowe wydanie zawiera 

fotosy z filmu. 

 

 

 

 



46 
 

9. Uprowadzone / Natasha Preston ; przekład Karolina Podlipna.- Łódź : 

Wydawnictwo JK, 2020. 

(Feeria Young) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Młodzi dorośli , Nastolatki , Sztuka przetrwania , Śledztwo i 

dochodzenie , Uprowadzenie , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2020-08 

 

 

Nie ma nic gorszego od sytuacji, kiedy ktoś delektuje się twoim cierpieniem… A co, jeśli ta osoba jest kimś 

bardzo ci bliskim? W rodzinnym miasteczku Piper od pewnego czasu w tajemniczych okolicznościach znikają 

nastolatki. Władze miasta uznają zaginionych za uciekinierów i bagatelizują problem. Kiedy jednak znajomy 

Piper i jej przyjaciółki Hazel przepada bez śladu, dziewczyny zaczynają podejrzewać, że dzieje się coś naprawdę 

złego i postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce. Nawet nie podejrzewają, że prywatne śledztwo doprowadzi je 

w sam środek piekła... W pewnym budynku w lesie trwa walka o przeżycie. Każde pomieszczenie jest tu 

sprawdzianem dla instynktu przetrwania, a pierwszy fałszywy krok może być tym ostatnim… Czy cena za 

ocalenie zaginionych nie okaże się zbyt wysoka?...  

 

 

10. Wrona / Margaret Owen ; przekład Marek Cieślik.- Łódź : JK - Wydawnictwo 

Feeria, 2020. 

(Szepty zębów / Margaret Owen ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czarownice i czarownicy , Epidemie , Kasty , Kobieta , 

Magia , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2020-08 

 

 

POZWÓL SIĘ ZABRAĆ W PODRÓŻ DO ŚWIATA PEŁNEGO LEGEND, GDZIE MAGIA JEST CZYMŚ 

TAK OCZYWISTYM JAK ODDYCHANIE Wyobraź sobie, że musisz żyć w społeczeństwie podzielonym na 

kasty… Że to, do której z nich należysz, ma wpływ na całe twoje życie i określa twoją wartość w oczach innych. 

Gdyby przyszło ci należeć do królewskich Feniksów, twoje życie byłoby pełne przepychu, jako wojowniczy 

Sokół brałbyś udział w walkach, będąc uczoną Sową, zgłębiałbyś wiedzę. Jeśli jednak, tak jak Fe i jej stado, 

wywodziłbyś się z kasty Wron, twoje zadanie polegałoby na paleniu zwłok ofiar trawiącej kraj zarazy,                         

a społeczeństwo odnosiłoby się do ciebie z pogardą. Mimo że Wronom Litości przypadła w udziale najgorsza 

robota, to podczas stanowiącej treść ich życia niekończącej się podróży po królestwie Saboru wspólnie stawiają 

czoła napotkanym trudnościom, wspierając się nawzajem. Nie są też zupełnie bezbronne - część z nich potrafi 

czerpać magię z zębów i kości członków innych kast, a dzięki temu unikalnemu darowi są w stanie korzystać                

z ich przyrodzonych talentów. Fe, tak jak inne Wrony, jest w pełni oddana swojemu stadu, a jako czarownica 

przygotowuje się do przyszłej roli wodza, Pewnego dnia staje na czele nieoczekiwanej misji, w której stawką jest 

los jej kasty i… całe królestwo. Czy uprzedzenia i nienawiść okażą się silniejsze niż dobro Saboru? Czy                      

w obliczu niewyobrażalnego zła bohaterowie znajdą w sobie dość siły, żeby się zjednoczyć? Oto fascynująca 

opowieść o trawiącej świat zarazie. Przekonaj się, ile współczesności jest w tym magicznym uniwersum…  
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Literatura popularnonaukowa 

 

 
1. #Nie bałam się o tym rozmawiać : historie bez retuszu / Joanna Przetakiewicz i 

bohaterki Ery Nowych Kobiet ; konsultacja psychologiczna, komentarze i 

podsumowanie eksperckie Marta Niedźwiecka.- Warszawa : Ringier Axel Springer 

Polska, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Era Nowych Kobiet , Kobieta , Przemoc wobec kobiet , 

Poczucie własnej wartości , Trudne sytuacje życiowe , Relacje międzyludzkie , 

Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-159.922 

Nowości:  2020-08 

 

Największą wartością zawartych w tej książce opowieści jest ich autentyczność i szczerość. To prawdziwe losy 

kobiet, które odważyły się pokazać twarz i odsłonić to, co zazwyczaj starannie jest skrywane: domową przemoc, 

seksualną agresję, poniżenie i upodlenie ze strony najbliższych. Mówią do nas swoimi słowami, bez retuszu                  

i koloryzowania. Przełamały własny strach i społeczne tabu, ale nie mają w sobie nic z ofiary. To kobiety 

wojowniczki, choć mijając je na ulicy, nie uwierzylibyśmy, z jakim bólem i cierpieniem musiały się zmierzyć. 

Są piękne, eleganckie, uśmiechnięte. Podobne do każdej z nas, niezwykłe, bo skutecznie walczyły o odzyskanie 

swojego życia, bo podjęły bardzo ważne choć często trudne decyzje. Pokazały, że nie ma sytuacji bez wyjścia. 

Nawet w otchłani beznadziei. 

 

 

2. Albania / Maciej Żemojtel, Mateusz Otręba.- Gliwice : Helion, copyright 2019. 

(Bezdroża) 

(Travel Book) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Albania , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(4) 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Białostockie ulice i domy skrywają wiele tajemnic. Krew w żyłach mroziły takie historie, jak choćby 

noworoczna herbatka u generała Stelnickiego zakończona trzema trupami. Życie dawnych białostocczan nie było 

przecież łatwe. Zgodnie z przepisami musieli poruszać się tylko prawą stroną chodników. Ba! Uważać nawet na 

fryzjerów dmuchających im... w szyje. Z pomocą spieszyli na szczęście wynalazcy. Bo to właśnie tu wymyślono 

aparat umożliwiający chodzenie po wodzie czy cudowną tabletkę kojącą nerwy… Opowieści Andrzeja 

Lechowskiego odkrywają wielkie miłości, zdrady, kradzieże i pospolite przestępstwa. Zdradzają sekrety 
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przybytków zwanych „pluskwiarniami‖ i eleganckiego hotelu - legendy Białegostoku - Ritza. A wszystko to 

ilustrują liczne fotografie z epoki.  

 

 

3. Angielski bez tajemnic : 100 pułapek językowych, których unikniesz / Adam 

Urban.- Warszawa : Preston Publishing, 2019. 

 

 

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

Ćwiczenia i zadania 

Sygnatura:  WG-811.111 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Niektóre słowa wydają Ci się tak podobne, że nie widzisz między nimi różnicy? Mylisz during z while, suit ze 

suite, a who z whom? Wkrótce pozbędziesz się podobnych kłopotów! Jeśli często wahasz się, której z dwóch 

podobnych angielskich konstrukcji lepiej użyć, koniecznie sięgnij po ten poradnik. Ta książka rozwiewa 

wątpliwości, jakie nasuwa zastosowanie popularnych angielskich wyrazów i konstrukcji o zbliżonych funkcjach, 

znaczeniach lub brzmieniu. Na to praktyczne kompendium składa się 100 rozdziałów. W każdym z nich 

znajdziesz omówienie jednego zagadnienia, które jest pułapką językową, zwłaszcza dla Polaków. Dzięki tym 

wyjaśnieniom unikniesz typowych błędów. Opisane są codziennym językiem, nieco gawędowym i często                   

z przymrużeniem oka; pełno w nich ciekawostek i obrazowych przykładów, więc na pewno lektura Cię nie 

znuży. To niezbędne narzędzie wszystkich adeptów języka angielskiego: uczniów i studentów, osób 

przygotowujących się do matury i egzaminów językowych, a także tych, którzy posługują się nim na co dzień – 

w pracy czy w kontaktach osobistych. - Niezbędna pomoc w skutecznej i płynnej komunikacji. - Przydatne 

porady i zrozumiałe wskazówki. - Setki pobudzających wyobraźnię przykładów z komentarzami. - Wciągające, 

klarownie wyjaśnione ciekawostki. - Praktyczne ćwiczenia z kluczem odpowiedzi. Wgłębiaj się w niuanse 

języka angielskiego i mów bezbłędnie!  

 

 

4. Antyterroryści / Mateusz Baczyński, Janusz Schwertner.- Kraków : Wydawnictwo 

Znak, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jednostki antyterrorystyczne , Policja , Przestępczość 

zorganizowana , Siły specjalnego przeznaczenia , Terroryzm , Zwalczanie , Polska , 

Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-356/359 

Nowości:  2020-08 

 

 

Elitarne siły specjalne przeciw mafii Poznajecie ludzi, którzy biorą udział w operacjach najwyższego ryzyka. 

Polska to wschodnia granica Unii Europejskiej, skrzyżowanie szlaków przerzutowych broni, narkotyków, handlu 

ludźmi i pojazdami. Mafie z wielu krajów czerpią tu ogromne zyski, a najwięksi twardziele polskiej policji 

próbują powstrzymać bezwzględnych gangsterów. Strzelaniny, wojny gangów, podkładanie bomb i pościgi to 

codzienność polskich antyterrorystów. Teraz po raz pierwszy ujawniają tajniki swojej pracy. Opowiadają                   

o najbardziej niebezpiecznych i dramatycznych akacjach w swoim życiu oraz kolegach, których stracili w trakcie 

służby. To historia bez cenzury opowiedziana z perspektywy ludzi, którzy każdego dnia ryzykują życie i toczą 

wojnę z największymi grupami przestępczymi w kraju.  
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5. Atlas turystyczny Bułgarii / [tekst] Iwan Sepetliew.- Warszawa : Wydawnictwo 

SBM, 2017. 

(Wademekum) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bułgaria , Przewodnik turystyczny , Publikacja bogato 

ilustrowana 

Sygnatura:  WG-913(497) 

Nowości:  2020-08 

 

 

KALEJDOSKOP: Historia, Geografia, Kultura i sztuka, Kuchnia, Kuchnia, Zakupy ; TRASY: Sofia - 

Zabytkowy szlak w mieście mądrości; Tracja - Kraina starożytnych ludów; Riła i Pirin; Zapierające dech 

wysokogórskie pejzaże; Rodopy; Mityczna ojczyzna Orfeusza; Bułgaria Północno-Wschodnia; Region trzech 

stolic; Bałkan Środkowy i Wschodni; Dolina Róż; Bułgaria Północno-Zachodnia; Kraina jaskiń; Dobrudża; 

Aktywnie nad morzem; Strandża; Piasczyste plaże i łagodne pasma górskie; Dla wprawnych turystów ; ATLAS. 

 

 

6. Atlas turystyczny Grecji kontynentalnej / [tekst Peter Zralek].- Warszawa : 

Wydawnictwo SBM, 2019. 

(Wademekum) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Grecja , Przewodnik turystyczny , Publikacja bogato 

ilustrowana 

Sygnatura:  WG-913(495) 

Nowości:  2020-08 

 

 

KALEJDOSKOP: Witajcie w Grecji, Rozmaitości, Dzieje Grecji, Geografia, Najsłynniejsi Grecy, Kuchnia ; 

TRASY: Ateny; Ateny bizantyjskie, tureckie i współczesne; Okolice Aten; Północny Peloponez; Środkowy                   

i południowy Peloponez; Na północ od Aten; Na wschód i zachód od Salonik ; ATLAS OD A DO Z. 

 

 

7. Atlas turystyczny Paryża / [tekst Ewa Krzątała-Jaworska].- Warszawa : 

Wydawnictwo SBM, 2019. 

(Wademekum) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Paryż (Francja) , Przewodnik turystyczny , Publikacja 

bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-913(44) 

Nowości:  2020-08 

 

 

KALEJDOSKOP: Witajcie w Paryżu; Historia; Geografia; Kultura i sztuka; Słynne postaci; Kuchnia; 

Rozmaitości ; TRASY: Paryż dwóch wysp, czyli kolebka miasta; Dzielnica Łacińska nie tylko śladami Rzymian 

; Paryż artystów ; Złoty wiek Paryża ; Le Marais - wschodząca gwiazda Paryża ; Wieża Eiffla... i nie tylko ; 

Paryż z królewskim rozmachem - od Luwru do La Défense ; ATLAS OD A DO Z. 
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8. Atlas turystyczny Pragi / [tekst] Wojciech Kantor.- Warszawa : Wydawnictwo 

SBM, 2017. 

(Wademekum) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Praga (Czechy) , Przewodnik turystyczny , Publikacja bogato 

ilustrowana 

Sygnatura:  WG-913(437.3) 

Nowości:  2020-08 

 

 

KALEJDOSKOP: Witajcie w Pradze, Historia, Geografia, Kultura i sztuka, Kuchnia, Zakupy, Plan Pragi ; 

TRASY: Widokowe i czarujące Hradczany; W duchu dawnych czasów - Zamek Praski; Wystawne "mniejsze 

miasto" Mala Strana; Romantyczne Stare Miasto; Nowe miasto, które nigdy nie zasypia; Żydowskie miasto - 

Josefov; Legendarny Wyszehrad; Mosty na Wełtawie i nie tylko ; ATLAS OD A DO Z. 

 

 

9. Atlas turystyczny Prowansji i Lazurowego Wybrzeża / Peter Zralek.- Warszawa : 

Wydawnictwo SBM, 2019. 

(Wademekum) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lazurowe Wybrzeże (Francja) , Prowansja (Francja ; kraina 

historyczna) , Przewodnik turystyczny , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-913(44) 

Nowości:  2020-08 

 

 

KALEJDOSKOP: Witajcie w Prowansji; Geografia; Historia; Kultura i sztuka; Kuchnia; Słynne postaci ; 

TRASY: Lazurowe Wybrzeże; Na północ od Gór Arabskich; Na wschód od Rodanu; Na zachód od Rodanu ; 

ATLAS OD A DO Z. 

 

 

10. Atlas turystyczny wybrzeża Hiszpanii / [tekst] Peter Zralek.- Warszawa : 

Wydawnictwo SBM, 2018. 

(Wademekum) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hiszpania , Przewodnik turystyczny , Publikacja bogato 

ilustrowana 

Sygnatura:  WG-913(460) 

Nowości:  2020-08 

 

 

KALEJDOSKOP: Witajcie w Hiszpanii; Rozmaitości; Słynni Hiszpanie ; TRASY: Historyczna Katalonia; 

Wybrzeże Kwiatu Pomarańczy; Dwie Riwiery; Wschodnia Andaluzja, Zachodnia Andaluzja ; ATLAS OD A DO 

Z. 
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11. Atomowy szpieg : Ryszard Kukliński i wojna wywiadów / Sławomir 

Cenckiewicz.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kukliński, Ryszard Jerzy (1930-2004) , Wojsko , Wywiad 

amerykański , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-355 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Atomowy szpieg. Ryszard Kukliński i wojna wywiadów nie jest kolejnym głosem w jałowej i trwającej bez 

końca dyskusji pod hasłem „bohater czy zdrajca‖. Choć autorzy z sympatią spoglądają na postać i działalność 

„Jacka Stronga‖, to ich książka jest przede wszystkim próbą rzetelnego przybliżenia szpiegowskiego rzemiosła, 

jakim posługiwał się Kukliński. W oparciu o nieznane i niepublikowane dokumenty z archiwów tajnych służb 

PRL oraz bogatej literatury z Rosji i Stanów Zjednoczonych, Sławomir Cenckiewicz i Sebastian Rybarczyk 

opisują szpiegowską działalność Kuklińskiego w szerszej, nigdy nie opisanej perspektywie wojny wywiadów 

pomiędzy KGB i GRU a CIA. Czy „Jack Strong‖ był rzeczywiście wyjątkowym i cennych agentem CIA? Co 

wiedział? Dlaczego cieszył się tak wielkim zaufaniem Jaruzelskiego, Kiszczaka i „towarzyszy radzieckich‖?              

W jaki sposób ograł stąpającą mu po piętach WSW? I jak zdołał uciec z Polski? O tej niesamowitej historii 

przeczytacie w tej książce.  

 

 

12. Austria / [autor przewodnika Jakub Michał Pawłowski].- Gliwice : Helion, copyright 

2020. 

(Travelbook) 

(Bezdroża) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Austria , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(436) 

Nowości:  2020-08 

 

 

Austria kojarzy się polskim turystom przede wszystkim z zimowym wypoczynkiem na stokach narciarskich, 

wiedeńskimi klasykami, tortem Sachera lub... jodłowaniem. Tymczasem ten niewielki kraj ma do zapropono-

wania znacznie więcej niespodziewanych atrakcji. Alpy oferują tysiące kilometrów szlaków pieszych                           

i rowerowych. Krajobraz współtworzą tu potężne góry, sielskie łąki, bajkowe zamki, surowe twierdze i strzeliste 

wieże kościołów, miasta zaś przyciągają świetnie zachowaną zabytkową architekturą i bogatą ofertą kulturalną. 

Warto odkryć Austrię! Secesyjny Wiedeń i modry Dunaj Zabytki epoki Habsbugów Alpejskie trasy 

krajobrazowe Jeziora, wodospady i jaskinie Zjawiskowe parki narodowe Kuchnia wielu narodów Travelbook to 

Twój niezastąpiony towarzysz podróży. Wskaże Ci najważniejsze atrakcje, podpowie, czego szukać poza 

głównymi szlakami, i wprowadzi w świat miejscowych obyczajów. Znajdziesz w nim opisy najciekawszych 

regionów i miast, a sprawdzone informacje praktyczne umożliwią staranne zaplanowanie podróży.  

 

13. Bari i Apulia / autorzy przewodnika: Beata Pomykalska, Paweł Pomykalski ; 

redakcja Kamila Czok.- Gliwice : Helion, copyright 2019. 

(Bezdroża) 

(Travelbook) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bari (Włochy) , Apulia (Włochy) , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(450) 

Nowości:  2020-08 
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Apulia to dla turystów z Polski niemal terra incognita - co może dziwić, ponieważ w "pojedynku na atrakcje" 

może ona śmiało konkurować z bardziej znanymi, powszechnie hołubionymi przez italofilów regionami Włoch. 

Nie brakuje tu znakomitych zabytków, z których najstarsze pamiętają czasy antycznej Wielkiej Grecji, pejzaży              

i przyrody będących kwintesencją Śródziemnomorza, piaszczystych plaż oraz ciekawostek kulturowych                        

i przyrodniczych sprawiających, że Apulii nie sposób pomylić z żadną inną częścią Włoch. Zapraszamy do jej 

odkrycia!  Zabytki greckie i normańskie Plaże półwyspu Gargano Lecce - barokowa perła Południa Zamki                  

i romańskie katedry Prastare gaje oliwne Trulli, masserie i trabucchi  Travelbook to Twój niezastąpiony 

towarzysz podróży. Wskaże Ci najważniejsze atrakcje, podpowie, czego szukać poza głównymi szlakami,                    

i wprowadzi w świat miejscowych obyczajów. Znajdziesz w nim opisy najciekawszych regionów i miast,            

a sprawdzone informacje praktyczne umożliwią staranne zaplanowanie podróży.  

 

 

14. Belfrzy / Dorota Kowalska.- Warszawa : Wielka Litera, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jakość kształcenia , Nauczyciele , Polityka oświatowa , 

Przydatność zawodowa , Satysfakcja zawodowa , Szkolnictwo , Polska , Reportaż , 

Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-37 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Tę książkę powinien przeczytać każdy w tym kraju - w końcu taka nasza przyszłość, jaka edukacja naszych 

dzieci! Kiedy Polskę sparaliżował strajk nauczycieli, z jednej strony pojawiły się głosy, że nauczyciele nie 

powinni oczekiwać więcej, bo ich praca nie jest tak wymagająca, mają luksusowe dwa miesiące wakacji, a dzieci 

i tak uczą się dopiero na korepetycjach. Z drugiej strony zaczęto głośno mówić o tym, że polski program 

edukacji jest daleko w tyle za innymi krajami europejskimi, że niskie zarobki sprawiają, że do zawodu trafiają 

osoby z przypadku, a jakakolwiek inicjatywa ze strony nauczycieli z pasją rozbija się o brak pieniędzy                          

i niekończący się proces reform. Co szwankuje w polskiej edukacji, że polskie uczelnie wyższe są tak daleko              

w światowych rankingach, a szkoła jest uciążliwym koszmarem dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Ponoć 

nauczyciel ma być intelektualnym autorytetem dla swoich uczniów, ale czy rzeczywiście nim jest?  

 

 

15. Bieszczady : atlas turystyczny / tekst Gabriela Gorączko.- Warszawa : 

Wydawnictwo SBM, 2020. 

(Wademekum) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bieszczady (góry) , Polska , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(438)A/Z-Bieszczady 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Bieszczady to jeden z najbardziej malowniczych i owianych tajemnicą regionów Polski. Dziki, nieposkromiony, 

niepowtarzalny, a jednocześnie przyciągający bogactwem występujących tu roślin, form skalnych i zwierząt. To 

miejsce, w którym czas płynie zdecydowanie wolniej, gdzie każdy może znaleźć swój zakątek do medytacji                 

i wyciszenia się, a przede wszystkim nawiązać kontakt z górami, które być może zachcą zdradzić swoje sekrety... 

Atlas turystyczny to kompendium wiedzy na temat polskich Bieszczadów i okolicznych miejscowości. Opisy 

najciekawszych i najpiękniejszych miejsc zaprezentowano w wygodnym i przejrzystym układzie alfabetycznym. 

Cennym uzupełnieniem są informacje o historii i dawnych mieszkańcach, a także praktyczne wskazówki, 

propozycje tras, przydatne mapy i barwne fotografie.  
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16. Blondynka na Hawajach / Beata Pawlikowska.- Warszawa : Edipresse Polska, 

copyright 2020. 

(Edipresse Książki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pawlikowska, Beata (1965- ) , Hawaje (Stany Zjednoczone ; 

stan) , Relacja z podróży , Literatura podróżnicza 

Sygnatura:  WG-913(73) 

Nowości:  2020-08 

 

 

Marzyłam o tym od czasów szkoły średniej, kiedy po raz pierwszy usłyszałam nazwę Mauna Kea. Te dwa słowa 

brzmiały dla mnie magicznie. Mauna Kea – Biała Góra, najwyższy szczyt świata o wysokości ponad 10 000 

metrów. Tajemniczy wulkan wyrastający z dna oceanu, święty dla rdzennych Hawajczyków. Wyruszyłam 

wreszcie w podróż na Hawaje! Przez wulkany, czarne plaże i wodospady Big Island, po słynnej drodze do Hany 

na wyspie Maui, do magicznego lasu na prawie bezludnej wyspie Molokai i na plażę Waiki w Honolulu na 

wyspie Oahu. Szlakiem starożytnej wiedzy ho’opono’pono, huny, hawajskich legend i polinezyjskiej przeszłości.  

 

 

17. Cyklady / [Agnieszka Zawistowska, aktualizacja Przemysław Szlosek].- Wydanie 

2.- Gliwice : Helion, copyright 2020. 

(Travelbook) 

(Bezdroża) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cyklady (Grecja ; wyspy) , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(495) 

Nowości:  2020-08 

 

 

Cyklady - znane są z malowniczych biało-niebieskich miasteczek, młynów wiatrowych oraz pięknych plaż. Te 

skaliste greckie wyspy to także miejsce, gdzie można wspiąć się na czynny wulkan, odwiedzić ruiny miast 

sprzed tysięcy lat, podziwiać starożytne świątynie, bizantyjskie kościoły i malownicze weneckie twierdze lub 

aktywnie spędzać czas na lądzie i na morzu. Dodajmy do tego smaczną kuchnię i serdeczność mieszkańców,                

a okaże się, że Cyklady są wymarzonym miejscem na beztroski wypoczynek. Wspaniałe plaże Antyczne miasta  

i weneckie twierdze Urzekające krajobrazy Czynny wulkan i urokliwe cerkwie Greckie przysmaki i wina                    

z Santorini  Travelbook to Twój niezastąpiony towarzysz podróży. Wskaże Ci najważniejsze atrakcje, podpowie, 

czego szukać poza głównymi szlakami, i wprowadzi w świat miejscowych obyczajów. Znajdziesz w nim opisy 

najciekawszych regionów i miast, a sprawdzone informacje praktyczne umożliwią staranne zaplanowanie 

podróży. 

 

 

18. Czas na obiad : 100 pomysłów na odżywczy posiłek  / Viola Urban.- [Poznań] : 

Publicat Wydawnictwo, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Obiad , Przepisy kulinarne , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-641.5 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

 

Szukasz ciekawych pomysłów na obiad, który będzie nie tylko smaczny, ale też odżywczy? Próbujesz 
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ograniczyć ilość mięsa w diecie, ale nie wiesz, jak prawidłowo skomponować sycące posiłki? Potrzebujesz 

elastycznych przepisów, które można dopasować do swoich potrzeb? Jeśli tak, to mam to, czego szukasz. 

Trzymasz w ręku książkę, która zawiera 100 pomysłów na pełnowartościowy obiad dla Ciebie i Twojej rodziny. 

Klasyka w zdrowszej wersji oraz mnóstwo smaków przywiezionych z różnych zakątków świata - oto antidotum 

na obiadową monotonię. Ugotuj ze mną coś pysznego!  

 

 

19. Czas wolny w PRL / Wojciech Przylipiak.- Warszawa : Sport i Turystyka - 

Muza, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czas wolny od pracy , Odpoczynek , PRL , Turystyka , 

Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-316 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Czas wolny w PRL. To on w ogóle istniał? A może było go za dużo? Jedno jest pewne: relaks w nieoczywistym 

świecie minionej epoki to towar nieco wybrakowany. W latach 50. młodzi odkryli uroki podróżowania 

autostopem i z książeczką autostopowicza w ręku ruszyli w Polskę. Inni dopiero oswajali się z wolnymi dniami             

i na wakacje wybierali się z Funduszem Wczasów Pracowniczych, a udany turnus zależał od pomysłowości 

kaowca. W latach 60.,kiedy akurat w ramach czynu społecznego nie trzeba było sprzątać ulic albo budować 

przedszkola, ludzie gromadzili się w domach przy słuchowisku radiowym W Jezioranach albo przed 

telewizorami, żeby obejrzeć Bonanzę lub Wojnę domową. W latach 70. Polacy chętnie korzystali z wypoczynku 

na coraz liczniejszych polach campingowych, gdzie z trudem zdobyte namioty sąsiadowały z przyczepami 

campingowymi Niewiadów. Podczas festynów organizowanych z okazji świąt 22 lipca i 1 maja zajadali się watą 

cukrową, którą popijali wodą z saturatora. Gdy sprzyjała pogoda korzystali z nadwiślańskich plaż i uroków 

ogródków działkowych. W wolnych chwilach odwiedzali bibliobusy, kina (również te objazdowe), kluby prasy             

i książki czy ośrodki Praktyczna Pani. Młodzież przesiadywała na podwórkowym trzepaku, dziewczynki grały w 

gumę, chłopcy w kapsle. W latach 80. „odkryli‖ komputer i wideo. Czas wolny w PRL miał różne oblicza. Jedni 

zdawali się na to, co proponowały władze. Inni nie pozwalali się zamknąć w sztywnych ramach peerelowskiego 

„jedynie słusznego‖ relaksu i płynęli osobnym nurtem. Książka Wojciecha Przylipiaka to pełen anegdot reportaż 

o wypoczynku po pracy i szkole, na co dzień i od święta, słowem o wolnych chwilach obywateli w ich ludowej 

ojczyźnie.  

 

 

20. Ćwiczenia kręgosłupa / Hans Kemnitz ; tłumaczenie Olga Martyniak.- Warszawa 

: Oficyna Wydawnicza ABA, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby kręgosłupa , Gimnastyka lecznicza , Kręgosłup , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-615.8 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Wstęp: Co "uciska" nasze plecy, Brak ruchu i jego konsekwencje, Psychika a kręgosłup, Model biopsycho-

socjalny ; Anatomia kręgosłupa ; Geneza bólu pleców ; Dzięki czemu się ruszamy? - Nasze mięśnie ; Z praktyki 

ortopedy ; Choroby kręgosłupa ; Leczenie bólu pleców ; Szkoła zdrowego kręgosłupa ; Sprawdź siebie samego ; 

Ćwiczenia na zdrowy kręgosłup. 
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21. Daj się zrekrutować : jak przygotować się do procesu rekrutacji / Agnieszka 

Ciećwierz.- Gliwice : Onepress - Helion, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  CV , Kompetencje zawodowe , Poszukiwanie pracy , 

Rekrutacja pracowników , Rozmowa kwalifikacyjna , Ćwiczenia i zadania , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-331.108 

Nowości:  2020-08 

 

 

Poszukiwanie nowej pracy to... ciężka praca. Ciężka, stresująca i zazwyczaj mozolna. Ogłoszenia rekrutacyjne 

nierzadko przybierają skomplikowaną formę. Nazwa oferowanego stanowiska brzmi na pierwszy rzut oka 

atrakcyjnie, ale gdy uważnie się wczytać, lista oczekiwań pracodawcy względem przyszłego pracownika okazuje 

się nierealna. Ludzie o tak szerokich kompetencjach po prostu nie istnieją! Może zatem, skoro choć część 

wymogów udaje się spełnić, warto odpowiedzieć na ogłoszenie, wysłać CV i czekać? Przecież - wiadomo - jakoś 

to będzie! Zaraz, zaraz, to nie tak. Do szukania pracy, tak jak do każdego innego projektu, trzeba się porządnie 

przygotować. Po pierwsze - zastanowić się, jakie zdolności, predyspozycje, umiejętności i doświadczenia 

możemy zaproponować przyszłemu pracodawcy. Po drugie - spisać je w formie krótkiego, konkretnego 

życiorysu. Po trzecie - ustalić, jak rozwinąć poszczególne jego punkty w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Po 

czwarte - być gotowym na spotkanie z rekruterem. Osobą, która wbrew pozorom jest po naszej stronie. Chce jak 

najszybciej znaleźć dla firmy odpowiedniego pracownika. Właściwie przygotowany kandydat jest w stanie                 

w trakcie rozmowy przekonać rekrutera, że to właśnie jego kompetencje są tymi, których firma potrzebuje. 

 

 

22. Dieta dr Ewy Dąbrowskiej : fenomen samouzdrawiającego się organizmu : jak 

działa post warzywno-owocowy / Ewa Dąbrowska ; lunchbox menu: Beata Anna 

Dąbrowska.- Dodruk.- Kraków : Wydawnictwo WAM ; [Gdańsk] : Instytut 

Promocji Zdrowia dr Ewy Dąbrowskiej, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dieta owocowo-warzywna , Lunch , Post , Samoleczenie , 

Zdrowe odżywianie , Poradnik , Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2020-08 

 

Wszystko, co musisz wiedzieć o diecie dr Ewy Dąbrowskiej Od wydania najbardziej znanej książki dr Ewy 

Dąbrowskiej minęło ćwierć wieku. Teraz Autorka diety warzywno-owocowej wraca z nową publikacją, bogatsza 

o doświadczenia tysięcy pacjentów. Po raz pierwszy tak obszernie przedstawia fenomen postu i mechanizmy 

samouzdrawiania. Omawia zasady diety warzywno-owocowej zgodne z najnowszymi naukowymi odkryciami. 

Przekazuje także zalecenia, jak przejść od postu do diety pełnowartościowej i prowadzić zdrowy tryb życia. Jakie 

są przyczyny chorób, które dotykają coraz większej liczby osób? Co zrobić, żeby odzyskać zdrowie, a nie tylko 

maskować objawy? Na czym polega naturalna profilaktyka? Jak przejść post i ustrzec się przy tym błędów? 

…tego wszystkiego dowiesz się z tej książki.  

 

 

23. Doktor Śmierć : Sidney Gottlieb i najmroczniejsze eksperymenty CIA / Stephen 

Kinzer ; tłumaczenie Łukasz Müller.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gottlieb, Sidney (1918-1999) , CIA , Eksperymenty 

medyczne na ludziach , LSD , Służby specjalne , Tortury , Trucizny , Uczeni , Stany 

Zjednoczone (USA) , Biografia 



56 
 

 Sygnatura:  WG-616  

 Nowości:  2020-08 

 

Mroczna historia człowieka, który nadzorował tajne eksperymenty CIA z narkotykami, truciznami i kontrolą 

umysłów. Chemik Sidney Gottlieb sprawiał wrażenie łagodnego, zrównoważonego i oddanego nauce badacza. 

Kiedy CIA powierzyło mu tajny projekt MK-Ultra, poświęcony metodom kontrolowania ludzkiego umysłu, 

ujawniła się jego prawdziwa natura. Kierował testami w tajnych więzieniach na trzech kontynentach. Uczył się 

od nazistów eksperymentujących na jeńcach w obozach koncentracyjnych i dorównywał im okrucieństwem. Jego 

badania były niczym eksperymenty z serialu Stranger Things. Wykorzystywał do nich bezdomnych, jeńców, 

upośledzone dzieci i własnych kolegów z pracy. W San Francisco zwabiał ludzi na imprezy, gdzie prostytutki 

podawały im LSD. W ten sposób narkotyk trafił z laboratoriów CIA na ulice amerykańskich miast. Gottlieb był 

głównym dostarczycielem trucizn dla CIA. Z jego laboratoriów wychodziły pigułki i mikstury, które miały 

zlikwidować największych wrogów Ameryki z czasów zimnej wojny. W zamrażarce trzymał 11 gramów 

trucizny tak skoncentrowanej, że wystarczyłaby do zabicia 55 tysięcy osób. Wymyślał też gadżety, dzięki którym 

agenci specjalni mieli dyskretnie i bez śladu eliminować przeciwników. Według prasy Gottlieb był „wszystkim, 

co można by sobie wymarzyć u szalonego naukowca w tandetnej powieści o CIA, tyle tylko, że żył naprawdę‖.  

Stephen Kinzer odsłania przed nami najmroczniejszy rozdział amerykańskiej historii, w którym splatają się losy 

CIA, nazistowskich zbrodniarzy i dzieci kwiatów. Ta książka to fascynująca opowieść o „najbardziej szalonym 

spośród szalonych naukowców‖ i zbrodniczych działaniach, które inicjował rząd USA. „Doktor Śmierć‖                        

i „oficjalny truciciel USA‖ był odpowiedzialny za morderstwa, tortury i eksperymenty na ludziach oraz 

popularność LSD w latach 60.  

 

 

24. Dolina Biebrzy / [autorzy przewodnika Joanna Łenyk-Barszcz, Przemysław 

Barszcz].- Gliwice : Helion, copyright 2020. 

(Travelbook) 

(Bezdroża) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biebrza (dolina) , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(438)A/Z-Biebrza (dolina) 

Nowości:  2020-08 

 

 

Dolina Biebrzy, jedynej nizinnej dzikiej rzeki w Europie, to miejsce niezwykłe, gdzie niepodzielnie króluje 

przyroda. Można ją poznawać podczas spływu kajakiem lub tratwą meandrami rzecznego labiryntu, lotu 

balonem, wyprawy rowerem przez bagna i torfowiska czy nurkowania pośród podwodnych łąk. Wodno-błotny 

świat tętni życiem. Nad Biebrzą można usłyszeć koncerty niezliczonych ptasich gardeł i ogłuszający huk żab, 

zobaczyć spektakularne toki batalionów, stada dzikich koni, a także dostojnego króla mokradeł - łosia. Zachwycą 

też sielskie krajobrazy okolicznych wsi z tradycyjną architekturą, w których folklor jest żywą i autentyczną 

codziennością, a życie nadal podporządkowane rytmowi rzeki. Spływy Biebrzą i jej dopływami Wędrówki 

pośród bagien Podlaski Szlak Bociani na rowerze Trele wodniczki i toki batalionów Na tropie łosia Wsie,                   

w których czas się zatrzymał Wielokulturowy Tykocin.  

 

 

25. Dominikana / [autorka przewodnika Anna Kiełtyka].- Gliwice : Helion, copyright 

2019. 

(Travelbook) 

(Bezdroża) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dominikana , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(7/8) 

Nowości:  2020-08 
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Dominikana to jedno z ulubionych miejsc odwiedzanych przez spragnionych słońca mieszkańców zimnej 

Północy. Nic w tym dziwnego. Ta skąpana w karaibskim słońcu wyspiarska republika wita gości szczerym 

uśmiechem mieszkańców, zachwyca wspaniałymi plażami, oryginalną kuchnią, a także ciekawą kulturą pełną 

muzyki i zamiłowania do sportu. Turkusowe ciepłe morze Czyste piaszczyste plaże Raj dla miłośników sportów 

wodnych Gwarne kurorty i zaciszne wioski rybackie Cygara, rum i mamajuana Karaibskie rytmy merengue                   

i bachaty Travelbook to Twój niezastąpiony towarzysz podróży. Wskaże Ci najważniejsze atrakcje, podpowie, 

czego szukać poza głównymi szlakami, i wprowadzi w świat miejscowych obyczajów. Znajdziesz w nim opisy 

najciekawszych regionów i miast, a sprawdzone informacje praktyczne umożliwią staranne zaplanowanie 

podróży.  

 

 

26. Drapieżnik : prawdziwa historia najbardziej nieuchwytnego mordercy XXI 

wieku / Maureen Callahan ; tłumaczenie Marcin Sieduszewski.- Kraków : 

Wydawnictwo Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Keyes, Israel (1978-2012) , Przestępcy seksualni , Seryjni 

zabójcy , Śledztwo i dochodzenie , Stany Zjednoczone (USA) , Biografia 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2020-08 

 

 

Był zagadką dla profilerów. Przez ponad dziesięć lat przemierzał Stany w poszukiwaniu swoich ofiar. Polował 

na kobiety i mężczyzn, młodych i starych, w dzień i w nocy. Oszczędzał tylko dzieci. Od zawsze czuł, że żyją             

w nim dwie osoby. Oddany ojciec, wychowujący córkę, i wzorowy pracownik zamieniał się w seryjnego 

mordercę i gwałciciela. Doskonale przygotowany do każdej zbrodni. Zabijał według dokładnie ustalonego planu, 

szybko i sprawnie. Usuwał włosy na całym ciele i blokował gruczoły potowe. FBI na próżno szukałoby śladów 

DNA. Jak to się stało, że Israel Keyes w końcu wpadł? Gdzie popełnił błąd? Ilu ludzi tak naprawdę zabił? 

Maureen Callahan, dziennikarka zaintrygowana historią mordercy, który przez ponad dekadę nie istniał dla 

wymiaru sprawiedliwości, spędziła wiele lat, badając jego motywy. Przeprowadziła setki rozmów z kluczowymi 

przedstawicielami organów ścigania, przewertowała stosy dokumentów ze śledztwa, dotarła do tajnych akt FBI. 

Wszystko po to, żeby przedrzeć się do umysłu mordercy. Drapieżnik to mrożąca krew w żyłach prawdziwa 

historia człowieka uzależnionego od mordowania. Zabójcy, wobec którego FBI było bezradne, psychopaty                   

i manipulanta, który do samego końca kontrolował sytuację i zadbał o to, aby ostatnie zdanie należało właśnie do 

niego.  

 

 

27. Drogi i bezdroża Meksyku / Tomasz Jan Chlebowski.- Pelplin : Wydawnictwo 

Bernardinum, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chlebowski, Tomasz (1974- ) , Podróże , Meksyk , Relacja z 

podróży 

Sygnatura:  WG-913(7/8) 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Droga jest pojęciem, które wiąże się z życiem zarówno pojedynczego człowieka, jak i całych społeczności. 

Przywodzi na myśl wędrówkę. Spotkanie, gdy czyjeś drogi się przecinają. Obok dróg są tez bezdroża. Szlaki, 

które znajdują się poza drogami i prowadzące gdzieś w nieznane. Drogi i bezdroża Meksyku to zaproszenie do 

odwiedzin rzeczywistości Meksyku. Wyjścia naprzeciw Innemu. A wszystko to w pełnej kolorów scenerii kraju, 

który staje się tłem do głębszej refleksji nad światem, człowiekiem, sobą samym i Bogiem. Autor porusza się 

drogami i bezdrożami Meksyku, dzieląc się swoja wiedza, ale tez i wewnętrznymi poruszeniami serca. Zanurza 
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się w różnorodnym bogactwie kultury, historii, religii oraz tradycjach Meksyku. To nie sucha relacja z podróży, 

ale pełna życia opowieść o spotkanych ludziach oraz miejscach. Chce, by osobista fascynacja tym cudnym 

miejscem stała się również udziałem czytelnika. Bo tak naprawdę „Meksyku się nie opisuje – w Meksyk się 

wierzy, z namiętnością i pasja...‖ (Carlos Fuentes, Kraina najczystszego powietrza). 

 

 

28. Duda i jego tajemnice / Tomasz Piątek, Marcin Celiński.- Warszawa : Arbitror, 

2020. 

(ArbitrorFakty) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duda, Andrzej (1972- ) , Prawo i Sprawiedliwość (PiS) , 

Framing (media) , Kampania wyborcza prezydencka , Katastrofa smoleńska (2010) , 

Postprawda , Socjotechnika , Wpływ (politologia) , Wybory prezydenckie w Polsce 

(2015) , Chiny , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-324/328 

     Nowości:  2020-08 

 

Oskarżano go o niesamodzielność, nieodpowiedzialność, nieprzemyślane decyzje. Wielokrotnie zarzucano mu 

niezdolność do pełnienia jakiejkolwiek władzy, nie tylko tej najważniejszej. Nikt jednak dotąd nie prześwietlił 

Andrzeja Dudy, jego przeszłości, związków i powiązań. Ta książka jest pierwsza. Jeśli sądzisz, że wiesz 

wszystko o człowieku, który objął najbardziej szacowny urząd Rzeczypospolitej Polskiej, to się mylisz. W tej 

książce przeczytasz: -jak nasz bohater rozpoczął wielką i nieoczekiwaną karierę ; -co go łączy ze zwolennikami 

prawa do aborcji ; -jak stawiał pierwsze kroki w firmie deweloperskiej i dlaczego lokatorom zabrakło wody ; -

kto go wprowadził do spółek skarbu państwa ; -dzięki komu znalazł się w Prawie i Sprawiedliwości ; -kto 

wymyślił, że Andrzej Duda mógłby kandydować na prezydenta ; -kim są współpracownicy Dudy i jakim 

wpływom ulegają ; -kto z jego najbliższego otoczenia ma powiązania z obcym, ekspansywnym mocarstwem ; -

na jakie pytania jego kancelaria woli nie odpowiadać ; -kim jest Filip Szary ; -kim jest Jolka Rosiek i co łączy                

z tzw. Ruchadłem Leśnym, Poznaj sprawdzone, udokumentowane, nieznane fakty. Skorzystaj z okazji, póki 

możesz. Zaopatrz się w tę książkę, zanim zniknie z księgarni. Podaj dalej.  

 

 

29. 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:  2020-08 

 

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 

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 
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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? 

 

 

30. Dzieje Polski. T. 4, 1468-1572 : trudny złoty wiek / Andrzej Nowak.- Kraków 

: Biały Kruk, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438).03 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

 

Wreszcie jest z niecierpliwością oczekiwany przez tysiące Polaków kolejny tom wielkiego dzieła prof. Andrzeja 

Nowaka! Rzeczpospolita lat 1468-1572 to mocarstwo, potęga militarna i kulturalna. A zarazem kraina wolności 

niespotykanej w ówczesnej Europie. Szlachta co prawda walczy z monarchą o przywileje (słynna konstytucja 

nihil novi), ale nie uchyla się od obowiązku obrony Ojczyzny, odróżnia jeszcze świętą wolność od swawoli, 

która jest surowo potępiana. Dynastyczne imperium Jagiellonów przekształca się w Rzeczpospolitą Obojga 

Narodów dzięki Unii Lubelskiej, której 450. rocznicę ustanowienia świętujemy w tym roku. Fascynująca                      

i świetnie napisana historia naszego kraju jest zwieńczona w IV tomie „Dziejów Polski‖ ślubem przyszłego 

wielkiego króla Stefana Batorego z Anną Jagiellonką oraz jego przyrzeczeniem (dotrzymanym!) m.in. odebrania 

ziem zagrabionych przez Rosję.  

 

 

31. Eksmitowani : nędza i zyski w jednym z amerykańskich miast / Matthew 

Desmond ; przełożył Tomasz S. Gałązka.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezdomność , Eksmisja , Ubóstwo , Milwaukee (Stany 

Zjednoczone) , Reportaż problemowy 

Sygnatura:  WG-308 

Nowości:  2020-08 

 

 

Dotąd rozmowy o biedzie skupiały się na bezrobociu, pomocy społecznej i przepełnionych więzieniach. Matthew 

Desmond, socjolog Uniwersytetu Harvarda, postanowił uzupełnić ten obraz o problemy mieszkaniowe tych, 

którzy wydają na czynsz prawie całą pensję, a czasem więcej, przez co wpadają w spiralę długów. Tętniące 

życiem i wrażliwością opisy ukazują jeden z najbardziej pierwotnych lęków – przed brakiem bezpieczeństwa. 

Eksmitowani to niemal powieściowy, intymny portret ośmiu rodzin, które sięgnęły dna. Aby lepiej je poznać, 

Desmond zamieszkał na ponad rok w Milwaukee na osiedlu przyczep kempingowych, a później w schronisku              

w centrum miasta. Przesiadywał na salach sądowych, pomagał w przeprowadzkach, pomieszkiwał                                

w pustostanach. Kłócił się, chodził do kościoła, opiekował się dziećmi. Był świadkiem rozmów z właścicielami 

mieszkań i widział zarówno niezwykłe akty dobroci, jak i straszliwą znieczulicę.  
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32. Ekstremalnie : poradnik treningowy / Naval.- Warszawa : Wydawnictwo 

Bellona, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ćwiczenia wojskowe , Komandosi , Siły specjalnego 

przeznaczenia , Trening sportowy , Wojsko , Poradnik 

Sygnatura:  WG-355 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Przygotuj się do selekcji z NAVAL-em! Kiedyś był w tym samym miejscu co Ty teraz. Ślusarz - spawacz                  

z Raciborza, który marzył o przejściu selekcji do najbardziej elitarnej polskiej jednostki. Jakie ćwiczenia 

pomogły mu pokonać setki pozornie silniejszych i bardziej wytrzymałych kandydatów?  Albo zrób to po prostu 

dla siebie! Zadbaj o swoją formę z tym niezwykłym przewodnikiem. Jeden z najsprawniejszych ludzi w Polsce 

ćwiczy w domowych warunkach, używając takich samych sprzętów jak Ty. Ale nikt lepiej od niego nie 

wytłumaczy Ci jak to robić DOBRZE. Forma, dieta, sukces  Słowa a czyny. Psychika. Pewność siebie. 

Motywacja. Nawadnianie. Właściwa dieta. Efektywność ćwiczeń. Praktyczne porady w jaki sposób dostać się do 

GROM albo innych jednostek specjalnych. Albo po prostu - jak zyskać formą godną szturmowca!  Podejmiesz 

wyzwanie?  

 

 

33. Głosy : co się zdarzyło na wyspie Jersey / Dionisios Sturis, Ewa Winnicka.- 

Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2019. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rzeszowski, Damian (1980-2018) , Polacy za granicą , 

Zabójcy , Emigracja zarobkowa , Rodzina , Depresja psychiczna , Jersey (Wielka 

Brytania, Jersey ; wyspa) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2020-08 

 

To była zwykła, kochająca się rodzina. On ciężko pracował, ona zajmowała się dziećmi. „Co się stało, że zabił?‖ 

- krzyczały pierwsze strony gazet, a obok dramatycznych tytułów pojawiały się zdjęcia atrakcyjnej blondynki                

i młodego mężczyzny. Mężczyzny, który tuż po niedzielnym grillu zabił nożem sześć osób, w tym dwoje swoich 

dzieci i jedno przyjaciół. Zbrodnia, której dopuścił się Damian Rzeszowski w piękne niedzielne popołudnie przy 

zacisznej ulicy Victoria Crescent, zelektryzowała nie tylko brytyjską wyspę Jersey, ale też całe Zjednoczone 

Królestwo. I przyznać trzeba, że nie poprawiła wizerunku polskiego emigranta.  Ewa Winnicka i Dionisios Sturis 

w „Głosach‖ próbują odpowiedzieć na to dręczące pytanie: co się stało, że zabił? Przemierzają brytyjski raj 

podatkowy, wyspę Jersey, na którą w poszukiwaniu lepszego życia przeprowadziła się rodzina Rzeszowskich. 

Rozmawiają z policjantami, znajomymi, przyjaciółmi, skrupulatnie śledzą przebieg rozprawy sądowej i przejmu-

jąco odmalowują postać zabójcy. Przede wszystkim jednak odczarowują mit emigrantów jako królów życia, 

pokazując to, o czym zazwyczaj się nie mówi. Cenę, jaką płaci większość wyjeżdżających: poczucie 

wyobcowania, egzystencję na granicy biedy, stres, choroby psychiczne, przemoc.  
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34. Gozo : radosna siostra Malty / Piotr Ibrahim Kalwas ; zdjęcia Hasan Kalwas.- 

Warszawa : Wielka Litera, copyright 2020. 

(Podróż Nieoczywista) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gozo (Malta) , Publicystyka , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(4) 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Piotr Ibrahim Kalwas mieszka na malej maltańskiej wyspie Gozo od ponad trzech lat. To obrzeża Unii Europej-

skiej, między Sycylią a Afryką, specyficzna mieszanka kulturowa łącząca w sobie wpływy włoskie, brytyjskie, 

arabskie, hiszpańskie i francuskie. Autor opisuje wyspę chodząc po niej wzdłuż i wszerz, docierając do 

najmniejszych wiosek, do nietypowych miejsc nieopisywanych w tradycyjnych przewodnikach turystycznych. 

Ta książka, nietypowy „subiektywny przewodnik‖ jest efektem codziennych wypraw pisarza w poszukiwaniu 

esencji Gozo, jego nowej ojczyzny. Każdy spacer to eskapada do innej części wyspy, do kolejnego miasteczka, 

wsi, plaży, winnicy czy na targane wiatrem klify.  

 

 

35. Góry Świętokrzyskie : Kielce i Sandomierz / autor przewodnika: Krzysztof 

Bzowski.- Gliwice : Helion, copyright 2019. 

(Bezdroża) 

(Travelbook) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Góry Świętokrzyskie , Kielce (woj. świętokrzyskie ; okolice) , 

Sandomierz (woj. świętokrzyskie ; okolice) , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(438)A/Z-Świętokrzyskie, Góry 

Nowości:  2020-08 

 

Opis Góry Świętokrzyskie to najstarszy łańcuch górski w Polsce z unikatowymi rumowiskami skalnymi - 

gołoborzami. Rozległe kompleksy leśne porastające wzgórza i doliny to zachowane fragmenty pradawnej 

Puszczy Świętokrzyskiej. W regionie znajdziemy wiele osobliwości geologicznych i paleontologicznych, ślady 

dawnego przemysłu, pochodzące zarówno z XIX w., jak i z czasów prehistorycznych, a także miasta                            

i miasteczka z ciekawymi pamiątkami długiej i bogatej przeszłości. Świętokrzyski Park Narodowy Kielce - 

miasto pięciu rezerwatów Królewski Sandomierz Urokliwe miasteczka Fascynujące ślady prehistorii Parki 

rozrywki w Bałtowie Travelbook to Twój niezastąpiony towarzysz podróży. Wskaże Ci najważniejsze atrakcje, 

podpowie, czego szukać poza głównymi szlakami, i wprowadzi w świat miejscowych obyczajów. Znajdziesz              

w nim opisy najciekawszych regionów i miast, a sprawdzone informacje praktyczne umożliwią staranne 

zaplanowanie podróży.  

 

 

36. Historia ludzkiej chciwości : wymiana myśli i komentarze osobiste / Krzysztof 

Opolski, Krzysztof Turowski.- Warszawa : Wydawnictwo Arkady, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ekonomia , Chciwość , Banki , Pieniądz , Gospodarka , 

Finanse , Lichwa , Spekulacja , Wywiad dziennikarski , Publikacja bogato 

ilustrowana 

Sygnatura:  WG-33 

Nowości:  2020-08 
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W tej wyjątkowej książce znajdujemy opis wielu wydarzeń historycznych i powiązanych z nimi aspektów 

ekonomicznych, nieznanych faktów, pełne erudycji wymiany zdań, dużo anegdot. Napisana niezwykle ciekawie, 

zmusza do refleksji i zadawania pytań. Warto zwrócić uwagę na uniwersalny charakter rozważań dotyczących 

chciwości, korespondujący z aktualnymi wydarzeniami w świecie gospodarki i finansów oraz skutkami takiego 

podejścia. Rozważania dotyczą między innymi historii banków, lichwy, spekulacji i przeplatane są odniesieniami 

do współczesnych wydarzeń, na przykład „afery Amberd Gold‖. Olbrzymią zaletą książki jest profesjonalny, 

jednak w pełni zrozumiały język, natomiast do każdego ekonomicznego pojęcia czy teorii zostaje przytoczona 

definicja. W książce nie ma naukowych zawiłości, chociaż występuje wyraźnie odwołanie do licznych teorii 

naukowych.  

 

 

37. Holandia / [autorzy przewodnika: Beata Pomykalska, Paweł Pomykalski].- Gliwice 

: Helion, copyright 2020. 

(Travelbook) 

(Bezdroża) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Holandia , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(492) 

Nowości:  2020-08 

 

 

Holandia od wielu lat cieszy się - i słusznie! - niesłabnącą popularnością wśród zwiedzających Europę 

obieżyświatów. Ci jednak najchętniej odwiedzają rozsławiony licznymi opowieściami Amsterdam, okazjonalnie 

tylko poznając inne zakątki "krainy tulipanów". Paradoksalnie, położony w sercu Starego Kontynentu kraj wciąż 

w dużej mierze pozostaje turystyczną białą plamą. Zachęcamy zatem, po nasyceniu się atrakcjami stolicy, do 

odkrycia mniej znanej twarzy Niderlandów. Intrygujące przeżycia i niezapomniane wrażenia - gwarantowane!  

Historyczne miasta Znakomite muzea i galerie Kanały, rowery i tulipany Tradycyjna kultura wiejska Wiatraki               

i miasta-fortece Sery i piwa o światowej renomie  Travelbook to Twój niezastąpiony towarzysz podróży. Wskaże 

Ci najważniejsze atrakcje, podpowie, czego szukać poza głównymi szlakami, i wprowadzi w świat miejscowych 

obyczajów. Znajdziesz w nim opisy najciekawszych regionów i miast, a sprawdzone informacje praktyczne 

umożliwią staranne zaplanowanie podróży.  

 

 

38. Istria : Rijeka i Triest / autorzy przewodnika: Dorota Magda, Zuzanna Brasić, 

Salomea Pamuła, Magdalena Dobrzańska-Bzowska, Krzysztof Bzowski, Agnieszka 

Masternak, Magdalena Kubas, Agnieszka Liszka.- Gliwice : Helion, copyright 2019. 

(Travelbook) 

(Bezdroża) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorwacja , Istria , Rijeka (Chorwacja) , Włochy , Triest 

(Włochy) , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(497) 

  Nowości:  2020-08 

 

Istria ma wszystko, czego potrzeba, by miło spędzić wakacje. Są tu historyczne miasta pełne śladów rzymskich, 

bizantyjskich i weneckich, średniowieczne miasteczka malowniczo położone na zielonych wzgórzach, z labirynt-

tem wąskich uliczek, oraz nadmorskie kurorty. Lazurowe wody Adriatyku zachęcają do kąpieli, nurkowania                 

i żeglowania, pośród winnic i gajów oliwnych poprowadzono szlaki rowerowe, na odwiedzających czekają też 

jaskinie skrywające zjawiskowe formy naciekowe. Coś dla siebie znajdą także wielbiciele kuchni opartej na 

świeżych rybach i owocach morza, wzbogaconej znakomitą oliwą i truflami. Na stole nie zabraknie również 

lokalnych win i rakii.  Rzymska Pula i weneckie Rovinj Bizantyjskie mozaiki w Poreču Urokliwe miasteczka na 
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wzgórzach Spektakularne klify w Strunjanie Kąpiele i nurkowanie w Adriatyku Wino, rakija i polowanie na 

trufle.  

 

 

39. Jak nakarmić dyktatora / Witold Szabłowski ; [konsultacja merytoryczna: Artur 

Domosławski, Dorota Horodyska, Wojciech Jagielski, Hanna Jankowska, Philip 

Short].- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dyktatura (ustrój) , Kucharze , Polityka , Przywódcy i 

głowy państw , Albania , Irak , Kambodża , Kuba , Uganda , Reportaż 

Sygnatura:  WG-321 

Nowości:  2020-08 

 

 

Co mogą powiedzieć o historii ci, którzy gotowali w jej kluczowych momentach? Co bulgotało w garnkach, 

kiedy ważyły się losy świata? Co dostrzegli kątem oka kucharze, którzy wtedy pilnowali, by nie przypalił się ryż, 

nie wykipiało mleko, nie zwęglił się kotlet albo nie ulała woda z kartofli? Co zjadł Saddam Husajn, gdy już 

wydał rozkaz, by zagazować dziesiątki tysięcy Kurdów? A co jadł Pol Pot w czasie, gdy niemal dwa miliony 

Khmerów umierały z głodu? I wreszcie: czy jedzenie wpływało na ich politykę? A może któryś z kucharzy, 

korzystając z magii, jaka towarzyszy jedzeniu, też zaczął na nią wpływać? Szabłowski przez kilka lat szukał po 

całym świecie kucharzy Fidela Castro, Pol Pota, Saddama Husajna i innych satrapów. Notował i opowieści,                 

i przepisy. Tak powstała intrygująca opowieść o historii widzianej przez kuchenne drzwi; niezwykły mariaż 

reportażu z książką kucharską.  

 

 

40. Jak przestać się bać / Ellen Hendriksen ; przekład Dariusz Rossowski.- Łódź : 

Feeria Wydawnictwo - JK Wydawnictwo, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lęk , Przezwyciężanie lęku , Fobia społeczna , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

 

Lęk społeczny, w mniejszym lub większym stopniu, towarzyszy każdemu z nas. We współczesnym świecie 

przybywa zresztą sytuacji, w których może się on wzmóc. Boimy się, że ktoś dostrzeże nasze wady lub słabości 

albo przynajmniej zauważy jakąś drobną niezdarność i obdarzy nas pogardliwym spojrzeniem... Nawet 

niepozorne zdarzenia wyzwalają w nas spiralę niepotrzebnych myśli, od których nasz lęk pęcznieje jak 

nadmuchiwany balonik. Wraz z nim zaś nasza pewność siebie staje się coraz mniejsza. W konsekwencji 

zwyczajne sytuacje czy czynności wydają nam się pełne niebezpieczeństw niczym ścieżki najeżone tłuczonym 

szkłem… A przecież jesteśmy w stanie opanować swój lęk. To, że go odczuwamy, nie musi czynić z nas 

aspołecznych odludków ani uniemożliwiać przeżywania codziennych radości. Jeśli uświadomimy sobie, z czego 

biorą się nasze obawy, będziemy mogli stawić czoła sytuacjom, które do tej pory budziły w nas instynktowny 

strach. Dr Ellen Hendriksen, psycholożka kliniczna, która na co dzień pomaga ludziom wyzwolić się z lęku 

społecznego, korzystając z najnowszej wiedzy i swojego doświadczenia, przedstawia w tej książce konkretne 

wskazówki, które pozwolą ci odnieść sukces w każdej nieznanej sytuacji społecznej. I może cię to zaskoczy, 

ale… tak naprawdę nie masz problemu z umiejętnościami społecznymi. Dowiedz się, w czym tkwi twoja 

trudność, i odzyskaj siebie!  
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41. Jak wieść wspaniałe życie i cieszyć się każdym dniem / Dale Carnegie ; przekład 

Juliusz Poznański.- Gliwice : Sensus - Helion, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szczęście , Rozwój osobowości , Samorealizacja , Jakość 

życia , Zdrowy styl życia , Komunikacja interpersonalna , Sukces , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Być może znasz osoby, którym się zawsze wiedzie. Są szczęśliwe, żyją dostatnio, realizują się w pracy, która jest 

ich pasją, a do tego są otoczone przyjaźnią i życzliwością. Wydaje się, że na loterii życia wygrywają los za 

losem. Jeśli nie zaliczasz się do tych szczęśliwców i często zaznajesz niepowodzeń, mam dla Ciebie świetne 

wieści: możesz to zmienić! Masz w sobie moc, aby odzyskać własne istnienie. Masz siłę, aby pokonywać 

przeszkody, wzbogacić swoją egzystencję, osiągnąć harmonię, dobre zdrowie i dobrobyt. Na pewno nie jest za 

późno, aby poprawić swoją przyszłość i uczynić ją satysfakcjonującą i wspaniałą!  W tej inspirującej książce 

znajdziesz niezawodne zasady Dale'a Carnegie'ego, dzięki którym - podobnie jak miliony innych ludzi - 

odzyskasz swoje życie, nauczysz się kierować własnym nastawieniem wobec różnych sytuacji i dowiesz się,             

w jaki sposób kształtować swoje nawyki. Przekonasz się, że zrównoważenie najważniejszych dziedzin życia jest 

możliwe, nauczysz się minimalizować stres i zmartwienia, a także przyswoisz sobie zasady zdrowego stylu 

życia. Poznasz niezawodne techniki skutecznej komunikacji z innymi ludźmi i staniesz się osobą prawdziwie 

charyzmatyczną! Treści zawarte w tej książce nie są wymysłem teoretyka: to efekt wieloletnich doświadczeń 

osób, które je zastosowały i zyskały satysfakcjonujące, owocne i ekscytujące życie.  

 

 

42. Japonia / [autor przewodnika: Krzysztof Dopierała].- Gliwice : Helion, copyright 

2020. 

(Travelbook) 

(Bezdroża) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Japonia , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(5) 

Nowości:  2020-08 

 

 

Japonia zaskakuje turystę na każdym kroku. Zachwyca niezwykłymi krajobrazami, oszałamia nietypowymi 

smakami, poraża tempem życia w stolicy i wycisza na spokojnej powincji.  Na tym archieplagu ultranowoczensa 

technologia miesza się z wielowiekową tradycją. Z jednej strony herbaciarnie, onseny, gejsze, pieczołowicie 

pielęgnowane ogrody oraz pilnie przestrzegane reguły starożytnych sztuk walki. Z drugiej strony manga, 

stylistyka kawaii, androidy, hotele kapsułowe i rozpędzone shinkanseny. W tym orientalnym kalejdoskopie 

każdy znajdzie coś dla siebie. Największe miasta świata. Onseny i herbaciarnie. Tradycyjne ogrody. Manga                

i kultura kawaii. Sumo i karate.  

 

43. Kanadiana / Monika Grzelak.- Warszawa : Burda Książki, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Grzelak, Monika , Imigracja , Kultura , Społeczeństwo , 

Kanada , Reportaż 

Sygnatura:  WG-913(7/8) 

Nowości:  2020-08 
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Kanadiana - tak Kanadyjczycy nazywają wszystko to, co kanadyjskie: historię, obyczaje oraz fakty, które są 

częściami składowymi tego niezwykłego kraju. Słowo to używane jest niekiedy w prześmiewczy sposób, gdy 

chce się opisać, że coś jest tak kanadyjskie, że przekroczyło wszelkie granice zdrowego rozsądku.  Kanada to dla 

wielu z nas wciąż nieodkryty ląd, nie tylko pod kątem rozległej, dzikiej natury, ale również mieszkańców, którzy 

tak często myleni są z ich południowymi sąsiadami, a tak bardzo się od nich różnią… Jak wygląda życie Polki             

w kraju syropem klonowym płynącym? Jak przetrwać kanadyjską zimę? Czy ogon bobra je się na słodko czy 

słono? Czym jest Onterrible i gdzie leży Hongcouver? Jak żyje się w wielkim szklanym mieście, a jak                       

w otoczeniu surowej kanadyjskiej przyrody? I wreszcie, czego Monika nauczyła się od Kanadyjczyków, 

uznawanych za jedną z najprzyjaźniejszych nacji na świecie? Gdy dziewięć lat temu Monika planowała swój 

roczny pobyt w Kanadzie, nie sądziła, że zostanie w niej do dziś. Teraz, gdy czuje się tam jak u siebie, 

postanowiła podzielić się swoimi spostrzeżeniami ze wszystkimi, którzy chcą rozpocząć swoją kanadyjską 

przygodę albo po prostu spędzić tutaj kilka wakacyjnych tygodni.  

 

 

44. Kaszuby i Bory Tucholskie / autorzy przewodnika Malwina Flaczyńska, Artur 

Flaczyński.- Gliwice : Helion, copyright 2019. 

(Travelbook) 

(Bezdroża) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kaszuby , Bory Tucholskie , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(438)A/Z-Kaszuby 

Nowości:  2020-08 

 

 

Kaszuby i Bory Tucholskie zdecydowanie zasługują na bliższe poznanie. Miłośnicy przyrody znajdą tu rozległe 

lasy, mokradła i czyste jeziora, amatorzy turystyki aktywnej - setki kilometrów szlaków pieszych, kajakowych, 

rowerowych oraz konnych, a rodziny z dziećmi - wspaniałe plenery i dużo atrakcji dla najmłodszych. Wielbicieli 

historii zainteresują wiekowe kurhany, pozostałości grodzisk oraz ciekawe zabytki, a także wciąż żywy, 

oryginalny folklor, na smakoszy czekają zaś potrawy regionalne, nieznane w innych zakątkach Polski. Każdy, 

kto ceni piękne krajobrazy i ciszę, znajdzie tu coś dla siebie. Bogactwo flory i fauny Liczne. czyste jeziora                 

i rzeki Gęsta sieć szlaków Urokliwe miasta i wioski Tajemnicze kurhany Żywy język kaszubski Travelbook to 

Twój niezastąpiony towarzysz podróży. Wskaże Ci najważniejsze atrakcje, podpowie, czego szukać poza 

głównymi szlakami, i wprowadzi w świat miejscowych obyczajów. Znajdziesz w nim opisy najciekawszych 

regionów i miast, a sprawdzone informacje praktyczne umożliwią staranne zaplanowanie podróży.  

 

 

45. Kijów / [autorzy przewodnika Aleksander Strojny, Andrzej Kłopotowski].- Gliwice 

: Helion, copyright 2019. 

(Travelbook) 

(Bezdroża) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kijów (Ukraina) , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(477) 

Nowości:  2020-08 

 

 

Kijów najczęściej kojarzy się z takimi hasłami, jak Majdan, pomarańczowa rewolucja, rewolucja godności...               

W polskich mediach zwykle pojawia się przy okazji kolejnych wystąpień Ukraińców dopominających się na 

ulicach o swoje prawa do wolności i godności. Widzom serwisów informacyjnych może się wydawać, że to 

miasto, które należy omijać szerokim łukiem. Nic bardziej mylnego. Wystarczy przyjechać nad Dniepr, by 

przekonać się, jak fascynującym miejscem jest ukraińska stolica. Kijów pełen jest nakrytych złotymi kopułami 

cerkwi, wiekowych zabytków, muzeów ze znakomitymi kolekcjami, a także otwartych mieszkańców i doskona-
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łej kuchni. Ławra Peczersko-Kijowska Sobór Sofijski Czarnobyl i Meżyhiria Socrealizm na Chreszczatyku 

Kuchnia ukraińska.  

 

 

46. Kijów i Czarnobyl / [autorzy przewodnika Aleksander Strojny, Andrzej 

Kłopotowski].- Wydanie 2.- Gliwice : Helion, copyright 2020. 

(Travelbook) 

(Bezdroża) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Strefa Wykluczenia wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej 

, Kijów (Ukraina) , Czarnobyl (Ukraina, obw. kijowski, rej. iwankowski) , Przewodnik 

turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(477) 

Nowości:  2020-08 

 

Kijów najczęściej kojarzy się z takimi hasłami, jak Majdan, pomarańczowa rewolucja, rewolucja godności...             

W polskich mediach zwykle pojawia się przy okazji kolejnych wystąpień Ukraińców dopominających się na 

ulicach o swoje prawa do wolności i godności. Widzom serwisów informacyjnych może się wydawać, że to 

miasto, które należy omijać szerokim łukiem. Nic bardziej mylnego. Wystarczy przyjechać nad Dniepr, by 

przekonać się, jak fascynującym miejscem jest ukraińska stolica. Kijów pełen jest nakrytych złotymi kopułami 

cerkwi, wiekowych zabytków, muzeów ze znakomitymi kolekcjami, a także otwartych mieszkańców i doskona-

łej kuchni. Ławra Peczersko-Kijowska Sobór Sofijski Czarnobyl i Meżyhiria Socrealizm na Chreszczatyku 

Kuchnia ukraińska.  

 

 

47. Kobiety wojowniczki / Iwona Kienzler.- Warszawa : Bellona, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Agrypina Starsza (ok. 14 p.n.e.-33) , Artemizja (królowa Karii 

i Halikarnasu) , Joanna d'Arc (święta ; 1412-1431) , Sforza, Caterina (1463-1509) , 

Chmielecka, Teofila (1590-1650) , Chrzanowska, Anna Dorota (ok. 1630-?) , Plater, 

Emilia (1806-1831) , Żubr, Joanna (1786-1852) , Pustowójtówna, Anna (1838-1881) , 

Gertz, Wanda (1896-1958) , Amazonki (postacie mitologiczne) , Bitwy , Kobieta , 

Wojownicy , Wojna , Żołnierze , Europa , Biografia 

Sygnatura:  WG-94(4) 

    Nowości:  2020-08 

 

Prowadzenie wojen, zwycięstwa i porażki w bitwach i potyczkach to domena przede wszystkim mężczyzn. Ale 

czy na pewno udział kobiet w wojnach ograniczał się do roli markietanek czy niewolnic branych w jasyr? 

Historia obfituje w epizody walecznych bojowniczek. Przybliżmy czytelnikom niektóre z nich, począwszy od 

Amazonek, poprzez Artemizję – kobietę w funkcji admirała – czy Agryppinę Starszą. Przyjrzyjmy się Joannie 

d’Arc, która poprowadziła do boju Francuzów, zapoznajmy się z wyczynami Katarzyny Sforzy i polskim 

kresowym wilczycom. Do znanych kobiet w mundurze należała Joanna Żubr, której, jako pierwszej kobiecie 

przyznano Virtuti Militari. Do historii weszła też Henryka Pustowójtówna i legionistki Piłsudskiego. Wszystkie 

te kobiety udowodniły, że odwaga, dzielność i spryt pomagają w wojowaniu i nie są tylko atrybutami mężczyzn.  
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48. Kreatorki : kobiety, które zmieniły polski styl życia / Julia Pańków i Lidia 

Pańków.- Warszawa : Sport i Turystyka - Muza, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Architekci polscy , Fotografowie polscy , Ilustratorzy polscy 

, Kobieta , Projektanci mody , Scenografowie , Wzornictwo przemysłowe , Polska , 

Biografia 

Sygnatura:  WG-7 

Nowości:  2020-08 

 

 

Architektka życia - Barbara Brukalska ; Eksplorerka - Zofia Chomętowska ; Dyktatorka - Jadwiga Grabowska ; 

Pani od dobrych manier - Janina Ipohorska ; Artystka z tajemnicą - Danuta Konwicka ; Demokratyczny design - 

Teresa Kruszewska ; Fotobojowniczka - Julia Pirotte ; Imperatorka - Zofia Szydłowska ; Piękno na co dzień dla 

wszystkich - Wanda Telakowska ; Żelazna dama o miękkim sercu - Xymena Zaniewska. 

 

 

49. Król darknetu : polowanie na genialnego cyberprzestępcę / Nick Bilton ; przełożył 

Rafał Lisowski.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2020. 

(Seria Amerykańska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ulbricht, Ross (1984- ) , Cyberprzestępczość , Handel bronią , 

Handel narkotykami , Handel narządami ludzkimi , Portale internetowe , Prostytucja , 

Przestępstwa narkotykowe , Ukryta sieć , Stany Zjednoczone (USA) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2020-08 

 

Świat wirtualny, w którym toczy się codzienne cyberżycie, ma też swoją ciemną odsłonę. Darknet. To właśnie 

tam, po drugiej stronie internetowego lustra, Ross Ulbricht postanowił zrealizować swój zuchwały plan, który 

miał doprowadzić do narkotykowej rewolucji. Ulbricht był typowym dwudziestokilkulatkiem - studiował fizykę, 

grał na bębnach, chodził na randki. Równolegle pracował nad swoim życiowym dziełem, które miało mu 

przynieść sławę i cyfrową nieśmiertelność. W 2011 roku założył platformę Silk Road - sklep internetowy 

oferujący łatwy zakup wszystkiego, co nielegalne. Bez względu na to, czy zamówienie dotyczyło heroiny, 

cyjanku, czy nerki, wystarczyło jedno kliknięcie, zaszyfrowana płatność bitcoinami i towar lądował pod 

drzwiami klienta. Jednak jak zawsze w przypadku czarnego rynku, także Silk Road szybko utonął w przemocy, 

stając się wirtualnym kartelem, gdzie morderstwa, wymuszenia i ataki są codziennością. Alter ego Rossa - 

Straszny Pirat Roberts - stanął na jego czele. Król darknetu to trzymające w napięciu studium obłędu 

napędzanego poczuciem władzy i wnikliwa kronika jednego z najważniejszych śledztw we współczesnej historii 

Stanów Zjednoczonych. To także historia o tym, że nie ma zbrodni doskonałej. Wystarczy jeden mały błąd, by 

wygodny fotel bossa nielegalnego imperium zamienić na twardą pryczę w więziennej celi. 

 

 

50. Krzysztof Wielicki : piekło mnie nie chciało / Dariusz Kortko, Marcin 

Pietraszewski.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wielicki, Krzysztof (1950- ) , Alpiniści , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-796.5 

Nowości:  2020-08 
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Najnowsza biografia laureata Złotego Czekana za całokształt dokonań ukaże się już 27 listopada nakładem 

wydawnictwa Agora. Jej autorami są Dariusz Kortko i Marcin Pietraszewski - duet, który na swoim koncie ma 

bestsellerowe opowieści o Jurku Kukuczce i Mirosławie Hermaszewskim! Mam szczęście, bo ciągle żyję - 

przyznaje Krzysztof Wielicki, jeden z najwybitniejszych wspinaczy w historii himalaizmu. Jego reporterska 

biografia to opowieść o determinacji w dążeniu do celu, sztuce cierpienia na ośmiotysięcznikach, śmierci, 

związanych z nią dylematach moralnych, miłości, a także cenie, jaką trzeba zapłacić za sukces. To historia 

jednego z ostatnich Lodowych Wojowników. Człowieka, który zdobył wszystko i znalazł powód, aby 

powiedzieć sobie dość. Ta biografia to także opowieść o tym, jak bardzo zmieniło się środowisko: od pełnych 

pasji wspinaczy amatorów, po skupionych na sobie profesjonalistach.  

 

 

51. Kuchnia królów : podejmij gości królewską kuchnią z minionych epok / 

Agnieszka Bukowczan-Rzeszut.- Kraków : Wydawnictwo Astra, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kultura stołu , Kultura dworska , Obyczaje i zwyczaje , 

Postacie historyczne , Opracowanie , Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-39 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Co to znaczy jadać w królewskim stylu? Czy dworska uczta zawsze musi oznaczać blichtr, przepych                             

i wykwintne dania przyrządzone z najbardziej niedostępnych i najkosztowniejszych produktów? A może 

królowie, cesarze i papieże skrycie lubowali się w prostych daniach, którymi jednak nie wypadało im się 

publicznie zajadać, by nie narażać się na pośmiewisko? Jeśli fascynuje cię kuchnia dawnych wieków, ciekawi to, 

co jadali wielcy ludzie i w jaki sposób kultura jedzenia kształtowała obyczaje danej epoki – zapraszam cię                  

w podróż po historii widzianej od kuchni. Obiecuję, że będzie to podróż barwna, intrygująca – i ze smakiem!             

W książce, poza inspirującymi opisami zwyczajów wielkich ludzi, znajdziesz: unikatowe, ciekawe i możliwe do 

wykonania w każdej kuchni przepisy pochodzące z opisywanej epoki. Przepisy te przygotowaliśmy również              

w formie uwspółcześnionej oraz w specjalnie opracowanych wersjach wegańskich. Mamy nadzieję, że zachęcą 

do eksperymentowania i prób odtworzenia potraw jadanych przez koronowane głowy, papieży czy prezydentów. 

Jeśli zastanawiasz się, jak naprawdę smakowały średniowieczne polskie wypieki, renesansowe przysmaki kuchni 

włoskiej i francuskiej, bliskowschodnie desery, flagowe dania sarmackiej kuchni, rosyjskie potrawy godne 

carskiego stołu, a nawet "kryzysowe menu" amerykańskiego prezydenta, teraz masz okazję tchnąć nowe życie            

w dawne i często zapomniane przepisy.  

 

 

52. Lekomani : jak koncerny farmaceutyczne i lekarze potrafią uzależnić pacjentów 

od leków / Beth Macy ; tłumaczenie Miłosz Młynarz.- Oświęcim : Wydawnictwo 

Bez Fikcji, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Działanie uboczne leków , Leki opioidowe , Lekozależność , 

Narkomani , Oksykodon , Przemysł farmaceutyczny , Służba zdrowia , Uzależnienie 

(nałóg) , Stany Zjednoczone (USA) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-66 

Nowości:  2020-08 

 

Książka, która szokuje, wprowadza w konsternację, wywołuje przerażenie, a przede wszystkim niedowierzanie, 

że opisane w niej zdarzenia naprawdę miały miejsce. W świetle dnia, zupełnie legalnie miliony zwykłych 

Amerykanów - rodziców, nauczycieli, uczniów, sportowców - stały się narkomanami. Lekomani to jedyna 

książka, która przedstawia pełny i rzetelny obraz kryzysu opioidowego w Ameryce, czyli niekontrolowanego, 

niepotrzebnego i niezmiernie powszechnego przepisywania pacjentom silnie uzależniających leków przeciw-
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bólowych z tej samej grupy substancji co heroina i morfina. Książka pokazuje ogromną skalę problemu, 

jednocześnie przedstawiając pełen przekrój zjawiska od laboratoriów, w których powstawały te leki, po siedziby 

działów marketingowych wielkich koncernów farmaceutycznych i sale sądowe, aż do domów zwykłych 

Amerykanów, którzy stanęli w obliczu ogromnego problemu i konieczności stoczenia walki o życie swoje oraz 

swoich najbliższych. Poznamy los matki, która nie może zrozumieć, dlaczego jej jedyny syn nie żyje,                           

i przypadek, w którym gwiazdy licealnej drużyny futbolowej stały się ofiarami przedawkowania heroiny. A to 

wszystko przedstawione z perspektywy dziennikarki, która widziała to na własne oczy.  

 

 

53. Lizbona : miasto, które przytula / Weronika Wawrzkowicz-Nasternak, Marta 

Stacewicz-Paixão ; zdjęcia Weronika Wawrzkowicz-Nasternak.- Warszawa : 

Wielka Litera, 2019. 

(Podróż Nieoczywista) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lizbona (Portugalia) , Publicystyka , Przewodnik 

turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(469) 

Nowości:  2020-08 

 

Lizbona. Miasto, które przytula to książka o niekończącym się stanie zakochania. Miłości do miasta, do jedzenia, 

do kultury i do siebie. Jest to historia celebrowania podróży i odkrywania miasta niczym odkrywanie nowego 

człowieka. Autorki: dziennikarka Weronika Wawrzkowicz-Nasternak oraz portugalistka Marta Paixao 

rozmawiają ze sobą, ale przede wszystkim z innymi zakochanymi w Lizbonie. Każdy opowiada o tworzącej się 

latami relacji z miastem i powodach, dla których wybrali stolicę Portugalii na swój dom. To wielobarwne, pełne 

słońca i radości opowieści o wyjątkowym „białym mieście‖. To szum oceanu, szelest rozmów, dzwonki 

tramwajów, krzyk mew, kakofonia dźwięków, rozmów i ulicznego gwaru, feeria barw, które mienią się na 

kaflach zdobiących domy i tworzą jedyne w swoim rodzaju mozaiki. To pieśni fado niosące się po krętych 

uliczkach. To morze ciekawostek o zwyczajach, małych i dużych tradycjach, namiętnościach i przyzwyczaje-

niach Portugalczyków. To pokazanie innej perspektywy i percepcji poznawania miasta wszystkimi zmysłami: 

dotykiem, słuchem, smakiem i węchem. To wreszcie inny sposób na życie, a w zasadzie to smakowanie go każdą 

częścią siebie. Celebrowanie chwil, uważne obserwowanie świata, dawanie sobie czasu na przerwę, na rozmowy, 

na zapatrzenie się w dal. To zaprzeczenie życia w zachodnim społeczeństwie, w którym dominuje pęd, ciągła 

gonitwa i nastawienie na nieustającą zmianę.  

 

 

54. Ludzie : krótka historia o tym, jak spieprzyliśmy wszystko / Tom Phillips ; z 

angielskiego przełożyła Maria Gębicka-Frąc.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Głupota , Historia , Polityka , Postęp , Władza , Wojna , Esej 

Sygnatura:  WG-94 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Ekscytująca podróż przez najbardziej spektakularne porażki w historii ludzkości! Od 70 tysięcy lat, od kiedy 

"Homo sapiens" chodzi po Ziemi, przebyliśmy długą drogę. Zaczęło się od koła garncarskiego, a skończyło na 

ultraszybkim porsche. Kultura, przemysł, technologia - to wielkie zdobycze ludzkości, które postawiły nas na 

szczycie łańcucha pokarmowego. Ale po drodze... udawała się nam czasem coś wybitnie spieprzyć. I o tym jest 

ta książka. To zbiór ciekawostek, o których nie mieliście pojęcia, podanych lekko i humorem. Od pijanej w sztok 

armii austriackiej, która przepuściła atak na samą siebie, do supermocarstwa, które wybrało na prezydenta 

gospodarza telewizyjnego reality show... Od Montezumy, który nie oparł się Cortésowi, do egipskiego króla, 
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który postanowił obrabować Churchilla... Fakapy chodzą po ludziach. Jedyna pociecha z nich taka, że możemy 

stać się dzięki nim mądrzejsi. Jeżeli czasem przejmujecie się tym, co wam udało się spieprzyć pośmiejcie się                 

z tych, którzy trafili dużo gorzej...  

 

 

55. Ludzie ze złota / [Edyta Kowalczyk, Jakub Radomski].- Warszawa : Ringier 

Axel Springer Polska, 2019. 

(Biblioteka Przegląd Sportowy) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej , Reprezentacja 

narodowa , Siatkarze (sportowcy) , Siatkówka (sport) , Trenerzy i instruktorzy 

sportowi , Polska , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-796.3 

Nowości:  2020-08 

 

O tym, jak grają najlepsi polscy siatkarze, wiemy bardzo wiele. Wystarczy oglądać mecze, śledzić ich                       

w mistrzostwach świata, które po raz drugi w historii wygrali w 2014 roku w katowickim Spodku, by obronić 

tytuł cztery lata później w Turynie. Mało kto jednak zna ich jako ludzi i mało kto wie, jaką pokonywali drogę, by 

dojść na szczyt. "Ludzie ze złota" to zbiór 20 szczerych rozmów o siatkówce, ale też o życiu, z czołowymi 

zawodnikami, którzy stali się mistrzami, oraz z trenerami – Stephanem Antigą i Vitalem Heynenem – którzy ich 

do tego sukcesu prowadzili. Edyta Kowalczyk i Jakub Radomski, dziennikarze "Przeglądu Sportowego", 

porozmawiali też z dwójką ludzi, którzy wiedzą, jak, poza mistrzostwem świata, zdobywa się złoto igrzysk 

(Ryszard Bosek i Tomasz Wójtowicz) oraz Grzegorzem Wagnerem, synem ich trenera-kata. Znajdziecie też 

wywiad z Piotrem Gruszką - rekordowym, 450-krotnym reprezentantem Polski i mistrzem Europy. Książkę 

kończy duża rozmowa z Wilfredo Leonem - najlepszym siatkarzem świata, który ma polskie obywatelstwo                     

i podczas igrzysk w Tokio w 2020 roku ma nas poprowadzić do kolejnego olimpijskiego złota.  

 

 

56. Lutek co miał szałas na Połoninie / Edward Marszałek.- Krosno : Wydawnictwo 

Ruthenus Rafał Barski, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pińczuk, Ludwik (1938- ) , Ratownicy górscy , Schroniska 

górskie , Bieszczady (góry) , Połonina Wetlińska , Biografia , Pamiętniki i 

wspomnienia 

Sygnatura:  WG-929-052A/Z-Pińczuk L.  

Nowości:  2020-08 

 

 

[Ze "Wstępu"]: O Lutku Pińczuku, słynnym bieszczadniku, śpiewać zaczęto przed ponad pół wiekiem, gdy na 

festiwalu opolskim w 1964 roku pojawił się Tadeusz Woźniakowski z piosenką "Ballada bieszczadzka", która 

błyskawicznie stała się wielkim przebojem. [...]. Tylko nieliczni wiedzieli, że podmiotem lirycznym i bohaterem 

tego szlagieru jest Ludwik Pińczuk - młodzian, który wymarzył sobie życie wśród gór i energicznie za spełnienie 

tych marzeń się zabrał. Wyremontowawszy niszczejący schron na Połoninie Wetlińskiej, uczynił z niego jedno             

z najpopularniejszych miejsc w polskich górach. [...]. Ale przyszedł czas, że musiał opuścić swoją chatkę wśród 

chmur. Potem bywało różnie: zbierał jagody, zrywał drewno w lesie, wypalał węgiel... Najdłużej zatrzymał się 

na campingu PTTK w Ustrzykach Górnych. Wreszcie w 1986 roku powrócił na Połoninę. Ponownie remontował 

schronisko [...]. Jako gospodarz obiektu i jedyny stały mieszkaniec Połoniny stał się bieszczadzką legendą [...]. 

Mam świadomość, że podejmując się spisania Lutkowych wspomnień i opowieści, wkraczam w przestrzeń 

owianą tajemnicą, której rąbka chcę uchylić przed Czytelnikiem, by jednocześnie ocalić od niepamięci chwile 

ważne, ale bardzo ulotne. Edward Marszałek 
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57. Łobuzy : grzesznicy mile widziani / Grzegorz Kramer, Piotr Żyłka ; rozmawia 

Łukasz Wojtusik.- Kraków : Wydawnictwo WAM, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kramer, Grzegorz (1976- ) , Żyłka, Piotr (1986- ) , Jezuici , 

Kościół katolicki , Bóg , Duchowość katolicka , Katolicy , Wiara , Polska , Wywiad 

dziennikarski 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2020-07 

 

 

Czy Kościół może być normalny? Bez tematów tabu, pouczania i krzywdzenia innych?  Grzegorz Kramer SJ                

i Piotr Żyłka w szczerej rozmowie z Łukaszem Wojtusikiem. Kontrowersyjni. Prowokujący do myślenia. Nie 

wahają się mówić o sprawach trudnych, choć nie zawsze jest to mile widziane. Ale jedno jest pewne – kochają 

Kościół. Znaleźli w nim swoje miejsce i są w stanie wiele dla niego zrobić. Jeśli patrzysz na Kościół przez 

pryzmat skostniałej instytucji, politycznych kazań lub skandali z udziałem duchownych – ta książka pozwoli Ci 

sięgnąć głębiej i zobaczyć zupełnie inny wymiar chrześcijaństwa. Jak nie stracić wiary w Kościele? Czy Bóg 

karze za nieprzestrzeganie przykazań? W jaki sposób wiara wyzwala z lęku? 3 osobowości. 3 perspektywy. 

Ksiądz, kawaler oraz mąż i ojciec. Ponad 300 stron zmagań z wiarą.  

 

 

58. Magia polskich ziół / Patrycja Machałek.- Kraków : Znak Litera Nova - 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rośliny lekarskie , Ziołolecznictwo , Polska , Opracowanie 

, Poradnik 

Sygnatura:  WG-631/633  

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Łąka to skarbnica leczniczych preparatów i naturalnych kosmetyków. W tym przewodniku znajdziesz przepisy 

na: proste mikstury wzmacniające zdrowie, eliksiry poprawiające urodę, mieszanki budujące odporność. Czy 

wiesz, że rośliny, które spotykasz podczas spaceru w parku, lesie czy na łące, mają życiodajną moc? Poznaj 

właściwości macierzanki, jasnoty, lebiodki, a nawet zwykłej paproci. Samodzielnie przygotuj naturalne                         

i skuteczne toniki, maści, maceraty, nalewki i wywary. Wszystko bez sztucznych aromatów, konserwantów                  

i chemicznych wypełniaczy. Zadbaj o dobrostan swojego ciała i ducha - zwolnij i odkryj moc polskiej łąki. 

Pomóż swojemu organizmowi odzyskać wewnętrzną harmonię, a przy okazji dowiedz się, kiedy szeptuchy 

nosiły wianki z bluszczyku kurdybanka, dlaczego dla Azteków tak ważne były aksamitki i który poeta 

rozpisywał się nad pięknem zwykłego bratka. Poznaj uzdrawiającą moc niepozornych roślin. To prostsze, niż 

myślisz!  

 

 

59. Mam wątpliwość / Aleksandra Radomska.- Warszawa : Wielka Litera, 2020 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Radomska, Aleksandra , Kobieta , Blogerzy , Życie codzienne 

, Polska , Pamiętniki i wspomnienia , Blog 

Sygnatura:  WG-316 

Nowości:  2020-08 
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Mam wątpliwość i jestem pewna tylko tego. Oto ona, Radomska, kobieta przeciętnie nieprzeciętna. Zaskakująco 

błyskotliwa, choć czasem nadrabia bezczelnością. Szydera i kpina to jej drugie imię. Mimo że nie może 

rzeczywistości napluć w twarz, to przynajmniej sprzeda jej kopniaka. Bywa to męczące, a kondycji do walki                 

z życiem wyrobić się nie da, więc regularnie zwija się w kłębek i czeka aż znów zachce jej się żyć. Zabiera nas  

w podróż po życiowych przystankach, w którą wyruszamy z plecakiem pełnym cudzych przekonań i oczekiwań. 

Opowiada, jak zweryfikowała je rzeczywistość i z czego przyszło jej śmiać się w głos, choć często przez łzy. To 

zapis z dziennika pokładowego kogoś, kto bardzo się zdziwił, ale w przeżywaniu obowiązkowych punktów 

życiorysu po swojemu odnalazł masę frajdy. Radomska obnaża hipokryzję, dostrzega niezauważalne, czwarty 

raz wypłukuje zapomniane w pralce pranie i dzieli się tym, co rośnie w niej jak pleśń w kubku po kawie – 

wątpliwościami. W zalewie lukrowanych obrazów i treści przypomina, że paleta kolorów jest dużo szersza                

i ciekawsza, a szary to też kolor. I jedyny skuteczny filtr to perspektywa dystansu i przymrużenie, nawet 

zezowatego oka. Idealnie nie jest. Ale jest dobrze.  

 

 

60. Mama kazała mi chorować / Julie Gregory ; przekład Karolina Bober.- Wydanie 

6.- Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gregory, Julie (1969- ) , Dziecko maltretowane , Matki i córki 

, Zespół Münchhausena przeniesiony , Stany Zjednoczone (USA) , Pamiętniki i 

wspomnienia 

Sygnatura:  WG-36 

Nowości:  2020-08 

 

 

Następny lekarz, następny gabinet, następny szpital. Tak wyglądało dzieciństwo Julie Gregory. Była wyjątkowo 

chorowita. Matka z niezwykłą energią usiłowała ustalić przyczynę: prowadziła córkę od lekarza do lekarza, 

domagała się kolejnych badań - nawet operacji na otwartym sercu! Ale specjaliści nie potrafili określić, co 

dolega Julie. Dziewczynka czuła się coraz gorzej - przez 16 lat, dopóki nie trafiła do rodziny zastępczej, a matka 

przed sąd. Ale dopiero 24-letnia Julie dowiedziała się, że jej matka chorowała na zastępczy zespół 

Münchhausena. Zastępczy zespół Münchhausena to jedna z najbardziej złożonych, przerażających i okrutnych 

form znęcania się rodziców nad dziećmi. I najbardziej trudna do wykrycia. Polega na celowym wywoływaniu 

dolegliwości fizycznych i emocjonalnych u bliskiej, zależnej osoby przez jej opiekuna, najczęściej matkę.  

 

 

61. Maria królowa Szkotów : prawdziwa historia Marii Stuart / John Juy ; 

[tłumaczenie Katarzyna Mróz-Mazur].- Oświęcim: Wydawnictwo NieZwykłe, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Maria Stuart (królowa Szkocji ; 1542-1587) , Kobieta , 

Spisek , Władcy , Władza , Współzawodnictwo , Szkocja (Wielka Brytania) , Wielka 

Brytania , Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052A/Z-Maria Stuart (królowa Szkocji) 

Nowości:  2020-08 

 

 

Na kartach tej pierwszej pełnej biografii Marii Stuart, jaka powstała od ponad trzydziestu lat, John Guy 

odmalowuje pasjonujący i dogłębny portret jednej z największych kobiet w dziejach, a jej świat i miejsce                   

w historii przedstawia w zdumiewająco aktualny sposób. Zgromadziwszy wszelkie zachowane dokumenty                   

i ujawniwszy po raz pierwszy zbiór nowych źródeł na jej temat, Guy burzy popularny wizerunek Marii, królowej 

Szkotów, jako romantycznej „gwiazdy‖, osiągającej swe cele za pomocą kobiecych sztuczek, a ją samą stawia na 

równej pozycji, tak pod względem intelektualnym, jak politycznym, z Elżbietą I. Za sprawą wytyczających nowy 

szlak badań tego autora i stylu jego prozy, którą czyta się nadzwyczaj dobrze, zaczynamy postrzegać Marię jako 

postać biegłą w sztuce dyplomacji, przemyślnie lawirującą wśród oszałamiającej liczby frakcji politycznych, 
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które dążyły do kontroli nad nią bądź jej zdetronizowania. Książka ta zapewnia nam fascynujące, a zarazem 

burzące mity spojrzenie na kobietę oraz władczynię o złożonej osobowości i na jej epokę.  

 

 

62. Miłośnicy czterech kółek : zrób to sam : jak mądrze kupić, właściwie 

serwisować i tanio naprawić swoje auto / Michał "Michu" Jesionowski.- Kraków : 

Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Diagnostyka techniczna , Konserwacja (technika) , 

Obsługa i eksploatacja , Remont , Samochody osobowe , Poradnik 

Sygnatura:  WG-629 

Nowości:  2020-08 

 

 

Niemiec płakał, jak sprzedawał, czyli kupujemy samochód ; Jak zacząć przygodę z motoryzacją ; Jak się nie 

zabić, czyli bezpieczeństwo jazdy ; Jak dbasz, tak masz, czyli o rutynowych czynnościach przy aucie ; Co się 

stało, czyli diagnostyka ; Jak to zrobić, czyli napraw sam ; Możesz zaoszczędzić, czyli o wymianach 

eksploatacyjnych i częściach zamiennych ; Gdzie szukać informacji, czyli o wiarygodności w autoświecie ; 

Fakty i mity motoryzacyjne ; Garaż, twoje królestwo ; Tuning made in Poland. 

 

 

63. Miłośnicy czterech kółek : zrób to sam. [2], Jak mądrze użytkować swoje 

auto i nie dać się oszukać / Michał "Michu" Jesionowski.- Kraków : Znak 

Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Diagnostyka techniczna , Konserwacja (technika) , 

Obsługa i eksploatacja , Samochody osobowe , Poradnik 

Sygnatura:  WG-629 

Nowości:  2020-08 

 

 

Masz już samochód. Uwielbiasz jazdę swoimi czterema kółkami i chcesz dowiedzieć się o nim jak najwięcej, ale 

trudno ci odróżnić mity od prawdy? Jeśli tak, to przekonaj się, jak Michał „Michu‖ Jesionowski w bezkompro-

misowy sposób rozprawia się z mitami, które od lat funkcjonują w polskiej motoryzacji. Czy samochody                    

z przebiegiem większym niż 200 tys. kilometrów to wraki? Czy instalacja LPG zawsze się opłaca? Jak naprawdę 

działają „okazje‖ na rynku zakupowym? Czy silniki diesla nadają się już tylko do maszyn rolniczych? W książce 

znajdziesz również praktyczne porady, które pozwolą ci samodzielnie: użyć oleju innego niż zalecany przez 

producenta, wymienić tarcze hamulcowe, dobrać opony – w tym te wielosezonowe, wyselekcjonować 

amortyzatory, wymienić żarówki i dowiedzieć się, których absolutnie nie można używać, bezpiecznie 

zmodyfikować zawieszenie, zorientować się, czy koła mniejsze niż przewidział producent uniemożliwiłyby 

jazdę. Ponadto dowiesz się, jak nie dać się oszukać w warsztacie i być świadomym swoich praw. Dzięki temu 

będziesz w stanie uniknąć kosztownych pomyłek.  

 

64. Miraż : trzy lata w Azji / Andrzej Meller.- Wydanie poprawione i uzupełnione.- 

Warszawa : Wydawnictwo Bellona, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Meller, Andrzej (1976- ) , Społeczeństwo , Życie codzienne , 

Azja , Relacja z podróży 

Sygnatura:  WG-913(5)  

Nowości:  2020-08 
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Pasjonujący zapis trzyletnich wojaży po Azji Andrzeja Mellera. Od Gruzji po Sumatrę przez Iran, Afganistan, 

Pakistan, Indie, Sri Lankę, Wietnam, Laos, Tajlandię. Autor zapuszcza się w miejsca tak niebezpieczne, że CIA 

posłałaby tam jedynie samolot zwiadowczy, i to bezzałogowy. To nie znaczy, że to zbiór reportaży wyłącznie 

wojennych. Oprócz historii tragicznych znajdziemy w nim wiele sytuacji przekomicznych albo po prostu 

fascynujących, jak ta gdy autor uczy się latać paralotnią w Himalajach. Zakrawa na cud, że w trakcie całej 

wyprawy tylko raz złamano mu nos, i to w bezpiecznym, sielskim Wietnamie. Ale cóż, taka jest dola reportera...  

 

 

65. Modowe rewolucje : niezwykła historia naszych szaf / Karolina Żebrowska.- 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Moda , Ubiór , Opracowanie , Publikacje bogato 

ilustrowane 

Sygnatura:  WG-391 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Dawniej uważano, że kobiety nie powinny nosić okularów. W XVII wieku buty na obcasie były symbolem 

męskości. Jeszcze 150 lat temu strój kąpielowy zakrywał niemal całe kobiece ciało. Niektóre elementy mody 

towarzyszą ludzkości od tysięcy lat. Inne pojawiły się zadziwiająco niedawno. Część z nich kompletnie zmieniła 

swój wygląd lub przeznaczenie. Cez wielu nie umiemy sobie wyobrazić swojej garderoby i kreowania własnego 

stylu. Karolina Żebrowska prześledziła historie przełomowych rewolucji w modzie. Przedstawia nam buntow-

ników, którzy mieli odwagę łamać obowiązujące kanony i wyznaczać nowe trendy. Pokazuje najstarsze 

wynalazki i nowoczesne akcesoria, które tworzą współczesną modę. Historia mody to suma małych rewolucji.  

 

 

66. Motywator : 8 tygodni do bycia fit / Marta Hennig.- Poznań : Publicat 

Wydawnictwo, copyright 2019 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aktywność fizyczna , Fitness , Gimnastyka , Motywacja , 

Trening sportowy , Zdrowe odżywianie , Poradnik , Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-796.4 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Jak zmienić tryb życia na zdrowszy i w nim wytrwać? „Motywator‖ to książka, która jest jednocześnie źródłem 

wiedzy, wyzwaniem i przewodnikiem. Nie szukaj tutaj motywujących cytatów - ta książka to narzędzie, które 

dostarczy ci odpowiedniej wiedzy i inspiracji, by zmienić dotychczasowe nawyki i poczuć się lepiej. Dodatkowe 

zadania na każdy dzień, zdrowe przepisy i ośmiotygodniowy program treningów pozwolą ci osiągnąć 

zamierzone cele i być fit bez wysiłku, niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz, czy jesteś osobą zaawanso-

waną. To kompas, który wskaże ci drogę do lepszego zdrowia, dobrej kondycji i smukłej sylwetki.  
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67. Na sygnale : z życia ratownika medycznego / Lysa Walder ; przełożyła Emilia 

Skowrońska.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2020. 

(Filia na Faktach) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Walder, Lysa , Ratownictwo medyczne , Ratownicy 

medyczni , Służba zdrowia , Londyn (Wielka Brytania) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-614.88 

Nowości:  2020-08 

 

 

Na chodniku leży nastolatek, wykrwawiający się z rany kłutej. Zrozpaczona i zszokowana matka patrzy 

oniemiała, jak jej córka przechodzi bardzo silny atak astmy. Młody mężczyzna rzuca się pod pociąg w Sylwestra 

o północy. NIEWIELU LUDZI WYOBRAŻA SOBIE ŻYCIE W ŚWIECIE, W KTÓRYM TAKIE SYTUACJE 

NALEŻĄ DO CODZIENNOŚCI. Dla ratowniczki medycznej Lysy Walder te i tysiące innych wezwań są 

częścią pracy. Lysa często widzi tragedie, przerażenie i stratę. Jest świadkiem wszystkich skutków dzwonienia 

pod numer 112, do największego i najbardziej zapracowanego serwisu pogotowia ratunkowego na świecie. Lysa 

jest pielęgniarką na ostrym dyżurze i ratowniczką medyczną od ponad 15 lat. W tej książce opowiada historie 

kryjące się za wyjącymi syrenami i migoczącymi niebieskimi światłami karetek oraz zdradza, jak to naprawdę 

jest mieć pracę, w której nieustannie staje się twarzą w twarz ze śmiercią i przeznaczeniem. FASCYNUJĄCE                 

I PRZYPRAWIAJĄCE O DRESZCZE HISTORIE, OPOWIADAJĄCE O GWAŁTOWNIE PRZERWANYCH 

ŻYCIACH, ZŁAMANYCH SERCACH, ALE TAKŻE O NADZIEI.  

 

 

68. Nasz zakochany przewodnik po Francji czyli Dyplomatyczna "ratatouille" / 

Tomasz Orłowski.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Orłowski, Tomasz (1956- ) , Kuchnia francuska , Kultura , 

Obyczaje i zwyczaje , Francja , Relacja z podróży 

Sygnatura:  WG-913(44) 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Ani to przewodnik turystyczny, ani sprawozdanie z misji dyplomatycznej. Co sprawia, że po lekturze kamienne 

portale uśmiechają się do nas, a ostrygi tak bardzo nam smakują? Nasz zakochany przewodnik po Francji 

zachwyci szeroką rzeszę miłośników książek o wielkim świecie, o innych krajach i obyczajach. Fundamentem są 

sugestywne spostrzeżenia i opisy, posłuszne uważnemu spojrzeniu autora, który trzeźwo rejestruje obrazy, by je 

następnie okrasić barwną anegdotą i odmalować w osobistym kontekście. Ale jego gruntowna, pogłębiana latami 

znajomość Francji i kultury francuskiej, zdobyta dzięki uprzywilejowanej pozycji ambasadora, otwiera bajeczne 

wręcz okoliczności i perspektywy, które przekładają się na jeszcze szerszy wachlarz obserwacji i doświadczeń. 

Przy całej swej niezwykłości ta książka jest normalna, pozbawiona udziwnień, pozbawiona narzucanej tezy: 

miks opisów turystycznych, kulturalnych, artystycznych i historycznych, wspomnień osobistych i ambasador-

skich oraz uwag gastronomiczno-kulinarnych jest świetnie zrównoważony. Piotr Błoński. 
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69. Naturalnie w kuchni : 60 przepisów na zdrowie / Agnieszka Cegielska.- 

Warszawa : Burda Książki, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kuchnia wegetariańska , Zdrowe odżywianie , Żywność 

prozdrowotna , Książka kucharska , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-641.5 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Koktajle energii i zdrowia ; Naturalne śniadania ; Zdrowe, naturą pachnące dodatki i przekąski ; Odżywcze zupy 

; Dania naturalnie wzmacniające naszą odporność ; Zdrowe słodkości ; Naturalne napoje i napary zdrowia. 

 

 

70. Niewidzialna wojna : jak Chiny w biały dzień przejęły wolny Zachód / Robert 

Spalding z Sethem Kaufmanem.- Warszawa : Wydawnictwo Jeden Świat, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komunistyczna Partia Chin , Bezpieczeństwo narodowe , 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze , Polityka międzynarodowa , Stosunki 

dyplomatyczne , Teorie spiskowe , Chiny , Stany Zjednoczone (USA) , Publicystyka 

polityczna 

Sygnatura:  WG-327 

Nowości:  2020-08 

 

Autor książki „Niewidzialna wojna‖ opisuje zawiłe działania, które prowadzą Chiny w sferze ekonomicznej, 

technologicznej czy rozwoju infrastruktury. Według autora obecnie wojny nie prowadzi się przy pomocy wojska 

lecz poprzez zamierzone procesy takie jak obniżenie kosztów produkcji, przechwytywanie technologii innych 

państw czy inwigilacji obywateli w internecie. Książka zawiera wiele przykładów umów, kontaktów między 

rządem Chin a politykami i firmami amerykańskimi. Wszystkie te działania wg autora tej książki mają za cel 

umocnienie pozycji Chin na świecie jako potęgi światowej w sferze gospodarczej. Autor dość ostro krytykuje 

poczynania rządu Chin jak i przestrzega rząd Stanów Zjednoczonych i innych państw przed skutkami działań, 

które umacniają pozycję Chin z roku na rok na arenie światowej. Informacje zawarte w tej książce zostały 

przedstawione ze perspektywy Stanów Zjednoczonych, jak Ameryka i reszta świata widzą poszerzającą się 

dominację Chin na świecie. Warto zapoznać się bliżej z obecną sytuacją na rynkach światowych. Ta książka jest 

również okazją do przybliżenia zagadnień jak będzie kształtować się w przyszłości gospodarka światowa. 

 

 

71. Noc, która się nie kończy : historia obozów koncentracyjnych / Andrea Pitzer ; 

[tłumaczenie Bartłomiej Pietrzyk].- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Łagry (ZSRR) , Niemieckie nazistowskie obozy 

koncentracyjne , Obozy koncentracyjne , Obozy pracy , Więźniowie obozów , Świat 

, Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94 

Nowości:  2020-08 

 

Nie trafiłeś tu z wyroku sądu i nie znasz daty końca swej kary. Nie posiadasz żadnych praw. Głodujesz, jeśli oni 

tak zadecydują. Pracujesz, kiedy ci każą. Umierasz na ich rozkaz. Historia obozów koncentracyjnych nie zaczyna 

się wraz z nastaniem ideologii nazistowskiej i nie kończy się wyzwoleniem Auschwitz. Pierwszy obóz powstaje 

poza Europą, gdy Adolf Hitler ma zaledwie siedem lat. Kolejne pojawiają się na sześciu kontynentach, w niemal 
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każdym kraju. Od ponad 100 lat nie nastał moment, w którym mapa świata byłaby od nich całkowicie wolna. 

Dziś nadal działają. Trafiają do nich ludzie pozbawieni prawa do sprawiedliwych procesów. W trakcie wojny 

czeczeńskiej przez rosyjskie obozy przewija się jedna czwarta mieszkańców Czeczenii. W amerykańskim obozie 

w Guantánamo przetrzymuje się podejrzanych o terroryzm bez udowodnienia im winy. W Korei Północnej                 

w obozach ludzie się rodzą, dorastają i umierają, nie zaznawszy życia poza ogrodzeniem z drutów kolczastych. 

Gdy świat dowiedział się o Auschwitz, wszyscy mówili „nigdy więcej!‖ Ile dziś jest warte to zapewnienie? 

Ofiary imperiów kolonialnych, sowieckich łagrów, nazistowskich obozów śmierci, obozów hiszpańskich, 

chorwackich, włoskich, amerykańskich, brytyjskich, chińskich, koreańskich liczone są w milionach. Nie chcemy 

pamiętać o tym, że obozy koncentracyjne to nie tylko historia, lecz także nasza teraźniejszość.  

 

 

72. Obrzydliwa anatomia / Mara Altman ; przełożyła Ewa Androsiuk-Kotarska.- 

Białystok : Wydawnictwo Kobiece Łukasz Kierus, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ciało ludzkie , Fizjologia człowieka , Higiena , Kobieta , 

Obraz własnego ciała , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Kto zdecydował o tym, że kobiety powinny depilować nogi, wąsik czy pachy? Dlaczego głęboki dekolt jest 

seksowny, a „camel toe‖ odrażający? Ta książka nie poprawi ci fryzury, nie nauczy cię, jak w dziesięć minut 

wydepilować całe ciało czy schudnąć przed urlopem. Pomoże ci jednak zrozumieć, dlaczego przejmujesz się 

niedoskonałościami swojej urody i jak bardzo są one nieistotne. Mara Altman z rozbrajającą szczerością 

opowiada o swoich zmaganiach z pytaniami o to, dlaczego kobiece ciało bywa skomplikowane. Zabiera cię              

w ciałopozytywną podróż od stóp do głów, pomaga zaakceptować swoje obrzydliwości i otoczyć je miłością. 

Dzięki jej wnikliwości i humorowi przekonasz się, że mankamenty kobiecego ciała są jego zaletami,                     

a obrzydliwości - supermocami. Zrozumiesz, że ciało jest po prostu najlepszym opakowaniem twojej wyjątkowej 

osobowości.  

 

 

73. Od dobrego do wielkiego : czynniki trwałego rozwoju i zwycięstwa firm / Jim 

Collins ; przekład Marcin Wąsiel.- Warszawa : MT Biznes, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zarządzanie rozwojem , Przedsiębiorstwo , Organizacja , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-658 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Czy istnieje organizacyjny kod DNA czyniący firmę gatunkiem wyższym od konkurentów? I, co ważniejsze, czy 

da się takim DNA „zarazić‖ firmę przeciętną i zmienić ją w nadzwyczajną? JIM COLLINS wraz ze swoim 

zespołem badaczy wydestylował taki kod DNA - kod, który jest syntezą wieloletnich badań setek firm.                       

W książce "Od dobrego do wielkiego" omawia 11 przypadków firm, które dokonały przeskoku organizacyjnego: 

pokonały rynkową grawitację i stały się potężne. Są wśród nich między innymi Merck, Intel, Coca-Cola                        

i General Electric. Przeszły one drogę od przeciętności do doskonałości i osiągnęły zadziwiające wyniki. Ich 

łączna średnia stopa zwrotu w ciągu 15 lat od punktu zwrotnego była 6,9 razy większa niż oferowana przez 

rynek ogólny. Oprócz tego Collins opisuje szereg organizacji, którym brak zwycięskiego DNA skutecznie odciął 

drogę do prosperity. W książce "Od dobrego do wielkiego" znajdziecie ponadczasowe zasady konieczne do 
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przekształcania organizacji dobrych w wielkie. Autorzy pokazują, w jaki sposób można dobrą organizację 

zmienić tak, by była zdolna przez długi czas osiągać wyjątkowe wyniki.  

 

 

74. Odessa i ukraińska Besarabia / Mateusz Olszowy.- Gliwice : Helion, copyright 

2019. 

(Bezdroża) 

(Travelbook) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Odessa (Ukraina, obw. odeski ; okolice) , Przewodnik 

turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(477) 

Nowości:  2020-08 

 

Odessa od wielu lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród ciekawych Wschodu turystów. Legendarny 

"czarnomorski Paryż", niegdyś czwarta metropolia carskiej Rosji, kosmopolityczny wolny port zrośnięty                       

z tworzącymi własny mikrokosmos, nieco szemranymi dzielnicami i kolebka rewolucji październikowej, także 

dziś pozostaje miastem wielokulturowym, największym kurortem ukraińskiej riwiery i bramą Budziaku, 

multietnicznego regionu kuszącego plażami i ciekawostkami przyrodniczo-kulturowymi, z niezwykłą Deltą 

Dunaju na czele. Znakomite zabytki i muzea Kalejdoskop stylów architektonicznych Opera i Schody 

Potiomkinowskie Bazary i... katakumby Winnice, limany i plaże Akerman i Delta Dunaju  Travelbook to Twój 

niezastąpiony towarzysz podróży. Wskaże Ci najważniejsze atrakcje, podpowie, czego szukać poza głównymi 

szlakami, i wprowadzi w świat miejscowych obyczajów. Znajdziesz w nim opisy najciekawszych regionów                  

i miast, a sprawdzone informacje praktyczne umożliwią staranne zaplanowanie podróży.  

 

 

75. Ofiary systemu : sprawa Tomasza Komendy / Ivo Vuco ; wstęp Piotr 

Pytlakowski.- Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie - Publicat. Oddział, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komenda, Tomasz , Niesłuszne skazanie , Pomyłki sądowe , 

Śledztwo i dochodzenie , Zabójstwo , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Wiwisekcja śledztwa dokonana przez Ivo Vuco, to precyzyjna i mistrzowska robota. Porównuje zeznania z akt 

sprawy z relacjami, które uzyskał rozmawiając z ludźmi. Wyciąga wnioski i buduje napięcie. Stawia pytania 

policjantom i prokuratorom. Dociska i nie ustępuje, kiedy próbują go zbywać. Ta książka rozpędza się powoli. 

Najpierw przygniata ilością osób i ich tajemnic, potem nabiera tempa, wciąga i zasysa czytelnika. Nie pozwala 

być obojętnym. Tropimy wraz z autorem zabójcę (zabójców?). Emocjonujemy się i zauważamy, że to nie jest 

zwykła lektura pozostawiająca czytelnika z boku, jako obserwatora, ale sprawa niemalże osobista każdego z nas.  

 

76. Oman / [autor przewodnika Anna Polakowska].- Gliwice : Helion, copyright 2019. 

(Travelbook) 

(Bezdroża) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oman , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(5) 

Nowości:  2020-08 
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Oman to kraj, który jawi się jako pokryty jedynie piaszczystymi pustyniami. Jednak bezkresne wydmy złotego 

piasku to nie wszystko. Oman to również skaliste fiordy i ciągnące się po horyzont rajskie plaże, plantacje 

kadzidłowców oraz rezerwaty żółwi morskich. Pustynie w omańskim interiorze to jedne z najbardziej surowych   

i suchych na Ziemi. Wyprawa tam z pewnością na długo zapadnie nam w pamięć. Podobnie jak wizyta na 

bazarach w Maskacie, Nizwie, czy Salali. Oman to bezsprzecznie kraj kontarstów, których urokowi trudno się 

nie poddać.  Skaliste wybrzeża i morskie fiordy Ciągnące się po horyzont pustynne wydmy Pachnące kadzidłem 

bazary Piaszczyste plaże  Travelbook to Twój niezastąpiony towarzysz podróży. Wskaże Ci najważniejsze 

atrakcje, podpowie, czego szukać poza głównymi szlakami, i wprowadzi w świat miejscowych obyczajów. 

Znajdziesz w nim opisy najciekawszych regionów i miast, a sprawdzone informacje praktyczne umożliwią 

staranne zaplanowanie podróży.  

 

 

77. Opowiem ci o zbrodni. 2 / Igor Brejdygant, Wojciech Chmielarz, Max Czornyj, 

Marta Guzowska, Małgorzata i Michał Kuźmińscy, Joanna Opiat-Bojarska, 

Katarzyna Puzyńska ; ze wstępem Michała Fajbusiewicza.- Warszawa : Kompania 

Mediowa, copyright 2019. 

(Historie Prawdziwe) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Profilowanie kryminalne , Przestępczość zorganizowana , 

Śledztwo i dochodzenie , Zabójcy , Zabójstwo , Polska , Antologia , Opowiadania i 

nowele , Kryminał , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-343 

      Nowości:  2020-08 

 

To kontynuacja bardzo dobrze przyjętej książki Opowiem Ci o zbrodni towarzyszącej programowi emitowanemu 

w telewizji Crime+Investigation Polsat. W drugiej odsłonie ponownie pojawiają się najgłośniejsze polskie „pióra 

kryminalne‖ i mroczne historie, które wydarzyły się naprawdę. Tym razem siedem opowieści i ośmioro autorów: 

Igor Brejdygant, Wojciech Chmielarz, Max Czornyj, Marta Guzowska, Małgorzata i Michał  Kuźmińscy, Joanna 

Opiat-Bojarska oraz Katarzyna Puzyńska. Każdy z nich przeanalizował okoliczności towarzyszące przestęp-

stwom i opisał wybraną historię, starając się zrozumieć, co doprowadziło do tragedii. Autorzy zrobili to                     

w charakterystyczny dla siebie sposób, do którego przyzwyczaili swoich czytelników. Wstęp do książki napisał 

twórca i prowadzący Magazyn Kryminalny 997 - Michał Fajbusiewicz.  

 

 

78. Opowieści kresowe 1939-1941 : Żydzi i Sowieci / Jan Tomasz Gross.- Kraków ; 

Budapeszt ; Syrakuzy : Wydawnictwo Austeria, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Okupacja sowiecka Polski (1939-1941) , Żydzi , Kresy 

wschodnie Rzeczypospolitej , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438).082.5 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Jak wyglądały losy ludności żydowskiej na tak zwanych Kresach pod sowiecką okupacją 1939-1941 - a w 

szczególności jak to, co się działo w rzeczywistości, miało się do percepcji tych zdarzeń rozpowszechnionej 

wśród Polaków? - oto pytania, na które usiłuję znaleźć odpowiedź w tej książce. Wiedza na ten temat, istotna 

sama w sobie, jest również bardzo ważna dla zrozumienia zachowania ludności miejscowej w stosunku do 

Żydów po zajęciu tych terenów przez Niemców latem 1941 roku. Właśnie tam, na obszarach okupowanych przez 

ZSRR od września 1939 roku, rozpoczyna się latem 1941 roku Zagłada Żydów w pełnym tego słowa znaczeniu. 

I od razu, od pierwszych momentów realizacji tego nazistowskiego projektu, biorą w nim udział liczne rzesze 
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mieszkańców zajmowanych przez Niemców terenów, motywując to swoje uczestnictwo również doświad-

czeniami wyniesionymi spod sowieckiej okupacji.  

 

 

79. Osobisty przewodnik po Pradze / Mariusz Szczygieł ; fotografie Filip Springer.- 

Warszawa : Wydawnictwo Dowody na Istnienie - imprint Fundacji Instytut 

Reportażu, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kultura , Turystyka , Praga (Czechy) , Esej , Przewodnik 

turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(437.3) 

Nowości:  2020-08 

 

 

"Osobisty przewodnik po Pradze" to jubileuszowy, 10. tytuł Mariusza Szczygła, który ukazuje się dwadzieścia 

lat po pierwszym wyjeździe autora do Pragi wiosną 2000 roku, kiedy to uwiodły go miasto i język. Jak sam 

mówi, książka ta wzięła się ze zdenerwowania: "Od momentu pierwszych moich publikacji o Pradze nie ma 

tygodnia, żebym nie dostał pytania o jakieś miejsca magiczne, ważne, osobiste. Ma to być oczywiście Praga bez 

mostu Karola i bez Hradczan. Nadmiar tych próśb, a zwłaszcza niemożność odpisywania na wszystkie, zaczął 

mnie irytować, postanowiłem więc zamienić to uczucie w coś pozytywnego. Napisałem przewodnik, do którego 

wszystkich będę teraz odsyłał‖. Miejsca opisywane w przewodniku zobaczycie dzięki fotografiom Filipa 

Springera. Dom jako cios między oczy. Dworzec jako upadła bajka. Most, który ułatwia śmierć. Schron przed 

beznadzieją. Góra nieobojętności. Pomnik gejów. Kościół zgubiony na podwórku. Grób jako kryształ. 

Kamienica, która drga. Prysznic jako metafora… Do tego rozmowy z Czeszkami i Czechami. Znanymi                          

i nieznanymi. Szczygieł: „W przewodniku oprowadzam wyłącznie po moich ulubionych miejscach w Pradze.              

W ten oto sposób książka wymyka się krytyce, że czegoś w niej nie ma. Jeśli nie ma, to mnie nie uwiodło!" 

 

 

80. Ostatni sprawiedliwi : rozmowy z Polakami, którzy ratowali Żydów podczas 

drugiej wojny światowej / Anna Piątkowska, Katarzyna Pruszkowska-Sokalla.- 

Kraków : Wydawnictwo Znak, 2020. 

 

 

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

Żydów i pomoc Żydom (1939-1945) , Sprawiedliwy wśród Narodów Świata , Polska 

, Antologia , Wywiad dziennikarski 

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

Nowości:  2020-08 

 

Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. „Tam każda sekunda to była śmierć‖ – mówi dziś Sprawiedliwy wśród 

Narodów Świata, jeden z bohaterów książki. Dwadzieścia rozmów. Kilkadziesiąt uratowanych istnień. 

Prawdziwe wspomnienia, ludzkie emocje i opowieści ostatnich żyjących uczestników tamtych wydarzeń. Nieraz 

trudno uwierzyć, że te historie wydarzyły się naprawdę. Helena Goldstein zostaje Marią Bożek. Koleżanka ze 

szkolnej ławki pomaga jej wydostać się z krakowskiego getta, ukrywa na strychu kamienicy, organizuje wyjazd 

do Warszawy. I dzieli się z nią własną tożsamością. Władysław Misiuna pracuje w królikarni przy nazistowskim 

obozie. Jedzenie, które dostaje od nazistów, zamiast dla królików trafia do ludzi… Józef Walaszczyk przyjmuje 

do zarządzanej przez siebie fabryki trzydziestu Żydów. By ich ocalić, musi negocjować z Niemcami. Po wojnie 

nazwą go polskim Schindlerem. Jeszcze kilkanaście lat temu przeprowadzenie tych rozmów byłoby niemożliwe. 

Bohaterowie długo dojrzewali do opowiedzenia światu o tym, co przeżyli i jak wiele ryzykowali, by ratować 

życie: krewnych i przyjaciół, ale także nieznajomych, przypadkowo spotkanych ludzi. O tym, co robili, często 

nie wiedzieli nawet ich najbliżsi. Dziś szczególnie potrzebujemy takich opowieści – pełnych życzliwości, 

solidarności i bezinteresowności. Opowieści, które powinniśmy szanować i dbać, by nie były instrumentalnie 

wykorzystywane w naszych doraźnych sporach. Niezwykła książka przedstawiająca wspomnienia Polaków 
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obdarzonych tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Bohaterowie opowiadają historie swoje i ludzi, 

którym pomogli.  

 

 

81. Otylia : moja historia / Otylia Jędrzejczak ; [współpraca] Paweł Hochstim, Paweł 

Skraba.- Kraków : Wydawnictwo SQN, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jędrzejczak, Otylia (1983- ) , Pływacy , Pływanie , Polska , 

Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-797.1/.2 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Katorżniczy trening i zdobycie sportowych szczytów. Łzy radości na igrzyskach w Atenach i tragiczna śmierć 

brata. Życie Otylii Jędrzejczak to prawdziwy rollercoaster i gotowy scenariusz na film. Najlepsza zawodniczka w 

dziejach polskiego pływania po kilka latach od zakończenia kariery zawodowej postanowiła podzielić się swoją 

historią w szczerej autobiografii. Otylia. Moja historia to intymna i przejmująca opowieść o życiu wielkiej 

sportsmenki, którą los wyniósł na piedestał, by strącić w przepaść. Słynna pływaczka otwiera się przed 

czytelnikami, by na własnym przykładzie pokazać, jak ulotne potrafią być chwile szczęścia. W kobiecie, która 

wydaje się twarda jak stal, widzimy osobę wrażliwą i dojrzałą, która zdołała się podnieść po najtragiczniejszym  

z ciosów. „Chcę, by czytając tę książkę, ludzie odnaleźli w niej cząstkę siebie. I zrozumieli, że z każdej sytuacji 

jest jakieś wyjście‖, mówi mistrzyni. Swoją historię Otylia Jędrzejczak wzbogaca fragmentami skrupulatnie 

prowadzonych pamiętników, listami do brata oraz własnymi próbkami poetyckimi. Czytelnicy dowiedzą się, jak 

wielka potrafi być cena sportowych sukcesów, a także jak poradzić sobie z internetowym hejtem, który jest 

obecny w życiu Otylii od wielu lat. Prowadzona w pierwszej osobie, niezwykle szczera opowieść o życiu 

najbardziej utytułowanej – obok Ireny Szewińskiej, Justyny Kowalczyk i Anity Włodarczyk – kobiety w historii 

polskiego sportu dowodzi, że pływając od ściany do ściany i wylewając hektolitry łez, można marzyć.                       

A właściwie nie „można‖, ale „trzeba‖. Żeby wytrzymać nadludzki wysiłek. Nie tylko fizyczny.  

 

 

82. Paranormalne : prawdziwe historie nawiedzeń / Michał Stonawski.- Kraków : 

Zank Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nawiedzone domy , Zjawiska paranormalne , Duchy , 

Parapsychologia , Egzorcyzmy , Reportaż 

Sygnatura:  WG-13  

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Mrożące krew w żyłach historie, które wydarzyły się naprawdę. Edyta po raz pierwszy decyduje się opowiedzieć 

o koszmarze, jaki przeżyła w nawiedzonym szpitalu psychiatrycznym "Zofiówka". Właścicielka domu opieki 

pod Warszawą muszą same odprawić egzorcyzmy, gdy ksiądz, który się do tego zobowiązał, ucieka. Mieszkańcy 

małego miasteczka na północy kraju ukrywają historię o dwóch przeklętych rodzinach. Nierozwikłana tajemnica 

z początku XX wieku sprawia, że do dzisiaj w niewyjaśnionych okolicznościach umierają ludzie. To tylko część 

historii o duchach - naszych polskich - kryjących się tuż za rogiem...  
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83. Peloponez i Ateny / [autorzy przewodnika: Anna Śliwa, Agnieszka Zawistowska, 

Mateusz Gędźba].- Gliwice : Helion, copyright 2019. 

(Travelbook) 

(Bezdroża) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Peloponez (Grecja) , Ateny (Grecja) , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(495) 

Nowości:  2020-08 

 

 

Peloponez i Ateny mają wiele do zaoferowania. Jak w raju będą się tu czuli miłośnicy starożytności, na 

wyciągnięcie ręki mając zabytki sprzed tysięcy lat. Liczne muzea, galerie i barwne festiwale to gratka dla 

wszystkich ciekawych świata. Nie tylko miłośników przyrody zachwycą malownicze zatoki, monumentalne 

wąwozy i jaskinie jak z baśni. Na amatorów opalania czekają na Peloponezie liczne plaże, a na zwolenników 

aktywnego wypoczynku górskie szlaki, trasy rowerowe i narciarskie albo rejsy po lazurowych przybrzeżnych 

wodach. Przysmaki lokalnej kuchni to wisienka na tym wspaniałym torcie wielkiej greckiej przygody! Zabytki 

starożytności Słoneczne plaże Piękne wąwozy i jaskinie Urokliwe krajobrazy Potężne twierdze Śródziemno-

morskie przysmaki.  

 

 

84. Pierwsze kroki w przedszkolu : poradnik dla rodziców przyszłych przedszkolaków 

/ Elżbieta Bielak.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adaptacja społeczna , Dziecko w wieku przedszkolnym , 

Przedszkola , Poradnik 

Sygnatura:  WG-373.2 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Kilka słów o tym, jak rozwija się funkcjonuje dziecko w wieku przedszkolnym ; Czy przedszkole jest dobrym 

miejscem dla mojego dziecka? ; Jakie przedszkole wybrać? ; W co wyposażyć dziecko do przedszkola? ; Trudne 

początki ; Pierwsze koty za płoty ; Przedszkole miejscem spotkań. 

 

 

85. Pies / Jakub Gończyk.- Warszawa : Wydawnictwo Akurat, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gończyk, Jakub , Policja , Policjanci , Przestępczość , Stres 

zawodowy , Polska , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-351/354 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

 

Okrutne zbrodnie i błahe wykroczenia. Niewyobrażalne tragedie i bezgraniczna głupota. Chęć niesienia pomocy 

i wywołane rutyną zobojętnienie. Poświęcenie i bezduszność. Dobrzy i źli ludzie, chory, lecz mimo to jakoś 

funkcjonujący system. To wszystko, i dużo więcej, w książce będącej zapisem autentycznych doświadczeń 

funkcjonariusza prewencji. Policjanta. Psa.  
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86. Pocket Wenecja : główne atrakcje, lokalne sekrety / Paula Hardy, Peter 

Dragicewich.- [Bielsko-Biała] : Wydawnictwo Pascal, 2018. 

(Lonely Planet) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wenecja (Włochy) , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(450) 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Wakacje w sercu miasta. Główne atrakcje. Najciekawsze atrakcje i porady ekspertów. Lokalne sekrety. Odkryj te 

rejony miasta, które ukochali jego mieszkańcy. NAJ: Wenecja Najlepsze trasy spacerowe, lokale, galerie, 

widoki, bary i inne atrakcje. Rozkładana mapa. DODATKI SPECJALNE - mapy wszystkich dzielnic - trasy 

spacerów i plany dnia - mnóstwo porad ekspertów - opinie, na których możesz polegać. 

 

 

87. Pod nóż : 28 niezwykłych operacji w historii chirurgii / Arnold van de Laar ; 

przełożyła z języka niderlandzkiego Małgorzata Diederen-Woźniak.- Kraków : 

Wydawnictwo Literackie, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chirurdzy , Chirurgia , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-617 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Tracheotomia prezydenta Kennedy’ego, Bob Marley i czerniak pod paznokciem, tętniak Einsteina, Jan Paweł II  

i historia jednego pocisku… Arnold van de Laar zaprasza w podróż przez dzieje chirurgii - od starożytności po 

najnowsze osiągnięcia i technologie. Ogrom wiedzy i równie wiele anegdot, opowiadanych z przymrużeniem 

oka - to wszystko czyni Pod nóż najatrakcyjniejszą na polskim rynku książką o tej tematyce. „Kim są chirurdzy, 

jacy to ludzie? Skąd przychodzi im do głowy pomysł krojenia czyjegoś ciała w chwili, gdy ta osoba nic nie 

czuje? Jak mogą spokojnie spać, podczas gdy zoperowany pacjent walczy o życie? Jak dają sobie radę po śmierci 

pacjenta pod nożem, nawet jeśli nie popełnili błędu? Czy chirurdzy są szaleni, genialni, czy pozbawieni 

wszelkich skrupułów?‖ - pisze we wstępie autor, holenderski chirurg specjalizujący się w laparoskopii.  

 

 

88. Podlasie i Suwalszczyzna / Andrzej Kłopotowski, Malwina Flaczyńska.- Gliwice : 

Helion, copyright 2019. 

(Bezdroża) 

(Travelbook) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podlasie (kraina historyczna) , Suwalszczyzna , Przewodnik 

turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(438)A/Z-Podlasie 

Nowości:  2020-08 

 

Podlasie i Suwalszczyzna to wymarzone miejsca zarówno dla tych, którzy uwielbiają odkrywanie zabytków, jak 

i dla osób, które nad zwiedzanie przedkładają aktywny wypoczynek. Nie brakuje tu rezydencji, pałacyków                    

i dworków. Zachowane historyczne miasta i wsie przechowują pamiątki świadczące o wielokulturowej                         

i wieloreligijnej mieszance, jaka przez wieki tworzyła ten region. Podlaskie to też parki narodowe i krajobrazo-

we, które pozwalają obcować z nieskażoną przyrodą. Z myślą o turystach powstały w nich liczne szlaki 
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rowerowe. Liczne jeziora i rzeki sprawiają, że to także wymarzony region, by spędzić tu wakacje np. w kajaku.  

Białowieskie żubry Urokliwe miasteczka Drewniane cerkwie, kościoły i meczety Mieszanka kultur Znakomita 

kuchnia Szlaki dla aktywnych O autorze Andrzej Kłopotowski poznaje Europę Środkowo-Wschodnią od 2000 

roku, kiedy to po raz pierwszy zajrzał do Sankt Petersburga. Później była Białoruś, Krym, Kijów, Wołyń, 

Podole, Moskwa, Złoty Pierścień Rosji, Estonia, Litwa, Łotwa, Bukowina, Transylwania, Słowacja, Czechy...               

A drugie tyle pozostało jak na razie w planach. Na co dzień pracuje jako dziennikarz w białostockim oddziale 

"Gazety Wyborczej".  

 

 

89. Polityka państwa wobec starzenia się ludności w Polsce / Anita Richert-

Kaźmierska.- Warszawa : CeDeWu, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polityka gospodarcza , Polityka regionalna , Starzenie się 

społeczeństwa , Polska , Monografia , Raport z badań 

Sygnatura:  WG-314 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

R. I. EKONOMICZNE KONSEKWENCJE STARZENIA SIĘ LUDNOŚCI; R. II. POLITYKA WOBEC LUDZI 

STARYCH, STAROŚCI I STARZENIA SIĘ LUDNOŚCI; R. III. STARZENIE SIĘ LUDNOŚCI W POLSCE; 

R. IV. POLITYKI PUBLICZNE WOBEC WYZWAŃ STARZENIA SIĘ LUDNOŚCI W POLSCE; R. V. 

REGIONALNA POLITYKA WOBEC STARZENIA SIĘ LUDNOŚCI. 

 

 

90. Polki władczynie Europy / Iwona Kienzler.- Warszawa : Bellona, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Świętosława (królowa Szwecji, Danii i Norwegii ; po 967-po 

1014) , Rycheza (królowa Polski ; ok. 996-1063) , Elżbieta Łokietkówna (królowa 

Węgier ; 1305-1380) , Izabela Jagiellonka (królowa Węgier ; 1519-1559) , Sobieska, 

Maria Klementyna (1702-1735) , Zofia Jagiellonka (księżna brunszwicka ; 1522-1575) 

, Maria Leszczyńska (królowa Francji ; 1703-1768) , Maryna Mniszchówna (carowa 

Rosji ; ok. 1588-1614) , Katarzyna Jagiellonka (królowa Szwecji ; 1526-1583) , 

Elżbieta (księżna pomorska ; ok. 1326-1361) , Cymbarka (księżna austriacka ; około 

1393-1429) , Hauke, Julia (1825-1895) , Matylda (królowa Belgów ; 1973- ) , Kobieta , 

Książęta i księżne , Władcy , Europa , Polska , Biografia 

    Sygnatura:  WG-94(4) 

    Nowości:  2020-08 

 

Świętosława - władczyni wikingów ; Ryksa Śląska - z Polski do łoża cesarza ; Elżbieta Łokietkówna - 

najpotężniejsza królowa doby średniowiecza ; Cesarzowa Elżbieta - Piastówna na cesarskim tronie ; Cymbarka - 

polska prababka Habsburgów ; Izabela Jagiellonka, czyli sen o potędze ; Zofia Jagiellonka - wielka władczyni 

małego księstwa ; Bużliwe losy Katarzyny Jagiellonki ; Moskiewskie panowanie Maryny Mniszkówny ; Córka 

wygnańca na tronie Francji - dzieje Marii Leszczyńskiej ; Królewnisia Maria Klementyna Sobieska i Pierwszy 

Pretendent - opowieść o Polsce, która była "prawie" królową Anglii ; Kopciuszek znad Wisły - niezwykłe dzieje 

pięknej warszawianki Julii Hauke ; Królowa Matylda - klejnot w koronie Belgii. Niniejsza publikacja 

poświęcona jest Polkom, którym dane było odcisnąć trwały ślad w historii państw, do których zawitały jako żony 

władców, bądź tym, które wybiły się na samodzielność, albo, jak stało się to w przypadku Katarzyny Jagiellonki, 

przeżyły dramatyczne przygody, starając się być wsparciem dla swoich mężów. Wszystkie bohaterki 

zamieszczonych tu opowieści były córkami udzielnych władców, poza Maryną Mniszchówną, Julią Hauke                     

i Matyldą, królową Belgów, ale z kolei ich losy są urzeczywistnieniem bajki o Kopciuszku – ale niekoniecznie ze 
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szczęśliwym zakończeniem. W książce m.in. władczyni wikingów – Świętosława, a także Elżbieta Łokietkówna 

– najpotężniejsza królowa doby średniowiecza czy cesarzowa Elżbieta – Piastówna na cesarskim tronie.  

 

 

91. Polscy szpiedzy. 2 / Sławomir Koper.- Warszawa : Bellona, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chróst, Leszek (1932- ) , Janosz, Kazimierz , Janosz, 

Mieczysław , Leski, Kazimierz (1912-2000) , Mańkowska, Klementyna (1910-2003) , 

Mróz, Władysław (1926-1960) , Pawłowski, Jerzy (1932-2005) , Robineau, André 

(1924-1982) , Sumiński, Jerzy , Turowski, Tomasz (1948- ) , Żychoń, Jan Henryk 

(1902-1944) , Szpiegostwo , Wywiad wojskowy polski , II wojna światowa (1939-

1945) , PRL , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-327.84 

Nowości:  2020-08 

 

Napoleon Bonaparte powiedział kiedyś, że jeden szpieg we właściwym miejscu jest cenniejszy niż 20 tysięcy 

żołnierzy na polu bitwy. Natomiast po szarży pod Somosierrą stwierdził, że dla jego Polaków nie ma rzeczy 

niemożliwych. Minęło dwieście lat, a historia dowiodła, że polscy szpiedzy to światowa elita tajnych służb. 

Zachwycali skutecznością i niestandardowymi działaniami. Geniusze kamuflażu, niepozorni samotnicy. Zdrajcy 

i patrioci. Nielegałowie, wtórniki i krety. Bohaterowie i zwyczajni z pozoru ludzie, których życiorysy zaskakują 

do dziś. Książka ta przedstawia sylwetki polskich agentów, których szpiegowskie gry miały wpływ na losy 

świata.  Niniejsza książka jest luźną kontynuacją Polskich szpiegów, którzy ukazali się nakładem wydawnictwa 

Bellona rok temu.  Przedstawione są w niej bardzo różne aspekty „szpiegowskiej roboty‖ i mocno zróżnicowane 

postacie bohaterów. Pokazani zostali zarówno szpiedzy z okresu II Rzeczpospolitej czy II wojny światowej, jak  

i też agenci działający w epoce PRL. Ludzie, którzy dla rodzinnego kraju oddali wszystko łącznie z życiem, jak 

też powszechnie uznawani za zdrajców. Nie zabrakło tzw. nielegałów, czyli oficerów działających pod 

przykryciem i wykorzystujących cudze tożsamości, ale także agentów służących pod własnym nazwiskiem. 

Oficerów do końca wiernych przysiędze złożonej władzom II Rzeczpospolitej, jak i agentów z czasów Polski 

Ludowej. A także ludzi, którzy z różnych względów działali na rzecz obcych wywiadów, za co czasami płacili 

najwyższą cenę.  

 

 

92. Powiesić, wybebeszyć i poćwiartować czyli Historia egzekucji / Jonathan J. 

Moore ; [tłumaczenie Adam Olesiejuk].- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kara śmierci , Tortury , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Ta książka to bezkompromisowe spojrzenie na historię egzekucji na przestrzeni wieków. W miarę jak poznajemy 

kolejny zabójcze techniki, od działającej z szybkością błyskawicy gilotyny po długie i powolne obdzieranie ze 

skóry, jedno staje się - śmierć to od zawsze dynamicznie rozwijająca się branża! Zaczniemy od uroków 

rzymskiego Koloseum, gdzie skazańców rozrywały na strzępy dzikie zwierzęta. Później przeniesiemy się do 

średniowiecza - czasów czarownice i najbardziej wymyślonych tortur. Przyjrzymy się też misternej sztuce 

wieszania. Czeka nas również wizyta we Francji, ojczyźnie gilotyny. A w XX wieku? Krzesło elektryczne, 

komora gazowa oraz zastrzyk trucizny. Jak długo obcięta przez kata głowa pozostaje świadoma? Czy można 

przeżyć własną egzekucję? Czy kat to dobry zawód? Ta pełna krwawych ilustracji, rozkosznie makabryczna 

książka to lektura nie dla ludzi o słabych nerwach i zdecydowanie tylko dla dorosłych.  
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93. Przez Syberię na gapę / Romuald Koperski.- Wydanie 5.- Pelplin : Bernardinum, 

2019 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Koperski, Romuald (1955-2019) , Lena (Rosja ; dorzecze) , 

Syberia (Rosja) , Relacja z podróży 

Sygnatura:  WG-913(47+57) 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

„Przez Syberię na gapę‖ to opowieść o samotnym spływie gumowym pontonem największą syberyjską rzeką 

Leną. Romuald Koperski zmierzył się z Syberią, nie posiadając odpowiedniego sprzętu, zapasu żywności                     

i pieniędzy. Autor był w miejscach, które przez większość dziejów ludzkości pozostawały poza zasięgiem 

człowieczej wyobraźni. Książka opisuje piękno syberyjskiej ziemi oraz zamieszkałych Syberię narodów, 

plemion i grup etnicznych. Autor przepłynął pontonem 4500 km! Za tę niezwykłą podróż otrzymał prestiżową 

nagrodę „Kolosa‖ oraz tytuł Podróżnika Roku 1999. Najnowsze wydanie jest uzupełnione o niepublikowane 

wcześniej zdjęcia z Syberii oraz nowy rozdział poświęcony wydarzeniom, o których jeszcze kilkanaście lat temu 

nie można było pisać!  

 

 

94. Przyjaciele : ten o najlepszym serialu na świecie / Kelsey Miller ; tłumaczenie 

Magda Witkowska.- Kraków : Wydawnictwo SQN, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przyjaciele (serial filmowy) , Film amerykański , Przyjaźń , 

Serial filmowy , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-791(091) 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Szóstka przyjaciół, którzy stali się rodziną. Serial telewizyjny, który stał się fenomenem. Przyjaciele to ikona, 

najchętniej oglądany serial telewizyjny. Kiedy w 1994 roku debiutował na ekranach, nikt nawet nie przyp.-

szczał, jak wielki odniesie sukces. W jakich okolicznościach Jennifer Aniston, Matthew Perry i reszta otrzymali 

swoje role? Kto spośród nich zarabiał najwięcej? I czy w rzeczywistości również byli przyjaciółmi? Przyjaciele. 

Ten o najlepszym serialu na świecie przywołuje nieznane dotąd fakty na temat kultowej produkcji, wspomina 

najważniejsze i przełomowe sceny, wyjaśnia genezę niektórych wątków oraz pokazuje, jak serial kształtował 

nowe trendy. Zabiera czytelników za kulisy i zdradza, jak zmieniali się aktorzy, a wraz z nimi Ross, Rachel, 

Monica, Chandler, Joey i Phoebe. Książka Kelsey Miller to pozycja obowiązkowa dla fanów serialu, a także dla 

tych, którzy jakimś cudem jeszcze go nie znają i są ciekawi, o co tyle zamieszania. - We wrześniu 2019 roku 

minęło dokładnie 25 lat od emisji pierwszego odcinka. Ćwierć wieku z Przyjaciółmi to dobry moment, by dać 

fanom serialu coś specjalnego - książkę, dzięki której spojrzą na swoich ulubionych bohaterów w zupełnie nowy 

sposób i dostrzegą rzeczy, których wcześniej nie widzieli!  

 

95. Riwiera turecka / [autor przewodnika Witold Korsak ; współpraca Krzysztof 

Dopierała ; aktualizacja Sabina Cieśla].- Wydanie 2.- Gliwice : Helion, copyright 2019. 

(Travelbook) 

(Bezdroża) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turcja , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(5) 

Nowości:  2020-08 
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Riwiera turecka to miejsce, w którym góry stykają się z morzem, a plaże kuszą rozgrzanym piaskiem i atrak-

cjami dla tych, którzy lubią aktywnie spędzać czas nad wodą. W tej bajkowej scenerii na niemal każdym kroku 

odnajdziemy ślady minionych wieków, mityczne miasta, antyczne świątynie, rzeźby, bizantyjskie mozaiki... 

Gwarne bazary, hammamy, kawiarnie z wyśmienitą kawą i meczety rozbrzmiewające śpiewem muezinów 

wprowadzą nas w fascynujący świat Orientu. Niebiański relaks ze szczyptą egzotyki i podróżą do przeszłości - 

czy można chcieć więcej...? Piaszczyste plaże Nowoczesne kurorty Mityczne starożytne miasta Zabytki Orientu, 

bazary i łaźnie Znakomita kuchnia regionalna Travelbook to Twój niezastąpiony towarzysz podróży. Wskaże Ci 

najważniejsze atrakcje, podpowie, czego szukać poza głównymi szlakami, i wprowadzi w świat miejscowych 

obyczajów. Znajdziesz w nim opisy najciekawszych regionów i miast, a sprawdzone informacje praktyczne 

umożliwią staranne zaplanowanie podróży.  

 

 

96. Roślinna kuchnia polska : sto tradycyjnych polskich potraw w wersji 

wegańskiej / Ida Kulawik ; zdjęcia Katarzyna Cichoń.- Warszawa : Wydawnictwo 

Dwie Siostry, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kuchnia polska , Kuchnia wegańska , Książka kucharska , 

Przepisy kulinarne , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-641.5 

Nowości:  2020-08 

 

 

Jesteście weganami, ale tęsknicie za smakami dzieciństwa? Brakuje wam pierogów ruskich, naleśników, 

pomidorowej? Nic nie poprawia wam nastroju tak jak ptasie mleczko, szarlotka z bitą śmietaną albo solidna 

porcja sernika, ale nie możecie jeść nabiału? Chcecie zrezygnować z produktów zwierzęcych, ale nie 

wyobrażacie sobie niedzielnego obiadu bez rosołu i schabowego z puree ziemniaczanym i mizerią? Szukacie 

odchudzonych, unowocześnionych albo bezglutenowych wersji babcinych przepisów? Ta książka jest dla was!  

 

 

97. Roztocze i Zamość / [autor przewodnika Krzysztof Bzowski].- Gliwice : Bezdroża - 

Wydawnictwo Helion, copyright 2018. 

(Travelbook) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Roztocze (wyżyna) , Zamość (woj. lubelskie) , Przewodnik 

turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(438)A/Z-Roztocze 

Nowości:  2020-08 

 

 

Atrakcje Roztocza ; INFORMACJE PRAKTYCZNE: Przygotowania do podróży i dojazd, Na miejscu, 

Informator A-Z ; INFORMACJE KRAJOZNAWCZE ; ROZTOCZE ZACHODNIE: Kraśnik, Janów Lubelski                

i okolice, Biłgoraj, Turobin i okolice, Szczebrzeszyn ; ROZTOCZE ŚRODKOWE: Zwierzyniec i okolice, 

Krasnobród i okolice, Józefów i okolice, Susiec i okolice, Tomaszów Lubelski i okolice ; ROZTOCZE 

WSCHODNIE: Narol i okolice, Bełżec i okolice, Horyniec-Zdrój i okolice ; ZAMOŚĆ: Historia, Warto 

zobaczyć, Okolice Zamościa. 
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98. Safari : zapiski przewodnika karawan / Paweł Kardasz.- Pelplin : Wydawnictwo 

"Bernardinum", 2019. 

(Biblioteka Poznaj Świat) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kardasz, Paweł (1965- ) , Afryka Południowa , Afryka 

Wschodnia , Relacja z podróży 

Sygnatura:  WG-913(6) 

Nowości:  2020-08 

 

 

„Safari. Zapiski przewodnika karawan‖ to kilkadziesiąt historii opowiedzianych przez człowieka, który w Afryce 

spędził pół życia. Wszystkie są prawdziwe; wszystkie zdarzyły się podczas safari prowadzonych przez Autora              

w latach 1994-2017 w różnych afrykańskich krajach na południe od równika. Nie są to opowieści o samych 

wyprawach, ale o tym, co wydarzyło się po drodze, przy okazji, niespodzianie, dzięki czemu Afryka staje się 

jakby bliższa, bardziej naturalna i autentyczna. Afryka Pawła Kardasza, chociaż dobrze znana, wciąż potrafi 

zaskakiwać. Jest przyjazna i otwarta, ale niebezpieczna, jeśli nie respektuje się jej praw. Ludzie są radośni                  

i chętni do pomocy, ale gotowi ukamienować każdego, kto – choćby nieświadomie – obrazi ich zwyczaje. 

„Wszystko, co robisz, ma swoje konsekwencje. A w Afryce zwykle nie ma miejsca na plan B. Są natomiast 

błyskawiczne następstwa błędnych decyzji, braku wiedzy, lekkomyślności i arogancji‖ – ostrzega Autor.  

 

 

99. Sekrety Białegostoku / Andrzej Lechowski.- Łódź : Księży Młyn Dom 

Wydawniczy Michał Koliński, 2016 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Białystok (woj. podlaskie) , Opracowanie , Publikacja 

bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Białystok 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Białostockie ulice i domy skrywają wiele tajemnic. Krew w żyłach mroziły takie historie, jak choćby 

noworoczna herbatka u generała Stelnickiego zakończona trzema trupami. Życie dawnych białostocczan nie było 

przecież łatwe. Zgodnie z przepisami musieli poruszać się tylko prawą stroną chodników. Ba! Uważać nawet na 

fryzjerów dmuchających im... w szyje. Z pomocą spieszyli na szczęście wynalazcy. Bo to właśnie tu wymyślono 

aparat umożliwiający chodzenie po wodzie czy cudowną tabletkę kojącą nerwy… Opowieści Andrzeja 

Lechowskiego odkrywają wielkie miłości, zdrady, kradzieże i pospolite przestępstwa. Zdradzają sekrety 

przybytków zwanych „pluskwiarniami‖ i eleganckiego hotelu – legendy Białegostoku – Ritza. A wszystko to 

ilustrują liczne fotografie z epoki.  

 

 

100. Sekrety Bielska Białej / Jacek Kachel.- Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy 

Michał Koliński, 2016 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bielsko-Biała (woj. śląskie) , Opracowanie , Publikacja 

bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Bielsko-Biała 

Nowości:  2020-08 
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Czy Bielsko-Biała, leżące na pograniczu Śląska i Małopolski, a niegdyś dwa odrębne, samodzielne miasta, może 

nie intrygować? To niemożliwe. Przez wieki bowiem Bielsko i Biała nie tylko były w różnych regionach, ale 

nawet w innych krajach. Łączyła je graniczna rzeka Biała. Oba miasta zamieszkiwali Niemcy, Polacy i Żydzi. 

Mieszały się kultury, wyznania i języki. W tym tyglu wiele się działo. Jacek Kachel na kartach Sekretów 

Bielska-Białej uchyla więc rąbka tajemnicy, a właściwie wielu z nich. Autor zdradza, jak doszło do katastrofy               

w teatrze, w jaki sposób ujęto Floriana Nikifora Maruszeczko – groźnego mordercę II Rzeczypospolitej, dzięki 

czemu udało się rozwikłać aferę „Czarnej ręki‖ – głośną aferę hotelowych szantażystów. Zaskakuje opowieścią   

o tym, że odnosząca sukcesy drużyna piłkarska własne boisko miała w kamieniołomie, ogromna zapora              

w Wapienicy, będąca swoistym pomnikiem radnych miasta, niemalże doprowadziła Bielsko do bankructwa, a na 

pobliskiej Magurze Klimczokowej, tuż przy schronisku Klementynówka, można było wykąpać się w basenie. 

Odkrywanie kart historii miasta, poznawanie tajemnic jego mieszkańców, tropienie afer, skandali i rozwiązły-

wanie zagadek to gwarantują nam Sekrety Bielska-Białej. Te niesamowite, intrygujące historie zostały także 

zatrzymane na licznych unikatowych ilustracjach: starych fotografiach, pocztówkach, satyrycznych rysunkach 

prasowych. Inne, nieznane dotąd sekrety z życia miasta i jego mieszkańców z pewnością wciąż czekają na 

odkrycie.  

 

 

101. Sekrety Bydgoszczy / Krzysztof Halicki.- Łódź : Księży Młyn Dom 

Wydawniczy Michał Koliński, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie) , Opracowanie , 

Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Bydgoszcz 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Zapewne nikt nawet nie podejrzewał, że XIX-wieczna Bydgoszcz, niewielkie miasto, będzie kiedyś nazywane 

,,Klein Berlin‖ (mały Berlin), a już w pierwszej połowie XX wieku jego dwie mieszkanki Nora Gregor i Pola 

Negri (symbol seksu) zrobią wielką karierę w Hollywood. Bydgoszcz miała w końcu wielkie szczęście do 

wybitnych ludzi. W Rzeźni Miejskiej pracował późniejszy sławny pisarz Jerome David Salinger, autor 

kultowego Buszującego w zbożu. A to dopiero kilka sekretów ze skarbnicy tajemnic tego miasta. W okresie 

międzywojennym Bydgoszcz była jednym z najważniejszych ośrodków polskiego wywiadu. To tutaj działał 

słynny major Jan Żychoń oraz urodził się Marian Rejewski, sławny matematyk i kryptolog, który w 1932 roku 

złamał szyfr Enigmy, najważniejszej maszyny szyfrującej używanej przez Niemców. W zakonspirowanym 

mieszkaniu w Bydgoszczy przez kilka miesięcy pisał Historię Komunistycznej Partii Polski w świetle faktów                  

i dokumentów największy agent II Rzeczypospolitej, człowiek o wielu twarzach i nazwiskach Józef 

Mützenmacher. Te i wiele innych zaskakujących historii, m.in. o klątwie bydgoskich karmelitów i tajemniczych 

tunelach pod Wzgórzem Wolności można odkryć w książce Krzysztofa Halickiego.  

 

 

102. Sekrety Gliwic / Beata i Paweł Pomykalscy.- Łódź : Księży Młyn Dom 

Wydawniczy Michał Koliński, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gliwice (woj. śląskie) , Opracowanie , Publikacja bogato 

ilustrowana 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Gliwice 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Czy nieustannie zmieniające się Gliwice moją swoje sekrety? Z pewnością tak, bo wiele się działo w niemieckim 
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Gleiwitz, a potem w polskich Gliwicach. Autorzy książki – Beata i Paweł Pomykalscy – ujawniają kulisy tych 

wydarzeń. Z każdą stroną akcja nabiera tempa. Zaledwie młody przedsiębiorca Erwin Weichmann założył 

elegancki dom handlowy, który stał się ikoną modernizmu, a już na stację wjechał supernowoczesny „Latający 

Ślązak‖. Na kolejnych stronach ważą się sprawy życia i śmierci. W czasie przedstawienia teatralnego giną dzieci, 

płonie synagoga, powstają filie obozu Auschwitz-Birkenau… Robi się strasznie, ale jak to bywa w życiu – 

pozostaje nadzieja. Na scenę wkraczają ludzie wybitni. Doktor Stanisław Bylina walczy o pacjentów chorych na 

raka. Tadeusz Różewicz zgłębia tajemnicę istnienia, przenikliwie obserwując mieszkańców miasta, a Andrzej 

Czok i Jerzy Kukuczka, walcząc ze śniegiem, mrozem i wiatrem, zimą zdobywają Dhaulagiri. Ci niezwykli 

ludzie, szczególne miejsca i intrygujące wydarzenia tworzą Sekrety Gliwic, które zaskakują i przejmują. Czy 

nieustannie zmieniające się Gliwice moją swoje sekrety? Z pewnością tak, bo wiele się działo w niemieckim 

Gleiwitz, a potem w polskich Gliwicach. Autorzy książki – Beata i Paweł Pomykalscy – ujawniają kulisy tych 

wydarzeń. Z każdą stroną akcja nabiera tempa. Zaledwie młody przedsiębiorca Erwin Weichmann założył 

elegancki dom handlowy, który stał się ikoną modernizmu, a już na stację wjechał supernowoczesny „Latający 

Ślązak‖. Na kolejnych stronach ważą się sprawy życia i śmierci. W czasie przedstawienia teatralnego giną dzieci, 

płonie synagoga, powstają filie obozu Auschwitz-Birkenau… Robi się strasznie, ale jak to bywa w życiu – 

pozostaje nadzieja. Na scenę wkraczają ludzie wybitni. Doktor Stanisław Bylina walczy o pacjentów chorych na 

raka. Tadeusz Różewicz zgłębia tajemnicę istnienia, przenikliwie obserwując mieszkańców miasta, a Andrzej 

Czok i Jerzy Kukuczka, walcząc ze śniegiem, mrozem i wiatrem, zimą zdobywają Dhaulagiri. Ci niezwykli 

ludzie, szczególne miejsca i intrygujące wydarzenia tworzą Sekrety Gliwic, które zaskakują i przejmują.  

 

 

103. Sekrety Gorzowa / Paweł Staszak.- Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy 

Michał Koliński, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie) , Opracowanie , 

Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Gorzów Wlkp. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Leżący na zachodnich rubieżach Polski Gorzów szczyci się wieloma ciekawymi i niezwykłymi historiami. Losy 

miasta toczyły się dość skomplikowanie. Przez wieki gospodarzami Landsberga an der Warthe byli Niemcy. Po 

II wojnie światowej propagandowo nadano miastu drugi człon nazwy „Wielkopolski‖ – choć Gorzów                         

w Wielkopolsce nie leży… I na tym polega paradoks Gorzowa. Historia… tak skomplikowana i nieprzewidy-

walna. By ją poznać, sięgnijmy po Sekrety Gorzowa. Autor Paweł Staszak zabierze nas na nietuzinkową 

wyprawę w przeszłość, podczas której zdradzi sekrety nadwarciańskiego miasta. Dowiemy się, dlaczego na 

jednej łodzi spotkali się weselnicy i kondukt pogrzebowy, jakiego pecha miało miasto do pożarów, czy wybornie 

smakuje szarlotka z renety landsberskiej i jak trudny był dla Papuszy czas pobytu w Gorzowie. Dajmy się uwieść 

„miastu parków wschodniego pogranicza‖, poznajmy unikatową kolekcję pamiątek po najsłynniejszych 

niemieckich romantykach, poczujmy atmosferę legendarnych gorzowskich knajpek. Przed nami niezwykła 

podróż.  

 

 

104. Sekrety Jeleniej Góry / Ivo Łaborewicz.- Łódź : Księży Młyn Dom 

Wydawniczy, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jelenia Góra (woj. dolnośląskie) , Opracowanie , Publikacja 

bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Jelenia Góra 

Nowości:  2020-08 
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Jest takie miasto, do którego w 1945 roku przyjechała Triller, Eugenia Triller, i ocaliła je od zapomnienia.                     

O godzinie 11.45 podają tam obiad składający się z błękitnego pstrąga górskiego i tzw. śląskiej bomby, a w 

eleganckich kieliszkach kołysze się wino Karkonoszy. Miłośnicy wycieczek wyruszają tramwajem z placu 

Zamkowego do Sobieszowa i dalej pieszo wędrują na zamek Chojnik. Kinomani szturmują salę teatralną 

„Apollo‖ ze szklanym świetlikiem na suficie. Wciąga ich zaczarowany świat sztukmistrzów, klaunów i zespołów 

akrobatycznych. Na ławce w jednym z jeleniogórskich liceów siedzi zaczytany Stanisław Bareja. Alina                          

i Czesław Centkiewiczowie już stukają w maszynę do pisania, tworząc kolejną niezapomnianą polarną historię,  

a koreańskie dzieci wesoło biegają po fabryczce zabawek Zorka. Jednak o godzinie 12.55 dyżurny telefonu 

alarmowego Milicji Obywatelskiej odbiera zgłoszenie – przerażony głos informuje go o makabrycznym 

wydarzeniu… Czy ma to coś wspólnego z ciekawską kobietą wędrującą podziemnymi korytarzami? A może to 

już zupełnie inna historia? Ivo Łaborewicz złamał wszystkie pieczęcie broniące tajemnic Jeleniej Góry. Nie 

czekaj, poznaj sekrety tego wyjątkowego miasta!  

 

 

105. Sekrety Kalisza / Piotr Sobolewski.- Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy 

Michał Koliński, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kalisz (woj. wielkopolskie) , Opracowanie , Publikacja 

bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Kalisz 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Powstawał uparcie z popiołów jak mityczny Feniks. Na przekór tym, którzy próbowali go zniszczyć. Niezwykle 

urokliwy i klimatyczny Kalisz wśród wąskich uliczek, uroczych kawiarenek i pięknej architektury skrywa swoją 

nieznaną stronę. Piotr Sobolewski odnajduje tajemnicze historie i zapomniane miejsca. Z pasją opowiada                

o zaskakujących wydarzeniach i niezwykłych ludziach. Przeszłość nieustannie splata się z teraźniejszością. 

Kaliski przestępca trafia pod skrzydła samego Ala Capone. Legendarny klub nocny „Piekiełko‖ czeka na 

tajemniczych gości – osoby o purytańskich poglądach złapią się za głowę! Turysta ze wschodnich kresów gubi  

w Kaliszu dokumenty, które są mu przecież niezbędne podczas podróży powrotnej, a Asnyk i Konopnicka 

spierają się o to, w czyjej biografii Kalisz był ważniejszy. Trudno oderwać się od ich historii, ale w Chełmcach 

powoli kończą się żniwa… W atmosferze powszechnej grozy z wieży tamtejszego kościoła słychać rozpaczliwe 

wołanie. Witkacy nocą zakrada się do kościoła i rozmawia z proboszczem w dziwnym języku. Wszystko 

dynamicznie się zmienia i już po chwili Kalisz staje się potęgą na bokserskiej mapie Polski, a nieznani sprawcy 

kradną obraz samego Rubensa! Wszystko się wyjaśni, nic już nie będzie zagadką… Czytanie czas zacząć!  

 

 

106. Sekrety Koszalina / Piotr Polechoński.- Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy 

Michał Koliński, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Koszalin (woj. zachodniopomorskie) , Opracowanie , 

Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Koszalin 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Zielony, spokojny i urokliwy… Znajdujący się tylko krok od Bałtyku. Podobno o Koszalinie powiedziano już 

wszystko. Podobno nie ma już żadnych sekretów. Jednak detektywistyczne zacięcie i niepowtarzalny dar 

opowiadania Piotra Polechońskiego obalają ten mit! Z Rynku Staromiejskiego nagle znika pruski pomnik, 

wojskowy MiG wzbija się w przestworza, by już nigdy nie wrócić, niespodziewanie wybucha epidemia tyfusu. 
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Strony książki przewracane są jak kartki w kalendarzu i po chwili wszyscy mieszkańcy szepczą, że Gierek został 

postrzelony, a Jan Paweł II pomylił drogę. W katedrze z jednego obrazu powstają dwa, w papierni ukryty jest 

platynowy skarb, a Kasia Sobczyk chce zostać w Koszalinie nauczycielką! Czterdzieści opowieści splata                    

w całość Sekrety Koszalina, odkrywa nowe oblicze miasta, przywołuje wspomnienia, zadziwia i fascynuje. 

Wyjątkowe historie zamknięte na chwilę na kartach książki ilustrują unikatowe fotografie.  

 

 

107. Sekrety Krynicy i okolic / Bartłomiej G. Sala.- Łódź : Księży Młyn Dom 

Wydawniczy, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Krynica-Zdrój (woj. małopolskie, pow. nowosądecki, gm. 

Krynica-Zdrój) , Krynica-Zdrój (woj. małopolskie, pow. nowosądecki, gm. Krynica-

Zdrój ; okolice) , Opracowanie , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Krynica-Zdrój (okręg) 

Nowości:  2020-08 

 

 

Konsekwencja jest matką sukcesu Everest. Czomolungma. Góra gór. Jest jak magnes. Piękna, intrygująca, 

dumna i niebezpieczna. Rozpala wyobraźnię niejednego wspinacza - bo któż nie chciałby wejść na Dach Świata? 

I choć Everest bez wątpienia jest magiczny, stał się też kołem zamachowym potężnego biznesu. Każdego roku 

wydaje się setki pozwoleń na wejście na szczyt, a ci, którzy pragną zmierzyć się z Czomolungmą, muszą 

zapłacić za wyprawę niewyobrażalne pieniądze. Siła Marzeń, czyli jak zdobyłam Everest to książka czasem 

zabawna, czasem wzruszająca, ale przede wszystkim szczera i wciągająca bez reszty. O tym, jak urzeczywistnić 

z pozoru nierealne plany, gdy jest się mamą nastolatka i pracuje się na etacie. I o tym, jak przygotować się 

fizycznie, logistycznie, psychicznie i finansowo do tego, by zmierzyć się z najwyższą, najtrudniejszą                              

i najbardziej kosztowną górą świata. W strefie śmierci bowiem wszystko robi się źle. Źle się oddycha, chodzi, 

trawi, a ryzyko, ból, tęsknota za bliskimi i przekraczanie granic własnych możliwości to tylko niektóre składniki 

wysokogórskiej wyprawy. Siła Marzeń, czyli jak zdobyłam Everest to opowieść o wielkiej pasji, podejmowaniu 

wyzwań, inspirowaniu do spełniania marzeń i niepoddawaniu się przeciwnościom losu. A przede wszystkim                

o tym, że pod żadnym pozorem nie wolno rezygnować z dziecięcych pragnień.  

 

 

108. Sekrety Lwowa / Jurij Smirnow.- Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Architektura polska , Zabytki kultury , Teatr , Osobliwości , 

Lwów (Ukraina, obw. lwowski) , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(477) 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

"Lwów jest jeden na świecie" - tak przed wojną śpiewali Szczepko i Tońko. O znaczeniu Lwowa w historii 

Polski nie trzeba nikomu przypominać. Od stuleci mieszkali w nim Polacy, Ukraińcy, Ormianie i Żydzi, dopiero 

po 1945 roku pojawili się tu Rosjanie. Jurij Smirnow - dziennikarz ukazującego się na Ukrainie polskiego 

dwutygodnika "Kurier Galicyjski" oraz przewodnik po Lwowie - ujawnia sekrety Lwowa. Dzięki jego 

znajomości miasta podczas lektury czytelnik może się poczuć jak prawdziwy odkrywca. Jaką tajemnicę kryje 

obraz Matki Bożej Łaskawej z Archikatedry Lwowskiej? Co łączy Cmentarz Orląt we Lwowie z Grobem 

Nieznanego Żołnierza w Warszawie? Jak zawiłe były dzieje Panoramy Racławickiej? Czy powstałyby "Księga 

Szkocka", gdyby nie zacięcie lwowskich matematyków, niemających nic wspólnego ze Szkocją? To zaledwie 

ułamek pytań, na które Autor odpowiada w tej książce. Lwów to niezwykłe miasto, które pociągało niebanalnych 

ludzi. W jego zaułkach można było spotkać wybitnego lekarza i księdza - Henryka Mosinga czy gwiazdę 



93 
 

polskiego filmu i kabaretu - Eugeniusza Bodo. Dzieciństwo i młodość spędził w nim jeden z najwybitniejszych 

polskich pisarzy, którego powieści zostały przetłumaczone na 41 języków, wizjoner przyszłości - Stanisław Lem. 

Nie zabrakło także lwowskich batiarów, groźnych przestępców, a nawet agentów... Lwów czaruje i przyciąga 

turystów, a wiele jego, niekiedy mrocznych, tajemnic mimo upływu lat nadal pozostaje zagadką. Zapraszamy               

w wyjątkową podróż do Miasta Zawsze Wiernego.  

 

 

109. Sekrety Łodzi. Cz. 1 / Jacek Perzyński, Anna Kulik.- Łódź : Księży Młyn Dom 

Wydawniczy Michał Koliński, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Łódź (woj. łódzkie) , Opracowanie , Publikacja bogato 

ilustrowana 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Łódź 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Łódź po raz kolejny zdradza swoje tajemnice. Odkrywa je strona po stronie… następne miejsca, wydarzenia, 

nazwiska. Roman Polański i Eugeniusz Bodo, willa z horroru oraz historia pewnego wyjątkowo ponurego 

więzienia… Nie zabraknie Katarzyny Kobro i Strzemińskiego ani króla fryzjerów Antoine’a. Kilkadziesiąt 

niezwykłych historii tworzy pierwszą część Sekretów Łodzi. Otwórz książkę i daj się porwać do świata,                        

w którym spotkasz silne i utalentowane kobiety, odważnych i ekstrawaganckich mężczyzn, staniesz się 

świadkiem cudów św. Antoniego, przeżyjesz prawdziwe chwile grozy podczas wybuchu gazu na Retkini,                     

a zasady higieniczne dawnej Łodzi już nie będą dla Ciebie zagadką! Autorzy odkrywają nieznane oblicze miasta, 

które zadziwia i fascynuje. Całość została opatrzona unikatowymi fotografiami i fragmentami publikacji 

prasowych.  

 

 

110. Sekrety Łodzi. Cz. 2 / Anna Kulik, Jacek Perzyński.- Łódź : Księży Młyn Dom 

Wydawniczy Michał Koliński, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Łódź (woj. łódzkie) , Opracowanie , Publikacja bogato 

ilustrowana 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Łódź 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Miał bliskie kontakty z mafią, szmuglował alkohol, wyłudził ponad 8 mln dolarów i wspierał kampanię 35. 

Prezydenta USA Johna F. Kennedy’ego. Jego imię to John. John Factor. Rodzina: brat Max Factor urodzony               

w Zduńskiej Woli, znany na całym świecie twórca kosmetyków. Świt 14 sierpnia 1929 roku zwiastował piękny 

dzień. Na stacji Łódź Kaliska panował wielki ruch, z łoskotem domykano drzwi wagonów. Na towar czeka 

Widzewska Manufaktura. Zdarzenie: lokomotywa pociągu załadowanego przędzą wbija się w pierwszy wagon 

składu wiozącego żołnierzy 28. Pułku Strzelców Kaniowskich. Wystarczyło być aktorem, muzykiem, piękną 

kobietą lub włożyć gruby banknot do kieszeni kierownika i potężne dębowe drzwi były otwarte. Przy odrobinie 

szczęścia już po chwili można się było chwalić, że autorem guza jest Roman Polański. Miejsce: legendarny 

Spatif. Adres: Kościuszki 33/35. Na trotuarze stoją stoliki. Na stolikach kieliszki. W kieliszkach trunek 

dostarczany przez fabryki i… apteki. W ten sposób leczone są choroby żołądka i jego nieodłącznej towarzyszki 

duszy. Data: 1896. Miejsce: rozlewnia spirytusu i czystych wódek. Co łączy tych ludzi, miejsca i wydarzenia? 

Odpowiedź może być tylko jedna: nieokiełznana, dzika, szalona, nieprzewidywalna i jak zawsze wspaniała Łódź 

oraz jej często jeszcze literacko nieodkryte okolice. Nie czekaj… Wyścig po sekrety już się zaczął!  

 



94 
 

111. Sekrety polskich kolei / Roman Czejarek.- Łódź : Księży Młyn Dom 

Wydawnicy, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Infrastruktura kolejowa , Kolejnictwo , Polska , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-656 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

„Masz w głowie olej, to idź na kolej‖ mówiono w Polsce w czasach PRL i to właśnie wtedy PKP przeżywały 

okres swojego największego rozkwitu, zatrudniając ponad 360 tysięcy ludzi! „Rytm kolei pulsem gospodarki‖ 

głosiło w tym czasie inne popularne propagandowe hasło. Było w tym bardzo dużo racji. Pociągi transportowały 

towary i ludzi. Wiozły robotników do pracy, młodzież na wakacje i śląski węgiel do nadbałtyckich portów. 

Specjalnymi salonkami podróżowali najważniejsi przedstawiciele władz – prezydent, premier i oczywiście                   

I sekretarz KC PZPR. Kolejowe szkoły przyciągały tłumy chętnych, bo praca w PKP oznaczała stabilizację, 

prestiż i przywileje, m.in. bezpłatne przejazdy, wczasy w wagonach, deputat węglowy, darmowy mundur                     

i olbrzymie zniżki dla całej rodziny. Najmłodsi kupowali produkowane w NRD kolejki PIKO i budowali makiety 

w skali H0, TT lub N. Kolej tamtych czasów to tysiące opowieści i sekretów, które warto poznać.  

 

 

112. Sekrety Pomorza Zachodniego / Roman Czejarek.- Łódź : Księży Młyn Dom 

Wydawniczy Michał Koliński, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pomorze Zachodnie , Opracowanie , Publikacja bogato 

ilustrowana 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Pomorze 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

O tym, że Pomorze Zachodnie jest pełne sekretów, chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Czas jednak by 

wszystkie najciekawsze historie zebrać w jednym miejscu. Po dwóch bestsellerowych częściachSekretów 

Szczecina ich autor Roman Czejarek, znany dziennikarz i kolekcjoner starych pamiątek, rusza w teren: wzdłuż 

Odry aż do samego Bałtyku. Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin, Goleniów, Trzebiatów, Kamień Pomorski, 

Dziwnów, Gryfino, Gryfice, Chojna, Zatoń Dolna, Moryń, Trzcińsko-Zdrój – to tylko część miejscowości, które 

opisuje. Dziennikarz strona po stronie odkrywa sekrety Pomorza Zachodniego, a w kolejnych rozdziałach 

odpowiada na liczne intrygujące pytania. Co kryło się pod tajemniczym kryptonimem „Stonoga‖ i dlaczego 

Niemcy aż do samego końca wojny tak pilnie strzegli tego sekretu? Gdzie można zobaczyć szachownice                     

z przygód Pana Samochodzika Zbigniewa Nienackiego? Jak powstała najwyższa w Polsce latarnia morska? Co 

mają ze sobą wspólnego słynny holenderski malarz Rembrant, urodzona na Cejlonie słonica Hasken i nasz 

Trzebiatów? Dlaczego popularny w każdym smartfonie bluetooth pochodzi w rzeczywistości z Wolina? Jak                   

i gdzie w wielkim sekrecie ukrywano w Polsce po wojnie Greków i jak ta historia łączy się z popularną 

piosenkarką Eleni? Co w rzeczywistości zdarzyło się 28 lutego 1973 roku w Goleniowie? Kto odpowiada za 

utajniony przez lata wypadek, w którym zginęli wysocy urzędnicy z kilku Państw? Zagadek i sekretów Pomorza 

Zachodniego jest dużo więcej. Wiele z nich można wytropić, ale trzeba wiedzieć, gdzie i kiedy wybrać się na 

poszukiwania. Ta książka może w tym pomóc. Zapraszamy na wyprawę tropami tajemnic!  
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113. Sekrety Półwyspu Helskiego / Aleksandra Tarkowska.- Łódź : Księży Młyn 

Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2016 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mierzeja Helska , Opracowanie , Publikacja bogato 

ilustrowana 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Helska, Mierzeja 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Kojący szum morza, złociste piaski, lasy sosnowe… i pławienie czarownic! Tajemniczy piraci zwabiali                         

i rabowali przepływające statki, Szwedzi krwawo bronili swego okrętu, a morze pochłonęło rozpustne miasto. 

Trudno uwierzyć, że w tak romantycznej scenerii odbyły się te mrożące krew w żyłach wydarzenia. Ale nie 

tylko. Tu również Wojciech Kossak miał filię swojej „Kossakówki‖, wakacje spędzali artyści, jak choćby Stefan 

Żeromski z rodziną i Karol Szymanowski, oraz prezydenci II i III Rzeczpospolitej Polskiej, a pionier polskich 

badań morza Kazimierz Demel zakochał się we Francuzce Jeanne Salamagne. Na helskiej plaży wyrosły 

hawajskie palmy, by amant kina przedwojennego, Eugeniusz Bodo, mógł nakręcić film ze swoją ukochaną 

Tahitanką Reri. Aleksandra Tarkowska na kartach Sekretów Półwyspu Helskiego zabiera nas w fascynującą 

podróż w czasie. Prowadzi uliczkami dawnego Helu, pokazuje życie rybaków, snuje barwne opowieści                        

o miejscach i ludziach związanych z Półwyspem. Zaprasza m.in. na rybę do „Lwiej Jamy‖, poszukiwanie 

skarbów, wakacje w wagonie kolejowym, a także spacer po… morzu. Wszystko to zaś ilustruje unikatowymi 

zdjęciami.  

 

 

114. Sekrety Rzeszowa / Alina Bosak, Katarzyna Grzebyk.- Łódź : Księży Młyn 

Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rzeszów (woj. podkarpackie) , Rzeszów (woj. podkarpackie 

; okolice) , Opracowanie , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Rzeszów  

Nowości:  2020-08 

 

 

 

"Sekrety Rzeszowa" to skarbnica niezwykłych opowieści - wciągających niczym sensacyjna powieść. Na 

kolejnych stronach swoje ślady zostawiają słynni naukowcy, gwiazdy filmowe i kultowi artyści. Zaskoczą Cię 

zapomniane wydarzenia, które kiedyś nie schodziły z pierwszych stron gazet lub przeciwnie - były skrzętnie 

skrywane przez tajne służby. Odkryjesz, za co Albert Einstein cenił rzeszowskiego fizyka i dlaczego dzieci                  

z całej okolicy straszono Bykiem i Maczugą. Zaufaj Alinie Bosak i Katarzynie Grzebyk. One zdradzą wiele 

tajemnic Rzeszowa. Czy mikrus naprawdę zagrażał zaporożcowi? Kto doradził Wojciechowi Kilarowi, by zajął 

się komponowaniem. Dlaczego rzeszowianie zapadali się pod ziemię, a pogrzeb poety Juliana Przybosia odbył 

się w atmosferze skandalu? Czas odkryć, przy której ulicy w Rzeszowie urodził się Fred Zinneman, w którego 

filmach debiutował Marlon Brando i Meryl Streep. Bo w jakim celu Hitler przyjechał do Stępiny, może już 

wiesz? A to dopiero początek…  
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115. Sekrety Szczecina. Cz. 2 / Roman Czejarek.- Łódź : Księży Młyn Dom 

Wydawniczy Michał Koliński, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szczecin (woj. zachodniopomorskie) - 20 w , Opracowanie , 

Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Szczecin 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Zapraszamy do kolejnej podróży w czasie z Romanem Czejarkiem, który jest kopalnią wiedzy o ciekawostkach                 

i sekretach dawnego Szczecina. Tym niezwykłym miastem na przemian władali Niemcy, Szwedzi, Francuzi, 

Duńczycy i Polacy. Swoje tajemnicze enklawy mieli tu także Rosjanie, pisząc po dostatniej wojnie jeden                     

z najbardziej niezwykłych rozdziałów historii miasta nad Odrą. Co mają wspólnego słynne szczecińskie 

paszteciki i żelazna kurtyna? Kto i dlaczego zginął na defiladzie przyjaźni w 1962 roku? Czy dwa grunwaldzkie 

krzyżackie nagie miecze pochodziły ze Szczecina? Dlaczego właśnie nad Odrą wydarzyła się największa                    

w Polsce katastrofa tramwajowa? Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te pytania, ta książka jest właśnie dla 

Ciebie! Czejarek odsłania kolejne tajemnice i nieprawdopodobne historie. Pisze m.in. o garstce żołnierzy 

Napoleona wykurzających Prusaków ze szczecińskiej twierdzy, retuszowanych fotografiach cesarza Wilhelma II 

i jego żony oraz o słynnych szczecińskich rodach Stoewerów, Brauenlichów i Toepfferów. Przypomina losy 

pierwszego fotoreportera Europy Maksa Dreblowa i Carla Hahlwega? Człowieka, który zrewolucjonizował 

produkcję zegarków. Tropi tajemnice wywiadu II Rzeczypospolitej i ujawnia kulisy szczecińskiej wpadki 

gwiazdy polskiego kina Igo Syma.  Czas na drugą odsłonę Sekretów Szczecina! 

 

 

116. Sekrety Wrocławia. Cz. 2 / Tamara Barriga.- Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wrocław (woj. dolnośląskie) , Opracowanie , Publikacja 

bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Wrocław 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Wrocław, młode miasto o niemiecko-polskiej historii, już po raz drugi odsłania swoje sekretne oblicze. Czyimi 

śladami podążymy tym razem? Dokąd poprowadzą nas ulice dawnej, a dokąd współczesnej stolicy Dolnego 

Śląska? Czy znów ulegniemy urokowi malowniczych zakątków i wzruszymy się losami bohaterów? 

Przekonajmy się! Podróż rozpocznijmy na placu Solnym, przy majestatycznym pomniku Gebharda von 

Blüchera, symbolu dawnej potęgi. Stąd skierujmy się do apteki Pod Murzynem, gdzie oprócz medykamentów 

znajdziemy jeszcze… starożytną egipską mumię. Po tym niezwykłym spotkaniu możemy udać się na spacer do 

zacisznego Ogrodu Japońskiego lub na królewskie zakupy do jednego z eleganckich domów towarowych 

dawnego Breslau. Wielu z nich nie oszczędziła wojenna zawierucha, która niemal zmieniła miasto w cmentarzy-

sko ruin. Okrucieństwo tamtych wydarzeń dobrze znał Stanisław Ryniak, pierwszy polski więzień obozu 

Auschwitz-Birkenau. Znali je także członkowie antyniemieckich organizacji „Zagra-lin‖ oraz „ Olimp‖. Po 

chwili dziejowej zadumy pójdźmy zobaczyć architektoniczne cuda okresu PRL – tzw. Manhattan przy placu 

Grunwaldzkim i luksusowy niegdyś galeriowiec na ulicy Kołłątaja. Możemy zatrzymać się też przy 

fantastycznym budynku Solpolu, cudzie epoki po transformacji. Po drodze wypatrujmy znanych twarzy – być 

może Wanda Rutkiewicz opowie nam o ostatniej wyprawie, a Anna German poruszy nas swoim śpiewem. A nuż 

zza węgła dostrzeżemy powozik Fryderyka Chopina?  
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117. Sekrety Zagłębia / Tomasz Kostro.- Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy 

Michał Koliński, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zagłębie Dąbrowskie , Opracowanie , Publikacja bogato 

ilustrowana 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Zagłębie Dąbrowskie 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Zagłębie Dąbrowskie, do którego należą Czeladź i Będzin (miasta o średniowiecznym rodowodzie) oraz 

Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec (zaledwie stuletnie), ma swoje tajemnice, zapomniane już niekiedy dramatyczne 

wydarzenia, przemilczane niegdyś wstydliwe ludzkie postępki. Bywało śmieszne, czasem strasznie, a niekiedy 

po prostu ciekawie. Działo się tu wiele, a spośród tego bogactwa Tomasz Kostro wybrał ponad 30 tajemniczych 

historii. Samobójstwo wiceprezydenta Sosnowca, głośne poszlakowe procesy, okrutne działania okupanta, 

nieudane zamachy na Chruszczowa i Gomułkę, katastrofa w dąbrowskiej kopalni. Autor ukazał Zagłębie w całej 

okazałości, nie unikając tematów trudnych. Kim są bohaterowie tych opowieści? To mieszkańcy i goście 

Zagłębia. Nie tylko górnicy czy robotnicy, ale także ludzie wybitni, utalentowani, jak: śpiewak Jan Kiepura, 

projektant znaczków pocztowych Czesław Słania, gwiazda polskiego kina niemego Pola Negri, aktorka Bella 

Darvi czy pisarz i konferansjer Janusz Osiński. To tylko niektóre z postaci, które rozsławiły region. Poznajmy 

ich historie, zajrzyjmy w zakamarki zagłębiowskich uliczek, ruszmy tropem tajemniczych zagadek. Czas poznać 

sekrety Zagłębia.  

 

 

118. Seksuolożki : sekrety gabinetów / Marta Szarejko.- Kraków : Znak Horyzont - 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Satysfakcja ze związku , Życie seksualne , Polska , 

Antologia , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-613.88 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Ginekolog zapyta Cię o ostatnią miesiączkę, a seksuolog – czy czerpiesz radość z seksu. Seks jest papierkiem 

lakmusowym relacji. Czy można tworzyć dobry związek bez udanego życia seksualnego? Czy problemy 

małżeńskie można rozwiązać w łóżku? O seksie chcielibyśmy wiedzieć wszystko. Wstydzimy się, więc o nic nie 

pytamy. Czy Polki odczuwają przyjemność z seksu? Jaki wpływ na seks ma nauczanie Kościoła? Czy kobiety 

mogą mieć większe potrzeby seksualne od swoich partnerów? Czy kobieta, która nie ma ochoty na seks, jest 

„popsuta‖? Czy masturbacja jest powodem do wstydu? Jak wygląda seks w ciąży i po porodzie? Jak zaspokoić 

naturalne potrzeby seksualne osoby z upośledzeniem fizycznym lub umysłowym? Czy po pięćdziesiątce wypada 

jeszcze być aktywnym seksualnie? Czy w małżeństwie może dojść do gwałtu? Z kobietami seksuolożkami                  

o kobiecej seksualności szczerze rozmawia Marta Szarejko, dziennikarka i publicystka. Razem ze swoimi 

rozmówczyniami odkrywa sekrety polskich gabinetów seksuologicznych. Zadaje pytania, na które chciałybyśmy 

poznać odpowiedzi, ale dotychczas nie miałyśmy kogo zapytać.  
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119. Siła marzeń czyli jak zdobyłam Everest / Miłka Raulin.- Gliwice : Bezdroża - 

Wydawnictwo Helion, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Raulin, Bogumiła (1983- ) , Alpinizm , Alpiniści , Polacy , 

Himalaje (góry) , Mount Everest (góra) , Relacja z podróży 

Sygnatura:  WG-796.5 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Konsekwencja jest matką sukcesu Everest. Czomolungma. Góra gór. Jest jak magnes. Piękna, intrygująca, 

dumna i niebezpieczna. Rozpala wyobraźnię niejednego wspinacza - bo któż nie chciałby wejść na Dach Świata? 

I choć Everest bez wątpienia jest magiczny, stał się też kołem zamachowym potężnego biznesu. Każdego roku 

wydaje się setki pozwoleń na wejście na szczyt, a ci, którzy pragną zmierzyć się z Czomolungmą, muszą 

zapłacić za wyprawę niewyobrażalne pieniądze. Siła Marzeń, czyli jak zdobyłam Everest to książka czasem 

zabawna, czasem wzruszająca, ale przede wszystkim szczera i wciągająca bez reszty. O tym, jak urzeczywistnić 

z pozoru nierealne plany, gdy jest się mamą nastolatka i pracuje się na etacie. I o tym, jak przygotować się 

fizycznie, logistycznie, psychicznie i finansowo do tego, by zmierzyć się z najwyższą, najtrudniejszą                              

i najbardziej kosztowną górą świata. W strefie śmierci bowiem wszystko robi się źle. Źle się oddycha, chodzi, 

trawi, a ryzyko, ból, tęsknota za bliskimi i przekraczanie granic własnych możliwości to tylko niektóre składniki 

wysokogórskiej wyprawy. Siła Marzeń, czyli jak zdobyłam Everest to opowieść o wielkiej pasji, podejmowaniu 

wyzwań, inspirowaniu do spełniania marzeń i niepoddawaniu się przeciwnościom losu. A przede wszystkim                

o tym, że pod żadnym pozorem nie wolno rezygnować z dziecięcych pragnień.  

 

 

120. Skoczkowie : tajemnice mistrzów / Jarosław Kaczmarek.- Warszawa : 

Wydawnictwo Egmont Polska, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Skoczkowie narciarscy , Skoki narciarskie , Opracowanie , 

Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-796.9 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Tajemnice wielkich mistrzów ; Superskoczkowie XXI wieku ; Jak oglądać skoki narciarskie? „Skoczkowie. 

Tajemnice mistrzów‖ to barwna, wciągająca opowieść dla małych i dużych pasjonatów sportu – lub tych, którzy 

pasjonatami dopiero planują zostać. Poznajcie bliżej dawnych i współczesnych mistrzów : Stanisława Marusarza, 

Wojciecha Fortunę, Adama Małysza i Kamila Stocha oraz pozostałych członków medalowej drużyny – Stefana 

Hulę, Dawida Kubackiego, Macieja Kota i Piotra Żyłę, a także kilku z ich zagranicznych kolegów. Kolorowe 

zdjęcia urzeczywistniają opisywane historie, zabawne rysunki pobudzają wyobraźnię, a słynne skocznie, nowe 

technologie, szczegóły techniczne lotu i… magiczne właściwości bułki z bananem tylko czekają na to, żeby je 

odkryć? Kiedy wiatr jest przyjacielem, a kiedy wrogiem skoczka? Jak uzyskać najwyższe oceny za styl i czym 

jest telemark? Kto walczy w technologicznej wojnie? Co to znaczy lekka głowa i dlaczego trzeba ją mieć, żeby 

dobrze skakać? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziecie w środku.  
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121. Słowenia / [autor Krzysztof Bzowski ; współpraca Magdalena Dobrzańska-

Bzowska, Paweł Klimek].- Gliwice : Helion, copyright 2020. 

(Travelbook) 

(Bezdroża) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Słowenia , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(497) 

Nowości:  2020-08 

 

 

Słowenia - to kraj wielkości naszego województwa podlaskiego, ale na tym niewielkim obszarze można 

podziwiać niezwykle różnorodne krajobrazy: imponujące alpejskie szczyty, malownicze doliny krasowe, piękne 

wybrzeże morskie. Do tego są tu zachwycające zabytki i ślady przeszłości od czasów rzymskich, poprzez 

średniowieczne kościoły i renesansowe pałace - aż po miejsca związane z trudną historią kraju w XIX i XX 

wieku. A wszystko to znajduje się zaledwie 500 km od południowej granicy Polski!  Stołeczna, kameralna 

Lublana Miasteczka nad Adriatykiem Alpy do podziwiania i zdobywania Jaskinie z podziemnymi trasami 

Zachwycające jeziora Zamczyska, klasztory i opactwa.  

 

 

122. Smak wiecznej młodości : jak zachować młodość i witalność w każdym wieku / 

Agnieszka Maciąg ; zdjęcia Robert Wolański.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Menopauza , Młodość , Zdrowe odżywianie , Żywność 

prozdrowotna , Poradnik , Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-613  

Nowości:  2020-08 

 

 

Okres menopauzy jest dla kobiety czasem szczególnym. Ja i kobiety z mojego otoczenia jesteśmy dowodem na 

to, że odpowiednie odżywianie się i styl życia pomagają dobrze przejść ten okres. Możemy zadbać o siebie, aby 

łagodnie i z wdziękiem rozpocząć nowy, wspaniały i lepszy etap naszego życia! Nadchodzi czas ogromnej 

zmiany w twoim organizmie. Dotychczas opiekowałaś się innymi - teraz z czułością zatroszcz się o siebie. Nie 

możesz dłużej jeść tego, co do tej pory, a jednocześnie liczyć na to, że będziesz szczupła i zdrowa. Przepisy, 

które dla ciebie przygotowałam, pomogą ci zachować młodość, witalność i dobre samopoczucie w każdym 

wieku, także w czasie menopauzy. Ja zaczęłam wprowadzać zmiany na swoim talerzu w 2006 roku - wtedy 

jeszcze nie wiedziałam, że w taki sposób przygotowuję się do dobrego przejścia klimakterium. Zbierając 

materiały do książki Menopauza. Podróż do esencji kobiecości, przekonałam się, że jest na świecie wielu 

lekarzy, którzy doradzają kobietom zmianę diety, aby poczuły się lepiej - a efekty są niesamowite! Czas, byś 

podarowała sobie zdrowe odżywianie połączone z ruchem, spokojnym snem i pozytywnym myśleniem. Niech 

twoje ciało i umysł dzięki właściwej diecie stanie się zdrowsze, bardziej witalne i długowieczne!  

 

 

123. Sport zza krat / Piotr Dobrowolski.- Warszawa : Harde Wydawnictwo - Time, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sportowcy , Więźniowie , Polska , Stany Zjednoczone 

(USA) , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-796 

Nowości:  2020-08 
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Sport to nie tylko pełne kibiców hale i stadiony. Medale, chwała i sponsorzy. Taki obraz widzimy i chcemy 

widzieć. Nie zawsze droga do sukcesu jest prosta. Czasami niektórzy bohaterowie mają problemy z prawem. To 

właśnie im poświęcony jest reportaż Piotra Dobrowolskiego, który podejmuje kolejny trudny sportowy temat 

tabu.  

 

 

124. Sztokholm : miasto, które tętni ciszą / Katarzyna Tubylewicz ; zdjęcia Daniel 

Tubylewicz.- Warszawa : Wielka Litera, copyright 2019. 

(Podróż Nieoczywista) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sztokholm (Szwecja) , Publicystyka , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(48) 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Na pierwszy rzut oka olśniewająco piękny i estetycznie harmonijny Sztokholm okazuje się miastem pełnym 

kontrastów i zawiłości, tematów tabu, a także ukrytych kodów i hierarchii. To miasto fascynujące, na którego 

ulicach jest wprawdzie ciszej niż w innych stolicach i wystarczy pół godziny, żeby dostać się na bezludną 

wysepkę Archipelagu Sztokholmskiego, ale szaleństwo przemian oraz żywiołowość debaty nie mają w sobie ani 

krzty spokoju. Tubylewicz pisze też o sztokholmskich snobizmach, o egalitaryzmie i jego braku, o tym jak na 

miasto wpływała polityka i ideały (oraz ideologie) kolejnych epok, o miejskich wyburzeniach (w tym                           

o szokującej z dzisiejszej perspektywy rozbiórce zabytkowej dzielnicy Klara), o tym, jak Sztokholm zmienili 

uchodźcy i co robią dla nich sztokholmczycy, a także o czysto turystycznych atrakcjach. Z jej przewodnikiem               

w ręku dowiemy się, gdzie popływać kajakiem, gdzie poopalać się nago, gdzie zorganizować piknik i jak odkryć 

różne magiczne miejsca. Wyjątkowe zdjęcia do przewodnika zrobił urodzony już w Sztokholmie syn Autorki, 

Daniel, którego osobiste spojrzenie na rodzinne miasto świetnie uzupełnia ten nietypowy przewodnik.  

 

 

125. Sztuka ponad miłość : Tadeusz Kantor / Iwona Kienzler.- Warszawa : Bellona, 

copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kantor, Tadeusz (1893-1969) , Grupa Krakowska (1957- ) , 

Teatr Cricot 2 , Teatr Niezależny (Kraków) , Malarstwo polskie , Malarze polscy , 

Reżyserzy polscy , Scenografowie polscy , Teatr polski , Kraków (woj. małopolskie) 

, Wielopole Skrzyńskie (woj. podkarpackie, pow. ropczycko-sędziszowski, gm. 

Wielopole Skrzyńskie) , Biografia 

Sygnatura:  WG-792.071A/Z-Kantor T. 

Nowości:  2020-08 

 

Miasteczko skierowane ku wieczności - dzieciństwo w Wielopolu ; "Postanowiłem być malarzem - i to sławnym 

malarzem!" - studia w Krakowie ; Wojenny teatr i wojenna miłość Kantora ; Paryż 1946 ; Potyczki                             

z socrealizmem ; Odwilż, nowa nadzieja i Paryż po raz drugi ; Teatr Cricot 2, Witkacy i inni ; Marysia, Dorota               

i dom na Hucisku ; Ambalaże, happeningi i wielka sława ; Kantora teatr śmierci. 
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126. Szukając diagnozy : tajemnicze i zaskakujące przypadki medyczne / Lisa 

Sanders ; przełożyła Dominika Braithwaite.- Kraków : Insignis, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Diagnostyka medyczna , Reportaż 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

 

Profesor Wydziału Medycznego Uniwersytetu Yale, autorka bestsellera „Zagadki medyczne i sztuka diagnozy‖, 

felietonistka „The New York Times Magazine‖, inspiratorka, a później konsultantka serialu Dr House. Lisa 

Sanders doświadczyła już chyba wszystkiego, co nieoczywiste w jej profesji. Wciąż bywa jednak  

zdezorientowana, analizując osobliwe przypadki schorzeń i dolegliwości, które opisuje w swojej niezwykle 

poczytnej autorskiej rubryce „Diagnosis‖. To z niej pochodzą opublikowane w niniejszej książce zaskakujące                

i tajemnicze koincydencje symptomów, które zostały rozszyfrowane przez nią lub przez jej kolegów po fachu. 

Młody mężczyzna, spędzający swoje urodziny na Bahamach, podczas kolacji próbuje barakudy. Kilka godzin 

później, tańcząc, upada na parkiet z obezwładniającym bólem brzucha. Kobieta w średnim wieku wraca do 

lekarza dwa dni po wizycie, na którą przyszła z lekką wysypką na grzbiecie dłoni. Teraz wysypka zrobiła się 

fioletowa i pokrywa całe jej ciało. Treser słoni w wędrownym cyrku, którego kilka lat wcześniej kopnęła zebra, 

nagle zaczyna cierpieć na nieznośny ból głowy - czuje, jakby coś wprost „tłukło mu się w czaszce‖.  

 

 

127. Szwajcaria oraz Liechtenstein / [autorzy przewodnika: Beata i Paweł 

Pomykalscy].- Gliwice : Helion, copyright 2020. 

(Travelbook) 

(Bezdroża) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szwajcaria , Liechtenstein , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(494) 

Nowości:  2020-08 

 

 

Szwajcaria to kraj rzadko wybierany na cel urlopowych wyjazdów, a przez to mało znany. Tymczasem potencjał 

turystyczny tego zakątka Europy jest wręcz imponujący. Szczycące się średniowiecznymi zabytkami miasta, 

wspaniałe alpejskie jeziora, wysokogórskie trasy trekkingowe, niezliczone skarby przyrody i kultury - to 

wszystko znajdziemy w Helwecji, niekoniecznie wydając fortunę. Jeśli dodamy do tego krystalicznie czyste 

powietrze, wyborną regionalną kuchnię oraz znakomitą infrastrukturę - odkryjemy, że do Szwajcarii po prostu 

wybrać się trzeba! Historyczne miasta Wsie - żywe skanseny Klasztory i zamki Łąki, jeziora i lodowce Alpejskie 

koleje linowe Sery, wino i czekolada Travelbook to Twój niezastąpiony towarzysz podróży. Wskaże Ci 

najważniejsze atrakcje, podpowie, czego szukać poza głównymi szlakami, i wprowadzi w świat miejscowych 

obyczajów. Znajdziesz w nim opisy najciekawszych regionów i miast, a sprawdzone informacje praktyczne 

umożliwią staranne zaplanowanie podróży.  
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128. Toruń, Bydgoszcz i kujawsko-pomorskie / autorzy przewodnika Malwina 

Flaczyńska, Artur Flaczyński.- Gliwice : Helion, copyright 2020. 

(Bezdroża) 

(Travelbook) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie) , Toruń (woj. kujawsko-

pomorskie) , Województwo kujawsko-pomorskie (1999- ) , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(438)A/Z-Toruń (okręg) 

Nowości:  2020-08 

 

Toruń, Bydgoszcz i kujawsko-pomorskie - ten region to prawdziwa perełka na turystycznej mapie Polski. Obok 

znanych atrakcji, takich jak Toruń i Biskupin, kryje wiele wspaniałych, a w dodatku nieodkrytych miejsc: ruin 

zamków, romańskich kościołów, średniowiecznych miasteczek czy malowniczych jezior. To również doskonały 

cel dla aktywnych, na których czekają liczne szlaki piesze, rowerowe i kajakowe. A po trudach podróży każdy 

może wypocząć w jednym z uzdrowisk. Kujawsko-pomorskie zaprasza! Toruński gotyk Bydgoska secesja 

Krzyżackie zamki Tajemnicze grodziska Kujawskie piramidy 10 parków krajobrazowych.  

 

 

129. Trening core : płaski brzuch, idealna sylwetka / Allison Westfahl ; tłumaczenie 

Magdalena Jatowska.- Warszawa : Wydawnictwo RM, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ćwiczenia siłowe , Gimnastyka kobieca , Zdrowe 

odżywianie , Poradnik , Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-796.4 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

TRZY KROKI DO WYMARZONEJ SYLWETKI: Nowe zasady rzeźbienia ; Trening wytrzymałościowy na 

spalanie tłuszczu ; Dieta odchudzająca ; PROGRAM ĆWICZEŃ. WYMARZONA SYLWETKA: Ćwiczenia 

rzeźbiące ; Trening wytrzymałościowy ; Dieta odchudzająca ; PLAN TRENINGÓW NA WYMARZONĄ 

SYLWETKĘ: Ośmiotygodniowy plan treningowy. 

 

 

130. Trzeci sort : czyli Jak zakończyć wojnę polsko-polską / Jerzy Karwelis.- 

Wrocław : Wydawnictwo Siedmioróg, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Opozycja polityczna legalna , Partie polityczne , Wybory , 

Polska , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-329 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

SKĄD SIĘ WZIĘŁA WOJNA POLSKO-POLSKA; SYSTEM REALNY III RP; PLEMIENNA ANALIZA 

PORÓWNAWCZA; ISTOTA WOJNY POLSKO-POLSKIEJ ; TRZECI SORT, CZYLI JAK ZAKOŃCZYĆ 

WOJNĘ POLSKO-POLSKĄ; SZEŚĆ WTAJEMNICZEŃ DEMOKRACJI LIBERALNEJ (I SIÓDME – 

UKRYTE). 
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131. Tunezja / [autorzy przewodnika: Paweł Jadwisieńczak, Eryka Lehr-Spławińska, 

Katarzyna Wojsław ; aktualizacja Aleksander Król].- Gliwice : Helion, copyright 2020. 

(Travelbook) 

(Bezdroża) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tunezja , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(6) 

Nowości:  2020-08 

 

 

Tunezja pozwala połączyć odpoczynek na przepięknych plażach z poznawaniem egzotyki Czarnego Lądu. 

Majestatyczne meczety, kręte uliczki medyn i ciekawe muzea zachwycą nie tylko miłośników kultury arabskiej. 

Świetnie zagospodarowane kurorty zapraszają do zabawy, ruiny rzymskich i punickich miast snują opowieść                

o minionej świetności, a bujna przyroda nęci możliwością błogiego odpoczynku. Barwne suki i spokojne oazy, 

zabytki starożytności, piaszczyste plaże i turkusowe morze. Medyny i plany filmowe, gwarne kurorty, tradycyjna 

kuchnia pełna przypraw. 

 

 

132. Twoje życie w moich rękach : opowieść o polskiej służbie zdrowia / Katarzyna 

Skrzydłowska-Kalukin.- Warszawa: Burda Media Polska, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lekarze , Lekarze a pacjenci , Pielęgniarki i pielęgniarze , 

Służba zdrowia , Polska , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-61 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin w rozmowach z lekarzami najpopularniejszych specjalizacji w Polsce i praco-

wnikami polskiej służby zdrowia. Co widzi pacjent w szpitalnej izbie przyjęć? Zatłoczoną poczekalnię, w której 

siedzi się po kilka godzin, tłok, lekarzy i pielęgniarki, które go lekceważą. A co widzą lekarze i pielęgniarki?              

O tym jest ta książka. Zbiór rozmów z ludźmi, którzy tworzą naszą służbę zdrowia i opowiadają nam o niej ze 

swojej perspektywy. Ta publikacja pomoże nam zrozumieć, jak wygląda codzienność z tej drugiej strony - nawał 

pracy, brak możliwości stosowania najnowszych osiągnięć medycyny, absurdy systemu.  

 

 

133. Tylko smutek jest piękny : opowieść o Mieczysławie Koszu / Krzysztof 

Karpiński.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kosz, Mieczysław (1944-1973) , Jazz , Kompozytorzy 

polscy , Pianiści polscy , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-78.071A/Z-Kosz M. 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Między pięknem muzyki a tragedią życia. Pierwsza pełna biografia Mieczysława Kosza. Mieczysław Kosz 

(1944-1973) - wybitny pianista jazzowy i kompozytor. Był niewidomy od wczesnego dzieciństwa. Wszystko, co 

osiągnął, zawdzięcza swojej pasji do  muzyki. "Poeta fortepianu" i obdarzony niezwykłym talentem "nastrojowy 

liryk" zachwycał romantyczną aurą swojej muzyki. Grą zarabiał na życie, koncertował, komponował, odbierał 

nagrody. Świat otwierał się na jego muzykę. Wielokrotnie porównywano go do Billa Evansa. Pamiętają o nim 
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lubelskie Roztocze, Kraków, Zakopane i Warszawa. Pamiętają miłośnicy jazzu. Tajemnicę końca "dramatycznej 

przygody", jaką było dla niego życie, zabrał ze sobą.  

 

 

134. Urwane ślady / [Janusz Szostak].- Warszawa : Harde Wydawnictwo - Grupa 

Radiowa Time, 2019. 

(Śledztwa Szostaka) 

 

 

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

Zabójstwo , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2020-08 

 

 

Każdego dnia ludzie giną bez wieści. Wielu z nich nigdy się nie odnajduje. Zaginął, wyszła z domu, znaki 

szczególne, miała na sobie - codziennie widujemy takie ogłoszenia. Zwykle nie zwracamy na nie uwagi, bo 

przecież nie dotyczą nas. Jednak wystarczy chwila, by nasze spokojne dotąd życie nagle wywróciło się do góry 

nogami. Wydawaloby się, że w czasach wszechobecnego monitoringu i smartfonów tropionych przez stacje 

przekaźnikowe zjawisko zaginięć w ogóle nie ma prawa bytu. A jednak z policyjnych danych wynika, że rocznie 

znika w Polsce około 20 tys. osób. To także niewyobrażalna tragedia rodzin, które latami czekają na swoich 

najbliższych. Bez jakiejkolwiek informacji. Bez nadziei. Pozostawione same sobie. Niestety, sporo zaniedbań ma 

na swoim koncie policja, która często bagatelizuje problem. Najważniejszy jest tu czas. Nikt bowiem nie ginie 

bez śladu. Ślady są zawsze, tylko czasami gwaltownie się urywają...  

 

 

135. W bałkańskim kociołku : opowieść o Bułgarii / Bożenna Iliev.- Pelplin : 

Wydawnictwo Bernardinum, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kultura , Obyczaje i zwyczaje , Życie codzienne , Bułgaria , 

Publicystyka , Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-39 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Krótki, wakacyjny pobyt na Bałkanach okazał się nie mieć końca. W Bułgarii, w niecodziennych okolicznoś-

ciach autorka poznała swojego męża i została na zawsze. Połowę życia spędziła na kolorowym, pełnym 

różnorodności krańcu Europy - tam, gdzie życie wre, choć toczy się wolniej, niż gdzie indziej, gdzie 

europejskość miesza się z orientem, a przeszłość nie zamierza całkowicie ustąpić miejsca teraźniejszości. 

Wspomnienia codziennych chwil i podróży znalazły się „W bałkańskim kociołku‖ obok romantycznych legend, 

prawdziwych historii, refleksji i anegdot. „Przyjemnym, lekkim językiem (i stylem) autorka prowadzi przez 

piękne i zagadkowe zakątki, wplatając w tę opowieść nutę magii, która niewątpliwie dodaje uroku całości, 

sprawiając, że nie czyta się „suchych‖ faktów, a „przepływa‖ przez etapy podróży chłonąc każde słowo                          

i delektując się nim.‖ (Michalina Foremska) „Czuć, że autorka żyje tymi miejscami, a one stały się częścią niej. 

Dzięki małżeństwu z Bałkańczykiem stała się członkiem tamtej społeczności i ma znacznie lepszy wgląd                     

w tamtejszą kulturę i zwyczaje.‖ (Maja Szkolniak) „To książka, która inspiruje do tego, by żyć wolniej                        

i degustować chwile.‖ (Agnieszka Krizel) O autorce: Od zawsze była ciekawa świata i innych kultur. 

Zamieszkała w Bułgarii razem z mężem - dzieckiem Bałkanów (jest synem Macedończyka i Trakijki 

pochodzącej z greckiego miasta położonego na wybrzeżu Morza Egejskiego; urodził się i dorastał w Bułgarii). 

Dzięki niemu szybko odkryła, jak wielką skarbnicą różnorodności i ciekawostek jest ten malutki kraj z ciepłym 

morzem i najwyższymi na Bałkanach górami, zaskakującymi urodą. Jej pasją są podróże. Wszystkie odbywa                

w towarzystwie męża i przewodnika po zakątku Europy chętnie odwiedzanym przez turystów, paradoksalnie 
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najmniej znanym. W książkach pokazuje Bałkany widziane od wnętrza, z perspektywy innej, niż wakacyjny 

kurort. Dzieli się z Czytelnikami tym, co znalazła w bałkańskim kociołku zawierającym mieszaninę 

narodowości, skomplikowaną historię, inną rzeczywistość, specyficzną mentalność, miejsca zapierające dech. 

Lubi słuchać ludzi. „Kolekcjonuje‖ legendy i stare opowiastki przekazywane z ust do ust. Jest zakochana                    

w bułgarskich Rodopach. Uwielbia kawę parzoną w dżezwe, świeże figi, bałkańską muzykę i taniec.  

 

 

136. W co wierzą Polacy? : śledztwo w sprawie wróżek, jasnowidzów, szeptuch... / 

Tomasz Kwaśniewski.- Kraków : Wydawnictwo Znak - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Egzorcyzmy , Horoskopy , Magia , Medycyna 

niekonwencjonalna , Nekromancja , Wróżbiarstwo , Zaklęcia i czary , Polska , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-316.6 

Nowości:  2020-08 

 

Co siódmy Polak odwiedził wróżkę, ponad połowa czyta horoskopy, a jeden na sześciu jest przywiązany do 

magicznego amuletu. W internecie z łatwością możemy znaleźć oferty magicznych rytuałów: zapewniających 

rzucenie palenia, wypędzanie złych duchów z mieszkania, a nawet rzucenia klątwy. Tomasz Kwaśniewski, 

nagradzany reporter, w tej książce po raz pierwszy ujawnia ukryte wierzenia Polaków. Sprawdza, jak to 

możliwe, że w XXI wieku w nowoczesnym kraju nad Wisłą ludzie wciąż korzystają z usług wróżek                              

i jasnowidzów, leczą się u guślarek i szeptuch, piją miłosne napary i zaczarowaną wodę? Dlaczego tak wiele 

osób szuka pomocy u egzorcystów? By to zrozumieć, autor ruszył śladem osób zajmujących się magią, był w ich 

gabinetach i domach. Zadał pytania, które większość ludzi bałaby się zadać. Poddał się rytuałom magicznym, 

uczestniczył w sabatach i poszukiwaniach duchów, rzucił też klątwę na znanego w Polsce profesora.  

 

 

137. Walia / [autorka przewodnika Katarzyna Byrtek].- Gliwice : Bezdroża - 

Wydawnictwo Helion, copyright 2020. 

(Travelbook) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Walia (Wielka Brytania) , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(410) 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Krajobrazy w Walii mogą zapierać dech w piersiach kilka razy dziennie - ciągnące się po widnokrąg łąki, 

łagodne zbocza gór porośnięte cienką warstwą mchu, jeziora osnute mgłą lub nisko wiszącymi chmurami, 

wysokie klify i malownicze plaże. Nie przez przypadek ta część Wielkiej Brytanii kilkakrotnie znalazła się                

w renomowanych rankingach jako jedna z najpiękniejszych destynacji na świecie. Uroku dodaje jej kapryśna                

i nostalgiczna pogoda, którą przeczekać można w przytulnym, tradycyjnym pubie z drewnianym barem.  

 

138. Wenecja / Marta Lasota.- Warszawa : ExPressMap, 2020. 

(Explore! Guide Light) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wenecja (Włochy) , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(450) 

Nowości:  2020-08 

 



106 
 

Wenecja, ze swoją malowniczą laguną, posiada niezaprzeczalny urok. Znana na całym świecie z karnawału              

i festiwalu filmowego, jest również kolebką sztuki, która zainspirowała malarzy, muzyków i architektów. Tu 

należy zapomnieć o tradycyjnych środkach komunikacji na rzecz vaporetto lub gondoli, którymi można 

przepłynąć po Canal Grande. Popijanie kawy na placu św. Marka umili widok na słynną bazylikę i Pałac Dożów. 

Na turystów czekają także Muzeum Koronki na wyspie Burano, najstarsze europejskie getto oraz Galeria 

Akademii i Most Westchnień. Poznaj Wenecję z nową, wyjątkową serią explore! guide light. To prawdziwy 

niezbędnik w podróży. Konkretne i zajmujące opisy zarówno głównych atrakcji, jak i mniej znanych, ale 

wartych uwagi miejsc, układają się w gotowe trasy zwiedzania. Ciekawostki z różnych dziedzin są idealnym 

dopełnieniem całości. Sprawdzone informacje praktyczne pozwolą zaplanować udany urlop, a szczegółowe                  

i rzetelne mapy pomogą odnaleźć się w każdym miejscu. Do publikacji dołączona jest dwustronnie laminowana, 

składana mapa opracowana specjalnie na potrzeby przewodnika.  

 

 

139. Wędrowny Zakład Fotograficzny / Agnieszka Pajączkowska.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mieszkańcy wsi , Regiony przygraniczne , Wsie , Życie 

codzienne , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-316.3 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Dzień dobry, prowadzę Wędrowny Zakład Fotograficzny. Jeżdżę od wsi do wsi, robię zdjęcia portretowe                     

i drukuję je na miejscu. Zdjęcia są za darmo albo za coś do jedzenia. Lub za opowieść. Bo pani pewnie stąd? 

Klisza nie pęknie, proszę się nie martwić – zdjęcia są cyfrowe, ale drukowane na papierze. Że stara i ludzi będzie 

straszyć? Bez obaw, portret będzie tylko dla pani, nie dam go do gazety, a pani będzie miała pamiątkę. Bo kiedy 

pani ostatni raz zdjęcie u fotografa robiła? Trzydzieści lat temu? A widzi pani. Młodzi mają w komputerach, ale 

to nie to samo, prawda? Ja? Tak, mieszkam w samochodzie, jeżdżę latem wzdłuż granicy. Pamięta pani, że byli 

dawniej fotografowie, portrety robili? Naprawdę płacić nie trzeba. Jajka wezmę, chętnie. Nie ma pośpiechu, pani 

się przyszykuje, ja zrobię zdjęcie i posłucham. Bo proszę powiedzieć – jak tu jest?  

 

 

140. Wilczy gang i nowe historie Kazimierza Nóżki / Marcin Szumowski.- Warszawa 

: Oficyna 4eM, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nóżka, Kazimierz , Wilk , Zwierzęta , Bieszczady (góry) , 

Polska , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-591 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

To drugi, po bestsellerowej „Niedźwiedzicy z Baligrodu‖, tom opowieści o Bieszczadach. Tym razem motywem 

przewodnim książki Marcina Szumowskiego są wilki. Odkrywamy ich zwyczaje, śledzimy pasjonujące przygody 

i przełomowe życiowe momenty. Unikalna relacja z życia zwierząt w Bieszczadach staje przed nami otworem. 

Spotykamy niedźwiedzie kradnące pszczelarzom miód, wilki jedzące jabłka, znikające jelonki, dostojne 

puszczyki i inne, małe i duże zwierzęta, których leśne życie widoczne jest tylko dla doświadczonych 

obserwatorów. Przewodnikiem autora jest Kazimierz Nóżka, najbardziej znany polski leśnik, który po 

bieszczadzkich lasach wędruje od tak dawna, że stał się kopalnią niezwykłych górskich anegdot, historii                       

z dreszczykiem, wzruszających opowieści o relacjach rodzinnych zwierząt. Marcin Szumowski poznał Kazka 
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kilka lat temu przy okazji swojej pracy dziennikarskiej. Postanowił przekazać szerszemu gronu odbiorców 

wiedzę i doświadczenie tego nietuzinkowego człowieka.  

 

 

141. Wł@dza w sieci : jak nami rządzą social media / Łukasz Walewski.- Kraków : 

Mando - Wydawnictwo WAM, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Media społecznościowe , Komunikacja internetowa , 

Polityka międzynarodowa , Władza państwowa , Dyplomacja , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-327 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Wstęp. Autentyczny goniec na koniu z listem vs. podcast na smartfonie ministra ; Plotka ; Po kolei ; Kto i co? ; 

Donald Trump - największy influencer w światowej dyplomacji ; Od papieża do Trudeau ; Walka o laur 

zwycięzcy, czyli jak mieć najwięcej lajków i być najbardziej "kochanym" ; Świat poza Twitterem. 

 

 

142. Wojenne losy przedwojennych gwiazd / Iwona Kienzler.- Warszawa : Bellona, 

copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bodo, Eugeniusz (1899-1943) , Sym, Igo (1896-1941) , 

Ordonówna, Hanka (1902-1950) , Benita, Ina (1912-1944?) , Ćwiklińska, 

Mieczysława (1880-1972) , Zimińska-Sygietyńska, Mira (1901-1997) , Junosza-

Stępowski, Kazimierz (1880-1943) , Żabczyński, Aleksander (1900-1958) , Járosy, 

Fryderyk (1890-1960) , Aktorzy polscy , II wojna światowa (1939-1945) , Kabaret 

polski , Film polski , Biografia 

Sygnatura:  WG-791 

Nowości:  2020-08 

 

Tajemnica śmierci Eugeniusza Bodo ; Igo Sym - historia zdrajcy ; Wojenna misja Hanki Ordonówny. Na ratunek 

osieroconym dzieciom ; Wyklęta miłość Iny Benity ; Okupacyjne losy Mieczysławy Ćwiklińskiej. Kawiarnie, 

papierosy i problemy małżeńskie ; Mira Zimińska - powstańcza pocieszycielka strapionych ; Toksyczna miłość 

Kazimierza Junoszy-Stępowskiego ; Dodek kolaborantem? ; Aleksandra Żabczyńskiego droga na Monte Cassino 

; Wielka ucieczka Fryderyka Járosyego. "Chociażby szukało z mapą, nie odnajdzie mnie gestapo". 

 

 

143. Wyścig : autobiografia / Ryszard Szurkowski ; spisali Krzysztof Wyrzykowski i 

Kamil Wolnicki.- Kraków : Wydawnictwo Sine Qua Non, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szurkowski, Ryszard (1946- ) , Kolarstwo , Kolarze , 

Zawody sportowe , Polska , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-796.6 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Wygrywał wiele ważnych wyścigów. Ten najważniejszy rozpoczął się właśnie teraz. Wypadek: uderzenie twarzą 

w asfalt. Połamane wszystkie kości twarzy, uszkodzony rdzeń, połamane kręgi, paraliż wszystkich kończyn. 

Operacje - pierwsza, druga, trzecia. Wszystko to działo się w mgnieniu oka. Rehabilitacja i powrót do 
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sprawności zajmą nie miesiące, a lata. Ryszard Szurkowski był jednym z największych sportowców PRL-u. 

Setki tysięcy Polaków stawały na trasie Wyścigu Pokoju, by zobaczyć mistrza. Tłumy gromadziły się przed 

telewizorami, by oglądać jego triumfy, a rywalizacja ze Stanisławem Szozdą i innymi kolarzami rozpalała 

umysły młodych chłopców, do późna grających w kapsle na każdym podwórku. Po dramatycznym wypadku                  

z czerwca 2018 roku król szos stanął przed największym wyzwaniem w swoim życiu. W tej autobiografii 

opowiada o okolicznościach wypadku i żmudnej walce o powrót do zdrowia, a gwiazdy sportu wspominają jego 

wielką karierę. Wszystko po to, by pomóc mistrzowi zwyciężyć raz jeszcze - w najważniejszym z jego 

wyścigów.  

 

 

144. Zachłanny mózg : jak nienasycony homo sapiens skazuje świat na zagładę / 

Sébastien Bohler ; przekład Łukasz Musiał.- Łódź : Wydawnictwo Feeria Science - 

JK Wydawnictwo, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Degradacja środowiska , Konkurencja , Mózg , Psychologia 

ewolucyjna , Społeczeństwo konsumpcyjne , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-611 

Nowości:  2020-08 

 

 

W CZARNEJ SKRZYNCE NASZEGO MÓZGU: Utracone miejsca ; Nieoceniony mózg ; Dług ekologiczny ; 

Pięć sekretnych pobudek mózgu ; Wielkie żarcie ; Układ nagrody pociąga za sznurki ; Zaprogramowani na seks ; 

W kolejce na szczyt ; Pochwała bezczynności ; Przekleństwo poznawcze ; BŁĄD SYSTEMU: Mistrzowie 

sprzeczności ; Programowo nienasyceni ; Niewolnicy teraźniejszości ; ANTYWIRUS: Czy możemy odzyskać 

wpływ na swoje przeznaczenie? ; Mniej znaczy więcej: potęga świadomości. Spory odsetek ludzi zadowala się 

głównie jedzeniem i płodzeniem, nie przejmując się tym, że takie postępowanie prowadzi do nieracjonalnych 

zachowań, które niszczą ludzkość i wykańczają planetę. Tymczasem seks i pożywienie to tylko czubek góry 

lodowej. Żaden inny gatunek nie popadł tak dalece jak człowiek w obsesję dominacji i podnoszenia statusu 

społecznego. Permanentna rywalizacja społeczna jest szalenie energochłonna i w znacznym stopniu przyczynia 

się do degradacji środowiska. Wydawało ci się, że twój mózg jest doskonały? Niestety, możesz być w błędzie… 

Mózg, który wydaje się ewolucyjnie najdoskonalszym narządem, w rzeczywistości jest destrukcyjny. Przez 

stulecia był najlepszym sprzymierzeńcem ludzkości, zapewniając nam przewagę nad innymi, dziś jest naszym 

największym problemem, ponieważ ma zasadniczą wadę konstrukcyjną – jest nośnikiem nieposkromionej żądzy. 

Po raz pierwszy w dziejach 8 miliardów ludzi na Ziemi będzie musiało stawić czoła samym sobie. Przez swoją 

zachłanność i żądzę władzy nasze mózgi zgotowały nam kataklizm nadmiaru. Hiperkonsumpcja doprowadziła 

nas na rozdroże. Popadamy w skrajności, produkując, jedząc, a nawet zadłużając się tylko dlatego, że nie 

potrafimy powstrzymać naszych nienasyconych umysłów. Czy możemy naprawić ten błąd i stać się panami 

naszego przeznaczenia?  

 

 

145. Zibi czyli Boniek / Roman Kołtoń.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 

copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boniek, Zbigniew (1956- ) , Piłkarze nożni , Trenerzy i 

instruktorzy sportowi , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-796.3  

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Nie pękał przed nikim. Bezczelny, prowokator, nie do zatrzymania. Biegająca kontrowersja. Uwielbiał 

szokować. Po meczu ze Związkiem Radzieckim w 1982 w Hiszpanii, wystąpił w studio w koszulce CCCP, czym 
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wzbudził narodową dyskusję. Dla jednych był zbawcą, dla drugich „rudą małpą‖. Zawsze budził i budzi 

namiętności. Zrobił zawrotną karierę, bo miał talent od Boga i charakter, którego brakowało innym geniuszom           

z jego pokolenia. Był pyszny, albo po prostu znał swoją wartość. Jego ulubiony tekst: „Juve zagrał cztery finały - 

strzelił w nich pięć goli, z czego pan Zbyszek trzy, a jedna padła z karnego na mnie‖… Życie potoczyło mu się 

tak, jak sobie wymarzył… Z Zawiszy Bydgoszcz trafił do Widzewa Łódź, a następnie do Juventusu Turyn                     

i Romy. Grywał jako pomocnik, napastnik, a także jako libero! Kiedyś patron „Juve‖ Gianni Agnelli powiedział 

o Bońku: „Bello di notte‖ - „Piękny nocą‖, bo rozstrzygał najważniejsze mecze świata - w światłach jupiterów.           

Z Michelem Platinim stworzył jeden z najbardziej znaczących duetów w historii piłki nożnej. Boniek zagrał na 

trzech Mundialach - w 1978, 1982 i 1986. Na tym pierwszym pokazał się światu, na drugim był jednym                  

z największych piłkarzy globu, a w cieniu znaleźli się Maradona, Platini i Zico. Co zrobił ze swoim życiem po 

karierze boiskowej? - na to pytanie również znajdziecie odpowiedź w fascynującej biografii, na której potrzeby 

autor przewertował tysiące artykułów i spotkał się z kilkudziesięcioma osobami na całym świecie, którzy byli 

przy nim w różnych etapach jego życia. "Zibi" - piłkarz, trener, biznesmen, prezes PZPN.  

 

 

146. Żona nazisty : jak pewna Żydówka przeżyła Zagładę / Edith Hahn-Beer ; przy 

współpracy Susan Dworkin ; tłumaczenie Barbara Gadomska.- Oświęcim : 

Wydawnictwo NieZwykłe, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hahn-Beer, Edith (1914-2009) , II wojna światowa (1939-

1945) , Holokaust , Ocaleni z Holokaustu , Żydzi , Austria , Pamiętniki i 

wspomnienia 

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

Nowości:  2020-08 

 

Edith Hahn była młodą, niezależną studentką prawa, gdy gestapo zamknęło ją wraz z matką w wiedeńskim 

getcie i wydało im dokumenty oznaczone literą „J‖. Niedługo później Edith została wywieziona do obozu pracy. 

Choć udało się jej uprosić nazistowskich funkcjonariuszy, by oszczędzili jej matkę, gdy wróciła do domu, 

dowiedziała się, że matka została deportowana. Edith zdarła z ubrań żółte gwiazdy i zeszła do podziemia, choć 

wiedziała, że skazuje się na los poszukiwanej. Żywiła się tym, co udało się jej znaleźć, każdej nocy szukała 

bezpiecznego noclegu. Jej chłopak, Pepi, za bardzo się bał, by jej pomóc, ale pewna chrześcijańska przyjaciółka 

znalazła w sobie dość odwagi: podarowała Edith własne dokumenty, dzięki którym ta przedostała się do 

Monachium. Tam poznała członka Partii Nazistowskiej Wernera Vettera, który się w niej zakochał. Choć 

protestowała, choć w końcu wyznała mu, że jest Żydówką, Werner ożenił się z nią i zachował jej tożsamość               

w tajemnicy. Edith niezwykle szczegółowo wspomina swoje wypełnione nieprzemijającym, paraliżującym 

strachem życie. Opowiada o niemieckich urzędnikach, którzy, niejako od niechcenia, wypytywali o pochodzenie 

jej rodziców; o tym, jak rodząc córkę, odmówiła przyjęcia środków przeciwbólowych, ponieważ bała się, że 

straci jasność rozumowania i ujawni swoją przeszłość; o tym, jak jej mąż dostał się do rosyjskiej niewoli i trafił 

na Syberię, a ona z córką, po zbombardowaniu ich domu, musiała ukrywać się w szafie, podczas gdy pijani 

czerwonoarmiści gwałcili kobiety na ulicach. Na przekór zagrożeniu, jakie stwarzało to dla jej życia, Edith Hahn 

stworzyła niezrównany rejestr historii swojego przetrwania: ocaliła wszystkie prawdziwe i fałszywe dokumenty, 

listy od straconej miłości, Pepiego, a nawet zdjęcia, które udało się jej zrobić w obozach pracy. Setki 

dokumentów zaprezentowane na wystawie w waszyngtońskim Muzeum Holokaustu składają się na iście 

heroiczną opowieść – to skomplikowana i dająca do myślenia historia. Historia zwycięstwa. 
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147. 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:  2020-08 

 

 

 

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. 

 

 

Film 

 
 

 

1. Guwernantka / reżyseria Floria Sigismondi ; scenariusz Carey W. Hayes, Chad 

Hayes.- Warszawa : Monolith Films, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  James, Henry (1843-1916). W kleszczach lęku , Guwernantki 

i guwernerzy , Rodzeństwo , Sekrety rodzinne , Adaptacja filmowa , Film fabularny , 

Dramat filmowy , Horror 

Sygnatura:  WG-F/1599/G 

Nowości:  2020-08 

 

 

Kate (Davis) zostaje zatrudniona jako guwernantka osieroconego rodzeństwa Flory (Prince) i Milesa (Wolfhard). 

Szybko odkrywa, że zarówno dzieci, jak i zamieszkiwana przez nie budząca lęk wiejska posiadłość, skrywają 

mroczne tajemnice... Film inspirowany głośną powieścią grozy Henry'ego Jamesa "W kleszczach lęku".  

 

 

 

 



111 
 

2. Harriet / reżyseria Kasi Lemmons ; scenariusz Kasi Lemmons, Gregory Allen 

Howard.- Wrocław : Filmostrada, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tubman, Harriet (1820?-1913) , Afroamerykanie , 

Niewolnictwo , Ucieczki , Stany Zjednoczone (USA) , Film fabularny , Film 

biograficzny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1600/DF 

Nowości:  2020-08 

 

 

Oparta na porywającym i inspirującym zarazem życiu jednej z afroamerykańskich ikon walki o zniesienie 

niewolnictwa, opowiada niezwykłą historię ucieczki z niewoli Harriet Tubman i jej przemiany w jedną                         

z największych bohaterek w historii. Dręczona wspomnieniami tego, co zostawiła za sobą, Harriet (nominowana 

do Nagrody Akademii- Cynthia Erivo) powraca na niebezpieczne terytorium z misją poprowadzenia innych ku 

wolności. Mając takich sojuszników jak abolicjonista William Still (Leslie Odom Jr.) czy lubiąca ryzyko Marie 

Buchanon (Janelle Monáe), Harriet nie bacząc na groźbę schwytania i śmierci prowadzi setki innych, stając się 

jedną z najważniejszych przewodniczek tzw. Kolei Podziemnej (systemu dróg i organizacji, ułatwiających 

ucieczkę zbiegłych niewolników na północ USA i dalej do Kanady). Obejrzyjcie historię kobiety, która 

przeciwstawiła się niemożliwemu, by odmienić swoje życie oraz losy całego narodu.  

 

 

3. Kolor z przestworzy / reżyseria Richard Stanley ; sceanariusz Richard Stanley, 

Scarlett Amaris.- Warszawa : Monolith Films, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lovecraft, H. P. (1890-1937). Kolor z przestworzy , Inwazja 

kosmitów , Meteory i meteoryty , Obcy (stworzenie fantastyczne) , Rodzina , 

Massachusetts (Stany Zjednoczone) , Adaptacja filmowa , Film fabularny , Horror , 

Science fiction 

Sygnatura:  WG-F/1601/G 

Nowości:  2020-08 

 

Rodzina Gardnerów niedawno odziedziczyła niewielką posiadłość niedaleko Arkham w Massachusetts                         

i zdecydowała się porzucić życie w mieście na rzecz wiejskich uroków i wyzwań. Głowa rodu, Nathan (Nicolas 

Cage), próbuje swoich sił w ogrodnictwie, ale póki co jego starania przynoszą mizerne rezultaty. Wszystko to 

zmienia się pewnego wieczoru, gdy na farmie rozbija się niewielki, emanujący fioletowo-różowym światłem 

meteoryt. Zanim zgaśnie, przyniesione przez niego substancje zdążą przeniknąć do gleby i lokalnych wód. Ich 

efektem będą początkowo nad wyraz obfite plony. Wkrótce jednak okaże się, że konsekwencje kosmicznej 

katastrofy są dużo bardziej złożone, a Gardnerowie muszą stawić czoła zjawiskom, których zrozumienie 

wymyka się ludzkiemu postrzeganiu rzeczywistości.  

 

 

4. Lighthouse / reżyseria Robert Eggers ; scenariusz Robert Eggers, Max Eggers.- 

Wrocław : Filmostrada, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Latarnicy , Konflikt psychiczny , Syreny (stworzenia 

fantastyczne) , Tajemnica , Trudne sytuacje życiowe , Wyspa , Nowa Anglia (Stany 

Zjednoczone) , Film fabularny , Dramat filmowy , Horror 

Sygnatura:  WG-F/1602/G 

Nowości:  2020-08 
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Robert Eggers, wizjonerski reżyser arcydzielnego horroru "The Witch", powraca z hipnotyzującą, halucynującą 

opowieścią o dwóch latarnikach, pracujących na tajemniczej, odległej wyspie w Nowej Anglii, w latach 

dziewięćdziesiątych XIX wieku. Obaj latarnicy (Willem Dafoe i Robert Pattinson) mierzą się z samotnością                

i odosobnieniem podczas wielkiego sztormu, który wydaje się nie mieć końca. Są skazani na walkę z własną 

silną wolą, potrzebami oraz - przede wszystkim - z tajemniczą siłą, która nad nimi krąży, ale której istnienie 

może im się tylko wydawać… Film jest przerażającą, pełną tajemnic podróżą w nieznane.  

 

 

5. Na zakręcie / reżyseria Karzan Kader ; scenariusz Gary Gerani, Craig R. Welch.- 

Warszawa : Kondrat-Media, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kierowcy wyścigowi , Ojcowie i synowie , Relacje 

międzyludzkie , Współzawodnictwo , Wyścigi samochodowe , Stany Zjednoczone 

(USA) , Film fabularny , Film akcji , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1603/DF 

Nowości:  2020-08 

 

 

Sam Munroe (John Travolta), dawny mistrz wyścigów samochodowych, zmaga się z codziennymi problemami. 

Kiedyś rewelacyjny kierowca, teraz ledwo wiążący koniec z końcem właściciel firmy. Kiedy puchary przykrył 

kurz, rodzinną tradycję kontynuuje jego syn - Cam (znany z "Gry o tron" Toby Sebastian). Czy Sam jest w stanie 

zaakceptować to, że jego syn przestał liczyć się z jego zdaniem i żyje po swojemu? Co zrobi, kiedy zobaczy, że 

chłopak zbliży się do jego odwiecznego wroga? Gdy więź rodzinna staje się rywalizacją.  

 

 

6. Nietykalny / reżyseria Ursula Macfarlane.- Warszawa : Kondrat Media, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Weinstein, Harvey (1952- ) , Aktorzy , Film amerykański , 

Kobieta , Molestowanie seksualne , Ofiary przestępstw , Producenci filmowi , 

Wytwórnie filmowe , Hollywood (Los Angeles ; część miasta) , Stany Zjednoczone 

(USA) , Film dokumentalny , Film biograficzny 

Sygnatura:  WG-F/1604/B 

Nowości:  2020-08 

 

 

Film dokumentalny, który opowiada o drodze do sukcesu i upadku jednego z najpotężniejszych ludzi                         

w Hollywood, Harveya Weinsteina. Producent wprowadził kino w złotą epokę końca lat 80-tych, a produkowane 

przez niego filmy nominowano do Oskara ponad 300 razy. W 2017 roku, ten sam człowiek został przez 

dziesiątki kobiet oskarżony o molestowanie. Największe aktorki, gwiazdy kina zaczęły mówić i opisywać jak 

Weinstein przez lata je poniżał, molestował i gwałcił. Niektóre z nich, zastraszone, milczały przez 20 lat. 

Nietykalny przez tyle lat Weinstein gotów był zrobić wiele by utrzymać się na powierzchni. Harvey Weinstein - 

samozwańczy cesarz Hollywood, który wierzył, że wybudował sobie pomnik trwalszy niż ze spiżu, który upadł 

pod ciężarem zarzutów: prześladowania, szantażu, napaści seksualnej i gwałtu.  
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7. Ratujmy Florę / reżyseria Mark Drury Taylor ; scenariusz Mark Drury Taylor, 

David Moss.- Warszawa : Forum Film Poland, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cyrk , Dziewczęta , Ludzie a zwierzęta , Podróże , Przyjaźń , 

Słoń , Film fabularny , Film familijny , Film przygodowy 

Sygnatura:  WG-F/1605/FF 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Flora jest słoniem cyrkowym, który nie może już wykonywać swoich sztuczek. Gdy zarząd cyrku postanawia 

pozbyć się zwierzęcia, córka kierownika cyrku, Dawn, wykrada Florę. Dziewczynka i słonica wyruszają w drogę 

do rezerwatu słoni. Od bezpiecznego azylu dzielą je setki kilometrów lasów i rwąca rzeka. Czyha na nie dwójka 

łowców słoni i towarzyszy im nieustanny strach przed porażką. Ich przygody ukazują, jak wiele przeszkód 

jesteśmy gotowi pokonać w imię prawdziwej przyjaźni.  

 

 

8. Ucieczka z Pretorii / reżyseria Francis Annan ; scenariusz Francis Annan, L.H. 

Adams.- Warszawa : Monolith Films, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Apartheid , Ucieczki więźniów , Więźniowie polityczni , 

Pretoria (RPA) , RPA , Film fabularny , Dramat filmowy , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1606/S 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

RPA, rok 1978. Członkowie zdelegalizowanego Afrykańskiego Kongresu Narodowego Tim Jenkin (Daniel 

Radcliffe) i Stephen Lee (Daniel Webber) zostają aresztowani za produkcję i kolportaż ulotek wzywających do 

walki z apartheidem. Po rocznym pobycie w areszcie sąd skazuje ich na wieloletnie kary więzienia. Uznani za 

niebezpiecznych terrorystów trafiają do zakładu o podwyższonym rygorze w Pretorii. Osadzeni w fatalnych 

warunkach, skazani na łaskę i niełaskę brutalnych strażników, wiedzą, że, by przeżyć, muszą wyrwać się zza 

krat. Wspólnie z grupą innych więźniów politycznych zaczynają opracowywać plan ucieczki...  

 

 

9. Uśmiech Etruska / reżyseria Oded Binnun, Mihal Brezis ; scenariusz Michael 

McGowan, Michal Lali Kagan, Sarah Bellwood.- Warszawa : Kondrat-Media : 

Akson Dystrybucja, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sampedro, José Luis (1917-2013). La sonrisa etrusca , 

Dziadkowie i wnuki , Miłość , Ojcowie i synowie , Relacje międzyludzkie , 

Rodzina , Szkoci , San Francisco (Stany Zjednoczone, stan Kalifornia) , Adaptacja 

filmowa , Film fabularny , Film obyczajowy , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1607/DF 

Nowości:  2020-08 

 

Rory MacNeil (Brian Cox) to trudny w obyciu, zgorzkniały, stary Szkot. Pewnego dnia będzie musiał opuścić 

ukochaną wyspę i udać się do San Francisco, aby poszukać pomocy medycznej. Tam zmierzy się z pędem 

wielkiego miasta, konsumpcyjnym stylem życia i synem, którego nie widział od wielu lat. Niespodziewanie 

więź, jaka połączy go z nowo poznanym malutkim wnukiem, rozbudzi w nim pragnienie życia. Co zrobi, kiedy 

na jego drodze pojawi się jeszcze piękna kobieta (Rosanna Arquette)?  
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10. W środku burzy / reżyseria Stephen S. Campanelli ; scenariusz Iver William 

Jallah, Rich Ronat.- Warszawa : Monolith Films, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Huragan , Kombatanci , Małżeństwo , Tajemnica , Luizjana 

(Stany Zjednoczone ; stan) , Film fabularny , Film akcji , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1608/S 

Nowości:  2020-08 

 

 

 

Walter po zakończeniu służby w marines wrócił do rodzinnej Luizjany. Skrywający wojenne traumy mężczyzna 

wiedzie życie u boku pięknej, młodej żony Fancy. Gdy w ich domu pojawia się Buddy - przystojny sąsiad 

wynajęty do naprawy ogrodzenia, kobieta od razu zwraca na niego uwagę. Lubiący sięgać po broń Walter 

wyraźnie daje jednak do zrozumienia, czym grozić może flirt z małżonką. Z powodu nadciągającego huraganu 

Buddy musi przeczekać nawałnicę w domu Waltera. Nagle ten składa mu nieoczekiwaną propozycję: 20 tysięcy 

dolarów za zabicie żony. Jaką grę toczą między sobą szaleni małżonkowie?  

 
 


