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Nowości 2020 – WRZESIEŃ 

 

 

Literatura piękna 

 

 
1. 30 dni / K. C. Hiddenstorm.- Bydgoszcz : Morgana Katarzyna Wolszczak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wierność , Zdrada małżeńska , Chorzy nieuleczalnie , 

Powieść , Fantastyka , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

 

Linda Hill dowiaduje się, że jest nieuleczalnie chora. Z ust lekarza padają wstrząsające słowa: zostały jej dwa 

miesiące życia. Zdesperowana szuka alternatywnych metod leczenia i znajduje – Fundację Ostatniej Szansy. 

Nayhija Mara, pracownica Fundacji, obiecuje Lindzie, że zostanie wyleczona... o ile tylko jej mąż dochowa 

wierności przez trzydzieści dni. To, co z początku wydawało się banalnie proste, zmienia się w niebezpieczną 

rozgrywkę. Adam Hill będzie musiał zmierzyć się z pokusą nie z tej ziemi. Nayhija nie jest człowiekiem, lecz 

spragnioną zemsty istotą, a Adam ma pecha znaleźć się w samym sercu misternie uknutej intrygi.  

 

 

2. Antonio / Agnieszka Siepielska.- Oświęcim : Wydawnictwo NieZwykłe, 2020. 

(Synowie zemsty / Agnieszka Siepielska ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Milionerzy , Przestępczość zorganizowana , Powieść , 

Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 
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Autorka bestsellerowego Rhysa powraca z drugim tomem mafijnej serii! Alyssa Scott nie może się pozbierać po 

poniżeniu, jakie zafundował jej narzeczony, i to przed ołtarzem! On sobie teraz beztrosko żyje, kiedy ona nie 

potrafi poskładać złamanego serca. W akcie szaleństwa lub rozpaczy, sama nie wie, kiedy na światłach dostrzega 

swojego eks w samochodzie, rusza za nim. Trafia do podejrzanej dzielnicy, ale to nie cofa jej przed pragnieniem 

dokonania zemsty. Gdy tylko widzi samochód Camerona, nie waha się ani chwili. Jednak okazuje się, że auto, 

które właśnie zdewastowała, nie należało do jej narzeczonego… ale do gangstera Antonio Valentiego. W ten 

sposób Alyssa zaciągnęła dług. I to u samego mafiosa. Ale jeżeli ten myśli, że łatwo odzyska to, co stracił, to 

bardzo się myli.  

 

 

3. Ari / Agnieszka Opolska.- Bydgoszcz : Morgana Katarzyna Wolszczak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki (Kraków ; 

budynek) , Studenci , Miłość , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

 

Ari, studentka krakowskiego ASP, prowadzi beztroskie życie. Żyje z dnia na dzień, niczym się nie przejmując. 

Do czasu... Dziewczyna pakuje się w poważne kłopoty. W jednej chwili jej świat legł w gruzach. Ari pogrąża się 

w rozpaczy i problemach finansowych. Niespodziewanie w jej życiu pojawia się dwóch mężczyzn. Ian i Kamil, 

różniący się niczym ogień i woda. Czy dzięki nim los Ari odmieni się na lepsze? Czy dziewczyna będzie umiała 

odpuścić przeszłość i skupić się na teraźniejszości?  

 

 

4. Babka z zakalcem / Alek Rogoziński.- Warszawa : Agencja Wydawniczo-

Reklamowa Skarpa Warszawska, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cukiernicy , Humor , Przedsiębiorstwo rodzinne , Sekrety 

rodzinne , Spadek , Urodziny , Polska , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

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

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

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

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

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

do babeczki z lukrem… Przewrotna komedia kryminalna, w której wszystko może się wydarzyć. I wydarzy!  
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5. Bańka / Katarzyna Kacprzak.- Warszawa : Agencja Wydawniczo-Reklamowa 

Skarpa Warszawska, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Doradztwo finansowe , Dyrektorzy , Kobieta , Maklerzy 

giełdowi , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Najnowsza książka autorki korpokryminału Spinka! Działająca na rynku finansowym Top Finance podniosła się 

po kryzysie spowodowanym zabójstwem prezesa Wiktora Kamiennego i dyrektora finansowego Wojciecha 

Wesela. Anna wraca do pracy po urlopie macierzyńskim. Kiedy większość pracowników, po kryjomu opuszcza 

biuro w godzinach pracy, w nieznanych okolicznościach ginie nowy dyrektor finansowy. Czy nad Top Finance 

ciąży jakieś fatum? Jaki udział w tych wydarzeniach miał makler, który nie tylko niezwłocznie po tragicznym 

wydarzeniu opuścił biuro w pośpiechu, ale następnego dnia nie może dotrzeć na przesłuchanie? Gdzie tak 

naprawdę byli pracownicy Top Finance w chwili wypadku, choć twierdzą, że wszyscy siedzieli przy swoich 

stanowiskach pracy?  

 

 

6. Bezdroża / Arne Dahl ; przełożył Maciej Muszalski.- Warszawa : Wydawnictwo 

Czarna Owca, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Molly Blom (postać fikcyjna) , Sam Berger (postać fikcyjna) , 

Ucieczki , Laponia (region) , Szwecja , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-szwedz.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Były detektyw Sam Berger otwiera oczy i nie ma pojęcia, gdzie jest. Otacza go biel, świat pozbawiony 

kształtów. Towarzyszy mu Molly Blom. Wkrótce Berger zaczyna rozumieć, że oboje uciekają przed wymiarem 

sprawiedliwości, który przestał być sprawiedliwy.  

 

 

7. Beztroski książę / Nora Roberts ; tłumaczenie Monika Krasucka.- Warszawa : 

Harper Collins Polska, copyright 2020. 

 

 

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

, Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Książę Bennett de Cordina prowadzi barwne i bogate życie towarzyskie, nieustannie trafia na pierwsze strony 

gazet. Jest wytrawnym kolekcjonerem niewieścich serc – jego czarowi ulegają bez wyjątku wszystkie kobiety. 

Miłosne podboje traktuje niefrasobliwie, dla niego to tylko pasjonująca gra. Aż do dnia, w którym spotyka 

elegancką i tajemniczą lady Hannah Rothchild. Jej niedostępność potęguje zainteresowanie Bennetta...  
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8. Bigamista / Agnieszka Płoszaj.- Gdynia : Wydawnictwo Novae Res, copyright 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Poligamia , Sportowcy , Trenerzy personalni , Łódź (woj. 

łódzkie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

„Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota.” Obj. 2:10 Łódź. Mglisty, wiosenny poranek.                          

W przypałacowym stawie na Księżym Młynie zostaje znalezione ciało młodego, wysportowanego mężczyzny. 

Przyczyna śmierci sportsmena zaskakuje śledczych Jakuba Karskiego i Tomasza Mielczarka. Sekcja zwłok 

wskazuje na działanie pewnego związku chemicznego, co dowodzi, że zabójca działał w przemyślany sposób. 

Policjanci wkraczają w świat sportu siłowego, aby poznać system pracy i zwyczaje trenerów personalnych. 

Tymczasem o Julię Bronicką, właścicielkę Bomboni Cafe, znów upomina się przeszłość. Tym razem                            

z sukcesem. Julia za wiedzę o swojej rodzinie jest gotowa poświęcić wiele. Nie spodziewa się jednak, że los 

zażąda od niej najwyższej ceny. „Bigamista” to opowieść o charyzmie i walce o miłość. O tym, ile warte są 

słowa przysięgi i jaka jest cena za ich niedotrzymanie.  

 

 

9. Bliźnięta z Piolenc / Sandrine Destombes ; z języka francuskiego przełożyła 

Maria Zawadzka-Strączek.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bliźnięta , Miasta małe , Osoby zaginione , Vaucluse 

(Francja ; departament) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-fr.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Sierpień 1989 roku. Solène i Raphaël, jedenastoletnie bliźnięta z niewielkiego miasteczka Piolenc w departa-

mentcie Vaucluse, znikają podczas lokalnego Święta Czosnku. Trzy miesiące później jedno z nich zostaje 

odnalezione. Martwe. Czerwiec 2018 roku. W Piolenc znikają kolejne dzieci. Wszystko powraca niczym upiorne 

echo wydarzeń sprzed blisko trzydziestu lat. W miasteczku wybucha panika. Jedyną nadzieją na odnalezienie 

dzieci jest rozwikłanie tajemnicy z przeszłości i ustalenie, co przydarzyło się Solène i Raphaëlowi. Nawet, jeśli 

miałoby to oznaczać rozdrapywanie już zabliźnionych ran.  

 

 

10. Bliźnięta znad klifu / Emma Rous ; z angielskiego przełożyła Anna Zielińska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bliźnięta , Śmierć rodzica , Sekrety rodzinne , Powieść 

obyczajowa , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Gotycka powieść pełna tajemnic i mrocznych rodzinnych sekretów. Seraphine Mayes i jej brat Danny są znani 

jako Summerbournes - pierwsze bliźniaki urodzone latem w Summerbourne House, rozpadającym się dworze na 
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wybrzeżu Norfolk. Dwadzieścia pięć lat po tragicznym samobójstwie matki rodzeństwo wraca do rodzinnego 

miasteczka, aby po śmierci ojca zająć się jego rzeczami. Kiedy odkrywają rodzinne zdjęcie wykonane w dniu 

swoich narodzin, na którym rodzice pozują tylko z jednym dzieckiem, Seraphine zaczyna podejrzewać, że ona             

i Danny mogą wcale nie być rodzeństwem… Kim jest to dziecko i co naprawdę wydarzyło się tamtego dnia? 

Tylko jedna osoba zna prawdę. Czy Seraphine ją odnajdzie?  

 

 

11. Bluszcz / Emilia Kubaszak.- Bydgoszcz : Morgana Katarzyna Wolszczak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Single (socjologia) , Toksyczne związki , Spisek , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

 

Beacie Kornickiej z pozoru niczego nie brakuje do szczęścia. Jest wyzwoloną singielką, która za nic ma uczucia 

innych, a w szczególności mężczyzn. Uwodzi ich, wykorzystuje i porzuca. Do czasu, gdy trafia na Mirka 

Tymańskiego - mężczyznę, który budzi w niej nieznane dotąd pragnienia. Beata wspina się na wyżyny swojej 

determinacji, by wreszcie zaznać prawdziwego szczęścia. Snute przez nią intrygi niczym bluszcz plączą ze sobą 

los wielu osób. Każda z nich ma swój własny cel i przeszłość, która nie da o sobie zapomnieć. Daj się porwać 

zmysłowej i pełnej tajemnic opowieści o toksycznej miłości i ludziach, dla których liczy się tylko własne 

szczęście, nawet jeśli wiąże się ono z cierpieniem najbliższych.  

 

 

12. Bracia Vega / Lars Lenth ; przełożyła Elżbieta Ptaszyńska-Sadowska.- Kraków : 

Wydawnictwo Literackie, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Leonard Vangen (postać fikcyjna) , Ekolodzy (zawód) , 

Łosoś atlantycki , Ochrona środowiska , Osoby zaginione , Rodzeństwo , Rybacy 

śródlądowi , Norwegia Północna , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2020-09 

 

 

Północna Norwegia, jedna z wielu w tym rejonie farm łososia, będąca częścią koncernu NorFish AG. Farmą 

kierują bracia Vegowie. Ich wygodne i dostatnie życie nie byłoby możliwe bez wsparcia trzeciego brata – szefa 

miejscowej policji, który kryje liczne machinacje pozbawionych wszelkich skrupułów przedsiębiorców. Gdy 

farma pada ofiarą zamachu, szef NorFish AG Axel Platou zleca swojemu przyjacielowi z młodości Leonardowi 

Vangenowi przeprowadzenie śledztwa. Wkrótce znika bez śladu Erna, znana ekoaktywistka…  

 

 

13. Cham z kulą w głowie / Ziemowit Szczerek.- Kraków : Znak Litera Nova - 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alkoholicy , Historia alternatywna , Prywatni detektywi , 

Przestępstwa ze szczególnym okrucieństwem , Zabójstwo seryjne , Zdrada kraju , 

Polska , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 
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Posłuchaj, drugiej wojny światowej nie było. Warszawa nigdy nie została zniszczona, dzisiaj pod łukami 

triumfalnymi spacerują Polacy, Żydzi i Ukraińcy. Warszawa - Buenos Aires Słowiańszczyzny - swego tanga 

nikomu nie szczędzi. Ale teraz, teraz to miasto, które nie przegrało, spływa krwią. Ulica szepcze o Kubie 

Hieroglifie i spisku tajnych stowarzyszeń. Kolejne trupy bez głów walają się po ulicach, a świat pogrąża się                   

w chaosie. Kary, słuchaj, to sprawa dla ciebie. Ten ktoś zabija równie dobrze jak ty. I chce z tobą wyrównać 

rachunki. Kary, ty jesteś bękart, zdrajca i dezerter. Ale jesteś też detektyw, więc rusz tyłek i zajmij się tym. 

Przestań chlać i wstawaj. Trupy nie będą czekać. Zbrodnia, namiętność i wojna na wszystkich szczeblach. 

Kryminał i epicka powieść w jednym. A w tle ulubiony temat pisarza - wielka historia.  

 

 

14. Chłopcy, których kochano za mocno / Kazimierz Kyrcz Jr.- Warszawa : 

HarperCollins Polska, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Policjanci , Prostytucja , Seryjni zabójcy , Kraków (woj. 

małopolskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Podobno nie wysiada się z pędzącego pociągu. Tę zasadę wyznaje zarówno Kuba Szpikulec, seryjny morderca, 

którego swoistym celem są prostytutki, jak i tropiący go funkcjonariusze z grupy zadaniowej. Ale Szpikulec to 

nie jedyne zmartwienie organów ścigania. Uwikłani w walkę z własnymi demonami policjanci robią co w ich 

mocy, by sprostać stawianym przed nimi wymaganiom. Nie cofną się nawet przed zawieraniem sojuszy z tymi, 

od których powinni trzymać się jak najdalej.  

 

 

15. Ciemne chmury / Ben Kane ; przekład Arkadiusz Romanek.- Kraków : Znak 

Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2020. 

(Cesarskie orły / Ben Kane) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bitwa w Lesie Teutoburskim (9) , Centurionowie (wojsko 

rzymskie) , Dowódcy , Germanie , Podstęp wojenny , Starożytny Rzym , Powieść 

historyczna 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-09 

 

Już tylko bogowie mogą uratować Rzymian… 9 rok n.e. Rzymski centurion Lucjusz Tullus stacjonuje ze swoim 

oddziałem w pobliżu Renu. Na drugim brzegu rzeki dzikie plemiona germańskie szykują się do krwawej zemsty. 

Nad imperium rzymskim zbierają się ciemne chmury. Tullus przeczuwa, że jego oddział jest w śmiertelnym 

niebezpieczeństwie. Wie też, że o przetrwaniu jego ludzi zadecyduje nie tylko ich siła i sprawność, lecz także 

jego talent przywódczy. Jednak nie zdaje sobie sprawy, że przyjdzie mu stanąć do walki z charyzmatycznym 

wodzem i zaufanym sojusznikiem Rzymu - Arminiusem. Dowodzeni przez niego Germanie, chcący wyzwolić 

się spod rzymskiego jarzma, przygotowują zasadzkę. Tylko bogowie mogą uratować Rzymian…  
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16. Cud grudniowej nocy / Magdalena Majcher.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Kobieta , Relacje międzyludzkie , Rodzina , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Dwa pokolenia Pięć kobiet Jedna noc, która może odmienić ich życie Magdalena nienawidzi świąt i ucieka                   

w pracę przed bolesnymi wspomnieniami. Teresa marzy, by na chwilę przestać się martwić wszystkimi dookoła  

i móc zająć się sobą. Kamila musi poradzić sobie z nową rolą - partnerki i przyszłej matki. Kinga prowadzi 

życie, które idealne okazuje się tylko na Instagramie. Maria pragnie jednego - zgromadzić znów całą rodzinę 

przy wigilijnym stole. Czy grudniowa noc sprawi, że stanie się cud? 

 

 

17. Czas ognistych kwiatów / Sarah Lark ; z języka niemieckiego przełożyła Anna 

Makowiecka.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2019. 

(Saga ognistych kwiatów / Sarah Lark ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Imigranci , Kobieta , Niemcy (naród) , Osadnictwo , 

Meklemburgia (Niemcy ; kraina historyczna) , Nowa Zelandia , Powieść historyczna 

, Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-niem. 

Nowości:  2020-09 

 

Meklemburgia, rok 1842. Grupa chłopskich rodzin postanawia wyjechać z małej wioski, wiedziona obietnicami 

lepszego życia i otrzymania własnego kawałka ziemi w odległej Nowej Zelandii. Wśród nich podróżuje 

siedemnastoletnia Ida Lange i jej ojciec, surowy luteranin. Na statek zaciąga się także Karl, od dawna zakochany 

w dziewczynie. Gdy okręt Sankt Pauli wreszcie dociera do wybrzeży Wyspy Południowej, osadników czeka 

niemiła niespodzianka. Obiecana im ziemia została już przydzielona innym… Przybysze decydują się założyć 

osadę w dolinie rzeki. Ida czuje, że życie zaczyna wymykać jej się spod kontroli, a bliski jej sercu Karl odpływa 

na Wyspę Północną, by tam szukać szczęścia. Jedynym wsparciem jest dla niej egzotyczna przyjaciółka, Cat, 

zwana Jasnowłosą Maoryską. Którejś nocy nadchodzi ogromna powódź…  

 

 

18. Czas tajemnic / Santa Montefiore ; z angielskiego przełożyła Małgorzata Szubert.- 

Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2020. 

(Kroniki Deverillów / Santa Montefiore ; 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Deverillowie (rodzina fikcyjna) , Matki i córki , Spadek , 

Testament , Zamki i pałace , Irlandia , Powieść obyczajowa , Powieść historycza , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2020-09 

 

Arethusa Clayton zawsze była osobą zdecydowaną, onieśmielającą i lubiła chadzać własnymi drogami. Po jej 

śmierci spadkobiercy odczytują jej ostatnią wolę, a ta zawiera przedziwne instrukcje. Zmarła nie chce być 

pogrzebana na zamożnym Wschodnim Wybrzeżu Ameryki, gdzie mieszkała z mężem i gdzie wychowała dwoje 

dzieci. Chce, aby ją skremowano, a jej prochy rozrzucono w odległym zakątku Irlandii, na wzgórzach,                        
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w nadmorskim rejonie. W głowach krewnych rodzą się pytania bez odpowiedzi. Kim byli członkowie ich 

rodziny i gdzie się obecnie znajdują? Dlaczego Arethusa się od nich odwróciła? I kim jest tajemniczy 

spadkobierca, którego nikt nie zna? Zdeterminowana Faye rusza w podróż do urokliwej wioski Ballinakelly, aby 

spełnić ostatnie życzenie matki i złożyć jej prochy w tym odległym kraju.  

 

 

19. Czas zmian / Wiktoria Gische.- Kraków : Mando - Wydawnictwo WAM, 

copyright 2020. 

(Kamienica pod Irysami / Wiktoria Gische) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Feminizm , Kobieta , Miłość , Zabójstwo , Samodzielność , 

Sufrażystki , Wdowieństwo , Kraków (woj. małopolskie) , Powieść historyczna , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

My, kobiety, chcemy iść własną drogą! Radość z odzyskania niepodległości powoli przygasa. Wojna odcisnęła 

piętno na całym społeczeństwie. W tym trudnym czasie trzeba znaleźć siły, aby od nowa ułożyć swoje życie                  

i realizować marzenia. Nawet te najśmielsze… Eleonora, Stefania i Rozalia szukają swojego miejsca                          

w powojennym Krakowie. Wyzwolone zachowanie młodych kobiet często budzi oburzenie wśród mieszkańców, 

jednak one nie zważają na konwenanse. Gdy wydaje się, że bohaterki odnalazły życiową stabilizację, 

niespodziewana wiadomość burzy ich dotychczasowy spokój. Jak poradzą sobie z przeciwnościami losu? Czy 

spotkają prawdziwą miłość? Morderstwo z zazdrości, młoda wdowa, tajemnicza sekta. I namiętny romans wbrew 

wszystkim.  

 

 

20. Cząstki elementarne / Michel Houellebecq ; przełożyła Agnieszka Daniłowicz-

Grudzińska.- Wydanie 7.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza 

Foksal, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biolodzy , Erotomania , Genetyka , Mężczyzna , Nauczyciele 

szkół średnich , Postawy , Relacje międzyludzkie , Rodzeństwo przyrodnie , Francja , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-fr. 

Nowości:  2020-09 

 

Niepokojąca diagnoza współczesnych postaw ludzkich. Młody biolog, przesiadujący w nieskończoność nad 

swoją pracą, i jego przyrodni brat, pogrążający się w kryzysie psychicznym nałogowy konsument pornografii, 

uosabiają zdaniem autora dwa skrajne sposoby życia we współczesnej cywilizacji. Kiedy obsesje seksualne 

przywodzą jednego z braci na skraj obłędu, drugi pracuje nad genetycznym modelem nieśmiertelnej i bez-

płciowej istoty ludzkiej. Książka łącząca elementy powieści obyczajowej, eseju i science fiction wywołała we 

Francji istną burzę, a nieprzyznanie jej autorowi nagrody Goncourtów porównywano z odrzuceniem przez jury 

"Podróży do kresu nocy" Céline'a.  
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21. Czerń / Małgorzata Oliwia Sobczak.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B, 2020. 

(Kolory zła / Małgorzata Oliwia Sobczak) 

 

 

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

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

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

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

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

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

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

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

kaszubskie miasteczko skrywa niejedną wstrząsającą tajemnicę.  

 

 

22. Daj nam jeszcze szansę / Sylwia Trojanowska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

 

 

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

, Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Zwyczajny dzień, trzy osoby i jedna chwila, która zmieni ich życie na zawsze. Kamila to niezależna kobieta, 

która mimo życiowych trudności nie rezygnuje z kariery. Chciałaby zapomnieć o pewnym mężczyźnie, ale nie 

potrafi wymazać go z pamięci. Olgierd marzył o samodzielności i pracy według własnych zasad. Przejął jednak 

firmę ojca, założył rodzinę, a teraz stara się pogodzić obowiązki męża, ojca i biznesmena. Marta popełniła jeden 

błąd, przez który zniszczyła swoje małżeństwo. Nie oczekiwała, że jeszcze będzie szczęśliwa i znów się zakocha. 

Kamila, Olgierd i Marta będą musieli podjąć decyzje, które wpłyną na przyszłość najważniejszych dla nich osób. 

Czy znajdą dość sił, aby poradzić sobie z trudnościami i naprawić błędy przeszłości? Sylwia Trojanowska 

tworzy przejmujące historie, których długo nie zapomnicie.  

 

 

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

(War Book) 

 

 

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

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

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

mazowieckie) , Political fiction , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

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

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

charytatywnej. Obrazy wybitnej malarki licytują przedstawiciele saudyjskiej rodziny królewskiej, ośmiu biznes-
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menów z pierwszej pięćdziesiątki najbogatszych ludzi świata oraz Ellaiah, amerykańska gwiazda muzyki pop. 

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

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

podpisania umów. Rozpoczyna się aukcja…   

 

 

24. Dla jej dobra / Ellen Marie Wiseman ; przełożyła Anna Sauvignon.- Białystok : 

Wydawnictwo Kobiece, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cyrk , Dziewczęta , Porzucenie małoletniego lub osoby 

nieporadnej , Rodzice , Samotność , Sekrety rodzinne , Powieść obyczajowa , 

Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-09 

 

 

Porywająca powieść o niszczycielskiej sile rodzinnych tajemnic. Lata 30. XX wieku. Mała Lilly Blackwood jest 

inna niż reszta dzieci. Rodzice trzymają ją na strychu w ukryciu przed światem. Jednak nadchodzi 

niezapomniany moment, w którym dziewczynka wychodzi z domu pierwszy raz w życiu. Pod osłoną nocy matka 

sprzedaje ją właścicielowi cyrku. Ponad dwie dekady później dziewiętnastoletnia Julia Blackwood otrzymuje                 

w spadku po rodzicach posiadłość ze stadniną koni. Dom zawsze był dla niej miejscem pełnym zakazów                        

i surowych zasad. Ma nadzieję, że powrót do niego pomoże jej wyprzeć bolesne wspomnienia. Na strychu 

znajduje tajemnicze fotografie przedstawiające osobliwą dziewczynkę w cyrku. Pragnie odkryć jej historię. 

Początkowo cyrk Braci Barlow był dla Lilly kolejnym więzieniem. Jednak dzięki dwóm słoniom i ich treserowi 

dziewczynka odkrywa w sobie siłę i staje się największą atrakcją widowiska. Dopóki nie wydarza się tragedia… 

Julia będzie musiała odkryć prawdę o losie Lilly.  

 

 

25. Doktor Bogumił / Ałbena Grabowska.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 

2020. 

(Uczniowie Hippokratesa / Ałbena Grabowska ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ginekolodzy , Lekarze , Medycyna , Naukowe odkrycie , 

Polska , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

Bogumił Korzyński, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Wilnie, rozpoczyna pracę w warszawskim Szpitalu 

im. Dzieciątka Jezus na oddziale chorób wewnętrznych. Jest rok 1850. Siedem lat wcześniej świat odrzuca 

Horacego Wellsa i jego eter, doprowadzając nieszczęsnego wynalazcę do szaleństwa i samobójczej śmierci. 

Szpital połowy XIX wieku wciąż spływa ropą, krwią i brudem, a najlepszym chirurgiem jest ten, który potrafi                

w jak najkrótszym czasie wykonać operację. Przeżywalność pacjentów, którzy umierają z powodu zakażeń                       

i niedostatecznej wiedzy lekarzy, sięga kilku procent. Bogumił pragnie zostać ginekologiem i tym samym pomóc 

kobietom takim jak jego żona, która kolejny poród niemalże przypłaca śmiercią. Jednocześnie doktor zmaga się  

z własnymi demonami i przeszłością, o której zacna rodzina żony nie ma pojęcia.  
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26. Dom sekretów / Natalia Bieniek.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński 

Media, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kamienice , Lokatorzy , Sąsiedztwo (socjologia) , Tajemnica , 

Łódź (woj. łódzkie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Stara kamienica w centrum Łodzi skrywa niejedną tajemnicę. Przekonują się o tym jej lokatorzy, kiedy podczas 

prowadzonego przez Filipa - właściciela odziedziczonego po ciotce mieszkania - remontu dochodzi do 

niesamowitego odkrycia. Dorota, młoda absolwentka wydziału historii łódzkiego uniwersytetu, próbuje wyjaśnić 

zagadkę porażającego znaleziska za ścianą. Powracają wspomnienia o ludziach, którzy tu niegdyś żyli, odżywają 

dramatyczne wydarzenia sprzed wielu lat. Przenosimy się do Łodzi lat trzydziestych ubiegłego wieku, 

poznajemy dawnych mieszkańców kamienicy, jej właścicieli Sarę i Samuela Goldmanów, dumną córkę 

fabrykanta Annę Wilhelminę, dawnego carskiego żołnierza Siergieja oraz wróżkę Jadwigę Królową, zwaną 

Królową Żabą, a także wiele innych osób. Wszyscy oni spotykali się na jednym podwórku, kochali się                         

i nienawidzili, kłócili i godzili.  

 

 

27. Dom z widokiem na szczęście / Klaudia Duszyńska.- Warszawa : Lira 

Wydawnictwo - Lira Publishing, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Relacja romantyczna , Sekrety rodzinne , Wsie , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Zamknij oczy. Weź głęboki wdech. Czy czujesz zapach tuż po pierwszej letniej burzy? Czy może być piękniej? 

Olga po kilku latach gonitwy za karierą w wielkim mieście postanawia zrobić sobie wolne. Wyjeżdża do małej 

malowniczej wsi nad jeziorem na północy Polski. Właśnie to miejsce wybrała przed laty jej babka – Tereska, po 

której Olga odziedziczyła duży dom. To w nim postanawia się zaszyć, by poukładać przeszłość i wymazać 

bolesne wspomnienia. Przypadkiem jednak stanie przed trudnym zadaniem odkrycia pilnie strzeżonej rodzinnej 

tajemnicy… W rozliczeniu z przeszłością pomaga Oldze przyjaciel z dzieciństwa Gustaw, znany artysta, 

któremu dziewczyna pozuje do obrazów. Gdy między nimi zaczyna iskrzyć, pojawia się młody i intrygujący 

Krzysztof, który kiedyś uratował Oldze życie…  

 

 

28. Donżon : wydanie zbiorcze. T. 1 / [Joan Sfar, Lewis Trondheim i Boulet ; 

tłumaczenie Wojciech Birek].- Warszawa : Timof Comics, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Magia , Potwory , Komiks , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-82-91 

Nowości:  2020-09 
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W 1998 roku Joann Sfar i Lewis Trondheim rozpoczęli serię Donżon - sagę, która pod przykrywką parodii 

heroicznego fantasy skrywa bogate i złożone uniwersum porównywalne z dokonaniami wielkich klasyków 

literatury spod tego samego znaku. Wydawnictwo timof comics w kolekcji wydań zbiorczych publikuje 

wszystkie odcinki kultowej serii, bez której prawdopodobnie nie powstałyby takie dzieła jak Pora na przygodę. 

To pełne wydanie, zredagowane pod auspicjami obu autorów, pozwoli w najlepszy z możliwych sposobów 

odkryć czytelnikom jedno najdoskonalszych dzieł w swym gatunku. Podzielony na trzy cykle narracyjne Donżon 

to jeden z najbardziej wpływowych i oryginalnych komiksów europejskich. Na jego stronach pokazali się tak 

ważni autorzy, jak Christophe Blain, Blutch, Manu Larcenet czy Andreas, którzy wraz z Trondheimem i Sfarem 

stworzyli serię kipiącą energią, talentem i wyobraźnią. 

 

 

29. Dracul / Dacre Stoker, J. D. Barker ; przełożył Szymon Żuchowski.- Warszawa : 

Wydawnictwo Czarna Owca, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dracula (postać fikcyjna) , Stoker, Bram (1847-1912) , 

Wampir (stworzenie fantastyczne) , Powieść , Horror 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Rok 1868. Bram Stoker przygotowuje się do starcia z nieludzką bestią. Uzbrojony w lustra, krzyże, wodę 

święconą i broń, czeka na atak. To będzie najdłuższa noc w jego życiu. Zdeterminowany, by opowiedzieć światu 

o swoich przeżyciach, młody Bram spisuje wydarzenia, które doprowadziły go do tego miejsca. Osamotniony 

snuje niesamowitą narrację sięgającą jego dziecięcej choroby, tajemniczej cioci Ellen i rzeczy, których przez lata 

nie potrafił wyjaśnić. Niewiarygodne historie, które kiedyś włożyłby między bajki, okazały się prawdą.  

 

 

30. Drogi Edwardzie / Ann Napolitano ; przełożyła Ewa Borówka.- Warszawa : 

Wydawnictwo Marginesy, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Katastrofy lotnicze , Poczucie straty , Sens życia , Żałoba , 

Stany Zjednoczone (USA) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Dwunastoletni Edward, jego ukochany starszy brat, rodzice i 183 innych pasażerów wsiadają do samolotu do Los 

Angeles. Wśród nich jest geniusz z Wall Street, dziewczyna próbująca pogodzić się z nieoczekiwaną ciążą, 

ranny weteran powracający z Afganistanu i kobieta uciekająca przed nadmiernie kontrolującym ją mężem.                   

W połowie drogi samolot się rozbija. Tylko Edward przeżywa katastrofę. Jego historia przykuwa uwagę mediów 

i społeczeństwa, ale on sam nie umie sobie znaleźć miejsca w świecie bez rodziny. Ma wrażenie, że jakaś jego 

cząstka na zawsze została ponad chmurami. Serwisy informacyjne i media społecznościowe potęgują cierpienie. 

Złamany i przerażony Edward musi zmagać się z traumą i niespodziewaną popularnością. Pewnego dnia jednak 

dokonuje odkrycia, które pomoże mu znaleźć odpowiedzi na najważniejsze pytania: skąd czerpać siłę, by wstać  

z łóżka, kiedy straciło się dosłownie wszystko? Jak znowu poczuć się bezpiecznie? Czy życie po katastrofie 

może odzyskać sens? Historia dorastania, wielowarstwowy portret rodziny i zapierający dech w piersiach obraz 

tego, jak złamane serce na nowo uczy się kochać.  
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31. Dwie twarze : [życie prywatne morderców z Auschwitz] / Nina Majewska-

Brown.- Warszawa : Bellona, copyright 2020. 

 

 

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

wojna światowa (1939-1945) , Esesmani , Kobieta , Małżeństwo , Życie codzienne , 

Opracowanie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

Ann, żona esesmana, która właśnie przeprowadziła się z dziećmi do Auschwitz, nie potrafi odnaleźć się w nowej 

rzeczywistości. Jest przerażona, bo jeszcze nigdy nie widziała ukochanego Hansa tak zmęczonego. Nabiera 

przekonania, że jego praca musi być naprawdę ciężka i wyczerpująca, bo mąż stał się bardzo nerwowy. 

Najbardziej jednak martwi ją to, że nie chce powiedzieć, czym się zajmuje, co budzi w niej jeszcze większy 

niepokój. Ann nie ma wątpliwości, że ciągłe przebywanie z tymi kryminalistami w pasiakach odbija się na jego 

zdrowiu. Po morderczej pracy w obozie Auschwitz esesmani wracali do swoich domów prosto w ramiona 

stęsknionych żon i dzieci. Tuż za obozowymi drutami uprawiali róże i hodowali króliki, a w ogródkach radośnie 

poszczekiwały psy. O ich wygodę dbali więźniowie oraz zmuszona do pracy okoliczna ludność. Pili w pobliskiej 

kantynie, chodzili do burdelu, wyjeżdżali na urlopy i zakochiwali się w okolicznych dziewczynach. Byli tacy, 

którym życie tutaj tak przypadło do gustu, że nie chcieli opuszczać Auschwitz, a co niektórzy nawet po wojnie tu 

wracali.  

 

 

32. Dworcowa miłość / Jan Bojno ; [ilustracje: Jan Bojno].- Gdynia : Manufaktura 

Słów Wydawnictwo, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mężczyzna , Miłość , Wiara , Wybory życiowe , Polska , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Czasy PRL-u. Chłopak wybiera się do zakonu. Spotkanie z dziewczyną na dworcu kładzie się cieniem na jego 

dalszym życiu. Ta historia wydarzyła się naprawdę i jest poszukiwaniem człowieka w człowieku.  

 

 

33. Dzieci zapomniane przez Boga / Graham Masterton ; przełożył Piotr Kuś.- Poznań 

: Dom Wydawniczy Rebis, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ciąża , Kanalizacja , Magia , Policjanci , Szpitale , Śledztwo i 

dochodzenie , Londyn (Wielka Brytania) , Powieść , Horror 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Do londyńskiego szpitala trafia młoda kobieta z ostrymi bólami brzucha. Okazuje się, że jest w ciąży. Niestety 

badanie wykazuje bardzo poważną deformację płodu. Wbrew logice i współczesnej wiedzy medycznej nowo 

narodzony płód żyje… Podobnie zniekształcone płody pojawiają się także w innych szpitalach… Gemma Bright, 

pracownica firmy nadzorującej system kanalizacyjny Londynu, dokonując ze swoją ekipą inspekcji jednego                  
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z kanałów, jest świadkiem niewytłumaczalnych zjawisk. W panującym zamieszaniu ginie jej przełożony. Po 

pewnym czasie ktoś natrafia na jego potwornie okaleczone ciało Detektywi Dżamila Patel i Jerry Pardoe znów 

łączą siły, by powiązać koszmar z kanałów ze sprawą okaleczonych płodów. Czy uda im się rozwiązać ponurą 

zagadkę i ocalić Londyn przed katastrofą?  

 

 

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

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

(Ślady Zbrodni) 

 

 

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

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

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-09 

 

 

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

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

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

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

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

 

 

35. Dźwięk rogu w kształcie muszli / Sarah Lark ; z języka niemieckiego przełożyła 

Anna Makowiecka.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2019. 

(Saga ognistych kwiatów / Sarah Lark ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gospodarstwo rolne , Maorysi , Rodzina , Nowa Zelandia , 

Powieść historyczna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-niem. 

Nowości:  2020-09 

 

 

Nowa Zelandia, Canterbury Plains, 1863. Na farmie Rata Station dorosło już kolejne pokolenie. Cat i Ida są 

dumne ze swych wspaniałych córek Carol i Lindy, zawistni sąsiedzi z niechęcią patrzą jednak na farmę, której 

mieszkańcy odnoszą tyle sukcesów i są tak szczęśliwi. Któregoś dnia na skutek nagłego, tragicznego zrządzenia 

losu zrozpaczona rodzina znalazła się w ogromnym niebezpieczeństwie… Czy Carol i Linda stracą swój 

bezpieczny dom i nie będą już mogły patrzeć z ufnością przyszłość? 

 

 

36. Falling fast / Bianca Iosivoni ; przełożyła Joanna Słowikowska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Jaguar, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Awaria techniczna , Praca , Przyjaźń , Wirginia Zachodnia 

(Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-niem.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Hailee DeLuca postanawia zmienić swoje życie. Koniec z przesiadywaniem w domu i ukrywaniem się przed 
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całym światem. Teraz Hailee chce znów robić wszystkie te rzeczy, których do tej pory się bała. No i właśnie 

wtedy poznaje Chase’a Whittakera i od pierwszej chwili wie, że ma poważny problem. Ogarniają ją te emocje, 

które chciała z siebie wyrzucić na zawsze. Ale każdy uśmiech Chase’a, każdy jego dotyk sprawia, że serce 

Hailee szaleje coraz bardziej i w końcu zatraca się na dobre. Hailee chciałaby być szczęśliwa jak każda młoda 

kobieta, chciałaby beztrosko przeżywać miłość, ale nie pozwala jej na to mroczny sekret z przeszłości, który 

może zniszczyć wszystko, a zwłaszcza to nowe uczucie. Chase jest jej coraz bliższy, jest też jednak coraz bliżej 

poznania straszliwej tajemnicy.  

 

 

37. Figurantka / Aniela Wilk.- Warszawa : Burda Książki, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Agenci FBI , Przestępczość zorganizowana , Wdowieństwo , 

Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Romans , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

 

W tej grze można tylko wygrać lub zginąć. Brutalne śledztwo, naginający reguły agent FBI i pozorantka, która 

nie chce być tylko przynętą – powieść Anieli Wilk wciska w fotel. Alice, dziennikarka czasopisma modowego, 

rzadko daje się zaskoczyć. Ale kiedy przez szemrane interesy swojego prawie byłego, dopiero co pochowanego 

męża trafia w sam środek potężnego przekrętu, ma ochotę kląć, na czym świat stoi. Bruce, doświadczony agent 

FBI, z nikim się nie patyczkuje. Jeśli osiągnięcie celu wymaga złamania zasad, robi to bez skrupułów. Od lat 

ściga groźny kartel. Aby wreszcie go dopaść, musi zrobić z młodej wdowy przynętę. Ale ta figurantka jest nie 

tylko krnąbrna, lecz także cholernie seksowna. W świecie tajemnic, pozorów i wielkich interesów niełatwo 

odróżnić prawdę od kłamstwa. Zwłaszcza kiedy wspólny język muszą znaleźć dwie osoby o odmiennych 

charakterach i podobnym uporze. Powodzenie akcji wisi na włosku, a oni orientują się, że ktoś właśnie zmienił 

reguły gry. Gdy fałsz goni fałsz, mogą liczyć tylko na siebie. Ale kto tak naprawdę jest tu łowcą, a kto 

ściganym? I jak odnaleźć się w grze, której reguły ciągle się zmieniają?  

 

 

38. Floryda / Lauren Groff ; z angielskiego przełożyła Dobromiła Jankowska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Pauza, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lęk , Natura , Samotność , Strach , Sztuka przetrwania , 

Floryda (Stany Zjednoczone ; półwysep) , Opowiadania i nowele psychologiczne 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Dwie małe siostry, które nagle zostają same na przepięknej plaży, nie do końca rozumieją, co się wokół nich 

dzieje, ale przeczuwają, że trzeba szukać ratunku. Podczas wakacji matka z kilkuletnimi synkami zostają                     

w domu na odludziu zdani tylko na siebie; muszą przeżyć, choć w bujnych zaroślach czai się niebezpieczeństwo. 

Malowniczy cypel zostaje zaatakowany przez huragan i tylko czas pokaże, czy samotna kobieta przetrwa atak 

żywiołu w opuszczonym miasteczku. Dla wielu Floryda to miejsce pełne słońca, kryształowo czystej, błękitnej 

wody i białych piasków. Być może to prawda, ale Lauren Groff w swoich opowiadaniach nie tam nas zabiera. 

Wraz z autorką odkrywamy mroczne zakątki świata i ludzkiej duszy, w których czai się strach, prawdziwy lub 

wyimaginowany.  
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39. Galeria / Beata Woźniak, Daniel Koziarski.- Gdynia : Wydawnictwo Novae Res, 

copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Centra handlowe , Relacje międzyludzkie , Życie towarzyskie , 

Opowiadania i nowele obyczajowe 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Na kilku piętrach pewnej galerii handlowej w jednym z dużych polskich miast dochodzi do czułych spotkań, 

dramatycznych wyborów, ostatecznych konfrontacji. To właśnie tutaj przecinają się drogi bohaterów z różnych 

środowisk i pokoleń, tutaj rodzi się lub gaśnie miłość, pojawia się lub znika pożądanie, marzenia zaczynają się 

spełniać lub nagle pryskają niczym bańka mydlana. Beata Woźniak stworzyła wspólnie z Danielem Koziarskim 

fascynujący, pełen sprawnie naszkicowanych postaci zbiór damsko-męskich historii, które nikogo nie pozostawią 

obojętnym. Sprawdź, czy w którejś z nich rozpoznasz siebie! 

 

 

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

Rebis, 2020. 

 

 

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

Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

41. Glatz / Tomasz Duszyński.- Kraków : Wydawnictwo Sine Qua Non, 2019. 

 

 

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

fikcyjna) , Żandarmeria wojskowa , Dolny Śląsk , Kłodzko (woj. dolnośląskie ; 

okolice) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Kłodzko, wiosna 1920 roku. Profesor miejscowego liceum znajduje na moście okaleczone zwłoki. Kilka dni 

wcześniej na ruchliwej ulicy zostaje zastrzelony wysoki rangą oficer. Czy morderstwa coś łączy? Czy 

mieszkańcy Glatzu mogą się spodziewać kolejnych ofiar? I dlaczego do rozwiązania obu spraw sprowadzono                

z Berlina kapitana Wilhelma Kleina, wojskowego śledczego, którego przeszłość wydaje się równie zagadkowa 
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jak popełnione zbrodnie? Klein, przy wsparciu niepokornego wachmistrza Koschelli i asystenta policyjnego 

Jürgena Rotha, rozpoczyna dochodzenie. Wie, że na drodze staną mu zarówno miejscowi notable, jak i własne 

słabości. Nie przypuszcza natomiast, że sam otrzyma zaproszenie do niebezpiecznej gry. Mistrzowsko 

skonstruowany kryminał Tomasza Duszyńskiego trzyma w napięciu do ostatniej strony. Jego szczególnym 

bohaterem jest Glatz - dolnośląskie miasteczko, w którym wciąż pobrzmiewają echa niedawno minionej wojny. 

W cieniu kłodzkiej twierdzy skrywa się wiele ponurych tajemnic.  

 

 

42. Głodnemu trup na myśli / Iwona Banach.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon, 

copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Humor , Milionerzy , Prowincja , Prywatni detektywi , Polska 

, Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

W małym, spokojnym miasteczku dochodzi do serii morderstw. Ofiary łączy nie tylko fakt, że do zbrodni 

dochodzi w tej samej okolicy. Zabójca obrał sobie bowiem za cel jedną grupę zawodową - z mianowicie pisarzy. 

Prywatne śledztwo w sprawie rozpoczynają Magda, żywo zainteresowana pewnym młodym policjantem, jej były 

chłopak Paweł, początkujący dziennikarz, a także grupa starszych pań, które pod wpływem filmików                           

z YouTube'a zaczynają wierzyć w demona mordującego literatów...  

 

 

43. Głos serca / Janette Oke ; [przekład Edyta Ładuch].- Warszawa : Psalm18.pl 

Daniel Wołochowicz, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Royal Canadian Mounted Police , Nauczyciele , Osadnictwo 

, Policjanci , Kanada , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-kanad. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

W wygodnym życiu na wschodnim wybrzeżu Kanady nic nie przygotowało Elizabeth na wyzwania, jakie 

czekają osadników na dalekim zachodzie na początku XX wieku. Elizabeth Thatcher jest młodą, ładną, 

kulturalną i wykształconą nauczycielką z dobrego domu. Ale kiedy podróżuje na zachód, aby uczyć w wiejskiej 

szkole u podnóża gór Kanady, jest zupełnie nieprzygotowana na warunki, które napotyka. Mimo to jest 

zdeterminowana, by odnieść sukces w tym trudnym zadaniu polegającym na dopasowaniu się do miejscowej 

ludności i kształtowaniu serc oraz umysłów dzieci których uczy. Jest równie zdeterminowana, aby nie oddawać 

swojego serca żadnemu z lokalnych mężczyzn. Ale kiedy pozna bohaterskiego funkcjonariusza Kanadyjskiej 

Królewskiej Policji Konnej, zaczyna zastanawiać się nad swoimi uczuciami.  
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44. Gotowi na wszystko / Agata Przybyłek.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

 

 

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

Single (socjologia) , Wyspa , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

45. Gra w nigdy / Jeffery Deaver ; przełożył Łukasz Praski.- Warszawa : Prószyński i 

S-ka - Prószyński Media, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Colter Shaw (postać fikcyjna) , Gry komputerowe , Łowcy 

nagród , Osoby zaginione , Producenci gier komputerowych , Dolina Krzemowa 

(Stany Zjednoczone) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-09 

 

 

W Mountain View w Dolinie Krzemowej zaginęła dziewiętnastoletnia Sophie Mulliner. Jej ojciec, podejrze-

wając, że została porwana, wobec bierności policji wyznacza nagrodę za odnalezienie córki. Zgłasza się do niego 

Colter Shaw, zawodowy „łowca nagród”, specjalizujący się w poszukiwaniu osób zaginionych, uciekinierów                  

i przestępców. Na pozór prosta sprawa komplikuje się, gdy znikają kolejne osoby, a okoliczności wskazują, że 

porywa je ten sam sprawca, prawdopodobnie wzorujący się na grze komputerowej, w której uwięziony                      

w potrzasku gracz musi odnaleźć drogę ucieczki, posługując się pięcioma przypadkowymi przedmiotami. Jeśli 

nie wyjdzie z opresji, czeka go śmierć z ręki „Szeptacza”, okrutną postać, która dyktuje warunki w grze. 

Szukając rozwiązania zagadki, Shaw wkracza do nieznanego mu świata przemysłu gier wideo, poznaje jego 

bezwzględnych potentatów, toczących ze sobą bezpardonową walkę o pozycję na wartym miliardy dolarów 

rynku. Niebawem przekonuje się, że tropiąc tajemniczego porywacza, sam jest śledzony przez kogoś, komu 

bardzo zależy na utrudnieniu mu zadania.  

 

46. Grzechu warta / Agata Przybyłek.- Wydanie 2.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziadkowie i wnuki , Prowincja , Wakacje , Polska , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 
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Agata, córka Iwonki – bohaterki znanej z „Nie zmienił się tylko blond” i wnuczka Haliny z książki „Nieszczęś-

cia chodzą stadami” – wraca do rodzinnego domu na wakacje. Niestety szybko okazuje się, że nie ma tam ani 

odrobiny prywatności. Postanawia więc zamieszkać u dziadków, by w spokoju rozkoszować się urokami lata. 

Nic jednak nie idzie tak, jak zaplanowała… Dokąd zaprowadzi Agatę nadmierna kontrola babci Halinki? I gdzie 

w tym wszystkim miejsce na miłość? Pełna bezpretensjonalnego humoru, lekka opowieść o dziewczynie, która, 

chcąc uwolnić się od nadopiekuńczej rodziny, na zawsze zmieniła swoje życie.  

 

 

47. Himalaistka / Wojciech Wójcik.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alpiniści , Dziennikarze , Osoby zaginione , Walka , 

Himalaje (góry) , Karakorum (góry) , K2 (góra) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Tajemnicze morderstwo pod wierzchołkiem K2. Wyprawa, która przeradza się w wyścig ze śmiercią. Trwa 

narodowa wyprawa zimowa na K2. W decydującej fazie niespodziewanie zmienia się pogoda. Łukasz Lewicki, 

zmuszony do dramatycznego odwrotu spod samego wierzchołka, spada na dno lodowej szczeliny. Tam natyka 

się na zamarznięte ciało Iwetty Miller, znanej himalaistki, która zaginęła pół roku wcześniej. Z jej głowy sterczy 

czekan. Tymczasem w Polsce wszystkie media z zainteresowaniem śledzą losy wyprawy. Majka dostaje swój 

pierwszy poważny dziennikarski temat i od razu trafia na bombę. Przed laty w tej samej części zbocza 

znaleziono ciało ojca Iwetty, który z niewiadomych przyczyn skoczył w przepaść. Czy to tylko zbieg 

okoliczności? Łukasz ostatkiem sił dociera do obozu, przynosząc ze sobą telefon Iwetty. Nie wie, że to dopiero 

początek walki o życie. Morderca nie może dopuścić, by wskazał miejsce, gdzie znalazł ciało himalaistki. Na 

dzikich pustkowiach Karakorum rozpoczyna się polowanie...  

 

 

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

Wydawnictwo Filia, 2020. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Opiekunki i opiekunowie dziecięcy , Osoby zaginione , 

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

Thriller 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-09 

 

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

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

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

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

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

I gdzie jest dziecko?  
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49. Iluzja / Mieczysław Gorzka.- Wrocław : Wydawnictwo Bukowy Las, copyright 

2019. 

(Cienie Przeszłości / Mieczysław Gorzka ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Marcin Zakrzewski (postać fikcyjna) , Seryjni zabójcy , 

Wrocław (woj. dolnośląskie ; okolice) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

Komisarz Marcin Zakrzewski jest zmęczony. Zajmuje się drobnymi przestępstwami, wyprowadza psa, słucha 

muzyki, spotyka się z sąsiadką, myśli o odejściu z policji. Jednak podświadomie wciąż czeka na kolejne 

śledztwo takiego kalibru jak sprawa seryjnego mordercy ze Szczepanowa. Kiedy w jednej z wrocławskich 

kamienic zostają odnalezione zmumifikowane zwłoki kobiety, Zakrzewski jeszcze nie przeczuwa, że będzie to 

początek śledztwa jego życia. Tymczasem jedno za drugim pojawiają się brutalne zabójstwa, mnożą się fałszywe 

tropy, trudno powiązać ze sobą ofiary i brak jest wyraźnego motywu zbrodni. Ktoś musi zapanować nad 

chaosem w śledztwie. Ale może chaos jest częścią planu, iluzją pozwalającą sprawcy zniknąć bez śladu? Kiedy 

Zakrzewski sam zostaje podejrzanym, zaczyna się zastanawiać, czy i on nie należy do tego planu. Jest zabawką 

wariata czy rekwizytem w rękach genialnego iluzjonisty? Morderca czai się bliżej, niż mu się dotąd wydawało,              

a tropy znowu prowadzą w przeszłość.  

 

 

50. Imię Boga / Michał Dąbrowski ; [opracowanie map Mariusz Mamet].- Poznań : 

Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Badania naukowe , Eksperymenty medyczne na ludziach , 

Krainy i światy fikcyjne , Spisek , Walka , Wiara , Władza , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Nadszedł czas spełnić wolę Boga. Nadszedł czas wypełnić przeznaczenie. W Aazh, stolicy rozciągającego się na 

pół kontynentu Cesarstwa, toczy się niebezpieczna gra pomiędzy różnymi siłami władającymi miastem. Cesarz, 

potężne Kolegium Kościoła, tajemniczy szpiedzy i gildie złodziei prowadzą swoją walkę zarówno w pałacowych 

korytarzach i okazałych świątyniach, jak i w mrocznych i ciasnych tunelach Podmiasta. Ethon i Lheiam, młodzi 

adepci sztuki medycznej, przeprowadzają zakazane badania pod okiem ich mistrza i jego tajemniczych 

mocodawców. W trakcie swoich eksperymentów napotykają coś, co może wstrząsnąć miastem i całym krajem. 

Niespodziewanie znajdą się w samym środku niebezpiecznych intryg.  

 

 

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

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

 

 

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

Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 
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Pod koniec XIX wieku do cesarza Mutsuhito trafia Stanisław Wokulski, emisariusz Kraju, Którego Nie Ma, aby 

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

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

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

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

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

języków, obyczajów i cywilizacji.  

 

 

52. Instastory / Iva Hadj Moussa ; [tłumaczenie: Mirosław Śmigielski].- Rudno : 

Wydawnictwo Stara Szkoła, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezrobotni , Influencerzy , Kompozytorzy , Media 

społecznościowe , Brno (Czechy) , Powieść , Satyra 

Sygnatura:  WG-czes.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Oto Sandra: piękna początkująca instagramowa influencerka, redaktorka czasopisma lifestylowego i dziewczyna 

Mirka, uroczego nieudacznika. Sandra marzy o łatwym i przyjemnym życiu w świetle instagramowych 

reflektorów. Tylko jak je osiągnąć? Kiedy pewnego dnia poznaje słynnego kompozytora, w jej głowie rodzi się 

pomysł na szybki sukces. Instastory to powieść dla fanów czarnego humoru, parodii i śmiechu. Świetna książka 

zarówno na lato, jak i na mroźną zimową noc! 

 

 

53. Ja cię kocham, a ty miau / Katarzyna Berenika Miszczuk.- Warszawa : 

Wydawnictwo W.A.B.Grupa Wydawnicza Foksal, 2020 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Artyści , Czarny humor , Kobieta , Koty , 

Współzawodnictwo , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Nowa książka jednej z najpopularniejszych polskich pisarek - autorki bestsellerowej serii Kwiat paproci. 

Zwariowana komedia kryminalna. Ilustratorka Ala ma kota o imieniu Lord. Znudzony życiem na zbyt niskim              

w jego mniemaniu poziomie Lord postanawia przegnać narzeczonego swojej ukochanej właścicielki i wziąć 

sprawy w swoje łapki. Za jego drobną zachętą Ala wyjeżdża razem z innymi artystami do położonego na 

odludziu dworku. Jego właściciel, pan Stefan, postanowił ufundować wyjątkowe stypendium. Wybrany przez 

fundatora twórca będzie miał okazję zostać spadkobiercą pana Stefana. Rywalizacja o jego względy staje się 

zaciekła. Tak zaciekła, że pewnego dnia w salonie zostają odnalezione zwłoki jednego z artystów. Czy Lordowi 

uda się uratować swoją panią?  
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54. Jak przejąć kontrolę nad światem. 2 / Dorota Masłowska ; ilustracje Maciej 

Chorąży.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kultura masowa , Kultura popularna , Obyczaje i zwyczaje , 

Felieton 

Sygnatura:  WG-821.162.1-92 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Peryferie Hawany, trzewia Szanghaju i mikrokosmos lokalnego oddziału Poczty Polskiej. Apetyt na miłość, 

COVID-19 i hot@16challenge. Zapiski z gwałtownie przekształcającego się świata. Zarówno z tego wielkiego, 

jak i ze wszechświatów małych, rzadko zauważanych. JPKNŚ 2 to drugi tom głośnych tekstów Doroty 

Masłowskiej, które na przestrzeni lat wyewoluowały w stronę autorskiego gatunku z pogranicza eseju, stand-upu 

i pamiętnika. Wyczulona na język ulicy i mediów Dorota Masłowska obiektem refleksji czyni (nie)ważne                    

i potoczne: urząd pocztowy, kurs szycia, podróż, stypendium pisarskie, obyczaje pandemiczne. Poddaje analizie 

rozmaite detale i sfery naszej codzienności, tworząc oryginalny zapis współczesnej obyczajowości, jednocześnie 

zabawny i bolesny. 

 

 

55. Jaskółki z Czarnobyla / Morgan Audic ; z języka francuskiego przełożył Paweł 

Łapiński.- Białystok : Mova - Wydawnictwo Kobiece Łukasz Kierus, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Atrakcje turystyczne , Jaskółki , Katastrofa jądrowa w 

Czarnobylu (1986) , Korupcja , Policjanci , Zabójstwo seryjne , Zemsta , Czarnobyl 

(Ukraina, obw. kijowski, rej. iwankowski) , Prypeć (Ukraina) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-fr.  

Nowości:  2020-09 

 

 

Ponad 30 lat po wybuchu elektrowni w Czarnobylu Morgan Audic powraca do jednej z najbardziej 

przerażających historii w dziejach świata. Przez Prypeć, teren dawnej zony, przetaczają się wycieczki turystów 

zafascynowanych nuklearnym wysypiskiem postsowieckiego świata. Podczas jednej z wycieczek zostaje 

znalezione zmasakrowane ciało mężczyzny. Do prowadzenia śledztwa zostaje włączony sztab ludzi: Aleksander 

Rybałko, który jako dziecko mieszkał w Prypeci, Josif Melnyk, policjant pracujący od kilku lat w Czarnobylu,             

a także ornitolożka Nina. Czy uda im się odkryć, kto stoi za makabryczną śmiercią Leonida, syna byłego 

ministra Wiktora Sokołowa? Czy ta śmierć ma związek z jeszcze jedną, która wydarzyła się w dzień katastrofy  

w Czarnobylu?  

 

 

56. Jej pierwszy błąd / Sandie Jones ; tłumaczenie Agnieszka Myśliwy.- Kraków : 

Wydawnictwo Otwarte, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Manipulacja (psychologia) , Problemy małżeńskie , 

Przyjaźń , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

O ALICE: Po śmierci pierwszego męża przeżyła załamanie, teraz życie znowu jest dla niej łaskawe. O JEJ 
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DRUGIM MĘŻU: Pojawienie się Nathana przywróciło Alice utracone szczęście. Prowadzą udany biznes, mają 

dwoje dzieci i piękny dom. O JEJ NAJLEPSZEJ PRZYJACIÓŁCE: Razem z Beth Alice przeżywała wszystkie 

wzloty i upadki, szalone wieczory i trudne chwile - i wie, że dzięki niej poradzi sobie ze wszystkim. Kiedy 

zachowanie Nathana zaczyna budzić jej podejrzenia, Alice zwierza się swojej przyjaciółce. Jednak zastanawia 

się, czy w tej sytuacji postępuje właściwie. A jeśli nie, to czy jej pierwszy błąd nie będzie tym ostatnim?  

 

 

57. Jesień / Magdalena Majcher.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2017. 

(Wszystkie pory uczuć / Magdalena Majcher) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Miłość , Relacje międzyludzkie , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Życie Hani to z pozoru bajka. Niepewna siebie dziewczyna z domu dziecka wychodzi za zamożnego i atrakcyj-

nego wdowca, dostając to, czego nigdy nie miała – dom i rodzinę. Dwadzieścia lat po ślubie wie już jednak, że 

po napisach „żyli długo i szczęśliwie” nie zawsze jest różowo. Hania czuje się niekochana przez męża, który 

idealizuje swoją zmarłą pierwszą żonę. Dodatkowo ich nastoletnia córka zaczyna wagarować i oszukiwać 

rodziców, co zwiastuje problemy. Jakby tego było mało, Hania zaczyna odczuwać dojmująca pustkę, jako 

pełnoetatowa pani domu. To z pozoru szczęśliwe życie zaczyna ją uwierać. Tej jesieni jednak wszystko ma się 

zmienić… Czy Hani wystarczy odwagi aby zawalczyć o siebie i córkę? Jak zmieni się jej życie, kiedy będzie 

musiała zmierzyć się z bolesną przeszłością? Czy odnajdzie siebie i uchroni swoje małżeństwo przed rozpadem? 

Ta opowieść otula jak ciepły koc, pachnie aromatyczną herbatą i ogrzewa jak ogień w kominku.  

 

 

58. Jeszcze raz / Agata Przybyłek.- Wydanie 2.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Poczucie straty , Wybory życiowe , Zawód miłosny 

, Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Agata nie potrafi pogodzić się z odejściem Alana. Porzuca swoje dotychczasowe życie i postanawia odzyskać 

ukochanego. Pełna nadziei, chce mu pomóc uporać się z problemami. Nie spodziewa się jednak, że tak trudno 

odbudować raz utracone zaufanie. I że jej miejsce w sercu Alana zajmuje ktoś, komu trudno będzie dorównać.  

 

 

59. Jeszcze raz / Agata Przybyłek.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa 

Poznańskiego, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Poczucie straty , Wybory życiowe , Zawód miłosny , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 
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Agata nie potrafi pogodzić się z odejściem Alana. Porzuca swoje dotychczasowe życie i postanawia odzyskać 

ukochanego. Pełna nadziei, chce mu pomóc uporać się z problemami. Nie spodziewa się jednak, że tak trudno 

odbudować raz utracone zaufanie. I że jej miejsce w sercu Alana zajmuje ktoś, komu trudno będzie dorównać. 

Czy Agata, która musi zmierzyć się z własną niełatwą przeszłością, sprosta temu zadaniu?  

 

 

60. Judasz / scenariusz Jeff Loveness ; ilustracje Jakub Rebelka ; tłumaczenie Jacek 

Żuławnik ; redakcja Michał Olech.- Warszawa : Kultura Gniewu, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jezus Chrystus , Judasz (postać biblijna) , Komiks 

Sygnatura:  WG-82-91 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

 

Judasz Iskariota, akolita, obłudnik, winowajca, jest jedną z najtragiczniejszych postaci w Biblii. Ale gdyby nie 

on historia Jezusa - historia, której Judasz był niewolnikiem, jeszcze zanim się narodził - nie wybrzmiałaby                    

z taką siłą. Religia oparta na odkupieniu i przebaczeniu wymagała poświęcenia jednego człowieka za 

wszystkich. I nie był nim Jezus. Ta napisana przez Jeffa Lovenessa, nominowanego do Emmy i nagrody 

Amerykańskiej Gildii Scenarzystów (współscenarzystę m.in. "Ricka i Morty'ego"), i zilustrowana przez Jakuba 

Rebelkę (m.in. twórcę serii o doktorze Bryanie) historia jest porywającą wizualnie fantastyczną odyseją przez 

duchowość, w której Judasz wędruje po bezmiarze piekła, doświadczając zgryzot i usiłując odnaleźć swoje 

miejsce w "najwspanialszej historii, jaka kiedykolwiek została opowiedziana".  

 

 

61. Jutro nie nastąpi / Vladimir Osipov.- Gdynia : Manufaktura Słów 

Wydawnictwo, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Klęski elementarne , Podróże , Rzeczywistość 

postapokaliptyczna , Tsunami , Polska , Ukraina , Fantastyka , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Pewnego dnia ogromna fala tsunami niszczy znaczną część Europy. A to dopiero początek plag, jakie nawiedziły 

nasz świat. Udaj się w niezwykłą podróż po zrujnowanej Europie, od Gdyni, aż po Ukrainę. Tylko czy odważysz 

się sięgnąć pod podszewkę naszej rzeczywistości?  

 

 

62. Kalifornijczyk / Alicja Manders.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amerykanie , Obyczaje i zwyczaje , Przyjaźń , Wybory 

życiowe , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 
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Rob, Nick i Michael zwykli mówić o sobie, że są jak taboret z trzema nogami. Brak jednej mógł sprawić, że 

konstrukcja się zawali. Od czasu studiów w szkole filmowej w Los Angeles są przyjaciółmi na dobre i złe. Rob 

teoretycznie ma wszystko – świetnie zapowiadającą się karierę w przemyśle rozrywkowym, luksusowy 

samochód i sypialnię z widokiem na Pacyfik. Większość czasu spędza jednak za biurkiem, odsuwając na bok 

życie towarzyskie i marzenia o bardziej satysfakcjonującej pracy. Nieoczekiwana zmiana planów weselnych 

jednego z przyjaciół sprawia, że Rob ląduje na innym kontynencie, a dokładnie w Polsce, skąd pochodzi 

narzeczona Michaela. W kraju, w którym mówi się śpiewnym, szeleszczącym językiem, zajada mączne potrawy 

i pije wódkę. Tu poznaje barwnych mieszkańców domu w podkrakowskiej Skale. Jednych – jak krewkiego 

Majora – młody Kalifornijczyk będzie starał się unikać, ale innych – Julię, kuzynkę panny młodej – wręcz 

przeciwnie…  

 

 

63. Kamienna róża / Agnieszka Litorowicz-Siegert.- Warszawa : W.A.B. - Grupa 

Wydawnicza Foksal, 2020. 

(Olszany / Agnieszka Litorowicz-Siegert ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Miłość , Sekrety rodzinne , Pomorze , Powieść 

obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

O miłość warto walczyć. Do samego końca. W pierwszej części Julia podjęła największe życiowe wyzwanie                  

i ryzyko – zdecydowała się zamieszkać w Olszanach, związała się z Wiktorem, znalazła przyjaciół i uświadomiła 

sobie, jak bardzo zależy jej na poznaniu historii swojej rodziny. Odkryła tajemnicę nagłego wyjazdu dziadka                

z domu pod Szczecinkiem, ale zagadkowa pozostaje postać jego brata – Kazimierza (Kazka) Borowicza. 

Dlaczego przez lata żył w odosobnieniu, co zostawił na Kresach, że tak bardzo za nimi tęsknił? Czy wciąż żyje 

tam ktoś z krewnych Julii? Dziewczyna chce to sprawdzić. Postanawia jechać za Bug, zwłaszcza że ma ku temu 

pretekst – chce towarzyszyć Justynie, która ma tam do załatwienia osobistą misję: zamierza odnaleźć grób 

prababki, żeby odwieźć na jej mogiłę kamienną różę, którą babka zabrała ze sobą, przeprowadzając się 

przymusowo na Pomorze. Justyna wierzy w przekazywaną od pokoleń „klątwę“, która mówi, że dopóki róża nie 

wróci na swoje miejsce, żadna kobieta w rodzinie nie zazna szczęśliwej miłości.  

 

 

64. Kiedyś nadejdzie ten dzień / Monika Koszewska.- Gdynia : Wydawnictwo Novae 

Res, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Sprzedaż , Sukces , Relacje międzyludzkie , 

Współzawodnictwo , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

29-letnia Maria jest szefową działu marketingu w dużej firmie kosmetycznej. Jej optymizm i kreatywność 

sprawiają, że świetnie radzi sobie z nowymi wyzwaniami, których w tej branży nie brakuje. Kiedy podejmuje się 

ambitnego planu zwiększenia sprzedaży i wprowadzenia na rynek innowacyjnej linii kosmetyków, osiągnięcie 

celu staje się dla niej najważniejsze. Wymaga ono jednak ogromnego zaangażowania, wielu nieprzespanych 

nocy i mnóstwa poświęceń. Sytuacji nie ułatwia fakt, że w firmie jest ktoś, komu najwyraźniej bardzo zależy na 

tym, by cały projekt okazał się porażką…  
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65. Kilka słów o miłości / Tomasz Kieres.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przyjaźń , Zawód miłosny , Polska , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

 

 

Karolina i Szymon są przyjaciółmi. Zawsze mogą na siebie liczyć. Ona jest w szczęśliwym związku, a on nie 

wierzy w miłość, wikłając się w liczne romanse, lecz nie szukając nikogo na stałe. Gdy spotyka siostrę Karoliny, 

niepokorną Weronikę, sądzi, że oboje patrzą w tym samym kierunku. W końcu jednak życie stawia przed nimi 

swoje ograniczenia i Szymon musi wybrać między wygodnym związkiem z Weroniką, rodzącą się miłością do 

Karoliny, a wolnością, która, jak sądził, jest jego wyborem. Czy jest to jednak wyłącznie jego decyzja? Czy dwie 

kobiety, które los postawił na jego drodze, nie mają nic do powiedzenia? Czy wielka miłość zawsze pozostawia 

po sobie zgliszcza i złamane serca? Fascynująca historia o miłości, przyjaźni i trudnych wyborach, które życie 

stawia przed każdym z nas. 

 

 

66. Klątwa ruin / Magdalena Wala.- Poznań ; Wrocław : Książnica. Oddział 

Publicat, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bitwa warszawska (1920) , Kobieta , Miłość , Sekrety 

rodzinne , Trudne sytuacje życiowe , Ziemiaństwo , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Wzruszająca podróż do roku 1920 i czasów walki o wolność Aniela Wilczkówna wywodzi się z chłopskiej 

rodziny, ale dzięki protekcji zdobywa wykształcenie i zostaje zatrudniona w ziemiańskim dworze jako panna do 

towarzystwa. Poznaje tam krewnego właścicielki - porucznika Rafała Mielżyńskiego. Mimo że oficer jest nią 

zafascynowany, dziewczyna traktuje go z dystansem. Zdaje sobie sprawę z dzielących ich różnic społecznych, 

skrywa też własne tajemnice. Pewnego dnia Aniela poznaje historię ruin pobliskiego zamku. Związana z nimi 

legenda opowiada o pięknej Rudowłosej i wyrządzonej jej krzywdzie. Czy ma to coś wspólnego z przeszłością 

Anieli? Tymczasem nadchodzi lato i zmienia się atmosfera we dworze. Wojska bolszewickie zagrażają Polsce, 

która niedawno odzyskała niepodległość. Wszyscy starają się wspierać walczących na froncie. Aniela wbrew 

rozsądkowi myśli o Rafale i martwi się o jego życie.  

 

 

67. Klub Detektywów / Jean Harambat ; przekład Paweł Łapiński ; kolor Jean-

Jacques Rouger.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Humor , Pisarze , Roboty i manipulatory , Śledztwo i 

dochodzenie , Wyspa , Komiks 

Sygnatura:  WG-82-91  

Nowości:  2020-09 
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W 1930 roku w Anglii powstał Klub Detektywów zrzeszający najlepszych autorów powieści kryminalnych 

tamtych czasów. Wśród jego założycieli znalazła się m.in. Agatha Christie, niekwestionowana królowa gatunku. 

Pewnego dnia ekscentryczny milioner zaprasza ją i pozostałych członków klubu do swojej posiadłości, gdzie 

zamierza zaprezentować prawdziwy cud techniki - robota, który po przedstawieniu mu szczegółów dowolnej 

zbrodni bezbłędnie wskazuje jej sprawcę! Ale co się wydarzy, gdy naprawdę dojdzie do morderstwa? Który                  

z wielkich twórców kryminalnych zagadek będzie prowadził dochodzenie i jakich metod użyje? „Klub 

Detektywów” to niezwykle dowcipna, wciągająca i przewrotna zabawa konwencją klasycznych kryminałów                

z ich autorami w rolach głównych!  

 

 

68. Klub niewiernych / Agnieszka Lingas-Łoniewska, Daniel Koziarski.- Gdynia : 

Wydawnictwo Novae Res, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Portal społecznościowy , Zdrada małżeńska , Powieść 

psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Klub Niewiernych to miejsce w sieci, gdzie spotykają się ludzie spragnieni niezobowiązującego seksu. Ale seks 

bez zobowiązań może mieć... śmiertelne konsekwencje. Przekona się o tym kilka żądnych mocnych wrażeń 

kobiet, które postanowią zaryzykować i spotkać się z pewnym przystojniakiem spotkanym na czacie. Piotr, 

wzięty lekarz, nieustannie zdradza swoją piękną i inteligentną, ale coraz bardziej sfrustrowaną żonę. Tymczasem 

w życiu Justyny pojawia się ktoś, kto wydaje się ją rozumieć. Czy młoda kobieta podda się tej fascynacji? Jaką 

cenę zapłacą małżonkowie za dokonane przez siebie wybory?  

 

 

69. Kobiecy raj/ Katarzyna Błeszyńska.- Warszawa : Świat Książki Wydawnictwo, 

2019. 

(Saga pokolenia końca świata / Katarzyna Błeszyńska ; 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Matki i córki , Relacje międzyludzkie , Tożsamość 

płciowa , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

Jeśli jesteś córką – lepiej zrozumiesz matkę, jeśli jesteś matką – inaczej spojrzysz na córkę. Jeśli jesteś 

mężczyzną – poznaj obie! Powieść opowiedziana z dwóch perspektyw: matki i córki, ukazuje kobiece dylematy 

w rzeczywistości XXI wieku. Opowiedziana na dwa głosy – dwóch różnych pokoleń. Pokazuje współczesne 

zmagania ambitnej i wykształconej singielki, która - choć spełniona zawodowo – nie może ułożyć sobie życia 

osobistego. Historia ukazuje zmieniającą się współczesną obyczajowość w kontekście związków damsko-

męskich, relacji rodzice – dzieci, rodzinnych wartości, które giną wskutek egoizmu, braku głębokich więzi                   

i materializmu. Powieść, dotyka także kwestii tożsamości seksualnej, z którą musi się zmierzyć główna 

bohaterka.  
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70. Kobieta z blizną / Jussi Adler-Olsen ; z języka duńskiego przełożyła Joanna 

Cymbrykiewicz.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2020. 

(Departament Q / Jussi Adler-Olsen) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Carl Mørck (postać fikcyjna) , Kobieta , Policja , 

Przestępczość zorganizowana , Zabójstwo seryjne , Wznowienie postępowania , 

Kopenhaga (Dania) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-duń.  

Nowości:  2020-09 

 

To zdecydowanie najtrudniejsza z dotychczasowych spraw Carla Morcka. Tajemnicze morderstwo sprzed lat 

tym razem będzie powiązane z mroczną przeszłością jednego z jego własnych współpracowników… W kopen-

haskim parku zostaje znalezione zwłoki starszej kobiety. Sprawa zdaje się uderzająco podobna do 

nierozwiązanego śledztwa sprzed ponad dziesięciu lat, ale relacja między obydwiema ofiarami wprawia policję 

w zakłopotanie. Tymczasem po drugiej stronie miasta ktoś ściga grupę młodych kobiet. Czyżby te wydarzenia 

były ze sobą połączone? Jeśli Departament Q nie sprosta oczekiwaniom przełożonych, zostanie zamknięty,                  

a grupa śledczych ma na głowie znacznie poważniejszą sprawę - Rose wciąż nie może się pozbierać po nawrocie 

dawnej traumy. Carl, Assad i Gordon będą musieli odkryć jej mroczny sekret, zanim będzie za późno.  

 

 

71. Kobiety / Charles Bukowski ; przełożył Lesław Ludwig.- Wydanie 7., pierwsze 

wydanie w tej edycji.- Warszawa : Oficyna Literacka Noir sur Blanc, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alkoholizm , Kobieta , Pisarze , Życie seksualne , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

"Kobiety" to już nawet nie osobny rozdział w życiu Charlesa Bukowskiego - to cała książka, której pierwsze 

zdania brzmią: "Miałem pięćdziesiątkę na karku i od czterech lat nie byłem w łóżku z kobietą. Nie miałem 

żadnych przyjaciółek. Kobiety widywałem jedynie na ulicy lub w innych miejscach publicznych, lecz patrzyłem 

na nie bez pożądania, z poczuciem, że nic z tego nie będzie. Onanizowałem się regularnie, ale myśl o jakim kol-

wiek związku z kobietą - nawet nie opartym na seksie - była mi obca". Po czym następuje blisko trzysta stron 

poświęconych głównie opisom zbliżeń z imponującą liczbą partnerek. Kobiety pociągały autora z siłą, która 

pozbawia mężczyzn nie tylko rozsądku, ale i instynktu samozachowawczego. Czasem uważał je za modliszki, 

przystawał jednak na każde ryzyko, byle tylko dokonać kolejnego podboju. Nawet czytelnicy, których mogłaby 

razić nadmierna dosadność opisów, nie rozstaną się z tą książką w połowie. 

 

 

72. Kochanie, wszystko będzie dobrze / Natalia Sońska.- Poznań : Czwarta Strona - 

Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

(Jagodowa miłość / Natalia Sońska ; [5]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kawiarnie i cukiernie , Kobieta , Relacje międzyludzkie , 

Sekrety rodzinne , Uczucia , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 
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Wnętrze „Słodkiej” jak zawsze wypełniają piękne zapachy i aromaty wypieków Jagody. Jagoda radzi sobie 

świetnie, planuje gruntowne porządki na wiosnę i powiększenie cukierni. Tymczasem Tomasz postanawia zabrać 

Jagodę na weekend w góry – chce jej wynagrodzić trudności i problemy, przez które musieli ostatnio przejść. 

Jednak wspólny wyjazd to tylko pretekst… Jagoda wyczuwa, że ukochany ma jej coś bardzo ważnego do 

powiedzenia, lecz nie jest gotowa na szczerą rozmowę o wspólnej przyszłości. Jej własna historia wciąż za nią 

goni, do tego na horyzoncie czeka przystojny prawnik, Teodor – jak zawsze gotów do pomocy. Przed Jagodą 

wiele niełatwych decyzji. Czy odważy się wyjaśnić rodzinne tajemnice? I czy jej związek z Tomaszem okaże się 

na tyle dojrzały, by przetrwać naprawdę wszystko?  

 

 

73. Krew za krew / Victoria Selman ; przełożyła Dorota Pomadowska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Czarna Owca, copyright 2020. 

(Thriller Psychologiczny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Profilowanie kryminalne , Seryjni zabójcy , Wypadki 

kolejowe , Londyn (Wielka Brytania) , Powieść psychologiczna , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2020-09 

 

 

Połączenie Milczenia owiec i Mindhuntera Londyn, godziny szczytu. W wyniku zderzenia zatłoczona kolejka 

podmiejska zostaje kompletnie zniszczona. Podczas wypadku Ziba MacKenzie – policyjna profilerka dostaje 

wiadomość od umierającej kobiety: On to zrobił. Musisz komuś o tym powiedzieć. Outsiderka, Brytyjka                        

o irańskich korzeniach – nigdy nie była graczem zespołowym. Jednak kiedy znalezione zostaje ciało                            

z makabrycznym podpisem seryjnego mordercy, który powrócił po 25 latach, Ziba zostaje wciągnięta                             

w poszukiwanie sprawcy. Co sprowadza Kastratora z Londynu po tak długiej przerwie? Czy jego powrót ma coś 

wspólnego z wiadomością z pociągu? Im bliżej kobieta jest odkrycia prawdziwej tożsamości mordercy, tym 

bliżej on jest tego, żeby ją wyeliminować z gry…  

 

 

74. Krok trzeci / Bartosz Szczygielski.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa 

Wydawnicza Foksal, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kłamstwo , Małżeństwo , Sekrety rodzinne , Trauma , Zdrada 

małżeńska , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Magda ma idealne życie. Przystojnego męża, świetną pracę i piękne mieszkanie, ale za drzwiami sypialni czai się 

mrok. Świat, który tak perfekcyjnie stworzyła, rozmywa się nagle za mgłą, gdy niewypowiedziane słowa                       

i skrywane tajemnice w końcu dają o sobie znać. Jedna kłótnia, jedno uderzenie i jedna noc zmieniają jej życie  

w koszmar. Ta noc obudziła demony, pozostawiając Magdę z kłamstwami, które nie przestają boleć, ranami, 

które nie przestaną krwawić, i pytaniami, na które nie może znaleźć odpowiedzi... I pojawi się ona…  
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75. Królestwo / Jo Nesbø ; przełożyła z norweskiego Iwona Zimnicka.- Poznań ; 

Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie - Oddział Publicat, 2020. 

(Ślady Zbrodni) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Relacje międzyludzkie , Mężczyzna , Rodzeństwo , Sekrety 

rodzinne , Śmierć bliskiej osoby , Norwegia , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-norw.  

Nowości:  2020-09 

 

 

W norweskiej wiosce gdzieś w górach mechanik Roy wiedzie spokojne, proste życie. Kiedy jego przedsiębiorczy 

brat Carl wraca po latach z propozycją budowy hotelu, odżywają mroczne sekrety ich dzieciństwa i czasu 

dorastania. Roy zawsze bronił młodszego brata przed rówieśnikami i chronił przed złośliwymi plotkami, ale 

teraz jego lojalność zostaje poddana próbie. Gdy miejscowy stróż prawa wznawia śledztwo w sprawie tragicznej 

śmierci rodziców braci, Roy staje przed dylematem, jak wiele jest w stanie poświęcić w imię braterskiej miłości.  

 

 

76. Krótka opowieść o Antychryście / Włodzimierz Sołowjow ; tłumaczenie Aniela 

Czendlik.- Kraków : Wydawnictwo AA, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antychryst , Eschatologia , Filozofia chrześcijańska , Koniec 

świata , Przepowiednie , Opowiadania i nowele 

Sygnatura:  WG-ros. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Antychryst w wersji soft / ks. Robert Skrzypczak ; O autorze i jego dziele ; Krótka opowieść o Antychryście ; 

Prorocza przestroga Sołowjowa / kardynał Giacomo Biffi ; Kuszenie Jezusa / Benedykt XVI. 

 

 

77. Krótkie wywiady z paskudnymi ludźmi / David Foster Wallace ; przełożyła 

Jolanta Kozak.- Wydanie 2.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza 

Foksal, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Groteska , Ironia , Relacje międzyludzkie , Opowiadania i 

nowele obyczajowe , Opowiadania i nowele psychologiczne 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-09 

 

 

"Krótkie wywiady z paskudnymi ludźmi" to zbiór nietypowych historii przesyconych ironicznym humorem, 

groteskowymi postaciami. Bohaterowie to Amerykanie przełomu XX i XXI wieku - egocentryczni, emocjonalnie 

płytcy i zagubieni, zapatrzeni w media, rozbudzeni seksualnie, ale niezdolni do zbudowania trwałej i zdrowej 

relacji. Wallace, który sam cierpiał przez 20 lat na depresję, ośmiesza też w swych opowiadaniach współczesną 

kulturę terapeutyczną, tendencję do ciągłego psychologizowania i doszukiwania się traum z dzieciństwa. Pisarz 

zaskakuje nie tylko treścią, ale też postmodernistyczną formą - ekscentrycznym sposobem opisu, jednostronnymi 

dialogami i użyciem przypisów jako środka literackiego. Każda historia wciąga w dziwaczny świat skrzywień - 

na pierwszy rzut oka absurdalnych i surrealistycznych, a przecież powszechnie występujących.  
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78. Ktoś, kogo znamy / Shari Lapena ; przełożył Piotr Kuś.- Poznań : Zysk i S-ka 

Wydawnictwo, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kradzież z włamaniem , Relacje międzyludzkie , 

Społeczności lokalne , Tajemnica , Zabójstwo , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść 

, Thriller 

Sygnatura:  WG-kanad.  

Nowości:  2020-09 

 

 

Porywający thriller, pokazujący niespodziewane konsekwencje, jakie powstają, kiedy ludzie zbyt intensywnie 

zaczynają się interesować sprawami swoich sąsiadów… Bardzo trudno jest mi napisać ten list. Mam nadzieję, że 

zanadto nas nie znienawidzicie… Ostatnio, kiedy nie było państwa na miejscu, mój syn włamał się do waszego 

domu… Na cichym przedmieściu pewnego miasteczka, położonego w odległości dwóch godzin jazdy od 

Nowego Jorku, ktoś włamuje się do domów - i przede wszystkim do komputerów ich właścicieli. Poznaje ich 

głęboko skrywane sekrety i prawdopodobnie część z nich wkrótce ujawni. Mieszkańcy zaczynają się bać… Kim 

jest włamywacz i czego mógł się do tej pory dowiedzieć? Po dwóch anonimowych listach z przeprosinami, które 

otrzymały ofiary włamań, w okolicy zaczynają krążyć plotki na temat sprawcy, piętrzą się podejrzenia. A po 

zamordowaniu kobiety, do której wcześniej także się włamano, napięcie sięga zenitu. Kto i dlaczego ją zabił? 

Kto wie o sąsiadach znacznie więcej, niż chce ujawnić? I jak daleko się posuną ci wszyscy z pozoru przemili 

sąsiedzi z przedmieścia, aby ochronić swoje tajemnice…  

 

 

79. Labirynt węża / Núria Masot ; przełożyła Barbara Jaroszuk.- Warszawa : 

Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2007. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Guillem de Montclar (postać fikcyjna) , Templariusze , 

Osoby zaginione , Zabójstwo seryjne , Katalonia (Hiszpania ; kraina historyczna) , 

Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-hiszp. 

Nowości:  2020-09 

 

 

Rok 1271. Guillem de Montclar wraca do Katalonii. Otrzymuje od przełożonych kolejne zadanie: ma sprawdzić, 

co stało się z Serpentariusem, członkiem zakonu templariuszy i budowniczym, który sto lat wcześniej przepadł 

bez śladu. Podczas gdy Guillem zbiera informacje, w pobliskim lesie Fontsanta ginie najpierw mała 

dziewczynka, a następnie pewien szlachcic. Kluczem do mrocznej zagadki okaże się należący niegdyś do 

Serpentariusa metalowy krążek.  

 

 

80. Lato / Magdalena Majcher.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2018. 

(Wszystkie pory uczuć / Magdalena Majcher) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Depresja poporodowa , Kobieta , Macierzyństwo , 

Małżeństwo , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Pełna emocji opowieść o trudnym macierzyństwie. To miało być najpiękniejsze lato w życiu Joasi. Sen                        
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o rodzinie, o jakiej zawsze marzyła właśnie się spełnił. Razem z Maćkiem doczekali się dziecka. Jednak Joasia 

nie potrafi cieszyć się macierzyństwem a zamiast spodziewanego szczęścia ogarnia ją coraz większy lęk… Czy 

bliscy w porę zorientują się, że młoda matka cierpi na depresję poporodową? Czy Joasia pozwoli sobie pomóc, 

zanim będzie za późno? 

 

 

81. Leksykon światła i mroku / Simon Stranger ; z norweskiego przełożyła Katarzyna 

Tunkiel.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rinnan, Henry (1915-1947) , Holokaust , Kolaboracja , 

Ocaleni z Holokaustu , Tortury , Zabójstwo , Żydzi , Norwegia , Powieść biograficzna 

, Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-norw.  

Nowości:  2020-09 

 

 

Powieść uhonorowana Norweską Nagrodą Księgarzy 2018. Mistrzowskie połączenie autentycznej historii 

rodzinnej z wielką Historią. Brawurowy podwójny portret młodego mężczyzny, jednego z najbardziej 

znienawidzonych i brutalnych norweskich kolaborantów w czasach okupacji niemieckiej, oraz ocalałej                        

z Holokaustu żydowskiej rodziny, która po wojnie zamieszkała w jego domu - niemym świadku zdarzeń. 

Powieść stała się wydarzeniem literackim w Norwegii, szybko osiągając status bestsellera, zdobywając uznanie 

krytyków i czytelników. Prawa do jej wydania sprzedano do ponad 20 krajów. Polskie tłumaczenie ukazuje się 

jako jedno z pierwszych na świecie. „Nie byłoby sukcesu tej powieść bez niepodważalnego talentu pisarskiego 

jej autora”. Verdens Gang „Mistrzowska proza”. Adresseavisen  

 

 

82. Listy w góry / Agnieszka Lis.- Warszawa : Agencja Wydawniczo-Reklamowa 

Skarpa Warszawska, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alpiniści , Małżeństwo , Rodzina , Samotność , Tęsknota , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Poruszająca historia o pasji, tęsknocie i samotności… Bohaterka powieści jest żoną himalaisty. Wie, że 

wspinaczka górska jest największą miłością jej męża. Z czasem uświadamia sobie jednak, że z każdym kolejnym 

wyjazdem, bezpowrotnie traci więź z ukochanym mężczyzną. Trudy lat osiemdziesiątych, zmieniająca się 

sytuacja polityczna i gospodarcza wpływają na losy kobiety i jej powiększającej się rodziny. Wyjazd goni 

wyjazd, a popularność wspinacza staje się namacalna. Bohaterka każdego roku zostaje w domu sama na wiele 

miesięcy. Czy w świecie pełnym pasji, jest miejsce na rodzinę i miłość?  

 

83. Lockdown / Robert Ziębiński.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece Łukasz 

Kierus, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Epidemie , Ludzie bogaci , Matki i córki , Uprowadzenie , 

Przestępczość zorganizowana , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 
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72 godziny w Warszawie ogarniętej chaosem. W zdominowanej przez pandemię rzeczywistości zdeterminowana 

matka złamie każdą zasadę, żeby ocalić życie dziecka. Olga ma wszystko. Miliony na koncie, wielki dom, firmę 

oraz córkę, którą kocha nad życie. Za miesiąc otworzy swój najnowszy biznes – gigantyczną galerię handlową                  

w stolicy. Nigdy nie była ryzykantką. Zawsze potrafiła działać tak, by nic nie stracić. Jest piątek. Olga dowiaduje 

się, że ktoś uprowadził jej córkę Dominikę. Porywacz żąda zapłacenia dziesięciu milionów euro do poniedziałku. 

Zdobycie tych pieniędzy nie byłoby dla Olgi wielkim problemem, gdyby nie lockdown. Odcięta od bankowych 

kont musi znaleźć sposób na zdobycie pieniędzy. Na ulicach wybuchają zamieszki, a wirus zbiera śmiertelne 

żniwo. Zaczyna się rozpaczliwy wyścig z czasem. Olga będzie musiała wniknąć do przestępczego świata 

warszawskich gangsterów. Tylko tam może dostać to, czego szuka.  

 

 

84. Łzy wojny / Wilbur Smith, David Churchill ; z angielskiego przełożył Paweł 

Korombel.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2020. 

(Saga Courtneyów / Wilbur Smith) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Courtneyowie (rodzina fikcyjna) , II wojna światowa (1939-

1945) , Arystokracja , Faszyzm , Kobieta , Ojcowie i córki , Afryka , Europa , Kenia 

, Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-afryk.  

Nowości:  2020-09 

 

Zapierająca dech w piersiach historia miłosna rozgrywająca się w czasach II wojny światowej. Sielankowe 

dzieciństwo Saffron Courtney zostaje przerwane przez rodzinną tragedię, która zmusza nastolatkę, by dorosła 

znacznie szybciej, niż wynikałoby to z jej metryki. Nieodparta ciekawość świata i nieustające pragnienie przygód 

zawiodą ją do Anglii, w sam środek zbierającej się burzy, która poprzedza II wojnę światową. Młody Gerhard 

von Meerbach, spadkobierca fortuny przemysłowej i zagorzały zwolennik partii nazistowskiej, stara się pozostać 

wierny swoim zasadom w coraz bardziej okrutnym świecie. Jego przyjaźń z Żydem naraża go na 

niebezpieczeństwo i zmusza do przeciwstawienia się siłom zła, które opanowały jego kraj i rodzinę. Gdy nad 

Europą zacznie szaleć wojenna zawierucha, światy Saffron i Gerharda zderzą się. Czy więcej będzie ich łączyć, 

czy dzielić? 

 

 

85. Mam na ciebie oko / Mary Higgins Clark ; przełożyła Teresa Komłosz.- 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nastolatki , Osoby z niepełnosprawnością intelektualną , 

Pedagodzy szkolni , Policjanci , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Osiemnastoletnia Kerry Dowling zostaje znaleziona martwa w basenie przy domu, a jej zrozpaczona rodzina 

musi stawić czoło przerażającemu przypuszczeniu, że mogła zostać zamordowana przez kogoś, kogo kochała.  

Pierwszym zatrzymanym jest chłopak Kerry, z którym pokłóciła się podczas imprezy zorganizowanej pod 

nieobecność rodziców. Podejrzenie pada też na sąsiada Dowlingów, upośledzonego umysłowo dwudziestolatka. 

Czy brak zaproszenia na imprezę wystarczył, by Jamie przestał nad sobą panować? I czy mokre ubranie 

znalezione przez matkę w jego pokoju może stanowić dowód winy? Pogrążona w żałobie starsza siostra Kerry, 

Aline, pracująca jako pedagog szkolny w miejscowym liceum, stara się odkryć prawdę. Współpracując                           

z detektywem prowadzącym sprawę, zdobywa pomocne dla śledztwa informacje. Jednak im głębiej zaczyna 

drążyć, tym większe grozi jej niebezpieczeństwo.  
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86. Martwy sad / Mieczysław Gorzka.- Wydanie 1., 2. dodruk.- Wrocław : 

Wydawnictwo Bukowy Las, copyright 2019. 

(Cienie Przeszłości / Mieczysław Gorzka ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Marcin Zakrzewski (postać fikcyjna) , Bliźnięta , Osoby 

zaginione , Pamięć autobiograficzna , Seryjni zabójcy , Uprowadzenie , Wrocław 

(woj. dolnośląskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

Komisarz Marcin Zakrzewski zostaje w środku nocy wezwany do brutalnego morderstwa na jednym z osiedli na 

obrzeżach Wrocławia. Podczas pościgu za zabójcą słyszy od niego tajemniczy przekaz: „Widziałem, jak diabeł 

chodzi tam na palcach”. Te same niepokojące słowa usłyszał trzydzieści lat wcześniej z ust brata bliźniaka, który 

zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Zakrzewski postanawia wrócić do sprawy z przeszłości. Szybko 

odkrywa, że spokojna podwrocławska wieś, z której pochodzi, od wojny jest milczącym świadkiem zaginięć 

także innych dzieci. Te tragiczne zdarzenia łączą się z kolei z morderstwami popełnionymi obecnie. Czy to 

możliwe, żeby ten sam sprawca działał nieprzerwanie od siedemdziesięciu lat? Powrót do wspomnień                           

z dzieciństwa okazuje się dla policjanta prawdziwym koszmarem, rozgrywającym się tu i teraz. Wkrótce musi 

walczyć o życie nie tylko swoje, ale i bliskich mu osób. Morderca staje się jego cieniem i zdaje się wiedzieć                

o nim wszystko...  

 

 

87. Marzenia mają twoje imię / Karolina Klimkiewicz.- Bydgoszcz : Morgana 

Katarzyna Wolszczak, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Marzenia , Zakochanie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

 

On - nigdy nie spodziewał się, że w ciągu jednego dnia całe jego życie może runąć, niczym domek z kart. 

Wszystko, w co wierzył i posiadał, straciło na wartości - rozmyło się wraz ze wschodem słońca. Ona - pogodziła 

się z tym, co podarował jej los. Mimo że tkwiła w świecie marzeń, tak do końca nie wierzyła, że kiedykolwiek 

się spełnią. Oni - poznali się zarówno w najlepszym, jak i najgorszym momencie ich życia. Starali się temu 

zaprzeczyć, jednak to nie był przypadek. To opowieść o nadziei, wierze w ludzi i miłość. Historia Cedricka                     

i Lettie pokazuje, że dziś jest najważniejsze i zależy tylko od nas. Ich życie to dwa światy, które są tak różne, 

mimo że istnieją tak blisko siebie. Przeczytajcie tę powieść o miłości jakże niebanalnej i wielowymiarowej.  

 

 

88. Marzenia, które się spełniają / Agnieszka Krawczyk.- Poznań : Wydawnictwo 

Filia, 2020. 

(Ulica Wierzbowa / Agnieszka Krawczyk ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sąsiedztwo (socjologia) , Więź społeczna , Polska , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 
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Mieszkańcy ulicy Wierzbowej muszą się zmierzyć z różnymi problemami. Ich życie ulega zmianie, wiele spraw 

domaga się wyjaśnienia, są uczucia, które muszą się ujawnić, a słowa wybrzmieć. Hanna Jawińska walczy                   

o swoje dzieci i zastanawia się, czy może jeszcze liczyć na miłość. Stary ogrodnik, Zygmunt Wyrwa, z trudem 

dochodzi do siebie po wielkiej tragedii, którą przeżył. Czy jego los się odmieni i zazna jeszcze radości i spokoju? 

Inga Oławska nieustannie spiera się z bratem, nie pochwalając jego wyborów. Każdy z bohaterów szuka swego 

miejsca w świecie i szczęścia, którego pragnie. Po burzach przychodzą jednak przejaśnienia, a słoneczna pogoda 

daje nadzieję na osiągnięcie bezpiecznego portu. Wzruszająca i pełna ciepła opowieść o zwykłych ludziach, 

którzy zawsze kierują się sercem, ponieważ wskazuje im właściwą drogę.  

 

 

89. 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:  2020-09 

 

 

 

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.  

 

 

90. Matka mojej córki / Magdalena Majcher.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 

2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adopcja , Matki i córki , Młodociane matki , 

Odpowiedzialność , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Piękna opowieść o obezwładniającej sile więzi matki i dziecka, potężniejszej od rodzinnych tajemnic i powtarza-

nych latami kłamstw Nina w wieku szesnastu lat przeżyła pierwszą miłość i... zaszła w ciążę. Teraz niechętnie 

przyjeżdża do rodzinnej Czeladzi. Życie zmusza ją jednak do porzucenia kariery w bankowości i powrotu do 

domu. Musi uporać się nie tylko ze śmiercią ojca, ale również z własną przeszłością... Czy Nina znajdzie w sobie 

odwagę, by stanąć oko w oko z prawdą? Czy będzie potrafiła naprawić błędy z przeszłości i stać się matką dla 

swojego dziecka?  
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91. Matka wie najlepiej / Kira Peikoff ; przełożyła Aga Zano.- Warszawa : 

Wydawnictwo Czarna Owca, copyright 2020. 

(Thriller Psychologiczny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Eksperymenty medyczne na ludziach , Macierzyństwo , 

Tajemnica , Zapłodnienie in vitro , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-09 

 

 

Najgorszy koszmar matki i śmiertelny sekret prześladujący rodzinę od pokoleń Ośmioletni syn Claire Abrams 

umiera w wyniku odziedziczonej po matce mutacji genetycznej. Claire się nie poddaje i postanawia zawalczyć               

o macierzyństwo. Kontaktuje się z Robertem Nashem, nieortodoksyjnym specjalistą od płodności, współpracu-

jącym z ambitną badaczką Jillian Hendricks, gotową za wszelką cenę zmienić oblicze nauki. Claire, Robert                 

i Jillian łączą siły, by stworzyć dziecko z trojgiem genetycznych rodziców. Ten bezprecedensowy przełom może 

uchronić potomstwo przed odziedziczeniem śmiertelnej choroby. Informacja o nielegalnym eksperymencie trafia 

do niewłaściwej osoby. Podczas gdy Robert i Claire ukrywaja się, Jillian sama ponosi konsekwencje i odbywa 

karę. Po dziesięciu latach życia w zazdrości i wykluczeniu Jillian powróca. Nic jej nie powstrzyma przed 

odzyskaniem mężczyzny i dziecka, z którymi miała stworzyć rodzinę.  

 

 

92. 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:  2020-09 

 

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.  

 

 

93. Mężczyzna idealny / Katarzyna Błeszyńska.- Warszawa : Świat Książki 

Wydawnictwo, 2019. 

(Saga pokolenia końca świata / Katarzyna Błeszyńska ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kariera , Mężczyzna , Relacje międzyludzkie , Warszawa 

(woj. mazowieckie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 
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Pełna zaskakujących wydarzeń powieść ukazuje stany świadomości inteligentnego dorobkiewicza, który uciekł   

z prowincji, znalazł się na szczycie, a potem został z niego boleśnie strącony. Inteligentny i przystojny może 

wtopić się w luksusowe życie na XIV piętrze apartamentowca, ale czy ucieczka od korzeni jest w ogóle 

możliwa? Książka o dorastaniu do bycia mężczyzną w świecie w którym wyznacznikiem szczęścia stały się 

materialne substytuty szczęścia, pieniądz i stanowisko. Choroba ojca i nagły powrót do rodzinnego miasteczka, 

prowokuje bohatera do postawienia sobie trudnych pytań; przypomina mu o przeszłości, od której nie da się 

uciec. Jadąc nocą wikła się w sieć skomplikowanych zdarzeń, pokazuje prawdziwego siebie - zmienia gładkie, 

wyprasowane oblicze w twarz na której życie zostawiło głębokie bruzdy.  

 

 

94. Miasteczko / Natalia Nowak-Lewandowska.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Miłość , Nauczyciele szkół średnich , Różnica wieku 

w związku , Społeczności lokalne , Tajemnica , Uczniowie szkół średnich , Doruchów 

(woj. wielkopolskie, pow. ostrzeszowski, gm. Doruchów) , Powieść obyczajowa , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

Niektóre tajemnice należą tylko do nas, w każdej chwili możemy je ujawnić i zmienić bieg naszego życia. 

Przejmująca powieść o małym miasteczku, dawnych tajemnicach i wielkiej miłości. Emocjonująca historia 

ludzkich relacji. Nauczycielka, Monika Romanowska, po kilku latach spędzonych w stolicy wraca do rodzinnego 

Doruchowa. Ma nadzieję odnaleźć tu utracony spokój. Zamiast tego wplątuje się w zakazany romans. W tym 

samym czasie miasteczkiem wstrząsa sprawa śmierci licealisty, który umiera w tajemniczych okolicznościach. 

Rozpoczyna się śledztwo. Ktoś z mieszkańców małego miasteczka nie jest tym, za kogo się podaje, a tajemnice     

z przeszłości nie dają o sobie zapomnieć.  

 

 

95. Miasteczko Rotherweird / Andrew Caldecott ; ilustrowała Sasha Laika ; 

tłumaczyła Katarzyna Krawczyk.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Miasta małe , Milionerzy , Nauczyciele , 

Rzeczywistość alternatywna , Sekrety rodzinne , Szkoły , Wielka Brytania , 

Fantastyka , Powieść 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-09 

 

Witamy w miasteczku Rotherweird! Rok 1558: Dwanaścioro dzieci o talentach niewiarygodnych jak na ich wiek 

zostaje wygnanych przez królową do miasta Rotherweird. Niektórzy uważają je za wyjątkowe, inni za pomiot 

szatana. Jednak wszyscy zgodnie uznają, że trzeba je traktować z respektem i… obawą. Czterysta pięćdziesiąt lat 

później miasto nadal żyje odizolowane od reszty Anglii. I wciąż rządzone historycznym prawem. Niezależne, ale 

zobowiązane do przestrzegania jednego dziwnego warunku: absolutnie nikomu nie wolno badać miasta i jego 

przeszłości. I wtedy do miasta przybywa dwóch ciekawskich gości z zewnątrz: Jonah Oblong, nauczyciel                     

w miejscowej szkole oraz złowrogi miliarder sir Veronal Slickstone, który planuje odnowić zrujnowany miejski 

pałac. Chociaż kierowani całkowicie różnymi motywami, Slickstone i Oblong starają się połączyć przeszłość                 

z teraźniejszością, aż w końcu zaczynają wyścig z czasem – oraz ze sobą nawzajem. Konsekwencje będą 

śmiertelne i zapowiadają apokalipsę…  
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96. Milczenie / Tim Lebbon ; tłumaczenie Beata Gluma, Adrian Napieralski.- 

Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cisza , Jaskinie , Potwory , Powieść , Horror 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

 

Ogromny system jaskiń, odcięty od świata przez miliony lat, był siedliskiem przerażających ślepych stworzeń 

żyjących w absolutnej ciemności. Kiedy jaskinie zostają odkryte, bestie wydostają się na zewnątrz i błyskawicz-

nie rozprzestrzeniają się po całej Europie, polując na wszystko, co wydaje jakiś dźwięk. Ally dobrze wie, jak żyć 

w absolutnej ciszy. Teraz jest dla swojej rodziny jedyną szansą na przeżycie. Muszą opuścić dom i znaleźć 

odosobnione miejsce, by przeczekać katastrofę, która budzi demony również wśród ludzi…  

 

 

97. Miłość klasy średniej / Manuela Gretkowska, Piotr Pietucha.- Warszawa : Świat 

Książki Wydawnictwo, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Problemy małżeńskie , Relacje międzyludzkie , Kalifornia 

(Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść obyczajowa , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

"Miłość klasy średniej" prowokująco zderza kobiecy i męski punkt widzenia na kryzys związku. W pierwszej 

opowieści zdesperowana pisarka ucieka przed małżeńską klęską. Wyjeżdża z nastoletnią córką na stypendium do 

Kalifornii. Egzotyczny świat, niezwykli ludzie, eksperymenty ze środkami zmieniającymi świadomość mają 

ukoić ból. W drugiej historii przypadkowe spotkanie dawnych przyjaciół uruchamia lawinę rujnującą ich                      

z trudem osiągniętą stabilizację. Przestają obowiązywać dotychczasowe prawdy i przyzwoitość.  

 

 

98. Miłość po grecku / Barbara Seeman-Włodarczak.- Poznań : Wydawnictwo 

Replika, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Małżeństwo , Zakochanie , Zdrada małżeńska , 

Ateny (Grecja) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Zofia jest ambitną dziennikarką i perfekcyjną kobietą. Ma dobrą pracę i poczciwego męża, do pełni szczęścia 

brakuje jej tylko… miłości. Takiej rodem z romantycznych lektur albo filmowych romansów. Niestety mąż, 

pospolity zjadacz chleba, nie bardzo się nadaje na płomiennego kochanka. Kiedy splot okoliczności i przypad-

ków rzuca małżonków do przepięknych Aten - Zofii od razu wpada w oko przystojny Grek, Sokrates. Atmosfera 

upalnych dni i długich zmysłowych wieczorów sprzyja ognistemu romansowi, który już wisi w powietrzu… Czy 

Zofia odnajdzie spełnienie u boku Sokratesa? A może nie wszystko złoto, co się świeci?  
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99. Miłość w czasach dyskontów / Daniel Koziarski.- Gdynia : Wydawnictwo Novae 

Res, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Relacje międzyludzkie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

 

Dziś jest dobry moment na miłość - możliwe, że kolejnego już nie będzie. Oliwia ma trzydzieści siedem lat. Po 

średnio udanym doświadczeniu emigracyjnym na Wyspach zdążyła dorobić się w Polsce narzeczonego, pracy              

w korporacji i mieszkania na kredyt. Na jej życiu ciążą jednak trudne doświadczenia z przeszłości, które nie 

pozwalają cieszyć się kolejnymi osiągnięciami i zbliżającym się wielkimi krokami ślubem. Oliwia zdaje sobie 

sprawę, że tak naprawdę wciąż przed czymś ucieka, a jej życie zatrzymało się wiele lat temu, pewnego 

styczniowego dnia.  

 

 

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

 

 

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

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

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i życia? 

 

 

101. Misja Greyhound / C. S. Forester ; tłumaczenie Jerzy Łoziński.- Poznań : Zyski 

i S-ka Wydawnictwo, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Bitwy morskie , Dowódcy , 

Konwojowanie , Marynarka wojenna , Niemcy , Ocean Atlantycki , Stany 

Zjednoczone (USA) , Powieść historyczna , Powieść marynistyczna 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2020-09 
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Na północnym Atlantyku toczy się zażarta bitwa, podczas której życie trzech tysięcy marynarzy zależy od 

decyzji jednego człowieka. Komandor porucznik marynarki wojennej USA George Krause dowodzi 

czterookrętową eskortą, która ma zabezpieczyć przed nieprzyjacielskimi atakami konwój, złożony z trzydziestu 

siedmiu statków, płynący z Ameryki do Anglii przez mroźny Atlantyk. Na konwój polują wilcze stada 

niemieckich okrętów podwodnych i, aby uchronić ważny ładunek, Krause musi rozegrać z U-Bootami grę na 

śmierć i życie, zmagając się przy tym ze zmęczeniem, głodem, pragnieniem i osobistymi demonami. Misja 

Greyhound to klasyka literatury marynistycznej i jedna z najlepszych powieści o II wojnie światowej i toczonej 

wówczas wojnie morskiej. 

 

 

102. Moja doskonała żona / Samantha Downing ; przełożyła Anna Gralak.- Kraków 

: Mando - Wydawnictwo WAM, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Małżeństwo , Zabójstwo seryjne , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

 

Historia naszej miłości jest prosta. Poznałem wspaniałą kobietę. Zakochaliśmy się. Zwierzaliśmy się sobie                    

z największych marzeń i najmroczniejszych sekretów. Przeprowadziliśmy się na przedmieścia. A potem zwykłe 

życie przestało nam wystarczać... Żyjemy i wyglądamy jak zwyczajna para. Jesteśmy twoimi sąsiadami, nasze 

dzieci przyjaźnią się ze sobą, a my umawiamy się czasem na obiad. Każde małżeństwo ma jednak swoją ciemną 

stronę. Swoje tajemnice. I sposoby na ratowanie związku, który często zabija rutyna. Nikt jednak nie chce 

zabijać. Ale czasem to nieuniknione… 

 

 

103. Moja siostra morduje seryjnie / Oyinkan Braithwaite ; z angielskiego przełożyła 

Macieja Mazan.- Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czarny humor , Zabójstwo seryjne , Rodzeństwo , Powieść , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-niger.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Wybuchowa jak granat, pełna mrocznego humoru nigeryjska powieść o kobiecie, której młodsza siostra ma 

nieprzyjemny zwyczaj zabijania swoich chłopaków.  

 

 

104. Mord na Zimnych Wodach / Małgorzata Grosman.- Poznań : Zysk i S-ka 

Wydawnictwo, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Seryjni zabójcy , Zimne Wody (Bydgoszcz ; część miasta) , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 
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Rok 1926, Bydgoszcz. Znalezienie zwłok młodej kobiety na wyspie na Zimnych Wodach staje się początkiem 

śledztwa prowadzonego przez podwładnych aspiranta Andrzeja Fąferka. Krok po kroku, z wykorzystaniem 

najnowszych ówczesnych technik śledczych, policjanci odkrywają mroczną historię seryjnego mordercy, która 

odciska się na życiu wielu mieszkańców miasta. Giną młode kobiety, morderca otacza ciała ofiar żołędziami. 

Czy te morderstwa mają coś wspólnego z serią zabójstw kobiet sprzed trzech lat? Wówczas mordercy nie 

znaleziono. W tej historii fakty mieszają się z fikcją. Miejsca, które naprawdę istniały, a często nadal istnieją, 

sąsiadują ze stworzonymi na potrzeby książki. Otrzymujemy więc alternatywną historię ludzi, miejsc i zdarzeń, 

bardzo mocno odwołującą się do realiów.  

 

 

105. Morderstwo na Île Sordou / M. L. Longworth ; przekład Małgorzata 

Trzebiatowska.- Sopot : Smak Słowa, 2020. 

(Verlaque i Bonnet na tropie / Mary Lou Longworth ; 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antoine Verlaque (postać fikcyjna) , Marine Bonnet (postać 

fikcyjna) , Wakacje , Wyspa , Morze Śródziemne , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-kanad.  

Nowości:  2020-09 

 

 

Antoine Verlaque i Marine Bonnet znów są razem i mają nadzieję na odprężające wakacje na wyspie Sordou, ale 

ktoś ma inne plany. Hotelarze Maxime i Catherine Le Bon wydali oszczędności życia na renowację hotelu 

znajdującego się na jednej z zalanych słońcem wysp archipelagu u wybrzeży Marsylii. By uczcić wielkie 

otwarcie, do Verlaque’a i Bonnet dołącza grupa uprzywilejowanych gości: najlepsza przyjaciółka Marine, osoba 

spontaniczna i niezależna, starzejący się gwiazdor filmowy, jego dużo młodsza żona i jej zdegustowany syn, para 

miłych amerykańskich turystów i zrzędliwe małżeństwo z Paryża. Jednak zamordowanie jednego z gości rzuca 

się cieniem na wakacjach wszystkich obecnych, a sprawy przybierają jeszcze gorszy obrót, gdy gwałtowny 

sztorm odcina wszelką komunikację z lądem. Czy zabójca uderzy jeszcze raz? Podobnie jak Donna Leon                       

i Andrea Camilleri, w tym tomie cieszącej się dużym uznaniem serii kryminałów M. L. Longworth oczarowuje 

miłośników gatunku opisami dobrego jedzenia i pięknych krajobrazów. 

 

 

106. Morderstwo przy rue Dumas / M. L. Longworth ; przekład Anna Krochmal.- 

Sopot : Smak Słowa, 2018. 

(Verlaque i Bonnet na tropie / Mary Lou Longworth ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antoine Verlaque (postać fikcyjna) , Marine Bonnet (postać 

fikcyjna) , Nauczyciele akademiccy , Studenci , Zabójstwo , Aix-en-Provence 

(Francja) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-kanad.  

Nowości:  2020-09 

 

Kiedy dziekan Wydziału Teologii na Uniwersytecie w Aix zostaje znaleziony martwy, sędzia Verlaque nie może 

wyjść ze zdumienia. Profesor Moutte miał właśnie ogłosić nazwisko zdobywcy prestiżowego stypendium,                    

a także mianować swojego następcę, który zamieszka w budzącym powszechne pożądanie apartamencie                     

w siedemnastowiecznej rezydencji. Na długiej liście podejrzanych znaleźli się potencjalni beneficjenci 

stypendium i inne osoby bliskie profesorowi, jednak Verlaque wątpi, że ktokolwiek spośród gorliwych 

studentów lub ich zdesperowanych nauczycieli jest zdolny do morderstwa. Musi więc kopać głębiej. Z pomocą 

Marine oraz jej dzielnej matki Verlaque odkrywa świat, który jest bardziej skomplikowany niż polityka 

uniwersytetu.  
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107. Morderstwo w winnicy / M. L. Longworth ; przekład Małgorzata 

Trzebiatowska.- Sopot : Smak Słowa, 2019. 

(Verlaque i Bonnet na tropie / Mary Lou Longworth ; 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antoine Verlaque (postać fikcyjna) , Marine Bonnet (postać 

fikcyjna) , Winnica , Zabójstwo , Aix-en-Provence (Francja) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-kanad.  

Nowości:  2020-09 

 

 

Właściciel winnicy Olivier Bonnard jest zdruzgotany, gdy odkrywa, że z jego piwnicy zostaje skradziony zapas 

bezcennego, starego wina. Wkrótce potem w Palais de Justice pojawia się Monsieur Gilles d’Arras, by zgłosić 

kolejne tajemnicze zaginięcie. Jego żona Pauline zniknęła. Madame zawsze była bardzo silną kobietą, ale                    

w ostatnich tygodniach wałęsała się po mieście w kapciach i bez powodu wybuchała płaczem. Kiedy pojawia się 

mistral i łagodzi upały późnego lata, komisarz Paulik odbiera pilny telefon od Bonnarda - właśnie odnalazł on 

Pauline d’Arras w winnicy. Martwą. Verlaque i Bonnet po raz kolejny prowadzą dochodzenie w ich jak 

dotychczas najbardziej skomplikowanej sprawie.  

 

 

108. Mroczny świt / Klaudiusz Szymańczak.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  John Slade (postać fikcyjna) , Robert Laurentowicz (postać 

fikcyjna) , Agenci FBI , Policjanci , Pornografia dziecięca , Zabójstwo seryjne , 

Polska , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

Stany Zjednoczone. W luksusowym apartamencie na Manhattanie zostaje znalezione ciało prokuratora. Ślad po 

nakłuciu, nacięcie na czole, lalki starannie ułożone na fotelu i muzyka klasyczna w tle - oto niecodzienne 

okoliczności jego śmierci. Dochodzenie prowadzą John Slade, agent FBI o polskich korzeniach, oraz Karen Lee, 

mająca bacznie obserwować swojego partnera. Wkrótce sprawy zaczynają się komplikować, giną kolejni 

pracownicy federalni, a śledczy dostrzegają, że każdemu z morderstw towarzyszy zagadkowy szczegół związany 

z Polską. Tylko co łączy zabójstwa, muzykę Krzysztofa Pendereckiego, swastykę i Nóż w wodzie Romana 

Polańskiego? Polska. Nadkomisarz Robert Laurentowicz prowadzi sprawę siatki przestępczej odpowiedzialnej za 

nagrywanie i rozprowadzanie brutalnej pornografii dziecięcej. Tropy prowadzą do Gdańska, gdzie w domu dla 

księży emerytów mieszka były proboszcz, w przeszłości związany z Solidarnością. Duchowny, posądzony 

niegdyś o molestowanie dziewczynki, nigdy nie został skazany, zaś jego oskarżyciel musiał wyjechać z kraju. 

Laurentowicz zaczyna jednak coraz wyraźniej dostrzegać, że trwające śledztwo może przybrać bardzo 

nieoczekiwany zwrot. Równie zaskakujący jak nagłe zniknięcie Slade’a, który wydaje się być kluczem do 

powiązania tych obydwu spraw…  

 

109. Nad Zbruczem / Wiesław Helak.- Wydanie 2.- Kraków : Arcana, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kosmopolityzm , Polacy za granicą , Świadomość narodowa 

, Wolność , Ziemiaństwo , Galicja (kraina historyczna) , Wiedeń (Austria) , Powieść 

historyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 
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Wiesław Helak opowiada o Polsce, której nie było, która istniała jedynie w pamięci i w snach naszych 

przodków, a której bronili przed rosyjską, a później sowiecką przemocą, przed terrorem germanizacji, ale                        

i wynarodowieniem, do czego zachęcał trzeci z zaborców - austriacki, może najbardziej podstępny. Opowiada             

o determinacji i heroizmie tych, o których Zygmunt Krasiński przedwcześnie, ale jednak proroczo napisał, że 

zniknęli z powierzchni ziemi i wielkie milczenie jest po nich. Otóż, Helak milczenie to przerywa. 

Nieprzypadkowo sytuując fabułę swej powieści u stóp Okopów Świętej Trójcy. W trakcie lektury „Nad 

Zbruczem” nie natrafimy na choćby jeden fałszywy ton. Zgodnie z dewizą ojca Konstantego, bohatera powieści 

podporządkowana jest ona dwu zasadom: harmonii i piękna. Dobro nazywane jest tu po imieniu, podobnie jak 

zło; o żadnych relatywizmach czy względach poprawnościowych nie ma mowy. Kto to powiedział? „Jestem 

Polakiem - więc mam obowiązki polskie; są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy 

przedstawiam typ człowieka”. No więc, „Nad Zbruczem” jest książką o dążeniach do osiągnięcia możliwie 

najwyższego stopnia człowieczeństwa. Na drodze tej Konstanty upada, lecz podnosi się, ponosi klęski, by                          

w rezultacie zwyciężyć, dokonuje błędnych wyborów, ale potrafi winy te odkupić.  

 

 

110. Nagła zmiana planu / Ewelina Miśkiewicz.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przyjaźń , Randka , Rozwód , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

 

Lena ma 35 lat i jej życie właśnie legło w gruzach. Po latach udanego, jak jej się zdawało, małżeństwa Paweł 

postanowił odejść. Zdradzona Lena ma tylko jedno wyjście: nauczyć się żyć bez niego. Gdy znalezienie pracy 

okazuje się prawdziwym wyzwaniem, a ukochana mamusia zdecydowanie zbyt mocno angażuje się w życie 

uczuciowe Leny, czas szukać ratunku. Z pomocą ruszają niezastąpione przyjaciółki. Zwariowana Anka, 

niezależna Karolina i poukładana Ewa znajdą rozwiązanie każdego problemu. Na początek – nowa miłość! Czy 

randka w ciemno na weselu to dobry pomysł? Jaką rolę w życiu Leny odegra tajemniczy Karol? I jak wiele 

trzeba zaryzykować, aby wreszcie osiągnąć pełnię szczęścia?  

 

 

111. Nasz dom płonie / Bonnie Kistler ; przekład Paulina Surniak.- Poznań : Czwarta 

Strona - Grupa Wydawnictwa Poznańskiego; copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kłamstwo , Rodzina , Wypadki , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

 

Tej poruszającej powieści długo nie zapomnisz! Zaskakująca i pełna emocji historia o skomplikowanych 

relacjach i sile rodzinnych więzi  To tylko nastoletni wybryk. Chociaż Kip wypił na imprezie trochę za dużo                  

i spowodował wypadek samochodowy, wydaje się, że ujdzie mu to na sucho. Jednak nagle umiera jego 

przyrodnia siostra. Tamtego dnia Chrissy jechała razem z bratem, więc policja szybko łączy fakty, ale Kip 

zarzeka się, że to wszystko wyglądało inaczej. Czy wzajemne oskarżenia sprawią, że rodzina rozsypie się na 

kawałki?  
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112. Negatyw / Klaudiusz Szymańczak.- Warszawa : Burda Publishing Polska, 

copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  John Slade (postać fikcyjna) , Robert Laurentowicz (postać 

fikcyjna) , Agenci FBI , Emigracja , Policjanci , Tajemnica , Harlem (Nowy Jork ; 

część miasta) , Praga (Warszawa ; część miasta) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

Nic nie jest takie, jakie się wydaje. Rasowy kryminał, który nie da o sobie zapomnieć. Nie ma bowiem nic 

ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Łk 8, 

17 Na warszawskiej Pradze policja znajduje zwłoki syna amerykańskiego dyplomaty - nagie, wiszące na 

łańcuchu w kanale ściekowym. Niedługo później w hostelu w Harlemie zostaje zamordowany młody turysta,                

a narzędziem zbrodni okazuje się… pozytywka. Nikt nie wie, kim jest mężczyzna i czemu przyjechał do 

Nowego Jorku z torbą pełną gotówki. Oba śledztwa prowadzi John Slade - agent FBI, który świetnie mówi po 

polsku, a z powodu szczególnych upodobań zyskał ksywkę Filozof. Jak na rasowego agenta przystało, ma 

skomplikowane życie osobiste, a do tego doskonale łączy zamiłowanie do sztuki nowoczesnej i jacka danielsa. 

Nie jest oczywiście zupełnie kryształowy… Jego tajemnica może odwrócić bieg śledztw i wywrócić wszystko do 

góry nogami. Przeszłość w końcu cię dopadnie.  

 

 

113. Nie odpisuj / Marcel Moss- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Depresja , Media społecznościowe , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

 

 

"Żałuję, że przeczytałam tę wiadomość... To okrutne, ale żywię się cierpieniem innych ludzi. Cudze nieszczęście 

dodaje mi otuchy i uzmysławia, że świat nie zmówił się przeciwko mnie. Nie tylko ja mam pod górkę." Martyna 

prowadzi profil społecznościowy, na którym internauci anonimowo zdradzają swoje tajemnice. Pogrążona                  

w depresji kobieta zaczytuje się w problemach obcych ludzi, których cierpienie dodaje jej otuchy. Wydaje jej się 

nawet, że zna swoich czytelników lepiej niż oni sami. Pewnego dnia dostaje jednak wiadomość, którą powinna 

była zignorować. Opróżniona butelka wina sprawia, że dziewczyna traci czujność i odpisuje. W jednej chwili 

Martyna przestaje być tylko powiernicą sekretów anonimowych internautów. Od teraz staje się częścią czyjegoś 

życia, które jest jeszcze bardziej przerażające niż to opisywane w zwierzeniach. Gdyby tylko nie odpisała na tę 

wiadomość…  

 

 

114. Nie wiesz wszystkiego / Marcel Moss.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2020. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nastolatki , Oskarżenie , Relacje międzyludzkie , 

Samobójstwo , Trudne sytuacje życiowe , Uczniowie szkół średnich , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 
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Uczniami prestiżowego warszawskiego liceum wstrząsa wiadomość o śmierci dwojga uczniów. Otylia - szkolny 

wyrzutek i niedoszła samobójczyni. Alan - najpopularniejszy uczeń w liceum i kapitan drużyny siatkówki. Nie 

znali się, pochodzili z innych środowisk, ale z jakiegoś powodu oboje spotkali się w nocy na dachu opuszczonej 

hali i skoczyli, umierając na miejscu. Opinia publiczna szybko wydaje wyrok i oskarża Otylię o nakłonienie 

Alana do samobójstwa. Jej najlepsza przyjaciółka Marta nie wierzy, że dziewczyna byłaby do tego zdolna. 

Pewnego dnia ktoś wysyła wiadomość, która staje się początkiem zabawy w kotka i myszkę z osobą, która zna 

prawdę i zamierza ją ujawnić na własnych warunkach.  

 

 

115. Niebezpieczna gra / Aleksandra Szatarska.- Gdynia : Wydawnictwo Novae Res, 

copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bunt , Kłamstwo , Krainy i światy fikcyjne , Władza , 

Zdolności nadprzyrodzone , Fantasy , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Alex i Nathaniel są młodzi, bogaci i wydają się wieść zupełnie normalne, beztroskie życie. Wkrótce jednak 

okaże się, że ich na pozór idealny związek oparty jest na kłamstwach. Alex bowiem wcale nie jest zwyczajną 

dziewczyną, tylko obdarzoną nadprzyrodzonymi mocami córką króla Ter, PeteraLangendorfa. A Nathaniel… on 

jest po drugiej stronie barykady. Jako szef ruchu oporu pragnie tylko jednego: wyzwolenia swojego kraju od 

ambicji zaborczego władcy. Planuje zamach na PeteraLangendorfa i zamierza wykorzystać do tego celu Alex. 

Może to być jednak zadanie znacznie trudniejsze, niż mu się wydawało… Do czego posunie się Nathaniel? Czy 

zdoła przekonać córkę króla, by stanęła po jego stronie? W tej grze nie ma żadnych reguł…  

 

 

116. Niebo na uwięzi / Christine Leunens ; przełożył Mariusz Warda.- Poznań : Zysk 

i S-ka Wydawnictwo, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hitler-Jugend , Antysemityzm , Bliskie związki 

międzyludzkie , Faszyzm , Młodzież , Nazizm , Ratowanie Żydów i pomoc Żydom 

(1939-1945) , Wiedeń (Austria) , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-nowozel.  

Nowości:  2020-09 

 

 

Johannes, gorliwy członek Hitlerjugend, dorastający w latach czterdziestych w Austrii po aneksji przez Trzecią 

Rzeszę, po ciężkim urazie podczas nalotu odkrywa, że jego rodzice ukrywają żydowską dziewczynę imieniem 

Elsa w sekretnym pomieszczeniu w ich dużym, wiedeńskim domu. Początkowa zgroza, jaka go ogarnia, 

przeistacza się w zainteresowanie, a następnie w miłość i obsesję. Po zniknięciu rodziców Johannes odkrywa, że 

jest jedyną osobą świadomą obecności Elsy w domu, jak również jedynym człowiekiem odpowiedzialnym za jej 

przetrwanie. Manipulując i poddając się manipulacji, Johannes obawia się końca wojny: wraz z nią nadejdzie 

perspektywa utraty Elsy i koniec ich związku obejmującego pasję i obsesję, podległość i apatię, miłość                          

i nienawiść.  
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117. Nieobecność / Magdalena Piekorz, Ewa Kopsik.- Katowice : Wydawnictwo 

Sonia Draga, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Borelioza , Chorzy , Cierpienie , Kobieta , Tancerze baletu , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Literacka opowieść o walce z boreliozą inspirowana przeżyciami reżyserki kultowego filmu Pręgi. Opowieść               

o walce z chorobą, której przyglądała się cała Polska. Historia inspirowana przeżyciami reżyserki Magdaleny 

Piekorz. W życiu uzdolnionej baletnicy wszystko zaczyna się układać. Dostaje upragnioną rolę, spotyka 

mężczyznę, przy którym wreszcie czuje się szczęśliwa i kochana. Kres idylli przychodzi niespodziewanie. 

Ciężka choroba przekreśla wszystkie plany, odbiera sprawność i wymarzoną pracę. Kolejni lekarze bezradnie 

rozkładają ręce. Życie młodej kobiety zamienia się w piekło. W końcu słyszy diagnozę: borelioza. Do tragedii 

doprowadza ukąszenie kleszcza sprzed 10 lat. Rozpaczliwa walka o życie nie uznaje kompromisów i wystawia 

na próbę miłość. Nie jest jednak silniejsza od chęci powrotu na scenę.  

 

 

118. Niespokojne lata / Wiktoria Gische.- Kraków : Mando, copyright 2020. 

(Kamienica pod Irysami / Wiktoria Gische) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Feminizm , Kobieta , Miłość , Samodzielność , Sufrażystki , 

Kraków (woj. małopolskie) , Powieść historyczna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

My, kobiety, chcemy całego życia! Początek XX wieku. Eleonora ma wszystko, czego może pragnąć 

dziewczyna w przedwojennym Krakowie. Uroda, pewność siebie i piękne stroje wyróżniają ją spośród młodych 

kobiet na balach i przyjęciach. Zwraca uwagę mężczyzn. Przystojny hrabia Julian nie może oderwać od niej 

wzroku. To wszystko jednak jej nie wystarcza. Eleonora chce więcej. Marzy o tym, aby być niezależna. Młodość 

i energia napędzają ją do działania. W czasach gdy szczytem odwagi i wolności kobiety jest palenie papierosów 

czy jazda na rowerze, ona słucha wykładów uniwersyteckich i walczy o samodzielność. Pociąga ją nowy ruch 

feministyczny, o którym zaczyna się robić coraz głośniej. Barwna, porywająca historia poszukiwania szczęścia                 

i spełnienia w świecie jasno określonych zasad oraz ciasnych konwenansów. Miłość, która wzmacnia się we 

wspólnym dążeniu do przełamania hipokryzji i niesprawiedliwych ograniczeń.  

 

 

119. Nieszczęścia chodzą stadami / Agata Przybyłek.- Wydanie 2.- Poznań : Czwarta 

Strona - Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby w wieku starszym , Prowincja , Rodzina , Uprzedzenia 

, Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 
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Halina, matka Iwonki – bohaterki znanej z „Nie zmienił się tylko blond” – nie może pogodzić się z wyprowa-

dzką córki oraz wnuków z domu. Lekarstwem na złe samopoczucie starszej pani ma okazać się przyjazd jej córki 

chrzestnej – Martusi. Dziewczyna wraca do Sosenek po kilku latach pobytu w Anglii. Przywozi ze sobą dwójkę 

dzieci: kilkuletnią Marysię i trzymiesięcznego Krzysia. Kiedy Halina odkrywa, że chłopiec jest czarnoskóry, robi 

wszystko, by nie dowiedział się o tym żaden mieszkaniec wsi i… żeby chrześnica jak najszybciej wyprowadziła 

się z jej domu. Starsza pani każe usunąć wszelkie „luksusy”, zarządza cowieczorne wyłączanie prądu, karmi 

Martusię zdrowym, prostym jedzeniem (czytaj: głodzi). Brzmi tragicznie? Niekoniecznie!  

 

 

120. Nowoczesna macocha / Karolina Nowek.- Gdynia : Wydawnictwo 

Manufaktura Słów, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Macochy i pasierbowie , Opiekunki i opiekunowie dziecięcy 

, Sekrety rodzinne , Zdrada małżeńska , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

Wioletta prowadzi pozornie szczęśliwe życie: mieszka w dużym domu wraz z kilkorgiem dzieci i kochającym, 

dobrze zarabiającym mężem. Kiedy jednak zatrudnia nową nianię, a wydarzenia z przeszłości dają o sobie znać, 

znajduje się na życiowym zakręcie. Jednak nie na darmo zapracowała na miano nowoczesnej macochy. Piękna 

opowieść o zdradach, pokusach, ale przede wszystkim - wielkiej namiętności.  

 

 

121. O jeden krok za daleko / Agata Suchocka.- Poznań : Wydawnictwo Replika, 

copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alkoholicy , Jeźdźcy , Matki i córki , Patologia społeczna , 

Stadnina , Trauma , Wypadki w sporcie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Ada jest matką dorastającej córki, zmagającą się z alkoholizmem i wypadkiem, który zdruzgotał jej karierę 

amazonki i prywatne życie. Egzystująca w enklawie blokowiska na odludziu, nie potrafi uzdrowić swoich relacji 

z matką i córką. Robert jest „mężczyzną z przeszłością”, skrywającym bolesną tajemnicę, próbującym odkupić 

winy, którymi sam siebie obarczył. Usiłuje dźwignąć do dawnej świetności podupadającą stadninę. Niegdyś 

oboje kochali konie... Dlaczego to się zmieniło i jak do tego doszło?  

 

122. O piciu / Charles Bukowski ; opracowanie Abel Debritto ; [nowe teksty w 

przekładzie Krzysztofa Obłuckiego ; teksty już wydane przełożyli: Marek Fedyszak, 

Piotr Madej, Lesław Ludwig, Jacek Lachowski, Michał Przybysz, Robert Sudół, Jan 

Krzysztof Kelus, Leszek Engelking, Michał Kłobukowski, Teresa Tyszowiecka-

Tarkowska].- Warszawa : Noir sur Blanc, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alkohole , Alkoholizm , Pisarstwo , Twórczość , Antologia , 

Listy , Pamiętniki i wspomnienia , Wiersze 

Sygnatura:  WG-82-1 

   Nowości:  2020-09 
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Dla samozwańczego „starego świntucha” alkohol był niszczycielską muzą, odpowiedzialną w tym samym 

stopniu za największe pisarskie wzloty, jak i najbardziej dotkliwe życiowe upadki. Był wytrychem i kluczem do 

wszelkich drzwi: pozwalał mu znosić samotność i towarzystwo, być poetą, kochankiem, przyjacielem. Zbiór             

"O piciu", zredagowany przez Abla Debritto, to mieszanka prozy i poezji, tekstów mocnych, smutnych                       

i ironicznych, doskonale opisujących tę skomplikowaną „relację” twórcy i zatrutego źródła. Lektura uderzająca 

do głowy i obowiązkowa dla miłośników bezkompromisowego i boleśnie szczerego pisarstwa Bukowskiego. 

 

 

123. Odległe brzegi / Kristin Hannah ; z angielskiego przełożyła Bożena 

Krzyżanowska.- Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Problemy małżeńskie , Relacje międzyludzkie , 

Rodzina , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Elisabeth i Jack mają za sobą dwadzieścia lat małżeństwa. Kiedy ich córki wyprowadzają się z domu, dociera do 

nich, że ich związek się wypalił - stał się konwencjonalny i pozbawiony miłości. Rozmyślania o niewykorzy-

stanych szansach doprowadzają do separacja, która jednak nie przynosi im szczęścia. Choć każde z nich odnosi 

sukcesy zawodowe, to oboje odkrywają, że bez siebie nie będą mogli być szczęśliwi. Czy uda się na nowo 

rozpalić namiętność i poczuć miłość? Kristin Hannah, przypomina nam o najcenniejszych darach, jakie 

dostajemy od życia: przyjaciołach, rodzinie, a także sile potrzebnej do dokonywania potrzebnych zmian...                     

i odwadze do przebaczania.  

 

 

124. Ogród kobiet / Carla Montero ; przełożył Wojciech Charchalis.- Poznań : Dom 

Wydawniczy Rebis, 2020. 

 

 

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

Sekrety rodzinne , Wybory życiowe , Barcelona (Hiszpania) , Włochy , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-hiszp.  

Nowości:  2020-09 

 

 

Barcelona, początek XXI wieku. Gianna odnosi sukcesy jako architektka, romansuje z przystojnym aktorem                  

i wkrótce będzie musiała podjąć decyzje, które zaważą na jej życiu. A że nie wszystko układa się tak, jak by 

sobie życzyła, postanawia wyruszyć do Włoch w poszukiwaniu własnych korzeni. Nawet się nie spodziewa, 

czym ta podróż się dla niej skończy. Castelupo, początek XX wieku. Młyn na obrzeżach włoskiego miasteczka 

jest domem Anice, niezwykłej dziewczyny, która zna się na ziołach i zaklęciach. Anice kocha ze wzajemnością, 

ale kiedy wydaje jej się, że szczęście jest w zasięgu ręki, wybucha wojna. Dwie kobiety, dwa pokolenia, dwa 

punkty na mapie – oto splątana historia rodziny Verelli i odkrywania tego, co w życiu najważniejsze: miłości, 

przyjaźni i miejsca, które nazywamy domem.  
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125. 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:  2020-09 

 

 

 

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…  

 

 

126. Ostatni wyrok / Bartosz Lech Grykowski.- Katowice : Wydawnictwo Sonia 

Draga, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Nadużycie funkcji publicznej , Prawnicy , 

Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Warszawa 2016. W toalecie sądu okręgowego w przerwie rozprawy rozwodowej Alicji i Marcela Zawistowskich 

zostaje znalezione ciało sędzi Anety Kowalczyk. Młody prokurator Tomasz Wilczur mający opinię karierowicza 

chce jak najszybciej wskazać sprawcę i zamknąć śledztwo. Dysponując skąpymi dowodami, oskarża radcę 

prawnego Piotra Radeckiego. Obrony Radeckiego podejmuje się jego szef i przyjaciel Artur Wieloszewski, ale 

oskarżony nie ułatwia mu zadania, konsekwentnie milcząc. Kiedy wraz z rozwojem śledztwa na jaw wychodzą 

niejasne powiązania zamordowanej, a trop prowadzi do warszawskiego ratusza i sprawy reprywatyzacji 

nieruchomości, Wieloszewski musi połączyć siły z Krzysztofem Lasotą, blogerem piszącym o sprawach 

kryminalnych, który wykazuje spore zainteresowanie podejrzanymi interesami Zawistowskiego i nadużyciami              

w prokuraturze. Dzięki nowym informacjom zdeterminowany Wieloszewski dociera do brudnych urzędniczych 

interesów i spraw, o których niejedna rodzina wolałaby milczeć…  

 

 

127. Ostatnia debiutantka / Lesley Lokko ; z angielskiego przełożyła Hanna 

Kulczycka-Tonderska.- Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2020. 

 

 

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

Rodzeństwo , Sekrety rodzinne , Wielka Brytania , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-09 
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Porywający dramat o relacjach między siostrami i z dawna skrywanych sekretach rodzinnych. Posiadłość 

Chalfont Hall w Dorset, rok 1938. Gdy krawcowa wpina ostatnie szpilki, by dopasować jej suknię, 

czternastoletnia Kit zastanawia się, dlaczego musi razem ze swoją siostrą Lily udać się na dwór królewski                    

i obserwować moment, gdy siostra zostanie tam przedstawiona. Z tak elegencką powierzchownością Lily miała 

zagwarantowane miejsce wśród śmietanki towarzyskiej. Życie pełne przyjęć i krążących wokół niej kawalerów 

na wydaniu leżało na wyciągnięcie ręki. Teraz Kit pozostało jedynie przemykanie się na paluszkach po całym 

Chalfont i słuchanie przypadkowych rozmów dorosłych. Wkrótce jednak przyjazd gościa z Niemiec wprawi                  

w ruch łańcuch zdarzeń, których nikt się nie spodziewa, a lata później szok wywołany nimi wstrząśnie kolejnym 

pokoleniem...  

 

 

128. Pensjonat Samotnych Serc / Zofia Ossowska.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby samotne , Przemoc emocjonalna , Relacje 

międzyludzkie , Sekrety rodzinne , Zawód miłosny , Pojezierze Mazurskie , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

Wzruszająca powieść o wielkiej miłości dla wielbicieli "Alibi na szczęście" i "Domu nad rozlewiskiem". Tego 

miejsca nie znajdziesz w Internecie. Nie mówią też o nim w telewizji. Mimo to wszyscy wiedzą, że w pobliżu 

jednego z mazurskich jezior, pośród drzew i krętych leśnych alejek znajduje się Pensjonat samotnych serc. Stary, 

piętrowy dom, w którym zawsze możesz liczyć na wsparcie i zrozumienie. Dom, którego gospodyni, pani 

Wiesia, robi najlepszą szarlotkę na świecie i wszystkich gości traktuje jak własne dzieci. Dom, którego tak 

bardzo teraz potrzebujesz. Matylda przyjeżdża do Pensjonatu z tajemnicą, której boi się wyjawić nawet pani 

Wiesi. Dlaczego milczy i codziennie płacze przed snem? Przed kim się ukrywa? Kogo tak bardzo się boi? Jedyna 

osoba, przy której Matylda czuje się bezpiecznie, to syn pani Wiesi, pomagający kobiecie przy prowadzeniu 

Pensjonatu i próbujący dojść do siebie po rodzinnej tragedii. Dwa samotne serca dostaną szansę zabić tym 

samym rytmem. By tak się jednak stało, Matylda musi stawić czoła bolesnej przeszłości, która nie daje o sobie 

zapomnieć.  

 

 

129. Pieśń księżyca / seria stworzona przez L.J. Smith ; przekład Maja Kittel, 

Agnieszka Myśliwy.- Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2012. 

(Pamiętniki wampirów / Smith, Lisa Jane ; ks. 6) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzeństwo , Trójkąt miłosny , Wampir (stworzenie 

fantastyczne) , Powieść , Fantastyka , Horror 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-09 

 

 

Dwa wampiry. Dwaj nienawidzący się bracia. I piękna dziewczyna, której obaj pragną… Elena: po ucieczce                 

z Mrocznego Wymiaru myśli już tylko o wyjeździe - do college’u, gdzie poznali się jej rodzice. Czuje, że to 

będzie najlepszy rok, dla niej i dla Stefano. Damon: przeżył i stał się inny, bardziej łagodny, bardziej… ludzki? 

Czy pożegnał na zawsze mrok, który spowijał jego duszę? Stefano: wierzy, że znów ma brata. Lecz czy 

powinien mu ufać? Zostawili za sobą Fell′s Church, lecz nie swoją przeszłość. Bo nie mogą uciec przed 

przeznaczeniem. A Elena nie może dłużej zaprzeczać, że kocha obu braci - ponad życie…  
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130. Pieśń serca / Richard Paul Evans ; tłumaczenie Hanna de Broekere.- Kraków : 

Znak Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2020. 

(Opowieści sprzedawcy marzeń / Richard Paul Evans ; cz. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Charles James (postać fikcyjna) , Miłość , Poczucie straty , 

Powroty , Rodzina , Uznanie za zmarłego , Droga 66 (Stany Zjednoczone) , Stany 

Zjednoczone (USA) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-09 

 

Charles James pragnie tylko jednego: spotkać się z kobietą swojego życia i poprosić ją o wybaczenie. Przeżył 

wstrząs, gdy samolot, którym miał lecieć, rozbił się – wszyscy uznali mężczyznę za zmarłego. Zrozumiał wtedy, 

że w jego życiu było za mało miłości. Teraz marzy jedynie o spotkaniu ze swoją ukochaną – byłą żoną Monicą.  

Czy licząca kilka tysięcy kilometrów droga, którą zamierza przebyć, pozwoli mu odkupić winy? Czy odzyska 

szczęście, które utracił przez własny egoizm i chciwość? Czy dostanie szansę, by narodzić się na nowo?  

Aborygeni wierzą, że aby naprawdę dojrzeć jako człowiek, należy udać się w samotną wędrówkę. Dzięki niej 

można poznać siebie i odkryć swoje przeznaczenie. Tę drogę nazywają pieśnią serca. Charles podejmuje 

wyzwanie, ale czy zdoła zmienić swoje życie i naprawić krzywdy, które wyrządził? Czy jego serce będzie 

umiało naprawdę zaśpiewać?  

 

 

131. Pięć gwiazdek dla ciebie / Charlotte Lucas ; z niemieckiego przełożyła Renata 

Pol.- Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nauczyciele , Relacje międzyludzkie , Przemoc w szkole , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-niem.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Istnieje prosta recepta na dobre życie: Trzeba jedynie unikać wszystkiego, co złe. Konrad jest o tym przekonany, 

bo przeżył już wystarczająco wiele ciężkich chwil. Zarabia na życie pisząc recenzje produktów wedle życzenia 

zleceniodawcy. Również w życiu prywatnym wycenia wszystko liczbą gwiazdek: sprawną kasjerkę, letnią 

kawę... i Pię - nową wychowawczynię swojej córki. Za ładna, zbyt niepewna siebie, nie nadaje się do zawodu 

nauczyciela. Tylko dwie na pięć możliwych gwiazdek. Kiedy Pia się o tym dowie, zechce dać Konradowi 

nauczkę. W jej plan idealnie wpisuje się fakt wybrania Konrada nowym reprezentantem rodziców. Narzuca więc 

na niego uciążliwe zadania, które każdego przyprawiłyby o mocny ból głowy. Ale gdy jeden z jej uczniów 

zaczyna być prześladowany, właśnie Konrad nieoczekiwanie przychodzi z pomocą.  

 

 

132. Pięć lat z życia Dannie Kohan / Rebecca Serle ; przełożyła Agnieszka Brodzik.- 

Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Miłość , Podróże w czasie , Prawnicy , Przyjaźń , 

Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-09 
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Dannie Kohan żyje według ścisłego planu. Wie, że poranny prysznic i makijaż zajmują jej równo trzydzieści 

sześć minut. Jeśli dodatkowo myje włosy - czterdzieści trzy minuty. Uważa, że związek powinien trwać 

dwadzieścia cztery miesiące nim para ze sobą zamieszka, a trzydziestka to idealny wiek na ślub. Dannie Kohan 

jest osobą, dla której odpowiedź na pytanie "Gdzie widzisz siebie za pięć lat?" nie stanowi najmniejszego 

problemu. Ma przecież wszystko zaplanowane. 15 grudnia 2020 roku. Dannie po udanej rozmowie kwalifika-

cyjnej w wymarzonej kancelarii prawnej umawia się ze swoim chłopakiem na romantyczną kolację, która 

przeradza się w bajkowe zaręczyny. Wszystko idzie zgodnie z planem, aż do momentu, w którym Dannie 

zasypia i budzi się… w 2025 roku w innym mieszkaniu, z innym pierścionkiem zaręczynowym na palcu i przy 

zupełnie obcym mężczyźnie. Po godzinie budzi się ponownie, tym razem w dobrze znanym sobie świecie. Ale 

czy to na pewno ten sam świat? A co, jeśli mężczyzna z jej snu istnieje naprawdę? Co, jeśli wkrótce naprawdę 

się spotkają?  

 

 

133. Piękne zło / Annie Ward ; przełożyła Agata Ostrowska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Czarna Owca, 2020. 

(Thriller Psychologiczny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzina , Stres pourazowy , Tajemnica , Zabójstwo , Powieść 

psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-09 

 

 

Oddana żona, wierny mąż i okrutna zbrodnia. Nigdy nie odgadniesz, kto ma ręce splamione krwią… Maddie                

i Ian poznali się na przyjęciu za granicą – on służył w brytyjskiej armii, ona jako dziennikarka odwiedziła swoją 

przyjaciółkę Jo. Po latach już jako małżeństwo wiodą idealne życie na przedmieściach Kansas City i wychowują 

pięknego synka Charliego. Wskutek pewnego wypadku Maddie rozpoczyna terapię, która stopniowo ujawnia jej 

lęki związane z mężem cierpiącym na zespół stresu pourazowego i burzliwą historią swojego małżeństwa. 

Obawia się także o Charliego. Co to wszystko ma wspólnego ze skomplikowaną przeszłością Jo? Wypełniona 

emocjami historia ukazująca złożoność przyjaźni, wyzwania małżeństwa i macierzyństwa. Szesnaście lat 

miłości, przygód i tajemnic – na Bałkanach, w Anglii, w Iraku i na Manhattanie, a wreszcie zwykłym domu na 

przedmieściach Kansas – które prowadzą do dnia, gdy policja zjawia się na miejscu szokującej zbrodni.  

 

 

134. Piętno / Przemysław Piotrowski.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Igor Brudny (postać fikcyjna) , Romuald Czarnecki (postać 

fikcyjna) , Przestępstwa ze szczególnym okrucieństwem , Zabójstwo seryjne , Zielona 

Góra (woj. lubuskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

Igor Brudny to twardy, warszawski glina, który woli nie wracać do swojej przeszłości. Tym razem może jednak 

nie mieć innego wyjścia. Mężczyzna bliźniaczo podobny do Brudnego jest poszukiwany w sprawie wyjątkowo 

brutalnego morderstwa. Komisarz musi wrócić do Zielonej Góry, by oczyścić się z podejrzeń. Na miejscu działa 

już zespół śledczych dowodzony przez inspektora Romualda Czarneckiego. Ciała bezlitośnie okaleczonych ofiar 

nie pozostawiają wątpliwości - to dopiero początek. Pojawienie się Brudnego komplikuje całą sprawę. Czarnecki 

nie jest pewien, czy powienien ufać człowiekowi z twarzą mordercy...  
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135. Pocztówki / Agnieszka Lis.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa 

Poznańskiego, copyright 2019. 

(Czas na zmiany / Agnieszka Lis) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podróże , Rodzina , Wakacje , Wyspy Kanaryjskie 

(Hiszpania) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

Wakacje na Wyspach Kanaryjskich w styczniu, kiedy w Polsce jest szaro i zimno, wydają się strzałem                        

w dziesiątkę. Słoneczne plaże, piękne widoki, hotel all inclusive. Żyć, nie umierać! A jednak i w słonecznym 

raju nie zawsze może być idealnie. Trudno powstrzymać się od złośliwych komentarzy, widząc turystkę w zbyt 

skąpym stroju czy małżeństwo objadające się w hotelowej restauracji. Gdy okazuje się, że przewodnik testuje 

nową trasę, w której nie ma ani widoków ani wygód, maski opadają - do głosu dochodzą najgłębiej skrywane 

sekrety i ukrywane latami kłamstwa. Bohaterowie będą zmuszeni spojrzeć w głąb siebie i odkryć swoje 

prawdziwe ja. Agnieszka Lis w swojej nowej powieści kreśli wyraziste portrety psychologiczne. Pokazuje jakie 

emocje rodzą się w nas, gdy wymarzone wakacje zamieniają się w nieporozumienie. Czy ten urlop na zawsze 

zmieni życie bohaterów?  

 

 

136. Pod powierzchnią / Peter Robinson ; z języka angielskiego przełożył Paweł 

Cichawa.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2019. 

(Kryminał) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alan Banks (postać fikcyjna) , Masowe zabójstwo , 

Tajemnica , Ślub i wesele , Anglia (Wielka Brytania) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-09 

 

 

Sierżant Winsome Jackman, współpracowniczka Banksa, uczestniczy w ślubie koleżanki. Piękną ceremonię 

przerywa seria strzałów, które trafiają dziewięć osób, uśmiercając parę młodą i dwie druhny. Policja szybko 

odnajduje zabójcę i go aresztuje. Sprawa zostaje zamknięta. A przynajmniej tak się wszystkim wydaje. Zdaniem 

Banksa, który niedawno sam doświadczył tragicznej straty, coś jest w tym śledztwie nie tak. Jakiś jego aspekt nie 

został jeszcze rozwiązany. Inspektor ponownie łączy siły z profilerką Jenny Fuller, by zagłębić się w meandry tej 

wstrząsającej zbrodni i odkryć dawno pogrzebane sekrety,  które wywracają ich dotychczasowe podejrzenia do 

góry nogami. Gdy szokująca prawda wreszcie wychodzi na jaw, jest już niemal za późno...  

 

 

137. Pod powierzchnią nieba / Jacek Sut.- Warszawa : Agencja Wydawniczo-

Reklamowa Skarpa Warszawska, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarstwo śledcze , Piloci , Prywatni detektywi , 

Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Paweł Grzybowski jest byłym pilotem wojskowym, który brawurowym manewrem ściągnął na siebie krytykę 
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dowództwa i zapoczątkował upadek swojej kariery. Paweł pogrąża się w alkoholu i depresji. Jego życie to ledwie 

ślad, tego, co było. Gdy krajem wstrząsa informacja o nagłej śmierci najbogatszego Polaka, redaktor Radosław 

Kozłowski rozpoczyna swoje śledztwo wspólnie z prywatnym detektywem. Czy zagadkowa śmierć ma coś 

wspólnego z wojskowymi działaniami toczącymi się z dala od oczu opinii publicznej? Czy Kozłowski poznał już 

wcześniej zhańbionego pilota? Kiedy większość pytań pozostaje bez odpowiedzi, a kolejne osoby tracą życie, 

ktoś pociąga za sznurki przestępczej machiny. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, co wydarzy się kolejnego dnia, 

ani tego jak przeszłość wpłynęła na rzeczywistość…  

 

 

138. Pokaż mi / Marcel Moss.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2020. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aplikacja internetowa , Fantazje erotyczne , Mężczyzna , 

Portal randkowy , Szantaż (prawo) , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

Łukasz zmaga się z problemami w życiu prywatnym i zawodowym. Jego wieloletni związek wisi na włosku, a w 

pracy zmuszony jest odpierać ataki agresywnej szefowej. Pewnego dnia mężczyzna za namową przyjaciela 

instaluje aplikację randkową POKAŻ MI. Jej użytkownicy zabiegają o względy tajemniczej Królowej, uczestni-

cząc w konkursie polegającym na wykonywaniu wymyślnych, często erotycznych zadań. Łukasz stopniowo 

angażuje się w znajomość z Królową. Wydaje mu się, że tylko ona go rozumie. Gdy jest już bliski spotkania                

z nieznajomą, zostaje wplątany w kryminalną intrygę, która z czasem odsłania przed nim przerażającą prawdę.  

 

 

139. Pokłosie przekleństwa / Edyta Świętek.- Poznań : Wydawnictwo Replika, 

copyright 2020. 

(Grzechy młodości / Edyta Świętek ; 5) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kapitalizm , Kryzys gospodarczy , Rodzina , Sekrety rodzinne 

, Trudne sytuacje życiowe , Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie) , Polska , Powieść 

obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

Wraz z przemianami gospodarczymi znacznym zmianom ulega życie rodziny Trzeciaków. Jola robi 

oszałamiającą karierę w korporacji, Piotr Kost zostaje redaktorem muzycznym w radiostacji, a Manuela 

prezenterką teleturnieju nadawanego przez ogólnopolską stację telewizyjną. Jednak nie wszystkim członkom 

rodziny wiedzie się równie dobrze. Trudny czas nadchodzi dla Ewy, która zmuszona jest do rezygnacji                         

z występów, a także dla nauczycieli pobierających niewysokie pensje. Kryzys ekonomiczny uderza w interesy 

przedsiębiorczego Tymoteusza. Jak mężczyzna poradzi sobie z nowymi wyzwaniami? Czy Justyna odnajdzie 

szczęście u boku ukochanego? Jakie skutki przyniesie klątwa rzucona przed laty przez Franciszkę?  
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140. Pomocnik kata / Marek Krajewski.- Kraków : Wydawnictwo Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Edward Popielski (postać fikcyjna) , Policjanci , Procesy 

sądowe , Wywiad , Terroryzm , Polska , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

 

7 czerwca 1927. Dworzec kolejowy w Warszawie. Dziewiętnastoletni Borys Kowerda strzela do ambasadora 

ZSSR w Polsce. Piotr Wojkow umiera w szpitalu. Stosunki polsko-sowieckie ulegają gwałtownemu zaostrzeniu. 

Oba państwa znajdują się krawędzi wojny. Proces Kowerdy rozpoczyna się natychmiast. Na sali sądowej jest 

tylko jeden człowiek, który wie, kto stoi za tym zamachem. Edward „Łyssy” Popielski, funkcjonariusz tajnych 

służb odrodzonej Rzeczypospolitej, nie ma wątpliwości, że bolszewicy zawsze znajdą sposób, by ukryć swoje 

nikczemne zbrodnie. Nie spodziewa się tylko, że znają wszystkie jego sekrety i nie cofną się przed niczym, by je 

wykorzystać. Morderstwo Wojkowa to dopiero początek…  

 

 

141. Popołudnia na Miodowej / Joanna Szarańska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

(Na Miodowej / Joanna Szarańska ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko autystyczne , Rozstanie , Samotne matki , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

Urocza uliczka na przedmieściach i chwytająca za serce opowieść o poświęceniu oraz miłości do dziecka. Klara 

zawsze obawiała się związków, gdyż nie chciała powtórzyć błędów swoich rodziców, których małżeństwo się 

rozpadło. Kiedy Tomek skradł jej serce i obiecał nigdy go nie złamać, uwierzyła, że ich miłość wytrzyma każdą 

próbę. Pięć lat później Tomek odchodzi, a Klara zostaje samotną matką. Wraz z córką Nelą przeprowadzają się 

na Miodową. W piekarni, której wnętrze wypełnia aromatyczny zapach ciasta i kawy, Klara próbuje pogodzić się 

ze stratą i zapewnić dziewczynce szczęście. Nela wymaga jednak wiele uwagi. Jest przecież dzieckiem 

wyjątkowym… Jak niepowtarzalna atmosfera Miodowej wpłynie na Nelę? Czy Klara odzyska spokój i rozpocz-

nie nowe życie? A może Tomek wcale nie odszedł na zawsze?  

 

 

142. 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:  2020-09 

 

 

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 
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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.  

 

 

143. Potop : poemat przewlekły o końcu świata : poemat prozą / Salcia Hałas ; 

[ilustracje Katarzyna Piątek].- Warszawa : Wydawnictwo WAB - Grupa Wydawnicza 

Foksal, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anomalie pogodowe , Klęski elementarne , Koniec świata , 

Osiedle mieszkaniowe , Postawy , Przepowiednie , Społeczności lokalne , Gdynia 

(woj. pomorskie) , Poemat 

Sygnatura:  WG-821.162.1-1 

Nowości:  2020-09 

 

W gdyńskim Pekinie są trzy, które Wiedzą. Jedna z nich nawet Opowiada. A Pekin rozsypuje się, zapada pod 

ziemię. Pojawia się coraz więcej tajemniczych lejów. Pani Halina przepowiada potop. Obudzi się Bestia, która 

wyjdzie z głębin. Śniący będą musieli wyśnić swoje sny. Wilcze szczenięta już się narodziły. Poza tym chcą 

zlikwidować Pekin, Zośka ma depresję, a w oknie zakleszczył się kot. Idzie potop. Potop to brawurowo napisany 

prozą poemat przewlekły o końcu świata. Realizm magiczny z polskich faweli. To historia trzech kobiet, które 

wiedzą więcej. Nie starają się zapobiec rozpadaniu się świata, skupiają się na tym, co bliżej. Na depresji Zośki, 

problemach sąsiadów. O nadchodzącym potopie mogą jednak opowiedzieć - byle nie telewizji, bo tam zrobią                

z nich wariatki.  

 

 

144. Poza granicą lodu / Douglas Preston, Lincoln Child ; z języka angielskiego 

przełożył Robert P. Lipski.- Warszawa : Burda Publishing Polska, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gideon Crew (postać fikcyjna) , Istoty pozaziemskie , 

Meteory i meteoryty , Ocean Południowy , Powieść , Science fiction , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Eli Glinn, szef tajemniczej organizacji o nazwie Efektywne Rozwiązania Inżynieryjne, jest człowiekiem z pasją. 

Nie toleruje porażek. A pięć lat temu podczas wykonywania misji pozyskania gigantycznego meteorytu                        

z odległej wyspy u wybrzeży Ameryki Południowej poniósł nie tylko porażkę, ale wręcz życiową klęskę. Statek, 

którym dowodził, został zniszczony podczas sztormu, a unikalny ładunek trafił na dno oceanu. Od tej pory ma 

obsesję na punkcie niedokończonego zadania, zwłaszcza że okazało się, iż meteoryt, mający zawierać unikalne 

związki metali, nie jest tym, czym się wydawał. Ów tajemniczy przybyły z kosmosu organizm wrósł w dno 

oceanu i zaczyna się rozwijać, zagrażając ekosystemowi, a w efekcie także ludzkości. Wynajęcie do współpracy 

Gideona Crew od samego początku miało tylko jeden cel. Glinn zamierza wykorzystać jego umiejętności do 

zniszczenia pozaziemskiego meteorytu. Organizuje nową wyprawę, od której wyniku zależeć będzie los całego 

świata...  

 

 



57 
 

145. Pozdrawiam i przepraszam / Fredrik Backman ; z języka szwedzkiego przełożyła 

Magdalena Greczichen.- Wydanie 2.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bajki i baśnie , Dziadkowie i wnuki , Dziewczęta , Nadzieja , 

Przebaczenie , Tolerancja , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-szwedz.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Zwykła powieść o niezwykłych ludziach. A może na odwrót. Siedmioletnia Elsa jest inna niż jej rówieśnicy. 

Dziewczynka mieszka ze swoją siedemdziesięciosiedmioletnią babcią, która też wyróżnia się na tle innych babć, 

ale jest dla Elsy najlepszą, a zarazem jedyną przyjaciółką. Nocami Elsa i Babcia udają się do świata bajek - do 

Kraju-Między-Snem-A-Jawą i do królestwa Miamas. Bo tam każda istota jest niezwykła i nie trzeba udawać 

kogoś kim się nie jest. Kiedy Babcia umiera i zostawia serię listów z przeprosinami do osób, którym wyrządziła 

krzywdę, zaczyna się największa z przygód Elsy. Prowadzi ją na klatkę schodową, gdzie poznaje pijaków, 

potwory, psy bojowe i zwyczajne baby, ale również prawdę o bajkach i ich królestwach, i o Babci innej niż 

wszystkie. 

 

 

146. Pozerka / J. Harrow.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta samotna , Ludzie bogaci , Miłość , Tożsamość 

osobista , Zaufanie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

 

Magda jest atrakcyjną, niezależną kobietą. Już dawno obiecała sobie jedno: żadnego angażowania się w związki. 

Idealny mężczyzna to taki, który nie pyta, nie oczekuje miłości i... płaci. Chłodna materialistka i bezduszna 

kokietka ma jednak swoje słabości. Czy wysoki brunet, który gardzi takimi kobietami, dostrzeże w niej to, czego 

nie widzą inni? I czy Magda odważy się zdjąć maskę utkaną z pozorów i znów pokochać?  

 

 

147. Przeklęte kobiety / Jacek Piekara ; ilustracje Paweł Zaręba.- Lublin ; Warszawa : 

Fabryka Słów, copyright 2020. 

(Ja, inkwizytor / Jacek Piekara) 

(Ja, Inkwizytor : ruska trylogia / Jacek Piekara ; 2) 

(O Mordimerze Madderdinie / J. Piekara ; 14) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mordimer Madderdin (postać fikcyjna) , Inkwizycja , Demony 

, Herezje , Historia alternatywna , Magia , Poganie , Ruś , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol. 

     Nowości:  2020-09 

 

Inkwizytor walczy z pogaństwem i herezją na barbarzyńskiej Rusi! Ludzie chcący wykorzystać Mordimera 

Madderdina są zbyt liczni i bezwzględni, by inkwizytor nawet przez chwilę czuł się bezpiecznie. W jaki sposób 

zakończą się sprawy na Rusi? Kto wróci z tarczą, a kogo zaniosą na tarczy? Czy wrogowie zamienią się                     

w przyjaciół, a przyjaciele we wrogów? Co okaże się silniejsze: miłość czy śmierć? Umierają idee i marzenia, 



58 
 

umierają wrogowie i przyjaciele. Ci którzy przeżyli, żałują że również nie umarli. A w ostatecznym efekcie,                

w tej wszechogarniającej pustce, pozostaje miłość do Boga i wierność Świętemu Officjum. To one wypełniają 

serce na tyle, by chciało jeszcze bić...  

 

 

148. Przeklęte przeznaczenie / Jacek Piekara ; ilustracje Paweł Zaręba.- Lublin ; 

Warszawa : Fabryka Słów, copyright 2020. 

(Ja, inkwizytor / Jacek Piekara) 

(Ja, Inkwizytor : ruska trylogia / Jacek Piekara ; 3) 

(O Mordimerze Madderdinie / J. Piekara ; 15) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mordimer Madderdin (postać fikcyjna) , Inkwizycja , Demony 

, Historia alternatywna , Magia , Miłość , Poganie , Walka , Ruś , Powieść , 

Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol. 

     Nowości:  2020-09 

 

Ostatni tom "ruskiej trylogii", zamykający wątki rozpoczęte w "Przeklętych krainach" i "Przeklętych kobietach". 

Losy bohaterów splatają się w zatruty węzeł intryg i zdrad. Inkwizytor walczy o ocalenie życia i miłość 

ukochanej kobiety. Jest gotów na wszystko, by uratować świat, który zbudował razem z Nataszą. Jest gotów 

również na to, by w oczach dobrych chrześcijan stać się potworem. Oto jego credo: "Czynimy rzeczy, które 

można by uznać za przerażające i odrażające, ale czynimy je w imię wyższego dobra. W imię triumfu Światła 

nad Ciemnością. Jesteśmy częścią Bożego Planu. I aby ten Plan przyoblekł się w materialny kształt, musimy 

przeżyć. Dlatego wszystko, co czynimy w imię przeżycia, jest godne pochwały". "Ruska Trylogia" stanowi 

osobną całość i może być czytana niezależnie od innych książek o Mordimerze Madderdinie, a nawet bez 

wcześniejszej ich znajomości.  

 

 

149. Przekupić wiedźmę / Barbara Mikulska.- Bydgoszcz : Morgana Katarzyna 

Wolszczak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Zdrada , Zemsta , Magia , Wróżbiarstwo , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Życie Konstancji Myszyńskiej po raz kolejny legło w gruzach. Po dwóch latach - wydawałoby się - szczęśliwego 

związku przyłapuje swojego chłopaka na zdradzie. Zemsta tylko na chwilę wyrywa ją z psychicznego dołka. By 

odreagować, ucieka na wieś i zaszywa się w opustoszałym ośrodku agroturystycznym. Czy w dwudziestym 

pierwszym wieku można uwierzyć w czary? Czy proszenie wiedźmy o pomoc ma jakikolwiek sens? I co wiejska 

szeptucha może wiedzieć o tym, czego potrzebuje współczesna młoda kobieta?  
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150. Przełęcz Diatłowa : tajemnica dziewięciorga / Anna Matwiejewa ; z języka 

rosyjskiego przełożyła Magda Dolińska-Rydzek.- Białystok : Mova - Wydawnictwo 

Kobiece Łukasz Kierus, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarstwo śledcze , Narciarze , Promieniowanie , 

Studenci , Tragedia na Przełęczy Diatłowa (1959) , Turystyka górska , Wypadki w 

górach , Rosja , Ural (Rosja ; góry) , ZSRR , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-ros.  

Nowości:  2020-09 

 

Wciągająca opowieść inspirowana tragicznymi wydarzeniami na Uralu sprzed ponad sześćdziesięciu lat, które do 

dzisiaj rozpalają wyobraźnię łowców zagadek. Czy rosyjskiej pisarce uda się rozwiązać jedną z największych 

tajemnic XX wieku? W styczniu 1959 roku grupa studentów i absolwentów Politechniki Uralskiej w Swierd-

łowsku (dzisiejszy Jekaterynburg) pod przywództwem Igora Diatłowa wyruszyła na północny Ural z zamiarem 

zdobycia szczytów Otorten i Ojka-Czakur. Wieczorem pierwszego lutego uczestnicy wyprawy rozbili obóz na 

zboczu góry Chołatczachl, aby przeczekać pogarszającą się pogodę. To, co wydarzyło się później pozostaje 

zagadką do dziś – wszyscy ponieśli śmierć w tajemniczych okolicznościach. W trakcie prowadzonego śledztwa 

powstało wiele hipotez dotyczących dramatu, który wydarzył się na Przełęczy Diatłowa. Kiedy kilkadziesiąt lat 

później młoda pisarka przypadkowo trafia na informację o tragedii „diatłowców”, jej życie zaczyna się w dziwny 

sposób splatać z wydarzeniami z 1959 roku. Anna próbuje dociec prawdy.  

 

 

151. Przyjaciółki / Agata Przybyłek, Natalia Sońska.- Poznań : Czwarta Strona - 

Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Problemy małżeńskie , Przyjaźń , Szczęście , 

Wybory życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Dwa stojące na granicy rozpadu związki i dwie różne historie. Podczas gdy jedni muszą walczyć o miłość, inni 

niszczą ją na własne życzenie... Ania i Miłka znają sie od czasu studiów. Dzięki służbowemu wyjazdowi Miłka 

wreszcie może odetchnąć od zwykłej, szarej codzienności. I od związku, w którym jest szczęśliwa... 

przynajmniej tak jej się wydaje. Kiedy spotyka na swojej drodze innego mężczyznę, zaczyna wątpić, czy to, co 

miała do tej pory, rzeczywiście było spełnieniem jej marzeń. Czy będzie mogła liczyć na wsparcie i dobrą radę 

przyjaciółki? W życiu Ani wszystko też zaczyna się komplikować. Z powodu dramatycznych wydarzeń                          

z udziałem jej męża, oboje oddalają się od siebie, a Ania nie ma już sił, by walczyć o rodzinę. Bez ukochanego 

nie potrafi jednak cieszyć się każdym dniem. Wzruszająca książka o pragnieniu szczęścia i o przyjaźni, która 

przetrwa każdy sztorm i każdą burzę. 

 

 

152. Przypadki Tomasza Płachty : życie i śmierć socjopaty / Daniel Koziarski.- 

[Warszawa] : Wydawnictwo MG, copyright 2010. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tomasz Płachta (postać fikcyjna) , Mężczyzna , 

Reemigracja , Relacje międzyludzkie , Trudne sytuacje życiowe , Polska , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 
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Reemigracyjna historia chronicznego nieudacznika z niewyparzonym językiem, który po kilku latach pobytu                

w Londynie, wraca do Trójmiasta. Nikt jednak nie czeka na niego tutaj z otwartymi rękoma (może poza tymi, 

którzy widzą w nim donora), pracodawcy jakoś się o niego nie zabijają, a na miejscu dowiaduje się kolejno                 

o tajemniczej śmierci swojego przyjaciela, alkoholizmie brata i ciążącej na nim klątwie. Towarzyszy temu 

nieustanne popadanie przez Tomasza w konflikty z prawem. Czy romans z popularną malarką, która 

przekroczyła już balzakowski wiek, bycie twarzą kampanii dla niepełnosprawnych, spotkanie z wpływową 

producentką telewizyjną i etat w prywatnym liceum zmienią jego życie czy wręcz przeciwnie - tylko pogłębią 

jego chaos? Książka Koziarskiego zadaje niewygodne, ale bardzo aktualne pytanie o wiarygodność 

emigracyjnych bankrutów. Reemigracyjny komediodramat miesza się w niej z bezkompromisowym szyder-

stwem, groteską, parodią, elementami gorzkiej społecznej publicystyki, wartką akcją i bogactwem różno-

barwnych postaci.  

 

 

153. Psychopata / Klaudia Muniak.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece Łukasz 

Kierus, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amnezja , Eksperymenty medyczne na ludziach , Laboratoria 

, Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego , Psychopatia , Zabójstwo seryjne , 

Kraków (woj. małopolskie) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

W ośrodku naukowo-badawczym BCT trwają testy nad nowoczesną, nieinwazyjną metodą zwalczania 

nowotworów mózgu. Maja Lipska, młoda badaczka, odnosi spektakularne sukcesy. Po bankiecie kończącym 

jedną z konferencji budzi się na ławce w parku. Z przerażeniem odkrywa, że nie ma pojęcia co robiła przez 

ostatnie trzydzieści sześć godzin. W tym samym czasie w Krakowie dochodzi do brutalnych morderstw młodych 

kobiet. Wszystkie poszlaki wskazują na działanie seryjnego zabójcy. Śledztwo prowadzi partner Mai, któremu 

nie podoba się jej lekkomyślne zachowanie. Kiedy pewnego dnia na terenie ośrodka BTC zostaje odnalezione 

ciało jednej z pracownic, wydaje się, że to kolejna ofiara „krakowskiego nożownika”. Jednak Maja nie czuje 

przerażenia. Ekscytuje ją zbrodnia. Fascynuje ją widok krwi. W jej głowie pojawiają się instynkty, których nigdy 

wcześniej nie odczuwała. Czy myśli, których nie może pohamować mają związek z amnezją, której doznała? 

Czy odkryje prawdę o tym, co się wtedy naprawdę stało?  

 

 

154. Pudełko z pamiątkami / Katarzyna Kowalewska.- Poznań : Zysk i S-ka 

Wydawnictwo, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przyjaźń , Sekrety rodzinne , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

 

Pełna humoru opowieść z rodzinną tajemnicą w tle. Aśka to singielka, której zadziorności i dowcipu można tylko 

pozazdrościć. W wolnych chwilach albo ratuje z opałów przyjaciółki, albo sama pakuje się w tarapaty. Tak też 

staje się w momencie, kiedy postanawia poznać prawdę o swoich rodzicach. Babcia Maryla, z którą mieszka od 

ósmego roku życia, nie chce rozmawiać o tym, co było. Próba konfrontacji dla jednej kończy się kontuzją, a dla 

drugiej szpitalem. Od tego momentu Aśka będzie zmuszona przełamać swoją niechęć do proszenia innych                   

o pomoc. Będzie również wspierać Wiktorię – neurotyczkę o samoocenie na poziomie Rowu Mariańskiego, oraz 

Lilianę – świeżo upieczoną małżonkę. Przy okazji stanie się ekspertką od problemów nastolatek. Przez cały czas 
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nie przestanie szukać tajemniczego pudełka z pamiątkami, czyli furtki do zagadki z przeszłości. A pewien 

ortopeda o nieposkromionej czuprynie nie będzie chciał opuścić jej myśli…  

 

 

155. Pustelnik / Mads Peder Nordbo ; z języka duńskiego przełożyły Justyna Haber-

Biały i Agata Lubowicka.- Warszawa : Burda Książki - Burda Media Polska, 

copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matthew Cave (postać fikcyjna) , Tupaarnaq (postać 

fikcyjna) , Dziennikarze , Poszukiwania zaginionych , Grenlandia (Dania ; wyspa) , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-duń. 

Nowości:  2020-09 

 

Na Grenlandii, w pobliżu wikińskich ruin, położonych w odizolowanej osadzie Sandnas, na dnie studni zostaje 

znalezione ciało mężczyzny. Gdy policja dochodzi do wniosku, że zabiła go kobieta, która zmarła półtora roku 

wcześniej, na niewielką arktyczną społeczność pada blady strach. Jak to możliwe? A jeśli to qivittoq - 

tajemniczy grenlandzki pustelnik, którego jedynym celem jest zemsta? Śledczy skupiają uwagę na młodej Inuitce 

Tupaarnaq, która wcześniej odsiadywała wyrok za zabójstwo ojca, a teraz zniknęła. Na poszukiwania wyrusza jej 

jedyny przyjaciel, dziennikarz Matthew Cave. I wkrótce odkrywa, że Tupaarnaq nie jest osobą, za którą ją 

uważał… Tymczasem policja znajduje kolejne zwłoki, a Matthew nagle staje się nie tylko podejrzanym, ale 

także zwierzyną łowną dla przestępcy.  

 

 

156. Pustkowia / Arne Dahl ; przełożył Maciej Muszalski.- Warszawa : Wydawnictwo 

Czarna Owca, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sam Berger (postać fikcyjna) , Molly Blom (postać fikcyjna) , 

Poszukiwania zaginionych , Szwecja , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-szwedz.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Nazywa się Ellen Savinger i zaginęła trzy tygodnie temu. Sam Berger ma złe przeczucia, ale koledzy ze 

sztokholmskiej policji twierdzą, że skoro nie ma ciała, nie ma przestępstwa. Gdy Sam nawiązuje kontakt                       

z tajemniczą Nathalie Fredén, która może coś wiedzieć w sprawie Ellen, dochodzenie przybiera na sile i zaczyna 

obejmować również przeszłość Sama.  

 

 

157. Rektorski czek : romans kryminalny / Joanna Jodełka.- Warszawa : 

Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Archiwiści , Fałszerstwo , Filantropia , Kamienice , Szkoły 

wyższe , Poznań (woj. wielkopolskie) , Powieść , Kryminał , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Niezwykły indeks sprzed stu lat, wspomnienia służącego jego Magnificencji Rektora, wycinki z kronik 
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kryminalnych - to wszystko trafia w ręce Karoliny Rosady nieśmiałej pracownicy archiwum uniwersyteckiego   

w Poznaniu. Niespodziewanie te stare dokumenty wciągają ją w sam środek fałszerskiej afery, gdzie stawką staje 

się nie tylko kamienica przy ulicy Mickiewicza, ale i jej własne życie. Rektorski czek to kryminał, w którego tle 

toczy się niezwykła opowieść o młodzieńczej miłości, wielkich pieniądzach, wyjątkowych ludziach. I czasach,  

w których spełniały się marzenia. To historia ambitnych studentek, bohaterskich pilotów i nieprawdopodobnych 

filantropów, którzy w pół roku potrafili stworzyć Uniwersytet.  

 

 

158. Reset / Krzysztof Domaradzki.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2019. 

(Czarna Seria) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alkoholicy , Policjanci , Seryjni zabójcy , Las Łagiewnicki 

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

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Seryjny morderca kobiet zapadł się pod ziemię. Nikt nie wie, co się z nim stało - ani próbujący go wytropić 

policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ani Tomek Kawęcki. Pogrążony 

w problemach śledczy odszedł ze służby, ale nie porzucił poszukiwań sprawcy. Tymczasem zabójca, ukryty                

w bezpiecznym miejscu, planuje kolejną zbrodnię. Ostatnią. Najbradziej spektakularną ze wszystkich.  

 

 

159. Rhys / Agnieszka Siepielska.- Oświęcim : Wydawnictwo NieZwykłe, 2019. 

(Synowie zemsty / Agnieszka Siepielska ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Milionerzy , Przestępczość zorganizowana , Sprzedawcy i 

sprzedawczynie , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Niezwykle ekscytujący debiut polskiej autorki Agnieszki Siepielskiej! Niebezpieczni mężczyźni, mafia i zło, 

które czyha za każdym rogiem. Dwudziestoczteroletnia Viviana Thomson pracuje w luksusowym sklepie                      

z odzieżą męską. Pewnego dnia dowiaduje się, że jeden z klientów otrzymał inne garnitury, niż te, które 

zamawiał, a teraz domaga się, by osobiście dostarczono mu właściwe. Mimo że Viviana nie jest odpowiedzialna 

za tę pomyłkę, zgadza się pojechać do domu mężczyzny. Rhys Miller jest szanowanym i niezwykle przystojnym 

milionerem. Lubi, gdy wszystko idzie po jego myśli, i stara się wykorzystywać każdą nadarzającą się okazję, 

żeby ugrać coś, na czym mu zależy. Dostarczenie niewłaściwego zamówienia pozwala mu więc wprowadzić                

w życie plan, który zaczął sobie układać jakiś czas temu. Kiedy w swoim domu widzi Vivianę, ma już pewność, 

że podjął właściwą decyzję. Dziewczyna nie ma pojęcia o tym, że właśnie trafiła prosto do jaskini lwa. Rhys to 

pierwsza część serii „Synowie Zemsty” o mafijnej rodzinie Valenti. Bohaterowie tej powieści zmagają się                     

z piętnem przeszłości i skrywają wiele tajemnic. Kiedy te ujrzą światło dzienne, całe ich dotychczasowe życie 

ulegnie zmianie.  
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160. Rozdeptałem czarnego kota przez przypadek / Filip Zawada.- Warszawa : 

Wydawnictwo Znak - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Miłość , Sieroty , Tożsamość osobista , 

Wychowankowie domów dziecka , Zakonnice , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

O ludziach, którzy mają dużo miłości, ale nie mają komu jej dać Na świecie pewnych jest tylko kilka rzeczy. Za 

wyrażanie się nie dostajesz deseru (kto by go zresztą jadł). Błażej to beksa i irytujący dureń, który gówno wie               

o życiu. A dorośli zajmują się samymi pierdołami, no chyba, że są kierowcami cystern. I bądź tu mądry, kiedy 

kot Szatan znika w tajemniczych okolicznościach, sklepikarka Stefa rodzi sobie nagle dziecko, a za zakonnicami 

to już w ogóle nie trafisz. Rozdeptałem czarnego kota… to historia poszukiwania swojego miejsca na Ziemi, 

planecie ludzi. Świeża, błyskotliwa proza, która sprawia, że zaczynasz widzieć, jak bardzo świat z twoich 

wyobrażeń różni się od tego, w którym żyjesz. Z każdą stroną uświadamiasz sobie, że tę książkę Filip Zawada 

napisał właśnie o tobie.  

 

 

161. Ryzyko / Elle Kennedy ; przełożyła Ewa Helińska.- Poznań : Zysk i S-ka 

Wydawnictwo, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarstwo sportowe , Hokeiści , Kłamstwo , Staż 

zawodowy , Studenci , Wrogość , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-kanad. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Doskonałe połączenie humoru, uczuć i namiętności w historii o dziewczynie z zasadami, która trafia na zbyt 

przystojnego chłopaka bez zasad… Wszyscy twierdzą, że niedobra ze mnie dziewczyna. Mają rację tylko po 

części – nie pozwalam, by rządził mną strach i z pewnością nie obchodzi mnie, co myślą o mnie ludzie. Jake 

Connelly - gwiazdorski napastnik Harvardu na swoje nieszczęście grzeszy arogancją, butnością i zbyt przystojną 

aparycją. Niestety, okrutny los sprawił, że muszę prosić go o pomoc w zdobyciu tak upragnionego przeze mnie 

stażu. Na moją prośbę Jake Connelly udaje, że jest moim chłopakiem. On jednak nie ułatwia mi zadania, za 

każdą udawaną randkę żąda… prawdziwej.  

 

 

162. Schronisko dla ludzi / Wojciech Szlęzak.- Wydanie pierwsze.- Warszawa : Lira 

Wydawnictwo, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konflikt , Schroniska górskie , Beskid Żywiecki (góry) , 

Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Schronisko górskie w Beskidzie Żywieckim. W ciągu kilku zimowych dni spotka się tutaj sześć przypadkowych 

osób, z których każda ma swoje problemy i swoje sekrety. Pod dachem górskiej chaty schronienie znajdują 
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rozrywkowa dziewczyna podróżująca stopem, zadłużony hazardzista, pyszałkowaty dyrektor, zdominowana 

przez męża despotę kobieta i były nauczyciel historii, alkoholik. A wśród nich Tomek, szukający swojego 

miejsca w życiu, tymczasowy gospodarz schroniska. Pozornie nic ich nie łączy… ale pozory często mylą. 

Między bohaterami narasta konflikt i wymyka się spod kontroli…  

 

 

163. Sekret wyspy / Dorota Milli.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Miłość , Powroty , Przyjaźń , Tajemnica , Dziwnów 

(woj. zachodniopomorskie, pow. kamieński, gm. Dziwnów) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

 

Uparta i zadziorna Wiktoria Popławska pragnie spokojnie prowadzić swoją restaurację „Kotwica” i cieszyć 

powrotem ukochanych sióstr do Dziwnowa. Niestety dawne tajemnice, złe decyzje i przystojny policjant - Edwin 

Gajda, który zadaje wiele pytań, nieustannie burzą jej spokój. Lilianna i Alwina próbują odkryć sprawcę dawanej 

zbrodni i sekret wyspy, który ciąży nad przyjaciółkami. Tylko Wiktoria nie chce ujawnienia prawdy. Być może 

jednak przyjdzie dzień, gdy będzie musiała zmierzyć się z przeszłością i otworzyć się na miłość. Czy Dziwnów                

i jego mieszkańcy pozwolą na ujawnienie dawnych tajemnic?  

 

 

164. Sekretne życie pisarzy / Guillaume Musso ; z francuskiego przełożyła Joanna 

Prądzyńska.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pisarze , Tajemnica , Wyspa Beaumont , Zabójstwo , 

Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-fr.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Fascynująca powieściowa łamigłówka stworzona przez gwiazdę współczesnej literatury francuskiej. W 1999 

roku, opublikowawszy trzy kultowe powieści, sławny autor Nathan Fawles ogłosił koniec pisarskiej kariery                    

i zaszył się w Beaumont, na dzikiej wyspie na Morzu Śródziemnym. Jesień 2018 roku. Od 20 lat Fawles nie 

udzielił żadnego wywiadu. Jako że jego książki wciąż przykuwają uwagę czytelników, Mathilde Monney, młoda 

szwajcarska dziennikarka, zjawia się na wyspie, zdeterminowana, by poznać sekrety pisarza. Tego samego dnia 

na plaży zostaje znalezione ciało martwej kobiety, a władze otaczają wyspę kordonem. Tak zaczyna się 

niebezpieczne starcie twarzą twarz pomiędzy Mathilde i Nathanem, w którym namiętność mierzy się ze 

strachem, a zawoalowana prawda z wyrachowanym kłamstwem...  

 

165. Sfora / Przemysław Piotrowski.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 

copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Igor Brudny (postać fikcyjna) , Romuald Czarnecki (postać 

fikcyjna) , Kanibalizm , Policjanci , Wilkołak , Zabójstwo seryjne , Zielona Góra (woj. 

lubuskie ; okolice) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 
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Zima. W lesie nieopodal Zielonej Góry odnaleziona zostaje ręka. Wstępne oględziny wskazują, że została ona… 

odgryziona przez człowieka. Atmosfera niepokoju w mieście narasta. W mediach pojawiają się pogłoski                       

o grasującym w okolicach wilkołaku. Niedługo potem śledczy trafiają na zmasakrowane zwłoki zaginionej 

niedawno zakonnicy - ofiara została zamordowana, a jej ciało rozszarpały wilki. Inspektor Romuald Czarnecki 

powołuje specjalną grupę dochodzeniowo-śledczą, w skład której wchodzą również komisarz Igor Brudny i Julia 

Zawadzka ze stołecznej policji. Żadne z nich nawet nie podejrzewa, z czym przyjdzie im się zmierzyć. Mimo 

zdecydowanych działań śledztwo komplikuje się coraz bardziej, a sprawca pozostaje nieuchwytny. Talent                     

i trudna przeszłość Brudnego po raz kolejny mogą okazać się nieocenione. 

 

 

166. Siła honoru / Linda Szańska.- Warszawa : Burda Książki - Burda Media Polska, 

copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ojcowie i córki , Politycy , Przestępczość zorganizowana , 

Tajemnica , Polska , Poznań (woj. wielkopolskie) , Powieść , Romans , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Kalina Boraczyńska mieszka we Wrocławiu i jest córką posła prawicowej partii, który na równi z władzą ceni 

sobie brudne interesy i nieletnie dziewczyny. Po samobójstwie Marii, siostry Kaliny, ojciec próbuje zrobić                      

z młodszej córki zabawkę dla swoich kolegów, dzięki którym wspiął się na szczyt politycznej hierarchii. Gabriel 

Kreis od dziecka był przygotowany przez swojego ojca i wuja do roli bossa przestępczego syndykatu 

kontrolującego poznańskie podziemie. Dla jego rodziny obrót narkotykami czy żywym towarem to codzienność 

– od lat 90., kiedy władzę trzymał Gwidon Kreis, wiele się zmieniło. Gabriel musi być bezwzględny                               

i wyrachowany, by liczyć się w tym świecie, ale wbrew pozorom tkwią w nim jeszcze resztki człowieczeństwa. 

Kalina i Gabriel poznają się przypadkowo. Nie zdają sobie jednak sprawy, że łączy ich tajemnica z przeszłości. 

Dziewczyna chce zacząć nowe życie z dala od toksycznego ojca. Przeprowadza się do innego miasta, studiuje 

taniec i pracuje w klubach. Nie wie, że wiążąc się z Gabrielem, stanie się częścią świata, od którego tak bardzo 

chciała uciec, a romans z przestępcą sprowadzi na nią śmiertelne niebezpieczeństwo. Gangster i córka polityka – 

czy można wyobrazić sobie bardziej ryzykowne połączenie?  

 

 

167. Siódma ofiara / Aleksandra Marinina ; przełożyła Aleksandra Stronka.- 

Warszawa : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anastazja Kamieńska (postać fikcyjna) , Kobieta , Milicja , 

Seryjni zabójcy , Zabójstwo seryjne , Szyfry , Moskwa (Rosja) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ros.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Dwie śledcze na tropie seryjnego mordercy! W transmitowanym na żywo programie telewizyjnym „Kobiety 

niezwykłych profesji” biorą udział dwie rosyjskie śledcze - Anastazja Kamieńska i Tatiana Obrazcowa. Niedługo 

po jego emisji na ulice Moskwy pada blady strach. Jedni po drugich zaczynają umierać ubodzy mieszkańcy 

Moskwy, a obok zwłok tajemniczy morderca zostawia wiadomości, których nie sposób rozszyfrować. Do kogo 

są adresowane? Tatiany czy Anastazji? I przede wszystkim - kto będzie następną ofiarą?  
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168. Skandal / Katarzyna Nowakowska.- Warszawa : Burda Książki - Burda Media 

Polska, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anglicy , Arystokracja , Milionerzy , Ojcowie i córki , 

Relacje biznesowe , Polska , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść erotyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

ONA przyzwyczaiła się do spełniania oczekiwań innych. ON zawsze dostaje, to czego chce. ONA jest 

żywiołową, lubianą przez wszystkich córeczką tatusia milionera, która - gdy światła gasną - zamienia się                        

w prawdziwą femme fatale. ON jest wycofanym, gburowatym i nudnym angielskim arystokratą. Na pierwszy 

rzut oka różni ich wszystko. Łączy? Niewytłumaczalne napięcie i… tajemnice. Ale czy wypada, żeby Julia 

uwiodła najważniejszego klienta swojego ojca? Skandal wisi w powietrzu…  

 

 

169. Smokobójca / Tomasz Pacyński ; ilustracje Dominik Broniek.- Lublin : Fabryka 

Słów, 2006. 

(Bestsellery Polskiej Fantastyki ; 41) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Krainy i światy fikcyjne , Stworzenia fantastyczne , Walka , 

Opowiadania i nowele , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

Sir Roger z Mons jest mężnym, walecznym rycerzem - przynajmniej tak mówi o sobie i takie krążą o nim 

legendy. Tylko on może przywrócić spokój krainie gdzie krwawe żniwo zbierają smoki, po lasach kryją się 

strzygi, a w jeziorach utopce. Chociaż chętnych do zabicia smoka znalazłoby się wielu, zwłaszcza wśród 

szewczyków, którzy jak wiadomo walkę ze smokami mają zapisaną w genach. Cóż jednak zrobić, gdy 

pierwszeństwo ma bardziej doświadczony i sławniejszy rycerz, ponad wszystko złakniony nagrody?  

 

 

170. Spektakl / Kinga Wójcik.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 

2020. 

(Seria o komisarz Lenie Rudnickiej / Kinga Wójcik) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lena Rudnicka (postać fikcyjna) , Policjanci , Samobójstwo , 

Nastolatki , Portale internetowe , Łódź (woj. łódzkie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

Kiedy rodzice szesnastoletniej Diany spędzają urlop nad morzem, dziewczyna wiesza się w swoim pokoju. Przed 

śmiercią wygłasza zagadkowy monolog i transmituje swoją śmierć w internecie niczym makabryczny happening. 

Sprawy jeszcze bardziej się komplikują, gdy po samobójstwie ciało Diany… znika, a jej pokój wygląda, jakby 

nic się w nim nie wydarzyło. Wkrótce potem wiesza się kolejna nastolatka, która także transmituje swoje 

samobójstwo w sieci. Dlaczego dwie młode dziewczyny, które miały przed sobą przyszłość, postanowiły 

odebrać sobie życie? A może ktoś je do tego zmusił? Śledztwo prowadzi zgrany tandem z komendy miejskiej                
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w Łodzi - Lena Rudnicka i Marcel Wolski. W tej tragicznej zagadce policjanci napotykają kolejne tajemnice, 

które ukazują rodzinne relacje w zupełnie nowym świetle.  

 

 

171. Spotkajmy się nad morzem / Monika A. Oleksa.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Letniska , Mieszkańcy wsi , Miłość , Powroty , Relacje 

międzyludzkie , Samotne matki , Tajemnica , Dąbki (woj. zachodniopomorskie, 

pow. sławieński, gm. Darłowo) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

PIĘKNA OPOWIEŚĆ O TRUDNYCH WYBORACH, EMOCJACH I MIŁOŚCI, ZA KTÓRĄ WSZYSCY 

TĘSKNIĄ. Nadmorskie Dąbki żyją swoim rytmem, wkomponowanym w zmieniające się pory roku. Coś wisi             

w powietrzu. Już niedługo niespieszny rytm nadmorskiego miasteczka zostanie zachwiany przez nadchodzące 

wydarzenia. Morze to żywioł, czasem faluje spokojnie i rytmicznie, by w czasie sztormu ukazać swój prawdziwy 

temperament. Podobnie jak uczucia – od czasu do czasu spokój musi zostać zburzony, by namiętność otworzyła 

drogę dla miłości.  

 

 

172. Spotkamy się w Honolulu / Jerzy Sosnowski.- Kraków : Wydawnictwo 

Literackie, 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Katastrofy lotnicze , Miłość , Przyjaźń , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

 

Gdy 19 grudnia 1962 roku wracający z Brukseli samolot Vickers Viscount rozbił się w pobliżu Okęcia, 

dotychczasowy świat trójki młodych warszawskich przyjaciół, Romy, Belli i Stefana, nieodwracalnie się zmienił. 

Do przeszłości odeszły wspólne wojaże po Polsce, odeszło nonszalanckie ale niepozbawione zadumy życie. 

Tamten świat, naznaczony katastrofą, po kilkudziesięciu latach znajduje jednak dalszy ciąg. Roma - niegdyś 

stewardessa, dziś stylowa starsza kobieta - na korytarzu kliniki poznaje młodszego o prawie trzydzieści lat 

Piotra. Spotkają się jeszcze nie raz. Ich związek z każdym kolejnym dniem staje się coraz bardziej niepokojący. 

Jerzy Sosnowski po latach przerwy ofiarowuje czytelnikom nową opowieść. "Spotkamy się w Honolulu" to 

opowiedziana z wyczuciem historia, w której wpadają na siebie dwa światy, zderzają dwa czasy, konfrontują 

różne głosy. Do współczesności autor zręcznie przemyca tęsknotę za przeszłością: jest tu obyczajowość lat 60., 

są szaleństwa inteligenckiej „warszawki”, klimat polskiego wybrzeża tamtych czasów. W misternie skonstruo-

wanym świecie nie brak tego, co dla autora najistotniejsze: mierzenia się z uczuciem, które większość uznaje za 

zawstydzające. Spotkamy się w Honolulu to historia miłości. Erotycznej i duchowej. To książka zadająca pytania 

fundamentalne, nad którymi współczesność pochyla się coraz niechętniej.  
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173. Sprzedawca / Krzysztof Domaradzki.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 

copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludzie bogaci , Przedsiębiorcy , Psychopaci , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Prestiżowa praca, wystawne życie, przygodny seks, narkotyki, pieniądze, władza. To warszawska codzienność 

Kacpra Bergera – błyskotliwego i chorobliwie ambitnego młodego milionera, konsekwentnie wykuwającego 

swoją drogę w biznesie. Jednak Berger to nie tylko pędzący przez życie człowiek sukcesu. To także 

hedonistyczny psychopata, który czerpie przyjemność z dręczenia i wykorzystywania kobiet. Urodzony 

sprzedawca i cyniczny manipulant, dla którego liczy się tylko jedno – zwyciężanie. Bez względu na koszty, bez 

względu na to, ile osób trzeba zgnieść po drodze. W perfekcyjnie zaprojektowanym życiu Bergera zaczynają się 

pojawiać rysy, kiedy na trop jego zbrodni trafia dwoje policjantów z Komendy Stołecznej Policji – 

doświadczona komisarz Maria Falk i starszy aspirant Oleg Gusiew. Ta książka nie jest typowym kryminałem. To 

wykorzystująca kryminalną oś fabularną opowieść o wynaturzonej stronie dużego polskiego biznesu.  

 

 

174. Srebro ryb / Krzysztof Środa.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ryby , Wędkarstwo , Literatura , Szkic literacki 

Sygnatura:  WG-821.162.1-4 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

 

 

Krzysztof Środa napisał kiedyś: „Od pewnego czasu dochodzę do wniosku, że ornitologia – wraz z entomologią 

– są naukami, które powinno się wykładać w akademiach teologicznych i seminariach duchownych. Po pewnym 

wahaniu do tych dwóch nauk dodałbym trzecią – ichtiologię”. Teraz sam postanowił poświęcić tej ostatniej 

odrębną książkę i oddaje w ręce czytelnika swoisty przewodnik, osobistą encyklopedię – na pół eseistyczną, na 

pół prozatorską opowieść o rybach, ich pięknie, naturze i łowieniu. Jest tu także literatura, jest i o literaturze, nie 

tylko naukowej. Pojawia się Ota Pavel, niedoceniany Putrament, są japońskie haiku i uwagi księdza Kluka. Gwar 

bazarów w Maroku, Kambodży i Wietnamie przeplata się z ciszą, w której wędkarz czeka na swoją zdobycz. Ale 

przede wszystkim jest tu tajemnica żywiołu dla nas ludzi niedostępnego, niemego i ukrytego.  

 

 

175. Stan nie! błogosławiony / Magdalena Majcher.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo 

Pascal, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ciąża , Kobieta , Macierzyństwo , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 
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Ciepła opowieść o niespodziewanym macierzyństwie i trudnych życiowych wyborach Pola jest szczęśliwa – 

właśnie skończyła 28 lat, realizuje się zawodowo, ma kochającego męża. Poukładane życie do góry nogami 

wywracają dwie kreski… na teście ciążowym. A przecież nie tak to sobie wyobrażała! W dodatku, lekarze 

podejrzewają, że dziecko może mieć wadę genetyczną. Musi dokonać najbardziej dramatycznego wyboru                  

w życiu kobiety. Wyboru, którego musi dokonać samodzielnie. Czy uda jej się pokochać rosnące w niej życie?  

 

 

176. Stąpając po linie / David Baldacci ; przełożyła z angielskiego Beata Hrycak.- 

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

(Ślady Zbrodni) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amos Decker (postać fikcyjna) , Kobieta , Londyn (Wielka 

Brytania) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-09 

 

 

London to miasto, które kusi przybyszów obietnicą szybkich pieniędzy. Pełno tu bezwzględnych biznesmenów, 

podejrzanych urzędników oraz religijnych outsiderów. Pod powierzchnią nabrzmiewają problemy coraz 

liczniejszej społeczności. Amos Decker i Alex Jamison prowadzą śledztwo w sprawie zabójstwa Irene Cramer. 

Odkrywają, że ofiara nocami pracowała jako prostytutka, a za dnia była nauczycielką w lokalnej wspólnocie 

religijnej. W obliczu kolejnych zabójstw Decker musi wykorzystać swoją bezbłędną pamięć i przyjąć pomoc 

niespodziewanego sojusznika. Jeśli nie uda mu się odkryć, kto stoi za śmiercią Irene, prosperujące miasto samo 

się unicestwi.  

 

 

177. Stowarzyszenie Leworęcznych / Håkan Nesser ; przełożyła Iwona Jędrzejewska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, copyright 2020. 

(Czarna Seria : kryminał) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gunnar Barbarotti (postać fikcyjna) , Van Veeteren (postać 

fikcyjna) , Pożar , Przyjaźń , Prywatni detektywi , Tajemnica , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-szwedz.  

Nowości:  2020-09 

 

 

Marten Wincekelstroop i Rejmus Fiste to najlepsi przyjaciele. W pierwszej klasie szkoły podstawowej w małym 

miasteczku Oösterby zakładają Stowarzyszenie Leworęcznych. Ponad dwadzieścia lat później płonie doszczętnie 

stary pensjonat. Giną ludzie. Oba wydarzenia mają ze sobą jakiś związek, jednak nie przeżył nikt, kto mógłby 

wyjaśnić, co się stało. Prawie nikt. Minęło już piętnaście lat od ukazania się ostatniej powieści z cyklu, którego 

bohaterem jest komisarz policji Van Vetereen. Ostatnia powieść z serii o komisarzu Gunnarze Barbarottim 

ukazała się sześć lat temu. W „Stowarzyszeniu leworęcznych” spotykają się po raz pierwszy. Ale czy ostatni? 

Nesser, autor kilkudziesięciu poczytnych powieści, z których część została sfilmowana przez szwedzką 

telewizję, powraca z kolejną intrygującą zagadką.  
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178. Strach, który powraca / Magda Stachula.- Kraków : Znak Litera Nova - 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Tajemnica , Uprowadzenie , Kraków (woj. 

małopolskie) , Porto (Portugalia) , Praga (Czechy) , Powieść psychologiczna , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

IDEALNY THRILLER PSYCHOLOGICZNY MISTRZYNI GATUNKU. Co zrobisz, jeśli pewnego dnia ktoś 

spróbuje odebrać ci wszystko? Czerwona koperta bez nazwiska i adresu. Skąd się tu wzięła z samego rana? 

Galop myśli i pulsowanie w klatce piersiowej. Chwilę się waham, ale otwieram. Koronkowe stringi i biustonosz. 

Uśmiech ulgi, dawno nie dostałam od męża prezentu bez okazji. Satynowy komplet jest piękny, delikatny                   

w dotyku. Ale zaraz, czemu stanik jest o trzy numery za duży? Przecież Adam zna mój rozmiar. Serce bije mi 

coraz szybciej. Już kiedyś to przeżyłam. Staram się oddychać powoli. To na pewno pomyłka. Niemożliwe, żeby 

to była ona. A co, jeśli wróciła i tym razem zechce odebrać mi córkę? A następnego dnia, gdy piekę z Amelką 

muffinki, na stole wibruje telefon. „Nie zasługujesz na to, co masz”. I już wiem, że zaczęło się najgorsze…  

 

 

179. Stracona tożsamość / Ewelina Dobosz.- Białystok ; Wydawnictwo Kobiece 

Łukasz Kierus, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawnicy , Tożsamość (psychologia) , Trauma , Zdrada , 

Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Emily nie potrafi poradzić sobie z traumatycznymi wspomnieniami sprzed dwóch lat. Ucieka w zakupoholizm, 

przestaje angażować się w wychowywanie syna. Igor namawia żonę na terapię, jednak ona zdecydowanie 

odmawia. Zaczynają się od siebie oddalać, a ich małżeństwo zostaje wystawione na próbę. Emily przyjmuje 

pracę w firmie byłego kochanka, natomiast Igor pozwala się uwodzić koleżance z pracy, pełnej seksapilu 

Isabelli. Czy ta próba okaże się dla Emily i Igora zbyt ryzykowna? 

 

 

180. Stulecie kryminału / Ryszard Ćwirlej, Wojciech Chmielarz, Robert Małecki, 

Anna Bińkowska, Ewa Spławska, Marcel Woźniak, Grzegorz Skorupski, Margota 

Kott, Joanna Jędrusik, Sebastian Imielski, Katarzyna Skręt, Magdalena 

Lewandowska-Rosa, Stefan Weisbrodt, Joanna Kłosińska, Łukasz Szuster, Rafał 

Pawlak, Maciej Koncman, Rafał Lewandowski.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Policja , Polska , Opowiadania i nowele , Kryminał , 

Antologia 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

Stulecie kryminału. Tysiące możliwych scenariuszy. Siedemnaście mistrzowskich opowiadań. I tylko jeden 

temat: zbrodnia. W lipcu 1919 roku ogłoszono w Polsce dekret o powołaniu Policji i tym samym narodziła się 



71 
 

polska kryminalistyka. Od ponad stu lat policjanci stanowią niekiedy jedyną pomoc w walce z niesprawiedli-

wością, ludzką podłością i złem. Jak wyglądała praca policji wtedy, sto lat temu? Z jakimi wyzwaniami funkcjo-

nariusze policji mierzą się dziś? I jak może wyglądać tropienie przestępców za kolejnych sto lat?  

 

 

181. Szczęście pod stopami / Renata L. Górska.- Poznań : Wydawnictwo Replika, 

copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Piecza zastępcza , Postawy rodzicielskie , Relacja 

romantyczna , Współlokatorzy , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Nie pomogą żadne zaklęcia, jeśli szczęściu nie da się szansy. Monika opiekuje się dzieckiem swojej siostry                   

i choć jednocześnie wciąż ma nadzieję na założenie własnej rodziny, wydaje się szczęśliwa i spełniona. Kiedy 

przewrotny los stawia na jej drodze mężczyznę, który burzy jej spokój – nie zamierza na to pozwolić i dać się 

ponieść emocjom. Zwłaszcza że od pierwszej chwili jest świadoma jego odmienności; przecież między innymi 

właśnie z tego powodu zdecydowała się wynająć mu pokój… Świat Moniki na chwilę się rozsypie, jednak 

dziewczyna zdoła poskładać go na nowo, odnajdując nadzieję na szczęście, które do tej pory ją omijało.  

 

 

182. Szczęście rodziny Marsdenów / Karolina Stępień.- Warszawa : Lira 

Wydawnictwo, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bagna , Kobieta , Osoby zaginione , Rodzeństwo , Rodzina , 

Tajemnica , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Elenor, Clementine i Ginger, trzy siostry z małej, sennej miejscowości Conetoe, chcą rozwikłać zagadkę śmierci 

swojego wujka. Krewny zaginął niemal dwadzieścia lat wcześniej, a teraz w pobliskim lesie na torfowiskach 

zostaje odnalezione jego ciało. Czy dopadł go pech rodziny Marsdenów? Może uciekał przed problemami                     

i porwał go wiatr? Dziewczętom pomaga syn szeryfa, Dirk Brewer, skrycie marzący o tym, by doświadczyć 

czegoś niezwykłego i magicznego. Trop prowadzi do opuszczonego domu, który wypełniają dziwne malunki 

istoty o głowie w kształcie jeleniej czaszki i porożu porośniętym bluszczem… W Conetoe wszyscy uważają 

Marsdenów za pechowców. Czy dorastającym siostrom, zmagającym się z rodzinnymi kłopotami, uda się 

przerwać ten ciąg niepowodzeń? Przekonaj się, czy rodzina Marsdenów zazna wreszcie spokoju i odrobiny 

szczęścia.  

 

183. Szczyty chciwości / Edyta Świętek.- Poznań : Wydawnictwo Replika, copyright 

2020. 

(Grzechy młodości / Edyta Świętek ; 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  PRL , Rodzina , Transformacja systemu społeczno-

gospodarczego , Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie) , Polska , Powieść 

obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol.  
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      Nowości:  2020-09 

 

Bydgoszcz przełomu lat 80. i 90. Trudne czasy zmuszają bohaterów do podejmowania nowych wyzwań                        

i mierzenia się w praktyce z tak długo wyczekiwaną wolnością oraz kapitalizmem. Tymoteusz poszukuje 

sposobów na pomnożenie fortuny. Justyna otwiera małą firmę. Nadal utrzymuje kontakty z domniemanym 

synem Heleny Wetlik, nie mając pojęcia, jaką niespodziankę chowa w zanadrzu Klaus Engel…  

 

 

184. Szepty z wyspy samotności / Magda Knedler.- Kraków : Mando - 

Wydawnictwo WAM, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Polacy za granicą , Samotność , Trędowaci , 

Wykluczenie społeczne , Kreta (Grecja ; wyspa) , Spinalonga (Grecja) , Wrocław 

(woj. dolnośląskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

Opowieść o miłości, szaleństwie i zarazie Spinalonga zrobiła na nim ogromne wrażenie. Wracali tam z Agą 

kilkakrotnie, bez celu, po prostu pomilczeć. Żadne inne miejsce nie nadawało się do tego lepiej niż wyspa ciszy. 

Kiedy po raz pierwszy postawił tam stopę, poczuł dławienie w gardle. Sam nie wiedział dlaczego. Teraz miał 

przed sobą fotografie zapisków, które sporządził jeden z mieszkańców Spinalongi. Thimios Demetriou. 

Trędowaty. Czym była dla niego wyspa? Więzieniem czy ziemią obiecaną? Szepty z wyspy samotności to 

przejmująca powieść o czasach zarazy i trudnych relacjach między ludźmi. O samotności, izolacji, ale też o pasji 

życia. Na wyspie trędowatych codzienność wygląda zupełnie inaczej, a jednak trzeba zachować pozory 

normalności. Miłość, wspomnienia, zwyczajne zmagania i dawne urazy wciąż pozostają żywe. Jaką tajemnicę 

skrywa to niezwykłe miejsce?  

 

 

185. Szklany las / Cynthia Swanson ; przełożył Przemysław Hejmej.- Białystok : 

Wydawnictwo Kobiece, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sekrety rodzinne , Zabójstwo , Zdrada małżeńska , Nowy 

Jork (Stany Zjednoczone ; stan) , Wisconsin (Stany Zjednoczone) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Mroczna tajemnica rodziny Glossów. Angie jest mamą małego chłopca i szczęśliwą żoną Paula Glossa. Pewnego 

dnia otrzymuje telefon od bratanicy męża. Siedemnastoletnia Ruby przekazuje jej tragiczne wieści. Jej ojciec 

został znaleziony martwy pod domem, a matka zniknęła bez śladu. Angie i Paul razem z synkiem przyjeżdżają 

do rodzinnego domu nastolatki, aby wesprzeć ją w trudnych chwilach. Na miejscu Angie dostrzega dziwne 

zachowanie Ruby i Paula. Kobieta zaczyna podejrzewać, że rodzina Glossów skrywa sekret, którego odkrycie 

zmieni jej życie na zawsze.  
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186. Śląski Kopciuszek / Gabriela Anna Kańtor.- [Warszawa] : Wydawnictwo MG, 

copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Schaffgotsch, Joanna (1842-1910) , Schaffgotsch, Hans 

Ulrich von (1831-1915) , Godula, Karol (1781-1848) , Arystokracja , Awans 

społeczny , Małżeństwo , Mezalians , Sieroty , Górny Śląsk , Zabrze (woj. śląskie) , 

Powieść biograficzna , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

Wszyscy lubimy historie o Pięknej i Bestii i o Kopciuszku, w których dobro zwycięża. Jednak wiemy doskonale, 

że to po prostu baśnie. W życiu Joanny Gryzik baśń wydarzyła się naprawdę. Tyle tylko, że w tej niesamowitej 

historii to Kopciuszek przyniósł złoty pantofelek księciu, a nie odwrotnie. Czwarta z kolei powieść Gabrieli 

Anny Kańtor opowiada o spotkaniu dwóch osób; Joanny - „śląskiego Kopciuszka”, ubogiej sieroty z kopalnia-

nych slumsów i magnata przemysłowego, słynnego self-made mana, który w latach 1801-1848 dorobił się 

majątku szacowanego na dwa miliony talarów. Opowieść o tym, jak od owego przypadkowego spotkania 

zmieniło się ich życie, jest gotowym scenariuszem na ekscytujący film! Dla Czytelników będzie to 

niezapomniana lektura.  

 

 

187. Śmierć i ryzyko / J.D. Robb ; przełożyła Sylwia Chojnacka.- Warszawa : 

Edipresse Kolekcje, copyright 2020. 

(Edipresse Książki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Eve Dallas (postać fikcyjna) , Fuzja przedsiębiorstw , 

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

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-09 

 

 

Tym razem porucznik Eve Dallas z nowojorskiej policji bada sprawę podłożenia bomby w biurowcu na 

Manhattanie. Rogan, wiceprezes do spraw marketingu, na spotkanie w sprawie fuzji dwóch firm wszedł 

obwieszony ładunkami wybuchowymi. Eksplozja zabiła jedenaście osób i kilka raniła. Wywołała też chaos                   

i przyczyniła się do antyreklamy firm, ale nie powstrzyma fuzji. Eve Dallas szybko potwierdza, że Rogan, 

człowiek oddany pracy i rodzinie, został brutalnie zmuszony do detonacji bomby. Aby uratować życie żony                    

i córki na żądanie ludzi, którzy je przetrzymywali i torturowali, wybrał samobójstwo i masowe morderstwo.                

W trakcie śledztwa okazuje się, że zbrodnia była dokładnie przemyślana, a sprawcy swój plan udoskonalali przez 

kilka miesięcy. Porucznik Eve Dallas i cały jej zespół czeka żmudne przesłuchanie pracowników obu firm,                  

a także współpracowników, by znaleźć odpowiedź na kilka istotnych pytań: Jaki cel przyświecał sprawcom? 

Dlaczego wybór padł na Rogana i jego rodzinę? Z pomocą męża miliardera - który zna się na finansach i ma 

zarówno wysoko postawionych, jak i bardziej szemranych przyjaciół - Eve musi wyjaśnić przyczyny tego 

niewytłumaczalnego okrucieństwa.  

 

188. Śmierć w Błękitnej Lagunie / Elżbieta Szudrowicz, Witold Dębczyński.- Gdynia : 

Novae Res, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wakacje , Zatrucie , Podróże , Przyjaźń , Islandia , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 
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Nawet wśród przyjaciół nie możesz być pewnie, że doczekasz jutra. Dla zgranej paczki sześciorga przyjaciół 

wycieczka na Islandię miała być spełnieniem marzeń. Gejzery, wodospady, lodowce i wybrzeże oceanu… Ale 

nie wszystko poszło zgodnie z planem. Podczas wypoczynku w SPA w Błękitnej Lagunie wybucha wulkan,                  

a jeden z podróżników, Ksawery, zostaje znaleziony martwy. I chociaż początkowo wszystko wskazuje na to, że 

był to nieszczęśliwy wypadek, islandzka policja odkrywa trop sugerujący, że ktoś z uczestników polskiej 

wyprawy chciał się go pozbyć. Wydaje się, że każdy z przyjaciół ma motyw, nawet partnerka denata, której 

zaskakująca tajemnica nagle wychodzi na jaw…  

 

 

189. Śmierć w Château Bremont / M. L. Longworth ; przekład Anna Krochmal.- 

Sopot : Smak Słowa, 2018. 

(Verlaque i Bonnet na tropie / Mary Lou Longworth ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antoine Verlaque (postać fikcyjna) , Marine Bonnet (postać 

fikcyjna) , Prawnicy , Przestępczość zorganizowana , Relacja romantyczna , 

Sędziowie , Aix-en-Provence (Francja) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-kanad.  

Nowości:  2020-09 

 

Akcja powieści kryminalnej "Śmierć w Château Bremont" rozgrywa się w uroczej, zabytkowej miejscowości 

Aix-en-Provence we Francji. Czytelnicy poznają Antoine'a Verlaque'a, przystojnego i uwodzicielskiego 

głównego sędziego w Aix, oraz profesor prawa, Marine Bonnet, jego dawną miłość. Kiedy miejscowy szlachcic 

Étienne de Bremont wypada z okna rodzinnego zamku i ginie na miejscu, całe miasto aż huczy od plotek. 

Verlaque podejrzewa, że śmierć nie była przypadkowa. Dowiedziawszy się, że Marine jest bliską przyjaciółką 

Bremontów, prosi ją o pomoc. Śmierć w Château Bremont to wartki kryminał, zanurzony w romantycznej 

atmosferze południowej Francji.  

 

 

190. 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:  2020-09 

 

 

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…  
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191. Śpiew bezimiennych dusz / Joanna Jax.- Chorzów : Wydawnictwa Videograf, 

2020. 

(Prawda zapisana w popiołach / Joanna Jax ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Grudzień 1970 (Polska) , PRL , Relacje międzyludzkie , 

Rodzina , Ruchy społeczne , Wojna sześciodniowa (1967) , Wybory życiowe , 

Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

Ciąg dalszy burzliwych losów Błażeja, Neli, Mateusza, Szymona i Nadii na tle ważnych wydarzeń z dziejów 

Polski i świata. Nadchodzi burzliwy koniec lat sześćdziesiątych. Wybucha wojna sześciodniowa, której 

następstwa odczuwalne są nawet w Polsce. W Paryżu młodzież wychodzi na ulice, podobne wydarzenia mają 

miejsce w kraju, a ich tragicznym finałem staje się Grudzień’70. Bohaterowie zmagają się z osobistymi 

problemami, dokonują trudnych wyborów i próbują naprawiać swoje życie. Targani są dylematami, silnymi 

emocjami i wyrzutami sumienia. Jednak gdy stają twarzą w twarz ze sprawami ostatecznymi, nic już nie ma 

znaczenia, a wzajemne animozje przestają się liczyć.  

 

 

192. Światło innych gwiazd / Erika Swyler ; przełożyła Aga Zano.- Warszawa : 

Wydawnictwo Czarna Owca, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Astronauci , Czas , Loty kosmiczne , Marzenia , Matki i córki 

, Ojcowie i córki , Rodzina , Tajemnica , Wynalazki , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Elektryzująca opowieść o sile ambicji i zachwycie, które nieprzerwanie każą sięgać ku gwiazdom. Jest rok 1986, 

jedenastoletnia Nedda Papas, która mieszka przy Centrum Kosmicznym na Florydzie, marzy o zostaniu 

astronautką. Dziewczynka jest zapatrzona w ojca inżyniera, pochłoniętego obsesyjną pracą nad niebezpiecznym 

projektem. Mężczyzna tworzy wynalazek, który drastycznie zmienia strukturę czasu, a życie jego najbliższych 

pogrąża w chaosie. Nedda musi zmierzyć się z sekretami ojca i z konsekwencjami jego niebezpiecznych marzeń, 

odnajdując przy okazji niespodziewaną sojuszniczkę - swoją matkę, z którą nigdy wcześniej nie potrafiła się 

porozumieć. Dekady później Nedda spełnia swoje dziecięce marzenie i zostaje astronautką. Podczas misji jej 

załoga staje w obliczu kryzysu, który zagraża powodzeniu przedsięwzięcia oraz ich życiu. Nedda ma szansę 

znaleźć rozwiązanie, ale żeby to zrobić, musi pogodzić się ze swoją przeszłością i przyszłością. Światło innych 

gwiazd to przejmująca opowieść o relacji ojca z córką, o sile kobiet w świecie, który je ogranicza i o cenie, jaką 

trzeba zapłacić za wielkie osiągnięcia. Autorka zadaje pytania o to, jak zmieniło się nasze życie, czym jest postęp 

i co tak naprawdę oznacza poświęcenie dla wyższych celów.  

 

193. Świątynia na bagnach / Michał Gołkowski ; ilustracje Vladimir Nenov.- Lublin ; 

Warszawa : Fabryka Słów, 2019. 

(Siedmioksiąg Grzechu / Michał Gołkowski ; [3], 1) 

(Bramy ze złota / Michał Gołkowski ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zahred (postać fikcyjna) , Bóstwa , Chłopcy , Miłość , Zdrada 

, Zemsta , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 
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Rzucony wyrokiem kapryśnych bogów poza granice znanego sobie świata, Zahred tkwi pośród trzęsawisk                    

i moczarów. Nawet jego klątwa nie działa tu tak, jak powinna. Los splata ścieżki śmiertelnych tak, że odnajduje 

go tam – zawieszonego pomiędzy życiem a śmiercią – młody, niewinny chłopiec. Co może stać się z umysłem 

dziecka, widzącego na własne oczy, że nie wszystko na świecie poddane jest tym samym prawom? Co stanie się, 

kiedy zwyczaj zamieni się w obrządek, a nawyk stanie się świętym rytuałem? Poznaj opowieść o zaufaniu                   

i zdradzie, miłości i nienawiści oraz o zaślepieniu przekonaniami. Opowieść o przelanej krwi, którą zmyć można 

tylko następną krwią. O bogu-człowieku, uwięzionym w pozłacanej klatce gmachu wzniesionego ku jego czci.             

Z mętnej, czarnej wody wyłania się świątynia na bagnach.  

 

 

194. Taka miłość się zdarza / Agnieszka Jeż.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2020. 

(Dom pod trzema lipami / Agnieszka Jeż ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Miłość , Rodzina , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

 

Życie potrafi zaskakiwać. Można próbować ustać w miejscu lub dać mu się ponieść. A wtedy wszystko może się 

zdarzyć. Także miłość. Nowy związek powinien być szansą na piekną przyszłość - bez problemów, bez 

niespodzianek i tylko we dwoje. Klara ma za sobą długą drogę, znacznie dłuższą niż kilometry dzielące Kraków 

od Warszawy. Odbyła podróż w przeszłość, poznała mroczną tajemnicę swojej rodziny. Została porzucona przed 

ołtarzem, a potem szaleńczo – i z wzajemnością – się zakochała. Teraz czekała na piękny finał – szczęście                   

i święty spokój. Tymczasem jej życie wykonało kolejnego fikołka. Ale czy nie takie właśnie ono jest - że 

jedynym pewnikiem są zmiany?  

 

 

195. Tamta kobieta / Anna H. Niemczynow.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Awans społeczny , Lekarze , Tajemnica , Polska , Powieść , 

Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

 

Do gabinetu dr Romy Jasińskiej przychodzi mężczyzna z małą dziewczynką. W pięknej pani doktor rozpoznaje 

kobietę, której szukał przez wiele lat. Dlaczego lekarce tak bardzo zależało na tym, aby nie zostać odnalezioną? 

Co ukrywa i co łączy ją z przybyłym? Jaką rolę w tej tajemniczej historii odegrała tamta kobieta? Anna H. 

Niemczynow ponownie udowadnia, że nie wszystko musi być takie, na jakie wygląda, a pozory potrafią mylić.  

Z wyczuciem kreśli obraz współczesnej kobiety podążającej za marzeniami. Ile jesteśmy w stanie poświęcić                

w imię ich realizacji i czy to, co zwiemy sukcesem, daje gwarancję szczęścia?  
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196. Taniec słonecznika / Beata Anna Piersiak.- Gdynia : Novae Res, copyright 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alkoholicy , Małżeństwo , Przemoc fizyczna , Przemoc 

emocjonalna , Relacje międzyludzkie , Bieszczady (góry) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Poruszająca opowieść o ciemnej stronie miłości. Podczas wakacyjnego pobytu u dziadków w Bieszczadach 

Michalina poznaje miejscowego chłopaka, Aleksa. Choć dzieli ich niemal wszystko: pochodzenie, zaintereso-

wania, życiowe cele, młodzi chcą być razem na przekór wszystkim i wszystkiemu. Dla Michaliny jest to 

pierwsze tak szczere i intensywne uczucie, dlatego poddaje mu się bez reszty i stara się tłumić w sobie wszelkie 

wątpliwości dotyczące ukochanego. Wkrótce jednak przemoc, agresja i alkohol zamienią ich wspólne życie                

w piekło… Czy Michalinie wystarczy siły na wydostanie się z pułapki, którą sama na siebie zastawiła?  

 

 

197. Telefonistka / Gretchen Berg ; przełożyła Monika Skowron.- Kraków : Insignis 

Media, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Plotka , Podsłuch telefoniczny , Sekrety rodzinne , Skandale , 

Telefoniści , Wooster (Stany Zjednoczone) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Błyskotliwa, zaskakująca i wzruszająca. Debiutancka powieść Gretchen Berg, której akcja toczy się we 

wczesnych latach pięćdziesiątych w niewielkim amerykańskim mieście. Podczas podsłuchiwania przypadko-

wego połączenia wścibska telefonistka dowiaduje się czegoś szokującego o własnej rodzinie. Pragnąc za wszelką 

cenę zweryfikować tę skandalizującą plotkę, wywołuje serię zaskakujących wydarzeń.  

 

 

198. Ten jedyny / Izabela M. Krasińska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Tęsknota , Toksyczne związki , Wybory życiowe , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Strata, jakiej doświadczyli Joasia i Kuba, sprawiła, że nie byli w stanie odbudować swojego związku                             

i postanowili się rozstać. Dwa lata po podjęciu bolesnej decyzji ich życie wygląda całkiem inaczej: Asia powoli 

godzi się z przeszłością, a Jakub cieszy nowym związkiem. Przebojowa i pewna siebie Julia to całkowite 

przeciwieństwo jego byłej dziewczyny. Mężczyzna jest przekonany, że u jej boku odnalazł wreszcie szczęście, 

na jakie zasługuje. Wszystko zmienia się jednak w chwili, gdy przypadkiem spotyka swoją dawną miłość. Kuba 

staje przed poważnym dylematem. Nie wie jeszcze, że jeden błąd jest w stanie złamać wiele serc. Trudno 
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poświęcić się nowej miłości, gdy do głosu dochodzi tęsknota za dawnym szczęściem. A przecież każdy zasługuje 

na drugą szansę. Prawda?  

 

 

199. Teściowe muszą zniknąć / Alek Rogoziński.- Warszawa : Wydawnictwo WAB, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czarny humor , Kobieta , Oskarżenie prywatne , Rodzina , 

Teściowie , Uprowadzenie , Zabójstwo , Warszawa (woj. mazowieckie) , Kryminał , 

Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

Na pozór są z dwóch zupełnie różnych bajek. Kazimiera regularnie zasila konto radia Święta Jadwiga i uważa, że 

największą zmorą naszego kraju są tęczowi, lewactwo i masoni. Maja regularnie paraduje w Marszach 

Równości, żyje w konkubinacie, a z rzeczy uznawanych za święte uznaje tylko święty spokój. Nic więc 

dziwnego, że obie serdecznie się nie znoszą. Problem w tym, że syn jednej z nich i córka drugiej są 

małżeństwem. W dodatku takim, które wpadło w nie lada kłopoty. Kiedy jedno z ich dzieci zostaje oskarżone               

o morderstwo, a drugie porwane, Kazimiera i Maja muszą połączyć siły, aby udowodnić ich niewinność. Pytanie 

- czy same się przy tym nie pozabijają?  

 

 

200. To nie jest mój mąż / Olga Rudnicka.- Warszawa : Prószyński S-ka - Prószyński 

Media, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bibliotekarze , Humor , Kobieta , Uwodzenie , Poszukiwania 

zaginionych , Prywatni detektywi , Polska , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Bibliotekarka Matylda Dominiczak spełnia swoje marzenie i zostaje licencjonowanym prywatnym detektywem. 

Jej pierwsze zadanie to uwiedzenie męża klientki i udowodnienie jego niewierności. Jednak rzekomy wiaro-

łomca nie daje się skusić wdziękom Matyldy, a w dodatku wkrótce znika bez śladu. Pani detektyw ma 

czterdzieści osiem godzin, by go odnaleźć, ale klientce trudno się zdecydować, czy wolałaby odzyskać 

zagubionego małżonka czy też kochanka, który również zaginął. Znalezione nad rzeką zwłoki niezidentyfi-

kowanego mężczyzny łączą drogi Matyldy i dwóch śledczych, Mareckiego oraz Tomczaka. Histeryczna klientka, 

wymagająca szefowa i roztargniony mąż nie ułatwiają sprawy Matyldzie, a zegar tyka…  

 

 

201. To, co zostawiła / Ellen Marie Wiseman ; przełożyła Alicja Laskowska.- 

Wydanie 2.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzina zastępcza , Szpitale psychiatryczne , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-09 
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Minęło dziesięć lat, odkąd matka Izzy Stone zastrzeliła śpiącego męża, pozbawiając swoją córkę ukochanego 

ojca. Przekonana o obłędzie matki, Izzy nie może jej tego wybaczyć i wciąż odmawia odwiedzenia kobiety                  

w więzieniu. Siedemnastolatka mieszka w rodzinie zastępczej, a w wolnych chwilach pomaga przybranym 

rodzicom w porządkowaniu zbiorów lokalnego muzeum, w którym pracują. Pewnego dnia w stercie 

porzuconych i zapomnianych przedmiotów Izzy znajduje zakurzony stos nieotwartych listów. Jest pierwsza 

połowa XX wieku. Osiemnastoletnia Clara Cartwright czuje się rozdarta pomiędzy posłuszeństwem wobec 

surowych rodziców a szaloną miłością do włoskiego imigranta. Ojciec Clary wpada w furię, gdy dziewczyna 

odmawia wstąpienia w zaaranżowane małżeństwo. Ze wściekłości wysyła ją do kosztownego ośrodka dla 

obłąkanych. Wkrótce nadchodzi finansowy krach, który pozbawia rodzinę Clary całego majątku i skazuje ją na 

pobyt w publicznym przytułku. Zamknięta w listach historia Clary sprawia, że Izzy zaczyna głęboko zastanawiać 

się nad wydarzeniami z przeszłości.  

 

 

202. Totentanz / Mieczysław Gorzka.- Wrocław : Wydawnictwo Bukowy Las, 

copyright 2020. 

(Cienie przeszłości / Mieczysław Gorzka ; cz. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Marcin Zakrzewski (postać fikcyjna) , Seryjni zabójcy , 

Wrocław (woj. dolnośląskie ; okolice) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

„Nie da się uciec od nierozwiązanych problemów z przeszłości. Rany same się nie zabliźniają, mogą tylko 

przyschnąć. Wystarczy drzazga, żeby znowu zaczęły krwawić”. Śmierć objęła rządy w mieście. Wśród 

młodzieży mnożą się samobójstwa, wrocławska policja znajduje zwłoki zamordowanych młodych kobiet, płatny 

zabójca rozwiązuje problemy w światku handlarzy narkotyków. Kiedy spotyka się twarzą w twarz z komisarzem 

Marcinem Zakrzewskim, rzuca mu wyzwanie. Rozpoczyna się bezwzględna rywalizacja. Żeby złapać mordercę, 

Zakrzewski musi zmierzyć się z najmroczniejszą stroną swojej natury. Musi dokonać niemożliwego – zatańczyć 

ze śmiercią i przeżyć.  

 

 

203. Trawka : jak zdelegalizowano marihuanę / Box Brown ; przekład Marcin 

Wróbel.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Marihuana , Stany Zjednoczone (USA) , Komiks historyczny 

Sygnatura:  WG-82-91 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

 

Opowieść o jednej z najbardziej zmitologizowanych używek w historii ludzkiej cywilizacji. Towarzyszyła 

ludzkości od zarania dziejów jako święty element religijnych rytuałów, lekarstwo, środek odurzający albo 

wprowadzający w bitewny szał. W 1519 roku na amerykański kontynent przywieźli ją konkwistadorzy, m.in. 

Hernan Cortés, którzy korzystając z żyznej gleby i dobrych warunków zakładali jej plantację, by plony 

sprzedawać z dużym zyskiem w Europie. Lokalna ludność, szczególnie z terenów dzisiejszego Meksyku, zaczęła 

ją jednak stosować jako używkę pozwalającą przyjemnie spędzać czas. Gdy na początku XX wieku Meksykanie 

w poszukiwaniu pracy nielegalnie emigrowali do Stanów Zjednoczonych zabierali ze sobą trawkę, którą dzielili 

się z wykonującymi podobnie niewolnicze prace Afroamerykanami. Nie potrzeba było wiele czasu, by 

amerykańscy prawodawcy powiązali używkę z etnicznymi mniejszościami i tym samym uznali ją za równie 
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niebezpieczną dla zdrowej społecznej tkanki, co one. W opartym na faktach komiksie Box Brown przedstawia 

historię trawki i pokazuje, dlaczego w wielu miejscach na całym świecie stała się ona wrogiem publicznym.  

 

 

204. Ty / Caroline Kepnes ; przełożył Jacek Żuławnik.- Wydanie 2.- Warszawa : 

Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Księgarze , Manipulacja (psychologia) , Pisarze , Portal 

społecznościowy , Psychopaci , Stalking , Zabójstwo , Nowy Jork (Stany 

Zjednoczone) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-09 

 

 

Do księgarni w East Village trafia piękna początkująca pisarka, która natychmiast staje się obiektem fascynacji 

pracującego tam mężczyzny. Całkowicie zauroczony nią Joe Goldberg zapamiętuje dane z jej karty kredytowej              

i wyszukuje ją w internecie. Profile kobiety w mediach społecznościowych są publicznie dostępne i stają się dla 

Joego źródłem wielu przydatnych informacji. Również stamtąd dowiaduje się, że tego wieczoru Beck planuje 

pojawić się w barze na Brooklynie. W ten sposób może się z nią ponownie spotkać, pozornie przypadkowo… 

Mężczyzna powoli i wytrwale przejmuje kontrolę nad życiem Beck. Robi wszystko, by wpadła w jego ramiona. 

Staje się jej idealnym, wymarzonym chłopakiem, jednocześnie po cichu usuwając przeszkody, które stoją na 

drodze do ich szczęścia. Nawet jeśli oznacza to, że musi kogoś zamordować. Obsesyjny związek szybko nakręca 

spiralę śmiertelnych konsekwencji…  

 

 

205. Tylko ty mnie zrozumiesz / Samantha Young ; z języka angielskiego przełożyła 

Małgorzata Hesko-Kołodzińska.- Warszawa : Burda Publishing Polska, copyright 

2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Studenci , Edynburg (Wielka Brytania) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-szkoc. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Po wszystkim, przez co przeszli, Jake i Charley ponownie są razem – tyle tylko, że odnalezienie siebie i wspólne 

życie to nie to samo. Świat Charley wywraca się do góry nogami. Dla dobra tego, co uważa za najcenniejsze, 

postanawia poświęcić miłość do Jake'a. On jednak nie zamierza poddać się bez walki. Dzwoni codziennie, choć 

Charley nigdy nie odbiera. Czeka choćby na odpowiedź: Wszystko okej. Mijają miesiące, a on ciągle nie wie, 

czemu Charley tak brutalnie z nimi zerwała i to przez telefon. Przecież wszystko między nimi układało się 

naprawdę dobrze. W jej sercu każdy sygnał od Jake'a rozdrapuje nową ranę. Charley czuje, jak bardzo 

skrzywdziła jego, a przy okazji samą siebie. Jednak musiała dokonać wyboru...Jake w końcu odnajduje Charley  

i domaga się choćby słowa wyjaśnienia.  Jaki facet wraca po takim czasie? Taki, który naprawdę kocha i nigdy 

się nie podda w walce o miłość swojego życia. Charley nie ma jednak pewności, czy kobieta, którą się staje, 

będzie potrzebowała Jake'a tak bardzo jak dziewczyna, którą niegdyś była...  
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206. Tysiąc nocy bez ciebie / Federico Moccia ; przełożyła Karolina Stańczyk.- 

Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Miłość , Pianiści , Problemy małżeńskie , 

Rozstanie , Trasy koncertowe , Wybory życiowe , Zdrada małżeńska , Rzym 

(Włochy) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-wł.  

Nowości:  2020-09 

 

 

Sofia nie poznaje samej siebie. Z lustra, zamiast znanej pianistki u szczytu kariery, spogląda na nią smutna 

kobieta o przygaszonym spojrzeniu, której nic już nie interesuje. Nadszedł czas, aby Sofia wreszcie 

uporządkowała swoje życie. Nie może wciąż uciekać od przeszłości, od małżeństwa, w którym czuje się 

samotna, ani od namiętnej, ale równie bolesnej znajomości z Tancredim. Wraca do Rzymu, do męża. Jednak ten 

związek nie ma przyszłości, zwłaszcza kiedy Sofia odkryje, że Andrea ją oszukiwał. Kobieta opuszcza męża                  

i wyrusza na światowe tournée. Tymczasem zakochany Tancredi podąża śladami Sofii i wkrótce nieoczekiwanie 

dochodzi do ich ponownego spotkania…  

 

 

207. Urodzony na Gestapo / Jerzy Bander.- [Warszawa] : rozpisani.pl, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bander, Jerzy (1942- ) , Tożsamość osobista , Holokaust , 

Ocaleni z Holokaustu , Rodzina , Żydzi , Polacy , Polska , Ukraina , Izrael , 

Opowiadania i nowele autobiograficzne , Wiersze 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Autor należy do ostatniego pokolenia tzw. Holocaust Survivors, czyli Żydów ocalonych z Holocaustu. W Polsce 

żyje ich jeszcze kilkuset. Są skazani na zagładę, tym razem ostateczną i nieodwołalną, ponieważ najmłodsi, 

między innymi autor, dobijają do osiemdziesiątki. Książka URODZONY NA GESTAPO nie jest, jak wiele 

innych, opisem wojennych losów spisanych po wojnie przez naocznego świadka niemieckich zbrodni. Na 

pytanie, o czym jest ta publikacja, autor odpowiada: „Jest o mnie, o człowieku, który wiele lat poświęcił na 

poszukiwanie prawdy o pierwszych latach swojego życia; od 1942 do 1945 roku. Zakończyły się one sukcesem. 

Jakiś, niedający się racjonalnie wytłumaczyć, ciąg wydarzeń rozgrywających się w różnych miejscach i w 

różnym czasie spowodował, że autor odnalazł prawdę o swojej tożsamości i o rodzinie, którą prawie całą 

zamordowali Niemcy. W książce znajdziemy piętnaście opowiadań, których miejscem akcji są kolejno: Polska, 

Ukraina i Izrael. Czytelnik znajdzie w niej również czternaście wierszy i ponad dwadzieścia zdjęć, w większości 

wykonanych przed wojną. 

 

 

208. Uśpiona namiętność / Sylvia Day ; z angielskiego przełożyła Ksenia Sadowska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Artyści , Depresja psychiczna , Chirurdzy plastyczni , Relacje 

międzyludzkie , Sacramento (Stany Zjednoczone) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-09 
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Wreszcie. Nigdy nie wyobrażałam sobie siebie w takim miejscu. Lecz oto jestem tutaj, osiadłam. W miejscu, 

które kocham. W domu, który odnowiłam. Spędzam czas z przyjaciółmi, których uwielbiam. Spełniam się                  

w pracy. Pogodziłam się z przeszłością i kładę fundamenty przyszłości. I wtedy wchodzi Garrett Frost. Jest 

hardy, skrajnie bezczelny, silny jak niszczycielska moc natury – rujnuje kruchy porządek mojego życia. 

Rozpoznaję duchy, które go nawiedzają, udręki, które nim kierują. Garrett byłby niebezpieczny tak czy inaczej, 

lecz zraniony jest jeszcze groźniejszy. Obawiam się, że jestem zbyt krucha, że ten sztorm szalejący w nim mnie 

zniszczy. Jestem zbyt delikatna, aby znieść ból, który nim targa. Lecz jest zbyt stanowczy... i zbyt kuszący.                    

I czasem na horyzoncie ziejącego emocjonalnym mrozem pustkowia wyziera nadzieja...  

 

 

209. Uśpione pragnienia / Agata Kołakowska.- Warszawa : Prószyński i S-ka - 

Prószyński Media, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przyjaźń , Wybory życiowe , Wypadek drogowy , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

W grudniową noc dochodzi do wypadku. Dwie kobiety tkwią na leśnym odludziu w zmiażdżonym samochodzie. 

Auto staje się pułapką bez wyjścia. Znikąd pomocy, a upływający czas działa na ich niekorzyść. Magda i Bianka 

poznały się pół roku wcześniej. Od pierwszych chwil znajomości poczuły się sobie bliskie. Jakby ich relacja była 

intuicyjna, zawiązana na głębszym poziomie. Magda jest mężatką, matką dwójki dzieci, nauczycielką 

angielskiego pracującą dorywczo w radiu, a Bianka reportażystką, która żyje w wolnym związku. Choć tak wiele 

je różni, to łączy więcej, niż są skłonne przypuszczać. Bianka zaczyna zbliżać się do Magdy i jej rodziny, 

zafascynowana tym, czego sama nie posiada. Magdalena zaś, dzięki Biance, konfrontuje się z dotychczasowym 

życiem i swoimi potrzebami. Obie dotykają tego, co dla nich trudne i niewygodne. Kobiety nawzajem wikłają się 

w swoje losy. Ta relacja zmienia każdą z nich i staje się pretekstem do działań, które doprowadzą je do miejsca 

pośród lasu, gdzie walcząc o swoje życie, będą mierzyć się z konsekwencjami wcześniejszych wyborów. 

Emocjonalna historia o życiu, które w plątaninie ścieżek szuka tej jedynej prostej.  

 

 

210. Uwikłane / Caroline O'Donoghue ; z angielskiego przełożyła Katarzyna Rosłan.- 

Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kariera , Kobieta , Pracownicy korporacji , Władza , Życie 

seksualne , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-irl.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Mroczna i zabawna jednocześnie powieść o seksie, władzy i karierze. Pokazuje, co oznacza bycie młodą kobietą 

w świecie mężczyzn. Bohaterką powieści jest Jane, od niedawna singielka, którą intryguje, dlaczego Clem, jej              

o wiele starszy, żonaty szef, zwraca na nią uwagę. Tymczasem Jolly Politely, jej alter ego udzielające porad 

online, zna już odpowiedź na to i inne pytania. Ma duże doświadczenie i żaden problem dzisiejszego świata jej 

nie zaskoczy. Gdy jednak dochodzi do pocałunku z szefem, Jane nie słucha porady, jakiej udzieliłaby jako Jolly 

swoim czytelnikom. Zamiast tego rzuca się w wir romansu. I to takiego, który może zagrozić jej przyjaźniom, 

karierze, a nawet życiu.  
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211. W butach Valerii / Elísabet Benavent ; z języka hiszpańskiego przełożyła 

Barbara Bardadyn.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Małżeństwo , Pisarze , Przyjaźń , Zdrada małżeńska 

, Madryt (Hiszpania) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-hiszp.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Kiedy twój wydawca czeka na kolejny bestseller, a ty kompletnie nie masz weny twórczej, jest kiepsko. Jeśli 

dodasz do tego sześcioletnie małżeństwo z facetem, który od dawna nie ma ochoty na seks, można powiedzieć, 

że robi się naprawdę fatalnie… Ale od czego masz przyjaciółki! Lola, Carmen i Nerea już o to zadbają, żebyś 

wiedziała, jak czerpać z życia pełnymi garściami. "W butach Valerii" to uwodzicielska i pełna humoru opowieść 

o czterech kobietach i ich miłosnych podbojach na tle słonecznego Madrytu. Tytułowa Valeria przechodzi kryzys 

w każdej sferze życia. Może jednak liczyć na wsparcie najbliższych koleżanek. Pewnego wieczoru na horyzoncie 

pojawia się także przystojny Victor, który doda szaremu życiu Valerii barw i… namiętnych uniesień.  

 

 

212. W cieniu tamtych dni / Magdalena Majcher.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo 

Pascal, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziadkowie i wnuki , Powstanie warszawskie (1944) , 

Powstańcy warszawscy , Relacja romantyczna , Sekrety rodzinne , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

Mikołaj nigdy nie miał prawdziwej rodziny - matka wyjechała za granicę, kiedy miał kilka lat a ojca nigdy nie 

poznał. Wychowała go babcia, Emilia - jedyna osoba, która jest mu naprawdę bliska. Kiedy jednak chłopak 

odkrywa na strychu tajemniczą szkatułkę, okazuje się, że tak naprawdę nic o niej nie wie. Opaska z Powstania 

Warszawskiego i listy, które nigdy nie zostały wysłane stają się kluczem do poznania tajemnicy, kładącej się 

cieniem na losach całej jego rodziny… Co wydarzyło się w życiu Emilii w sierpniu 44? Kim jest tajemniczy 

Krzysztof, do którego skierowane były listy? Wielka miłość, tragiczna historia i tajemnica, której nie można 

dłużej ukrywać… Co wydarzyło się w życiu Emilii w sierpniu 44? Kim jest tajemniczy Krzysztof, do którego 

skierowane były listy? Wielka miłość, tragiczna historia i tajemnica, której nie można dłużej ukrywać…  

 

 

213. W kolejce po życie / Katarzyna Archimowicz.- Wołowiec : Black Publishing - 

Wydawnictwo Czarne, 2015. 

 

 

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

życiowe , Wypadki , Ciechocinek (woj. kujawsko-pomorskie, pow. aleksandrowski, 

gm. Ciechocinek) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

W sylwestrowy poranek ktoś zadzwonił do drzwi. Na zewnątrz stał policjant i było jasne, że nie przynosi 

dobrych wiadomości. Uporządkowane i monotonne życie Ewy zmieniło się w jednej chwili. Jej mąż miał 
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poważny wypadek. W szpitalu okazuje się, że Leszek jest w śpiączce, nie wiadomo, czy kiedykolwiek 

wyzdrowieje. Ewa chce być przy nim i przeprowadza się do Ciechocinka. Dzięki życzliwości lekarza, 

Krzysztofa, może zamieszkać w starej urokliwej willi przy ulicy Miętowej. Poznaje właścicielkę, baronową 

Konstancję i jej rodzinę. Niedługo będzie musiała stanąć przed arcytrudnym dylematem, który zadecyduje o jej 

dalszym życiu i szczęściu.  

 

 

214. W labiryncie / Donato Carrisi ; z włoskiego przełożył Ksawery Malinowski.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amnezja , Labirynt , Ofiary przestępstw , Prywatni detektywi , 

Przestępcy , Uprowadzenie , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-wł. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Jedyny sposób, aby złapać człowieka z labiryntu, to włamać się do jej umysłu. Dziewczyna, która wróciła do 

świata. Została porwana i uwięziona na piętnaście lat. Nikt nie wie, jak udało się jej uciec. Kiedy budzi się                   

w szpitalu, niczego nie pamięta. Z pomocą policyjnego profilera, doktora Greena, próbuje odzyskać 

wspomnienia z tajemniczego labiryntu - więzienia, w którym porywacz zmuszał ją do rozwiązywania zagadek, 

stosując przerażający system nagród i kar. Mężczyzna, który nie ma nic do stracenia. Bruno Genko, 

bezkompromisowy prywatny detektyw, obiecał rodzicom porwanej dziewczynki, że znajdzie ich córkę. Nie 

dotrzymał słowa. Po latach staje przed drugą - ostatnią - szansą na złapanie sprawcy. Bestia, która umyka. Genko 

i Green - jeden z nich przeszukuje ulice miasta, drugi poluje w umyśle ofiary... Działają na własną rękę i obaj 

wierzą, że uda im się powstrzymać demonicznego potwora. Aby to zrobić, będą musieli skłonić ofiarę, aby 

znowu wkroczyła do labiryntu...  

 

 

215. W piekle pandemii : powieść o lekarzach, miłości i poświęceniu / Jolanta 

Kosowska.- Gdynia : Wydawnictwo Novae Res, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  COVID-19 , Epidemie , Lekarze , Miłość , Przyjaźń , Bergamo 

(Włochy) , Drezno (Niemcy) , Wenecja (Włochy) , Wrocław (woj. dolnośląskie) , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

Kiedy Oliwia i Marcello wyjeżdżają na długo wyczekiwany urlop, nic nie zapowiada chaosu, w jakim już 

wkrótce pogrąży się cały świat. Zakochani wraz z kilkorgiem bliskich przyjaciół korzystają z uroków zimowej 

aury, spędzają dnie na zaśnieżonych górskich stokach, a wieczory z grzańcem przy kominku. Tymczasem nad 

ojczyzną młodego lekarza powoli zbierają się ciemne chmury… Pewnego dnia włoskie media podają, że 

tajemniczy wirus z Wuhan pokonał granice kontynentów, a w szpitalu znalazł się "pacjent zero". Od tej pory nic 

nie będzie już takie jak przedtem… "W piekle pandemii" to przejmująca, autentyczna opowieść o życiu                        

w czasach śmiercionośnego wirusa. Bergamo, Drezno, Wenecja i Wrocław, a także azyl na Lawendowym 

Wzgórzu w Toskanii - w każdym z tych miejsc bohaterowie spróbują znaleźć najlepszy sposób na przetrwanie 

trudnych czasów i poukładanie swojej rzeczywistości na nowo. Czy im się uda?  
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216. Wakacje / T. M. Logan ; przełożyła Beata Hrycak.- Ożarów Mazowiecki : 

Wydawnictwo Bukowy Las, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wakacje , Zabójstwo , Zdrada małżeńska , Francja , Powieść 

obyczajowa , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

To miały być idealne wakacje. Cztery przyjaciółki z młodości i ich rodziny, piękna Prowansja, luksusowa willa. 

Kate wymarzyła sobie właśnie takie świętowanie czterdziestych urodzin. Co może pójść nie tak? Podczas 

gorącego letniego tygodnia sytuacja w willi robi się coraz bardziej napięta. Pod słońcem Prowansji wychodzą na 

jaw małżeńskie sekrety, pojawiają się kłótnie pomiędzy przyjaciółmi, trudne relacje z dziećmi i wszędobylskie 

telefony psują wszystkim nastrój. Wakacje życia zamieniają się w koszmar podejrzeń, zdrady i… zbrodni. Ktoś 

w willi jest gotów zabić, żeby skrywana i niewygodna prawda nie wyszła na jaw.  

 

 

217. Wąż z lasu cedrowego / Aleksandr R. Michalak.- Poznań : Wydawnictwo 

Replika, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biblistyka , Muzea , Ogrody zoologiczne , Orientaliści , 

Zabójstwo , Etiopia , Liban , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Kto lub co próbuje powstrzymać projekt biblijnego zoo? Na ocienionych cedrami wzgórzach Libanu powstaje 

niezwykły projekt. Ekscentryczny i bardzo religijny miliarder James Peabody pragnie założyć biblijne zoo-

muzeum, w którym gromadzi cenne artefakty oraz wspomniane na kartach Pisma zwierzęta, czasem bardzo 

niebezpieczne. Komuś jednak zależy, aby to przedsięwzięcie się nie powiodło. Międzynarodowe grono 

pracowników zoo początkowo bagatelizuje tajemnicze wypadki wiążące się z muzeum, niemniej kolejne 

niepomyślne zbiegi okoliczności rodzą coraz więcej wątpliwości. Czyżby nad projektem Biblical Zoo zawisło 

fatum? Jeden ze śladów wydaje się stanowić aluzję do starożytnej legendy o walce pomiędzy rycerzem,                         

a ogromnym wężem. Aby rozwikłać zagadkę, potrzeba będzie zupełnie innych specjalistów, znających świat 

biblijnych stworzeń w równym stopniu co kulturę świata arabskiego i wczesnego chrześcijaństwa. Jednak nawet 

oni nie spodziewają się demonów, jakie wypełzną z ciemności.  

 

 

218. Wianek z dmuchawców / Agnieszka Olszanowska.- Warszawa : Prószyński i S-

ka - Prószyński Media, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biblioteki wiejskie , Duchowieństwo , Mieszkańcy wsi , 

Warszawa (woj. mazowieckie ; okolice) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Mała wieś, wielkie dramaty, emocje, intrygi, miłość i zdrada… Pierwszy tom czterotomowej opowieści                        
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o mieszkańcach Gradowa, ich radościach i smutkach, niespełnionych marzeniach i zawiedzionych nadziejach, 

rodzących się lub gasnących uczuciach, o na pozór spokojnym, zwyczajnym życiu, które w rzeczywistości wcale 

nie jest takie, jakie się wydaje. Gradów to niewielka wieś kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy. Jest tu nowe 

liceum, szkoła, biblioteka, kościół i plebania, w której od wielu lat sprawuje niepodzielne rządy wszystko-

wiedząca kościelna, stara pani Blanż. Pewnego dnia przybywa tam nowy proboszcz, wysłany za karę ze 

stołecznej parafii na prowincję. Czy młody ksiądz Adam zdobędzie sympatię apodyktycznej staruszki? 

Tymczasem wójt postanawia zlikwidować wiejską bibliotekę. Bo nie dość, że miejsce w urzędzie gminy 

zajmuje, to jeszcze trzeba opłacać personel i na dodatek fundusze z budżetu na zakup książek przydzielać. Czyż 

nie lepiej więc bibliotekę zamknąć, a pieniądze przeznaczyć na drogi, wodociąg albo coś równie pożytecznego? 

Ale nie tylko to jest celem bezwzględnego urzędnika. Cyniczny wójt knuje spisek, by przeprowadzić swój chytry 

plan…  

 

 

219. Wianek z róż / Agnieszka Olszanowska.- Warszawa : Prószyński i S-ka - 

Prószyński Media, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biblioteki wiejskie , Mieszkańcy wsi , Organiści , Relacje 

międzyludzkie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Po raz trzeci wracamy do Gradowa, na pozór cichej wioski, gdzie jednak wciąż coś się dzieje. Michał Funcia, do 

niedawna skromny organista bez żadnych ambicji, dzięki staraniom babki, pani Blanż, zostaje wybrany na wójta 

i zaczyna pełnić swoje nowe obowiązki. Pomimo sukcesu wnuka, stara kościelna nadal ma powody do 

niepokoju. Martwi się, że wkrótce utraci swój stały dochód za wypożyczanie sznura do opuszczania trumien, 

gdyż nowy proboszcz porozumiał się z obcymi grabarzami i teraz to oni mają zajmować się pogrzebami                      

w Gradowie! A do tego Jagoda - jedyna miłość Michała, jeszcze od czasów szkoły - nadal traktuje go wyłącznie 

jak przyjaciela, pomimo nowego stanowiska chłopaka. Powody do radości mają natomiast pracownicy 

miejscowej biblioteki, Jarek i Anetka. Teraz placówce nie grozi już zamknięcie, wręcz przeciwnie - jej 

działalność będzie się rozszerzać. Czy Michał zdoła odzyskać serce dawnej dziewczyny? Do kogo Jagoda pisze 

długie mejle każdego wieczoru? Dlaczego Lukrecja, żona największego bogacza w okolicy, chce się rozwieść? Z 

jakiego powodu szanowanym dyrektorem biblioteki interesuje się policja? Nudne, spokojne życie mieszkańców 

Gradowa wcale nie jest takie monotonne i jednostajne, jak by się mogło wydawać…  

 

 

220. Wiktor i Hanka / Jolanta Maria Kaleta.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2020. 

(Wojna i miłość / Jolanta Maria Kaleta ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Marzec 1968 (Polska) , Polska , Powieść , Romans 

historyczny 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Na fali odwilży po śmierci Stalina Andrzej Kaledin wychodzi z więzienia. Wraca do pracy w klinice. Po kilku 

latach dostają z Haliną mieszkanie, na świat przychodzi Szymon, a starszy syn Wiktor rozpoczyna studia na 

politechnice. Któregoś dnia w drodze na trening judo Wiktor poznaje Hankę, studentkę historii sztuki, 

dziewczynę o czarnych włosach i oczach ciemnych jak noc. Oboje wpadają w wir młodzieńczej miłości 

podbijanej rytmem skandowanych haseł o wolność słowa i demokratyczne prawo. Kiedy w marcu ’68 Hanka                
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i Wiktor wychodzą na wrocławskie ulice pełni wiary, że siłą protestu są w stanie zmienić istniejącą 

rzeczywistość, na własnej skórze przekonują się, jak bardzo byli naiwni. Ucierpi również ich świeża miłość… 

Trzecia i ostatnia część cyklu Wojna i miłość to love story w realiach Polski Ludowej, kiedy władza decydowała 

o losie jednostki, za nic mając jej plany i pragnienia.  

 

 

221. Wioska kłamców / Hanna Greń.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

 

 

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

Prowincja , Śmierć rodzica , Tajemnica , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Po odejściu z pracy w policji Dioniza Remańska postanowiła odszukać zabójcę swojego ojca. Jego zagadkowa 

śmierć od pewnego czasu nie dawała jej bowiem spokoju. Wprawdzie oskarżeni o tę zbrodnię zostali już skazani 

na długie lata w więzieniu, jednak Dioniza nie wierzy w ich winę. Przyjeżdża do wioski, w której mieszkają 

rodziny skazańców, by przeprowadzić prywatne śledztwo. Jego wyniki okazują się zaskakujące. Kłamstwa                   

i intrygi spowijają Strzygom i sięgają poza jego granice. Z czasem sama Dioniza zaczyna wątpić, czy zdoła 

pośród mieszkańców tej przeklętej wioski odnaleźć prawdziwego zabójcę…  

 

 

222. Wiosna / Magdalena Majcher.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2018. 

(Wszystkie pory uczuć / Magdalena Majcher) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adopcja , Małżeństwo , Zespół poalkoholowego uszkodzenia 

płodu , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Ewelina pragnie tylko jednego – zostać matką. Niestety, los nie daje jej takiej możliwości. Razem z mężem 

decydują się na adopcję. Jednak kiedy na ich drodze pojawia się dziewięcioletni Piotruś – szczęście przysłania 

obawa. Chłopiec cierpi na FAS – alkoholowy zespół płodowy. Kiedy się urodził, miał ponad promil alkoholu we 

krwi. Chłopiec całe dzieciństwo spędził w domu dziecka. Czy teraz znajdzie dom, którego tak potrzebuje? Czy 

pragnienie miłości okaże się silniejsze niż strach?  

 

 

223. Wojenna miłość / Doug Gold ; przełożyła Martyna Plisenko.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lobnik, Josefine (1923-1998) , Murray, Bruce (1916-1993) , 

II wojna światowa (1939-1945) , Jeńcy wojenni , Kobieta , Miłość , Partyzanci , Ruch 

oporu , Ucieczki więźniów , Europa , Jugosławia , Nowa Zelandia , Powieść 

biograficzna 

Sygnatura:  WG-nowozel.  

Nowości:  2020-09 
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W sercu okupowanej przez nazistów Europy następuje przypadkowe, przelotne spotkanie dwóch osób. Jedną                

z nich jest bojowniczka ruchu oporu; drugą jeniec wojenny. Wymięty liścik, który trafił do jego rąk, kieruje tych 

dwoje nieznajomych na kurs, który na zawsze odmieni ich życie. „Wojenna miłość” to prawdziwa historia 

Josefine Lobnik i Bruce’a Murraya, którzy dzięki niemal niemożliwym zbiegom okoliczności, pośród brutalnej 

wojny, odkrywają miłość. To opowieść o wielkiej odwadze, brawurowych ucieczkach, zdradzie, torturach                     

i odwecie. To niezwykła historia ich miłości, która przetrwała na przekór wszystkiemu. To niezwykła relacja 

dwojga zwykłych ludzi żyjących w niewyobrażalnie barbarzyńskim reżimie Hitlera.  

 

 

224. Wotum / Maciej Siembieda- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Instytut Pamięci Narodowej , Matka Boska Częstochowska 

(obraz) , Ludzie bogaci , Obraza uczuć religijnych , Śledztwo i dochodzenie , Tajne 

organizacje , Francja , Polska , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

9 grudnia 2012 roku dochodzi do zamachu na obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Gdyby nie pancerna szyba 

zainstalowana tuż przed atakiem, największa świętość Polaków przestałaby istnieć. Definitor zakonu paulinów 

uważa, że za zamachem stoi tajna sekta, której historia związana jest z tajemnicą sięgającą czasów króla Jana 

Kazimierza. Do rozwiązania zagadki angażuje detektywa z IPN Jakuba Kanię. Podjęty przez Kanię trop 

prowadzi do opactwa Saint-Germain-des-Prés w Paryżu, a stamtąd w okolice Głogówka na Opolszczyźnie, gdzie 

obraz Czarnej Madonny został ukryty podczas potopu szwedzkiego i gdzie do dziś znajduje się jego tajemnicza 

kopia. Ale czy to na pewno kopia? Kim napraw dę jest jeden z najbogatszych Polaków – człowiek nazywany 

Szamanem – i po co zatrudnił szalonego naukowca, specjalistę od biorezonansu? W wysnutej z prawdziwych 

zdarzeń, zapierającej dech powieści sensacyjnej autor „Gambitu” misternie przeplata przygody rodem z książek 

detektywistycznych z historycznymi ciekawostkami w stylu thrillerów Umberta Eco.  

 

 

225. Wrzask / Izabela Janiszewska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa 

Poznańskiego, copyright 2020. 

 

 

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

fikcyjna) , Sponsoring seksualny , Studenci , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Genialny seryjny morderca i dwoje śledczych, którzy nie cofnie się przed niczym, by go schwytać… Reporterka 

Larysa Luboń wpada na trop sadystycznego sponsora, mężczyzny płacącego studentkom za brutalny seks. 

Tymczasem ekscentryczny policjant Bruno Wilk usiłuje rozwiązać zagadkę tajemniczej śmierci młodej 

dziewczyny, która niepokojąco przypomina mu pewną sprawę sprzed lat. Na zawsze połączy ich osoba tego 

trzeciego - mężczyzny pozbawionego sumienia, więźnia własnych obsesji. Tylko jak mogą odnaleźć człowieka, 

który od lat oficjalnie nie istnieje? 
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226. Wszystko jest możliwe / Katarzyna Janus.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lekarze , Mieszkańcy wsi , Karkonosze (góry) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

 

W wyniku perfidnej intrygi kolegi z pracy, Alicja zostaje pozbawiona prawa wykonywania zawodu. Jako lekarka 

nie może się z tym pogodzić. Jednak nie pozostaje jej nic innego, jak zupełnie zmienić swoje życie. Przenosi się 

do małego miasteczka w Karkonoszach. Tam, wśród pięknych górskich pejzaży, pragnie uporządkować swoje 

życie. Wynajmuje mały drewniany domek, przygarnia psa Mądralę i kota Narzekalskiego i podejmuje pracę                

w lokalnej restauracji. Ale zamiast upragnionego spokoju na jej drodze stają dwaj, zupełnie od siebie różni, 

mężczyźni. Chociaż Alicja nie myśli o nowej miłości, los ma dla niej inne plany. W malowniczych Karkono-

szach, wśród życzliwych mieszkańców małego górskiego miasteczka, życie toczy się swoim torem. Dajcie się 

ponieść pięknej opowieści o trudnych wyborach i poszukiwaniu szczęścia.  

 

 

227. Wyszczekana miłość / Jenn McKinlay ; przełożyła Monika Wiśniewska.- 

Białystok : Wydawnictwo Kobiece Łukasz Kierus, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fizjoterapeuci , Ludzie a zwierzęta , Psy , Maine (Stany 

Zjednoczone ; stan) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Prawdziwa miłość przychodzi niespodziewanie Carly wraca z podkulonym ogonem do rodzinnego miasteczka 

Bluff Point. Nie jest jednak sama. Towarzyszą jej stary labrador oraz wyjątkowo wygadana papuga, którzy 

dołączyli do niej, zanim jej życie rozpadło się na kawałki. W lokalnym pubie spotyka seksownego fizjoterapeutę 

Jamesa. Mężczyzna stara się zdobyć jej serce, oferując pomoc w poszukiwaniach nowego domu zwierzakom 

Carly. Gdy wreszcie kobieta zgadza się na randkę, wydaje się jej, że mogłaby być w końcu szczęśliwa. Jednak 

James ma sekrety i jeśli nie otworzy się przed Carly, to ich uczucie nie przetrwa.  

 

 

228. Z łapą na sercu / Jenn McKinlay ; przełożyła Monika Wiśniewska.- Białystok : 

Wydawnictwo Kobiece Łukasz Kierus, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Relacje międzyludzkie , Samotne matki , Zwierzęta , 

Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Dwa serca spragnione miłości i urocze zwierzaki, które je połączą Zachary Cane prowadzi piwiarnię w Bluff 

Point i mieszka z gburowatym psem. Kawalerski styl życia bardzo mu odpowiada. Pewnego dnia do jego drzwi 

pukają córki jego sąsiadki. Gdy proszą o pomoc w uratowaniu bezpańskiego kota, nie waha się ani przez chwilę. 
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Jessie Connelly jest rozwódką, która samotnie wychowuje dzieci i nie chce mieć do czynienia z mężczyznami -  

a już na pewno nie z takimi jak Zach. Nie może jednak nic poradzić na to, że jej córki go uwielbiają. Mężczyzna 

wypełnia w ich życiu pustkę po ojcu, który odszedł. Gdy w Bluff Point szaleje burza śnieżna, Zach oferuje Jessie 

pomoc. Kiedy okazuje się, że zagraża im nie tylko pogoda, jest zdecydowany zrobić wszystko, by chronić ją i jej 

rodzinę. Postanawia również zawalczyć o coś więcej - złamane serce Jessie.  

 

 

229. Zaginiona córka / Gill Paul ; przełożyła Anna Gralak.- Kraków : Mando - 

Wydawnictwo WAM, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Maria (wielka księżna Rosji ; 1899-1918) , Romanowowie 

(dynastia) , Sekrety rodzinne , Rosja , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Rodzinna tragedia. Różne oblicza miłości. I długo skrywany sekret. Lato 1918. Życiu Romanowów zagraża 

śmiertelne niebezpieczeństwo. Osiemnastoletnia księżna Maria jest więziona wraz z resztą rodziny w ponurym 

domu w Jekaterynburgu. Jej jedyną rozrywką są tajemne spotkania ze strażnikami, które stają się czymś więcej 

niż tylko niewinnym flirtem. Maria nie zdaje sobie sprawy z tego, że właśnie ważą się jej losy…  55 lat później. 

Kiedy Val słyszy ostatnie słowa swojego ojca: „Nie chciałem jej zabić”, jest oszołomiona. Zaczyna poszukiwać 

prawdy o przeszłości. To, co odkrywa, stawia ją przed jedną z wielkich tajemnic historii… Czy znajdzie odwagę, 

by dowiedzieć się, co zdarzyło się naprawdę? Zaginiona córka to niezwykle wzruszająca historia o prawdziwej 

miłości i ogromnej tragedii. Czy uda się rozwikłać tajemnicę, która łączy dwie rodziny?  

 

 

230. Zagubieni / Natasza Socha.- Warszawa : Edipresse Książki, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Mężczyzna , Miłość , Próba samobójcza , Sens życia 

, Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

 

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 

potrzebnych drobiazgów. I wreszcie - miłością. Czasem bowiem wystarczy na chwilę się zatrzymać i zachwycić 

życiem.  
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231. Zakłamane życie dorosłych / Elena Ferrante ; z języka włoskiego przełożyła 

Lucyna Rodziewicz-Doktór.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dojrzewanie , Rodzina , Kłamstwo , Postawy , Awans 

społeczny , Sens życia , Neapol (Włochy ; okolice) , Powieść obyczajowa , Powieść 

psychologiczna 

Sygnatura:  WG-wł.  

Nowości:  2020-09 

 

 

Po co dorastamy? Kim się stajemy? Do kogo się upodabniamy? Śliczna buzia dziewczynki o imieniu Giovanna 

uległa przemianie i zaczęła przypominać szpetną twarz złośliwej kobiety. Ale czy naprawdę? A jeśli tak, to                  

w jakim lustrze trzeba się przejrzeć, żeby odnaleźć samą siebie i siebie ocalić? Poszukiwania nowego oblicza, 

które zastąpi szczęśliwą dziecięcą buzię, toczą się między dwoma spokrewnionymi biegunami Neapolu, które 

żywią wobec siebie strach i nienawiść: miastem ze wzgórz, które przybrało maskę wytworności, i tym z dołu, 

kryjącym się za trywialnością i krzykliwością. Giovanna balansuje między jednym i drugim, upada i się podnosi, 

zdezorientowana, bo tak na dole, jak i na górze nie znajduje ani odpowiedzi, ani ratunku. 

 

 

232. Zakochani po uszy / Jenn McKinlay ; przełożyła Monika Wiśniewska.- Białystok 

: Wydawnictwo Kobiece Łukasz Kierus, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludzie a zwierzęta , Psy , Weterynarze , Maine (Stany 

Zjednoczone ; stan) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Siedem lat temu Mac została porzucona przed ołtarzem. Wkrótce po tym opuściła miasteczko Bluff Point.                   

Z okazji zbliżającego się wesela przyjaciółki na dwa tygodnie powraca w rodzinne strony. Gavin, brat przyszłej 

panny młodej, jest weterynarzem. Zawsze miał słabość do Mac. Cieszy się, że będą mogli ponownie się spotkać. 

Nie spodziewa się jednak, że coś ich połączy. A właściwie - ktoś. Pewnego dnia Mac znajduje wystraszonego 

małego boksera. Kobieta z pomocą Gavina stara się znaleźć zwierzakowi nowy dom. Z czasem uroczy piesek 

zaczyna wypełniać pustkę w jej sercu. I nie tylko on...  

 

 

233. Załoga / Grzegorz Kalinowski.- Warszawa : Agencja Wydawniczo-Reklamowa 

Skarpa Warszawska, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarstwo śledcze , Japończycy , Muzycy , Policjanci , 

Przedsiębiorcy , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Komisarz Artur Konieczny pracuje nad sprawą tajemniczej rodziny japońskiego biznesmena. W tym samym 

czasie redaktor Joanna Becker przygotowuje program poświęcony muzyce z lat osiemdziesiątych. Trafia na 

historię mało znanego zespołu Załoga, którego karierę przerwała śmierć wokalisty - Blacka. Z czasem praca nad 
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programem przeradza się w rozwiązanie zagadki kryminalnej. Dziennikarskie śledztwo Joanny i kryminalne 

Artura przyniosą zaskakujące odpowiedzi w finale, którego nikt się nie spodziewa.  

 

 

234. Zamiana / Beth O'Leary ; z angielskiego przełożył Łukasz Praski.- Warszawa : 

Wydawnictwo Albatros, 2020. 

(Mała Czarna) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Zamiana mieszkań , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Leena, która kompletnie nawaliła podczas ważnej prezentacji, jest zmuszona do dwumiesięcznego urlopu. Choć 

od dawna skupiała się wyłącznie na pracy, perspektywa wolnego czasu wcale jej nie cieszy. Jej porzucona przez 

męża babcia, Eileen, postanawia znaleźć sobie towarzysza. Niekoniecznie na całe życie – zadowoli się 

wieczorami… czy raczej nocami. Niestety, w najbliższej okolicy nie ma odpowiednich kandydatów. Leena 

wpada na genialny pomysł: zamienią się na dwa miesiące. Babcia wprowadzi się do jej mieszkania w Londynie, 

a ona spędzi ten czas w wiejskim domu Eileen. Lecz upragniony spokój na wsi zakłóca Leenie pewien 

przystojny nauczyciel, a kipiący energią Londyn i randki online stanowią dla Eileen nie lada wyzwanie. Czy ta 

prosta zamiana naprawdę będzie taka prosta? Co znajdą, jeśli zaczną żyć zupełnie innym życiem niż dotychczas?  

 

 

235. Zamknięta na klucz / M.M. Kowalska.- Gdynia : Novae Res, copyright 2020. 

(Wykluczeni / Marta Małgorzata Kowalska ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziewczęta , Nastolatki , Uprowadzenie , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

 

Elizabeth jest typową nastolatką, której dni wypełniają spotkania z przyjaciółmi i chłopakiem oraz nauka. 

Chociaż jej życie nie jest usłane różami – w dzieciństwie opuściła ją matka, a ojciec prawie nie wychodzi z pracy 

– dziewczyna stara się dzielnie stawiać czoła przeciwnościom losu. Wszystko się zmienia, gdy w mieście 

pojawia się nowy chłopak, Clark Stevens. Elizabeth zaczynają nękać problemy ze snem, w jej otoczeniu dzieją 

się trudne do wytłumaczenia rzeczy, a ona sama plącze się w domysłach, co jest rzeczywistością, a co wytworem 

jej wyobraźni. Na dodatek coraz częściej zauważa śledzącą ją tajemniczą postać, której zamiary nie wydają się 

przyjazne…  

 

 

236. Zanim się obudzę / Agnieszka Bednarska.- Poznań : Media Rodzina, copyright 

2019. 

(Gorzka Czekolada) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lekarze , Rodzina , Śmierć mózgowa , Śpiączka , 

Transplantologia , Szczecin (woj. zachodniopomorskie) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 
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Z rzeki zostaje wyłowiona kobieta - wyziębiona i prawie martwa. W szpitalu zapada w śpiączkę. Ma nikłe szanse 

na wybudzenie się. Policja nie potrafi ustalić jej tożsamości, nikt nie zgłasza jej zaginięcia. Opiekująca się nią 

siostra Brygida nadaje jej imię Selena i od tej pory poświęca się opiece nad dziewczyną. Do tej samej sali trafia 

Kamil, chłopak z objawami śmierci mózgowej. Ordynator namawia jego rodziców do podpisania zgody na 

pobranie organów od Kamila, ale oni się nie zgadzają. Matka, patrząc na syna, nie wierzy w jego śmierć.                    

W szpitalu pracuje również doktor Yao Nakamura - wychowanek domu dziecka, samotny dziwak i przeciwnik 

orzekania śmierci mózgowej. Czy zdoła przywrócić swoich pacjentów do świata żywych? Kto ma decydować, 

gdzie leży granica między życiem a śmiercią? Co dzieje się za świadomością człowieka, który jest zbyt słaby, by 

wrócić, lecz wciąż niegotowy, by odejść?  

 

 

237. Zanim zamkniemy drzwi / Elżbieta Jodko-Kula.- Warszawa : Prószyński i S-ka - 

Prószyński Media, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kłótnia , Małżeństwo , Matki i córki , Relacje międzyludzkie , 

Rodzina , Sekrety rodzinne , Dania , Polska , Powieść psychologiczna , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

Opowieść o rodzinnych tajemnicach, trudnych emocjach i rozliczeniach z przeszłością. Psychologiczno-

obyczajowa historia zwykłych ludzi - małżeństwa Olgi i Karola, ich dorosłej córki Marty i jej męża Maćka. 

Skupiona na sobie, surowa i apodyktyczna Olga, pełna złości i pretensji, gardzi mężem, który kiedyś dopuścił się 

zdrady. Relacja matki i córki też do łatwych nie należy. W wiecznych kłótniach i potyczkach słownych nie mogą 

znaleźć wspólnego języka. Marcie bliżej do ojca, o co Olga od lat jest zazdrosna. Związek Marty i Maćka też ma 

swoje problemy. Brzmi znajomo? Powinno, bo odwieczny problem zazdrości i rywalizacji to istotny element 

życia, nawet w najbliższej rodzinie. Wszyscy bohaterowie walczą z własnymi demonami, a zmagania te 

prowadzą ich na skraj śmieszności i absurdu. Czasem jednak w życiu tak się dzieje, że w utarte, coraz głębsze 

koleiny wdziera się coś nieoczekiwanego, co sprawia, że zachodzą zmiany, których nikt się nie spodziewa. To 

powieść o takich właśnie zmianach, możliwych przecież na każdym etapie życia.  

 

 

238. Zaśpiewaj mi kołysankę / Ryszard Ćwirlej.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antoni Fischer (postać fikcyjna) , Dzieci , Osoby zaginione , 

Szpiegostwo , Wywiad , Złodzieje , Poznań (woj. wielkopolskie) , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

Kwiecień roku 1922. Zaginięcie ośmiolatki zakłóca codzienną pracę policji w Poznaniu. Mogłoby się wydawać, 

że dziewczynka wręcz rozpłynęła się w powietrzu w środku dnia. W tym samym czasie podkomisarz Antoni 

Fischer zajmuje się sprawą pewnego tajemniczego morderstwa. Do Fischera trafia matka zaginionej. Kobieta 

mówi, że przysłała ją Greta – trzynastolatka, którą kilka lat temu policjant przygarnął z sierocińca i traktował jak 

własną córkę. Zdaniem Grety tylko Fischer może odnaleźć ośmioletnią Zosię. Podkomisarz nie ma wyjścia                   

i postanawia zaangażować się w sprawę. Nie tylko chce odnaleźć dziewczynkę, ale również wytropić i ukarać 

winnych. Rozpoczyna się niebezpieczna walka z czasem. Czy sprawa zaginięcia Zosi i sutenerski biznes 

działający w Poznaniu, z którego korzystają wysocy rangą funkcjonariusze, mogą być ze sobą powiązane?  
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239. 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:  2020-09 

 

 

 

"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.  

 

 

240. 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:  2020-09 

 

 

 

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…  
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241. Zdrój / Barbara Klicka.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza 

Foksal, 2019. 

(Archipelagi) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Relacje międzyludzkie , Uzdrowiska , Ciechocinek 

(woj. kujawsko-pomorskie, pow. aleksandrowski, gm. Ciechocinek) , Powieść 

obyczajowa , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

Powieściowy debiut Barbary Klickiej, poetki docenionej przez krytykę za tomy Same same oraz Nice. Zdrój 

opowiada o młodej kobiecie, która znajduje się na turnusie uzdrowiskowym w Ciechocinku. Sanatorium okazuje 

się miejscem pełnym pułapek, rytuałów i sekretów, a bohaterka mimo wielu wysiłków nie potrafi zrozumieć 

reguł rządzących zdrojowym światem. Wszystko w tej opowieści rozgrywa się na pograniczu zdrowia i choroby, 

a także codzienności szpitala i jego mrocznych zakamarków.  

 

 

242. Zielona koperta / Magda Bogucka.- Gdynia : Wydawnictwo Manufaktura Słów, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przyjaźń , Ślub i wesele , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

 

Marianna otrzymuje dziwną zieloną kopertę z zagadkowym zaproszeniem na ślub. Odżywają wspomnienia: 

przyjaźń, radosne chwile i… zdrady. Czy po latach trójka przyjaciółek zdoła wyjaśnić wszystkie wydarzenia                 

z przeszłości i dalej żyć zgodnie?  

 

 

243. Zima / Magdalena Majcher.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2017. 

(Wszystkie pory uczuć / Magdalena Majcher) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Rodzeństwo , Sekrety rodzinne , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Rodzinna tajemnica i skomplikowane siostrzane relacje. Wciągająca opowieść na długie zimowe wieczory. Róża 

całe życie poświęciła innym. Wychowankowie w domu dziecka i niepełnosprawna siostra zajmowali ją bez 

reszty. Teraz ma szansę odmienić swoje życie – wychodzi za mąż. Czy wreszcie będzie szczęśliwa? Nie daje jej 

spokoju pewna niewyjaśniona sprawa sprzed lat… Czy Róża znajdzie w sobie odwagę, by rozliczyć się                       

z przeszłością? Czy złamie obietnicę złożoną przed laty? Wszystkie pory uczuć Magdaleny Majcher to cykl 

powieści poruszających ważne życiowe tematy. Miłość i nienawiść, trudne życiowe wybory, przeciwności losu              

i w końcu upragnione szczęście i spokój. Wszystko w rytmie czterech pór roku.  
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244. Zimowa ewangelia / Brendan Kiely ; przełożył z języka angielskiego Tomasz 

Mucha.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Nastolatki , Molestowanie seksualne , Pedofilia , 

Duchowieństwo , Boston (Stany Zjednoczone, stan Massachusetts) , Powieść 

psychologiczna 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-09 

 

 

Szesnastoletni Aidan z przerażeniem obserwuje, jak cała jego rodzina rozpada się na kawałki. Chłopak szuka 

ukojenia w lekach uspokajających i zawartości barku ojca. Jedynym dorosłym, który chce go wysłuchać, jest 

ksiądz Greg sprawujący posługę w miejscowej parafii. Wkrótce okazuje się, że duchownym kierują ukryte 

pobudki, a bliska relacja, jaką dzieli z chłopcem, może nabrać całkowicie innego charakteru… Zimowa 

ewangelia to powieść o okrucieństwie skrytym pod maską miłości i współczucia; to powieść o emocjach 

powierzonych niewłaściwym osobom.  

 

 

245. Zjawa / Max Czornyj.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2020. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Eryk Deryło (postać fikcyjna) , Fotografie , Policjanci , 

Seryjni zabójcy , Śpiączka , Lublin (woj. lubelskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Komisarz Eryk Deryło tkwi w śpiączce. W jego umyśle przewijają się poszarpane sceny. Tymczasem w Lublinie 

dochodzi do wyjątkowo sadystycznych morderstw. Na biurko Tamary Haler trafiają zagadkowe zdjęcia zbrodni. 

Sprawca, który nazywa siebie Fotografem, pogrywa z policją i społeczeństwem. Śledczy muszą działać szybko, 

by dopaść szaleńca.  

 

 

246. Złe dzieci / Dominik Rutkowski.- Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Esesmani , Komunizm , Norwegowie , PRL , Powieść 

obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Kiedy cudze piętno staje się brzemieniem. Jest zima roku 1984, umęczeni absurdami schyłkowego PRL-u 

warszawiacy grzęzną w śnieżnej brei. Mietek, student oprowadzający po mieście zagranicznych turystów, 

odbiera z hotelu parę Norwegów. Szybko staje się jasne, że milczący przybysze nie są zainteresowani 

zwiedzaniem stolicy i zamierzają się oddać tajemniczym poszukiwaniom. O tym, co było ich przedmiotem, 

Mieczysław dowie się dopiero trzydzieści lat później. Makabryczna prawda wstrząśnie nim i popchnie ku 

własnemu śledztwu, które zakończy wizyta na cmentarzu w prowincjonalnym norweskim miasteczku. 

Odpowiedź wcale nie przyniesie ukojenia.  
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247. Złote miasto / Michał Gołkowski ; ilustracje Vladimir Nenov.- Lublin ; 

Warszawa : Fabryka Słów, 2019. 

(Siedmioksiąg Grzechu / Michał Gołkowski ; [3], 2) 

(Bramy ze złota / Michał Gołkowski ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zahred (postać fikcyjna) , Bóstwa , Miasta , Oblężenia , 

Wojownicy , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

Trzy wężowe łodzie pełne wojowników z mroźnej, niegościnnej północy suną przez nurty wielkich rzek, aby 

dotrzeć ku słonecznym, piaszczystym brzegom południa. Złote miasto, powtarzają wszyscy szeptem! To tam, 

nad wodami mitycznego morza po drugiej stronie świata, wznosi się potężny gród, w którym z pewnością 

mieszkają bogowie. Ale ponad dachami Złotego Miasta gromadzą się ciemne chmury. Inne imperium, o wiele 

młodsze i bardziej głodne chwały, ostrzy sobie zęby, mogące bez trudu skruszyć wiekowe mury. Zbliża się 

oblężenie tak wielkie, że o podobnym nawet pieśniarze nie śmieli marzyć. Od wschodu nadciąga burza, a wraz                

z nią bitwa, która odmienić może losy całego świata. Przez skowyt wichru w olinowaniu, w trzasku przecinającej 

niebo błyskawicy i huku przetaczającego się ponad spienionymi falami gromu, słychać tylko jedno imię. Zahred.  

 

 

248. Zmierzch bogów / Michał Gołkowski ; ilustracje Vladimir Nenov.- Lublin ; 

Warszawa : Fabryka Słów, 2019. 

(Siedmioksiąg Grzechu / Michał Gołkowski ; [3], 3) 

(Bramy ze złota / Michał Gołkowski ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zahred (postać fikcyjna) , Bóstwa , Miasta , Oblężenia , 

Wojownicy , Konstantynopol , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

Wojna! Mury Konstantynopola jęczą pod naporem machin oblężniczych emira Maslamy, pchanego do walki 

przez ambicję, zemstę i honor. Atak za atakiem rozbija się o niezdobyte umocnienia... Jednak prawdziwe 

zagrożenie rodzi się w ciemnych zaułkach miasta i złotych salach pałacu cesarskiego. Pośród chaosu walk, 

mozaiki intryg i pełnych zwątpienia spojrzeń jest jeden człowiek, który nie potrzebuje już ani wiary, ani nadziei - 

ponieważ ten człowiek wie. Teraz, kiedy Zahred wie, że został dostrzeżony, nie cofnie się już przed niczym... 

Dosłownie niczym. Wojownicy ostrzą miecze i topory, szykując się do bitwy, która zadecyduje o losach 

kontynentu, a może i świata. Teraz nie ma już odwrotu, bo los został eony temu zapisany w gwiazdach. 

Nadchodzi ostatnia walka, zbliża się Ragnarok - Zmierzch Bogów.  

 

 

249. Znikanie / Izabela Morska ; [konsultacja merytoryczna Rafał Reinfuss].- Kraków 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Filipiak, Izabela (1961- ) , Chorzy , Leczenie , Lekarze a 

pacjenci , Nauczyciele akademiccy , Pisarze , Służba zdrowia , Polska , Powieść 

autobiograficzna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-09 

 

 

Proza, która jak żadna do tej pory przekracza granice autobiografii i łączy śledztwo medyczne, reportaż 
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interwencyjny oraz traktat filozoficzny o chorobie. Kończy sprawdzać prace studentów, gdy nagle traci czucie   

w palcach. Potem przychodzą potworny ból i inne objawy. Jej świat to teraz mapa z adresami kolejnych 

specjalistów. Uczy się, jak być dobrą pacjentką, która pretensji nie ma nigdy, a pieniądze – zawsze. Jednocześnie 

z pasją naukowca rozpoczyna własne dochodzenie: co to za choroba? Co zaniedbała, czego nie zauważyła?                  

A może choruje razem z Polską?  

 

 

250. Żałobnica / Robert Małecki.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa 

Poznańskiego, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Spadek , Tajemnica , Wdowieństwo , Wypadek drogowy , 

Żałoba , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Gdyby to był idealny związek, Anna jeszcze długo nie wyszłaby z żałoby po wypadku męża i pasierbicy. Ale to 

nie było idealne życie. Ani idealne małżeństwo. Anna bowiem nie była idealną żoną i macochą. W pogoni za 

szczęściem mogła znieść wiele, jednak śmierć bliskich zniszczyła wszystko z siłą sztormu. Żałobnica, piękna 

kobieta po trzydziestce, dziedziczy po śmierci męża świetnie prosperujące przedsiębiorstwo i spory majątek. 

Niestety skrywane głęboko tajemnice po latach wypływają na wierzch i Anna orientuje się, że ktoś zaczyna 

manipulować jej życiem. Kobietę zalewa fala strachu, ale zanim wpadnie w nieprzeniknioną toń, będzie musiała 

stawić czoła mrocznej przeszłości. I zrobi to. Tym bardziej, że ukrywa jeszcze jeden sekret…  

 

 

251. Żywica / Ane Riel ; tłumaczenie Joanna Cymbrykiewicz .- Poznań : Zysk i S-ka 

Wydawnictwo, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzina , Szaleństwo , Śmierć dziecka , Powieść 

psychologiczna 

Sygnatura:  WG-duń.  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Co się dzieje, jeśli kochasz kogoś tak bardzo, że chcesz go zatrzymać przy sobie za wszelką cenę, w bezpie-

cznym miejscu? Rodzina Haarder mieszka na odosobnionej, porośniętej świerkami małej wysepce i z rzadka 

kontaktuje się z obcymi. Mieszkańcy sąsiedniej wyspy uważają ich za dziwnych, ale nie wtrącają się w ich życie. 

Gdy ojciec zgłasza śmierć 9-letniej córki, szanują ich żałobę i coraz mniej się interesują tym, co się dzieje                    

w odosobnionym domostwie. Żywica to wstrząsająca i zarazem wzruszająca kronika stopniowego upadku                    

i szaleństwa, do którego może doprowadzić ludzi lęk przez kolejną utratą i traumą.  
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Literatura piękna młodzieżowa 

 

 
1. Bądź ze mną szczęśliwa / Iwona Sobolewska.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo 

Dragon, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boks , Nastolatki , Zakochanie , Poczucie winy , Śmierć 

bliskiej osoby , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-82-93  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Anka uczy się w liceum i trenuje boks. Jest wygadana, twarda, czasem bezczelna. Ale to tylko pozory. Niedawno 

wydarzyło się coś, co ją złamało. Dziewczyna czuje się winna tragicznej śmierci starszego brata. Zamyka się      

w sobie, a jedyny dotyk, jaki toleruje, to bokserskie ciosy. Nie potrafi zapomnieć. Nie potrafi sobie wybaczyć… 

Igor po kilku latach wraca do rodzinnego miasta. Wciąż myśli o pewnej dziewczynie z przeszłości, która kiedyś 

była mu bliska. Kiedy jednak znów się spotykają, okazuje się, że ona bardzo się zmieniła. I że nie zamierza 

wpuścić go z powrotem do swojego świata… 

 

 

2. Kryształowe dzieci / Laura Chudzyńska.- Gdynia : Wydawnictwo Novae Res, 

copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dopalacze (substancje odurzające) , Dojrzewanie , Młodzież , 

Uzależnienie (nałóg) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-82-93  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Oparte na faktach historie uzależnień od dopalaczy. Czy istnieje środek, który jest w stanie odebrać ci ciało                  

i duszę? Tak. Nie musisz po nim jeść i spać, nie czujesz zmęczenia, a jedynie euforię, pobudzenie, błogostan. 

Dryfujesz na cienkiej granicy usypanej białym pyłem między życiem a śmiercią i nie zdajesz sobie sprawy, że za 

chwilę pochłonie cię bez reszty, a ty nie będziesz już w stanie powstrzymać się przed sięgnięciem po kolejną 

dawkę. Właśnie tak działa mefedron i jego pochodne. O jego destrukcyjnej sile przekonała się piątka znajomych: 

Sedonia, Miriam, Kaja, Oskar i Natan. Ci młodzi ludzie spotkali się przypadkiem, dzieląc między sobą sploty 

wydarzeń, które wkrótce uświadomią im, że przypadki nie istnieją. Każdy z nich ma inny powód, by sięgnąć po 

narkotyk. Czy uda im się wyrwać ze świata o strukturze kryształu?„Kryształowe dzieci” to powieść o dorastaniu, 
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zranionej duszy, miłości i o tym, od czego staramy się uciec, nieświadomie przybliżając się do niej każdego dnia 

- o śmierci.  

 

 

3. Więzień labiryntu / James Dashner ; tłumaczenie Łukasz Dunajski.- Wydanie 2.- 

Słupsk : Papierowy Księżyc, 2014. 

(Więzień labiryntu / James Dashner ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Labirynt , Młodzież , Sztuka przetrwania , Powieść , 

Fantastyka 

Sygnatura:  WG-82-93  

Nowości:  2020-09 

 

 

Więzień Labiryntu to pierwszy tom trylogii amerykańskiego autora Jamesa Dashnera, która stała się 

międzynarodowym bestsellerem i jest uznawana za jedną z najlepszych książek tego gatunku, obok takich 

tytułów jak Igrzyska Śmierci, Niezgodna czy seria Gone. Na podstawie powieści został nakręcony film, który już 

wkrótce wejdzie na ekrany kin na całym świecie. Więzień Labiryntu to pełna akcji i nieustającego napięcia 

książka, która chwyci czytelnika za gardło, i nie puści aż do ostatniej strony, ponieważ każde wejście do 

Labiryntu może stać się przepustką do koszmaru, i walką na śmierć i życie...  Kiedy Thomas budzi się w ciemnej 

windzie, jedyną rzeczą jaką pamięta jest jego imię. Kiedy drzwi się otwierają jego oczom ukazuje się grupa 

nastoletnich chłopców, która wita go w Strefie - otwartej przestrzeni otoczonej wielkimi murami, która znajduje 

się w samym centrum wielkiego i przerażającego Labiryntu. Podobnie jak Thomas, żaden z mieszkańców Strefy 

nie wie z jakiego powodu się tu znalazł i kto ich tu zesłał. Czują jednak, że ich obecność nie jest przypadkowa       

i każdego ranka próbują znaleźć odpowiedź, przemierzając korytarze otaczającego ich Labiryntu. Jednak ta 

droga nie jest łatwa, bowiem Labirynt skrywa swoje okrutne tajemnice. Kiedy następnego dnia po Thomasie 

windą do Strefy po raz pierwszy zostaje dostarczona dziewczyna przynosząc tajemniczą wiadomość, wszyscy 

Streferzy zdają sobie sprawę, że od tej pory nic nie będzie już takie jak było. Thomas podświadomie czuje, że to 

właśnie on i dziewczyna są kluczem do rozwiązania zagadki Labiryntu i znalezienia wyjścia. Ale z każdą chwilą 

czasu na to jest coraz mniej, a pytań wciąż więcej. Dlaczego w ogóle znaleźli się w Strefie? Jaka jest ich rola? 

Kim są Stwórcy, którzy sprawują nad nimi kontrolę? Czym jest Labirynt i czy można znaleźć z niego wyjście? 

Jaką cenę przyjdzie im za to zapłacić i czy są na to gotowi?  Szansa jest tylko jedna:  Znajdź wyjście albo giń.  

 

 

 

 

 

Literatura popularnonaukowa 

 
 

1. 1410 Grunwald : ostatnia wielka bitwa rycerskiej Europy/ [autorzy Anna Brzezińska, 

Roman Czaja, Maciej Dymkowski, Krzysztof Gerlach, Krzysztof Kowalewski, Sławomir 

Leśniewski, Aleksandra Porada, Robert Rokicki, Henryk Samsonowicz, Wiesław 

Sieradzan, Marcin Skrobek, Adam Szweda, Piotr Węcowski oraz Marek Henzler, Iwona 

Kochanowska, Tadeusz Zawadzki ; redaktor wydania Leszek Będkowski].- Wydanie 2. 

uzupełnione.- Warszawa : Polityka, 2020. 
(Pomocnik Historyczny ; 2020 nr 5) 

 

 



101 
 

Hasła przedmiotowe:  Krzyżacy , Bitwa pod Grunwaldem (1410) , Konflikt 

międzynarodowy , Polityka międzynarodowa , Rycerze , Wielka wojna z Zakonem 

Krzyżackim (1409-1411) , Europa , Państwo krzyżackie , Litwa , Polska , 

Czasopismo historyczne , Czasopismo polskie , Czasopismo popularnonaukowe 

Sygnatura:  WG-94(438).03 

Nowości:  2020-09 

 

Kalendarium ; EPOKA: Ostatnia wielka bitwa rycerskiej europy, Jeździec w zbroi, Rycerz - portret 

psychologiczny, Z krzyżem i z mieczem, Tako rzecze, Pokój i rozejm ; KONFLIKT: Korona Królestwa 

Polskiego, Nadciąga Litwa, Krzyżacy nad Morzem Śródziemnym, Krzyżacy nad Bałtykiem, Mury komturów, 

Pełzający konflikt, Sąsiedztwo na dobre i złe, Bój o Bałtyk, Dyplomacja i propaganda ; BITWA: Rzemiosło 

wojenne, Wielka wojna (1), Pod Grunwaldem, Wielka wojna (2) ; SYMBOL: Polska i zakonna myśl polityczna, 

Sąd w Budzie, Sąsiedztwo po Grunwaldzie, Krzyżacy pod lupą badaczy, Pamięć i mity ; DETALE: Cesarstwo 

rzymskie w średniowieczu, Cesarze i papieże, Inwestytura, Feudalizm i stosunki lenne, Zawisza Czarny, Nauka 

zawodu, Poczet rycerzy, Krucjaty, Wojownik Pana Boga, Księstwo mazowieckie, Prusowie, Zakon Kawalerów 

Mieczowych i krzyżacy inflanccy, Niemiecka gałąź zakonu, Struktura zakonu i baliwaty, Ustronne, gdanisko, 

Kronikarz Długosz, Hanza, Prawo chełmińskie, Koga i inne, Historia okrętów w pieczęciach, Rozbój morski, 

Korpus dyplomatyczny Jagiełły, Most Jagiełły, Zapomnij o tych scenach, Polacy w armii krzyżackiej, Sobór              

w Konstancji, Sąd w Lipnie, Tannenbergi dwa, Żalgiris, czyli Grunwald według Litwinów, Gdzie są nagie 

miecze. 

 

 

2. 27 śmierci Toby'ego Obeda / Joanna Gierak-Onoszko.- Warszawa : Dowody na 

Istnienie Wydawnictwo - Fundacja Instytut Reportażu, 2019. 

(Seria Reporterska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko maltretowane , Dziecko seksualnie wykorzystywane 

, Eskimosi , Indianie , Ludy tubylcze , Internaty , Samobójstwo , Szkolnictwo , 

Kanada , Reportaż problemowy 

Sygnatura:  WG-308  

Nowości:  2020-09 

 

To też jest Kanada: siedem zapałek w słoiku, sny o czubkach drzew, powiewające na wietrze czerwone suknie, 

dzieci odbierane rodzicom o świcie. I ludzie, którzy nie mówią, że są absolwentami szkół z internatem. Mówią: 

jesteśmy ocaleńcami. Przetrwaliśmy. – Zniszczono cały nasz naród. Nigdyśmy się nie podnieśli. W Europie 

ekscytujecie się modą na Kanadę, bo patrzycie na nią przez kolorowe skarpetki naszego nowoczesnego premiera. 

Ale prawda mniej się nadaje do lajkowania – powiedział autorce jeden z bohaterów tej książki. Joanna Gierak-

Onoszko spędziła w Kanadzie dwa lata, sprawdzając, co ukryto pod tamtejszą kulturową mozaiką. W swoim 

reportażu autorka kreśli obraz Kanady, który burzy nasze wyobrażenia o tym kraju. Dlaczego Kanada ściąga dziś 

z pomników i banknotów swoich dawnych bohaterów? Jak to możliwe, że odbierano tam dzieci rodzicom? Czyja 

ręka temu błogosławiła? "27 śmierci Toby’ego Obeda" to reporterska opowieść o winie i pojednaniu, zbrodni bez 

kary i ludziach, którzy wymykają się przeznaczeniu.  

 

 

3. A jak nie mięso, to co? : 120 przepisów z roślinnymi zamiennikami mięsa / 

Dorota Jaworska.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dieta bezglutenowa , Dieta bezmleczna , Kuchnia 

wegańska , Zdrowe odżywianie , Żywność bezglutenowa , Żywność bezlaktozowa 

, Książka kucharska , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-641.5 

Nowości:  2020-09 
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Smak mięsnych dań bez użycia mięsa? To możliwe! Chcesz jeść mniej mięsa, ale nie chcesz rezygnować                    

z ulubionych dań? Wątpisz, czy kuchnia roślinna może być urozmaicona, a potrawy sycące? Nie umiesz zrobić 

nic smacznego z tofu czy ciecierzycy? Nie wiesz, na co zwrócić uwagę przy komponowaniu posiłków? To 

książka dla ciebie! "Proste przepisy ułatwiające zmianę codziennych nawyków żywieniowych. Dzięki tym 

potrawom nawet nie zauważysz, gdy przestaniesz być mięsożercą. Autorka czerpie inspiracje z najlepszych 

kuchni świata, tu nie ma mowy o kulinarnej nudzie!" Ewa Wagner, Magazyn „Kuchnia” Tofu : Tempeh ; Seitan ; 

Chlebowiec ; Yuba ; Natto ; Teksturowane białko sojowe ; Rośliny strączkowe. 

 

 

4. Algorytm Ady / James Essinger ; przekład Jerzy Wołk-Łaniewski.- Kraków : Znak 

Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Babbage, Charles (1791-1871) , Lovelace, Ada King (1815-

1852) , Algorytmy , Informatycy , Informatyka , Matematycy , Matematyka , 

Programiści , Programowanie (informatyka) , Wielka Brytania , Biografia 

Sygnatura:  WG-51 

Nowości:  2020-09 

 

 

Gdyby dwa wieki temu pomysł Ady Lovelace został uznany za genialne odkrycie, a nie szaleńczy wymysł 

kobiety, era komputerów mogłaby się rozpocząć już wtedy. W XIX-wiecznej Anglii, w cieniu skandalu wokół 

kazirodczego związku lorda Byrona, rozwija się niebywały talent jego córki. W czasach, w których przywilej 

edukacji nie przysługuje kobietom, nikt się nie spodziewa, że odkrycie Ady może zmienić świat. Napisany przez 

nią algorytm to nic innego jak pierwszy program komputerowy. Dlaczego nie zyskał wówczas zasłużonego 

rozgłosu? Czy przyjaźń Ady Lovelace i Charlesa Babbage’a, u boku którego rozwija swoje zainteresowania, 

zostanie wystawiona na próbę? Książka „Algorytm Ady” to inspirująca historia nieprzeciętnie inteligentnej                   

i ambitnej kobiety, która musi się zmierzyć ze światem nauki zdominowanym przez mężczyzn.  

 

 

5. Autodestruktywność dzieci i młodzieży / Beata Ziółkowska, Jowita Wycisk.- 

Warszawa : Difin, 2019. 

(Engram) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Autodestruktywność , Dojrzewanie , Nastolatki , Zachowania 

ryzykowne , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-159.922.7/.8 

Nowości:  2020-09 

 

 

I. SPECYFIKA ADOLESCENCJI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE; II. ZABURZENIA ODŻYWIANIA                  

i NIEPRAWIDŁOWE ZACHOWANIA JEDZENIOWE; III. SAMOUSZKODZENIA UMIARKOWANE; IV. 

ZABURZENIA UŻYWANIA ALKOHOLU; V. ZABURZENIA UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHO-

AKTYWNYCH; VI. PREWENCJA ZACHOWAŃ AUTODESTRUKTYWNYCH. 
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6. Benjamin Franklin : życie Amerykanina / Walter Isaacson ; tłumaczenie Jan 

Szkudliński.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Franklin, Benjamin (1706-1790) , Fizycy , Przywódcy i 

głowy państw , Stany Zjednoczone (USA) , Biografia 

Sygnatura:  WG-94(73)  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Benjamin Franklin był nie tylko jednym z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, lecz również prawdziwym 

człowiekiem renesansu, który pod wieloma względami wyprzedził swój czas. Był genialnym naukowcem, 

wynalazcą, przedsiębiorcą, dyplomatą, pisarzem, strategiem i jednym z najwybitniejszych myślicieli politycz-

nych w historii. Przy użyciu latawca udowodnił, że pioruny są wyładowaniami elektrycznymi, i wynalazł 

uziemienie, by je poskromić. Wymyślił dwuogniskowe okulary i piec bezdymny, nakreślił mapy Golfstromu, 

zapoczątkował wiele instytucji pożytku publicznego, takich jak wypożyczalnia książek, ochotnicza straż pożarna 

i towarzystwo ubezpieczeniowe. Osobowość tego skutecznego polityka i ciekawego świata twórcy inspiruje 

dzisiaj tak samo, jak dwa wieki temu. Jego historia uczy, jak prowadzić życie praktyczne, a jednocześnie 

uduchowione, jak osiągnąć osobisty sukces i służyć społeczeństwu. Walter Isaacson, autor bestsellerowych 

biografii Leonarda da Vinci i Steve’a Jobsa, kreśli fascynujący portret Benjamina Franklina – myśliciela                      

i polityka, który stworzył podwaliny tożsamości narodowej Amerykanów i został wzorem dla przyszłych 

pokoleń. 

 

 

7. Będziesz siedzieć : o polskim systemie niesprawiedliwości / Violetta Krasnowska.- 

Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Niesłuszne skazanie , Pomyłki sądowe , Przestępczość , 

Sądownictwo , Śledztwo i dochodzenie , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Jak to możliwe, że oskarżony, którego alibi potwierdza dziesięć osób, mimo wszystko otrzymuje wyrok 

skazujący? Czy można w dziesięć minut pokonać kilka kilometrów, popełnić morderstwo i skutecznie zatrzeć 

jego ślady? Okazuje się, że w Polsce wszystko da się zrobić. Violetta Krasnowska zebrała historie niewinnie 

skazanych; niektórzy spędzili za kratkami wiele lat, niektórzy wciąż siedzą. Dlaczego? Przez niekompetencję, 

lenistwo, wyrachowanie policjantów, prokuratorów i sędziów. Przez brak rozwiązań systemowych, 

biurokratyczną apatię, nieraz zwykłą głupotę. „Będziesz siedzieć” to bulwersujący reportaż o niesprawiedli-

wości, który nikogo nie zostawi obojętnym.  

 

 

8. Biblia waginy / Jen Gunter ; przełożyła Małgorzata Glasenapp.- Warszawa : 

Wydawnictwo Marginesy, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ginekologia , Pochwa , Srom , Żeński układ płciowy , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-612 

Nowości:  2020-09 
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Doktor Jen Gunter znawczyni kobiecego zdrowia i popularna lekarka, przychodzi z odsieczą i daje kobietom 

rzetelną wiedzę. A do tego potrafi barwnie opowiadać: od anatomii przez skutki uboczne antybiotykoterapii po 

korzyści z przyjmowania probiotyków. Omawia najnowsze trendy: waginalne nasiadówki, lubrykanty z Mari-

huaną czy nefrytowe kulki gejszy. Mówi, jak jest naprawdę z florą bakteryjną pochwy, higieną intymną, 

hormonami, wpływem diety na kondycję waginy, komórkami macierzystymi, operacjami plastycznymi, 

zmianami w czasie ciąży, porodu, połogu i menopauzy oraz diagnozowaniem chorób i dolegliwości. Udziela 

praktycznych porad [...].  

 

 

9. Chirurg : krew, złodzieje ciał i narodziny nowoczesnej chirurgii / Wendy Moore ; 

tłumaczenie Rafał Śmietana.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak , 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hunter, John (1728-1793) , Anatomowie , Chirurdzy , 

Chirurgia , Biografia , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-617 

Nowości:  2020-09 

 

 

Krwawa i wstrząsająca opowieść o narodzinach nowoczesnej chirurgii i jej ojcu – Johnie Hunterze. "Odcięte 

ramię leżało na stole sekcyjnym i gniło. Pozbawione krwi mięśnie wyglądały upiornie blado, lecz włosy 

porastające przedramię oraz paznokcie sprawiały wrażenie tak samo żywych jak wtedy, gdy jeszcze stanowiły 

część ciała mężczyzny. Pragnąc zaimponować starszemu o dziesięć lat bratu Williamowi, dwudziestoletni John 

wziął do ręki przygotowany wcześniej skalpel, by rozpocząć swoją pierwszą sekcję ciała człowieka. […] kiedy 

John Hunter wykonał pierwsze cięcie przez twardą skórę ramienia mężczyzny, bardzo się starał nie wzdrygnąć 

ani nie okazać wstrętu. Z pewnością wiedział, że to najważniejszy sprawdzian, najważniejsza chwila w jego 

życiu". Tak wyglądały początki kariery Johna Huntera – człowieka, który podniósł chirurgię do rangi nauki. 

Przez wiele lat przeprowadzał nowatorskie badania anatomiczne i eksperymenty, jednak w osiemnastowiecznym 

Londynie zdobycie ciała do sekcji graniczyło z cudem. Młody chirurg nie przebierał w środkach i wszedł do 

przestępczego półświatka. Na jego polecenie złodzieje wykradali z cmentarzy świeże, dopiero co zakopane 

zwłoki. Hunter zgromadził niezwykłą kolekcję osobliwości, w której można było znaleźć zarówno 

zakonserwowane w ogromnych słojach ciała pięcioraczków, jak i szkielet olbrzyma. Dla dobra nauki był gotów 

podjąć każde wyzwanie: od pokrojenia truchła wieloryba po potraktowanie własnego penisa skalpelem z bakterią 

rzeżączki.  

 

 

10. Chłopaki z Marsa : GROM - historia przyjaźni / Naval.- Warszawa : Bellona, 

copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Naval , GROM (jednostka wojskowa) , Siły specjalnego 

przeznaczenia , Operacje pokojowe , Działania specjalne (wojsko) , Afganistan , Irak , 

Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-355 

Nowości:  2020-09 

 

 

Twórca GROM-u Generał Petelicki wiedział, że aby stworzyć tak elitarną jednostkę nie wystarczy przebrać ludzi 

w wypasione mundury, berety, wyposażyć w uzbrojenie, którego zazdrościł nam świat. Aby powstała nowa 

żołnierska jakość najważniejsza była zmiana mentalna. Naval opowiada właśnie o takich ludziach, którzy                    

z pasją, wielkim uporem, determinacją ową przemianę przeszli. Stali się elitą, zostali uznani za najbardziej 

skutecznych żołnierzy jednostek specjalnych. Ta książka to ukłon w stronę wszystkich tych, którzy przyczynili 

się do powstania nowej wojskowej jakości w naszym kraju. To kolejna już książka Navala, która jest 
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kontynuacją cyklu wspomnień z działań na wodach Zatoki Perskiej i Iraku. Chłopaki z Marsa znowu lądują                

w Iraku, misja stabilizacyjna przekształca się w brutalną wojnę. Nadżaf, Faludża, Mosul czy Karbala stały się 

miastami, w których trwały regularne bitwy. Wszędzie tam był GROM, po piętnastu latach przyszedł czas na 

opowieść, czas na prawdę o tamtej rzeczywistości.  

 

 

11. Chrystofobia : 500 lat nienawiści do Jezusa i Kościoła / Grzegorz Kucharczyk ; 

wstęp Paweł Lisicki ; posłowie Paweł Bortkiewicz.- Warszawa : Fronda PL, 

copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kościół katolicki , Chrześcijaństwo , Ideologia , Męczeństwo 

(religia) , Prześladowania religijne , Rewolucja , Ruchy społeczne , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-27 

Nowości:  2020-09 

 

 

Czy nazizm, komunizm i faszyzm są przyrodnim rodzeństwem liberalizmu? Czy korzenie XX-wiecznych 

obozów zagłady można wyprowadzać z francuskiej rewolucyjnej Wandei? Kto upomni się o ofiary rewolucji               

i religijnych prześladowań, wyciągnie na światło dzienne pudrowaną prawdę o ich katach i zbrodniczych 

ideologiach? Panorama historii nieznanej i skazanej na niepamięć politycznej poprawności: prześladowania 

Kościoła w Europie: od reformacji, poprzez rewolucję francuską i XIX-wieczny liberalizm po faszyzm, nazizm                

i komunizm. Ucisk i męczeństwo chrześcijan w krajach islamskich w XX wieku i naszym stuleciu. Karty kroniki 

Kościoła, które próbuje się dziś przemilczeć lub obłudnie tłumaczyć ceną postępu. W podręcznikach i encyklo-

pediach niewiele znajdziemy wzmianek o oporze angielskiego ludu i duchowieństwa wobec narzuconej „reformy 

Kościoła” w XVI wieku, o bohaterstwie wandejskich czy belgijskich chłopów, którzy bronili chrześcijaństwa 

przeciw barbarzyństwu rewolucjonistów francuskich w XVIII. A także o ofiarach bezwzględnej walki, jaką                  

z Kościołem toczył liberalizm i totalitaryzmy, w Niemczech, we Włoszech, Rosji, Hiszpanii, Meksyku…  

 

 

12. Co nas (nie) zabije : największe plagi w historii ludzkości / Jennifer Wright ; 

przełożył Maciej Miłkowski.- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Epidemie , Choroby ludzi , Choroby zakaźne ludzi , Higiena , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Z tej książki dowiesz się, że zabić cię może: taniec, brudne ręce, seks, w zasadzie wszystko. W 1518 roku 

kobieta zaczęła tańczyć w centrum Strasburga. Po tygodniu dołączyły do niej 34 osoby, po miesiącu kolejne 400. 

Wszyscy zmarli z powodu ataków serca, udarów mózgu, wycieńczenia organizmu. Zatańczyli się na śmierć. Od 

stuleci ludzkość była nawiedzana przez śmiercionośne plagi. Od czasów Imperium Rzymskiego, przez 

średniowiecze, aż po XX wiek dżuma, gruźlica, cholera i inne choroby starały się zabić jak najwięcej osób. "Co 

nas (nie) zabije. Największe plagi w historii ludzkości" pozwala spojrzeć nam na najmroczniejsze chwile                     

w historii. Z lekkością i humorem poznać najtragiczniejsze zarazy oraz bohaterów, którzy z nimi walczyli.  
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13. Czas dobiega końca : wielkie przepowiednie dla Polski i świata / Teresa 

Kowalik, Przemysław Słowiński.- Warszawa : Fronda PL, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biblia , Duchowieństwo katolickie , Katolicyzm , Koniec 

świata , Mistycy i mistyczki , Objawienia prywatne , Proroctwo (religia) , 

Przepowiednie , Stygmatycy , Święci i błogosławieni , Zakonnice , Zakonnicy , 

Polska , Świat , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-272  

Nowości:  2020-09 

 

Kiedy nadciąga potężne tsunami finansowe, wirus dyktuje warunki całemu światu, zaczynamy szukać nadziei na 

przyszłość w starych proroctwach. Niestety, raczej czarno malują one przyszłość ludzkości i wieszczą koniec 

bezpiecznego świata, który znamy. PONAD 80 WIZJONERÓW ZE WSZYSTKICH KONTYNENTÓW 

PONAD 100 PRZESŁAŃ, NAPOMNIEŃ I PRZEPOWIEDNI. Wielki zbiór przepowiedni i proroctw - dla tych, 

którzy z ciekawości chcą zajrzeć za zasłonę czasu i dla tych, którzy zgłębiając napomnienia pragną odmienić 

swoje życie. Jak to możliwe, że skromna mniszka żyjąca w XVII w., w dalekim Ekwadorze potrafiła precyzyjnie 

opisać kryzys wiary przełomu XX i XXI stulecia i dokładnie odmalować zjawiska niszczące naszą epokę? Czy 

powinniśmy się bać? Czy można znaleźć wspólny mianownik przesłań, które omijają czas na skróty? Poeci                  

i pisarze, kapłani i mniszki. Biskupi, mistycy i stygmatycy - wizjonerzy podziwiani i zapomniani. Zwykłe 

gospodynie domowe i niepiśmienni pastuszkowie, przed którymi nikt nie uchylał kapelusza. Wierne dzieci 

Kościoła Katolickiego i ci błądzący po duchowych manowcach. Co udało się im dostrzec poza horyzontem 

zdarzeń? WIELKIE PRZEPOWIEDNIE DLA POLSKI I ŚWIATA SPEŁNIONE PROROCTWA                                    

I WSTRZĄSAJĄCE WIZJE. Czy to prawda, że złe sygnały, przesyłane na Ziemię ze świata nadprzyrodzonego, 

tylko w niewielkim stopniu dotyczą naszej Ojczyzny? Czy to możliwe, że Polskę czeka jasna i bezpieczna 

przyszłość? Wizjonerzy w tej kwestii zgodnie kiwają głowami, ale dodają natychmiast słowo: „jeśli…”. 

Sprawdźmy, czy wypełniamy warunki Nieba. I zacznijmy je wypełniać.  

 

 

14. Czerniawski : Polak, który oszukał Hitlera / Andrzej Brzeziecki.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2018. 

(Linie Frontu) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czerniawski, Roman (1910-1985) , II wojna światowa (1939-

1945) , Podwójni agenci , Szpiegostwo , Wywiad wojskowy polski , Francja , Wielka 

Brytania , Reportaż 

Sygnatura:  WG-355.4 

Nowości:  2020-09 

 

Roman Czerniawski, znany również jako Walenty, Armand, Hubert i Brutus. Jeden z największych agentów               

w historii europejskiego wywiadu. Innowator, którego generał Sikorski osobiście odznaczył orderem Virtuti 

Militari. Człowiek, który rozkazywał Francuzom, wzbudzał podziw Abwehry, pracował dla rządu Jego 

Królewskiej Mości, oszukał Hitlera, a przede wszystkim służył Polsce. Na podstawie m.in. niedawno 

odtajnionych dokumentów z archiwów brytyjskich służb specjalnych Andrzej Brzeziecki kreśli portret jednego                      

z najbardziej bohaterskich Polaków działających w wywiadzie podczas II wojny światowej. Ten ekscentryczny 

mężczyzna zaskakiwał największych przywódców europejskich swoim sprytem, pomysłowością i niestandar-

dowymi metodami konspiracyjnymi, a jego życiorys z powodzeniem mógłby posłużyć Ianowi Flemingowi za 

wzór przy tworzeniu postaci Jamesa Bonda, z którym dzielił także słabość do płci pięknej. "Czerniawski. Polak, 

który oszukał Hitlera" to trzymająca w napięciu książka o człowieku, którego marzeniem, było rozegranie 

„wielkiej gry” o niepodległość Polski i który nigdy nie zapominał, skąd pochodzi i o czyją wolność walczy.  
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15. Dieta ketogeniczna dla kobiet : jak odkryć nieograniczoną energię i osiągnąć 

optymalną wagę w 3 krokach / Leanne Vogel ; przekład Justyna Rudnik.- 

Warszawa : Wydawnictwo Zwierciadło, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dieta niskowęglowodanowa , Dieta wysokotłuszczowa , 

Kobieta , Zdrowe odżywianie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2020-09 

 

 

Leanne Vogel proponuje trzystopniowy plan poprawy twojego zdrowia: najpierw dowiedz się, co powinnaś jeść, 

następnie wprowadź ciało w stan ketozy (zmniejsz w codziennej diecie węglowodany i zwiększ zdrowe 

tłuszcze), na koniec zaplanuj dla siebie dietę, która poprawi twoje samopoczucie. Ponadto autorka wyjaśnia 

m.in.: jak działa kobiecy metabolizm, jak dieta ketogeniczna wpływa na organizm kobiety, jak dostosować dietę 

ketogeniczną do swoich potrzeb, jaka jest rola postu okresowego w zdrowym odżywianiu, jak uwolnić się od 

obsesji liczenia kalorii, jak dieta ketogeniczna może wspomagać leczenie stanów zapalnych. Leanne Vogel rzuca 

nowe światło na rolę odżywiania w wielu schorzeniach m.in.: w zaburzeniach równowagi tarczycy,                            

w menopauzie, PCOS, czy w stanach zapalnych. Autorka pokazuje kobietom jak poprzez zmianę nawyków 

żywieniowych można poprawić zdrowie i polepszyć samopoczucie.  

 

 

16. Dieta ketogeniczna dla zabieganych : uzdrawiające i proste dania z 5 składników 

/ Jen Fisch ; [tłumaczenie Karolina Pruszyńska].- Wydanie 1., dodruk.- Białystok : 

Wydawnictwo Vital, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dieta niskowęglowodanowa , Dieta paleo , Potrawy szybkie 

i łatwe , Zdrowe odżywianie , Książka kucharska 

Sygnatura:  WG-641.5 

Nowości:  2020-09 

 

 

Coś więcej niż książka kucharska – dieta ketogeniczna. Ta przełomowa publikacja to jednak coś więcej niż 

zestaw przepisów ketonowych. Przedstawia ona bowiem proste, elastyczne rozwiązanie, które pomaga utrzymać 

dietę ketonową bez względu na intensywny styl życia. Tym samym stanowi ona doskonałe rozwiązanie dla 

każdego, kto nie ma czasu i możliwości ślęczeć w kuchni, jeść o regularnych porach czy poświęcać dowolnej 

ilości czasu na przygotowanie dań. [...]. 3 gwaranty ketogenicznego sukcesu, jakie zapewnia ta publikacja to: – 

przepisy na szybkie, aromatyczne, pięcioskładnikowe dania z dodatkowymi instrukcjami żywieniowymi, – jeden 

garnek, wiele posiłków – gotuj i sprzątaj po posiłku bez stresu dzięki 30-minutowym, jednogarnkowym daniom, 

– możliwość dostosowania swojego keto ― wystarczy skorzystać ze wskazówek dotyczących zamienników 

niezdrowych produktów i pysznych alternatyw pozwalających zamienić śmieciowe jedzenie w odżywcze keto 

jadło. Znajdziesz tu również odpowiedzi na popularne pytania takie jak: – Jak działa dieta ketogeniczna? – Czym 

jest ketoza? – Czym są makro i dlaczego są tak ważne? – Czy spożywanie tak dużej ilości tłuszczu jest dobre? – 

Co to jest okresowa głodówka? – Co to jest keto-adaptacja?  
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17. Dieta okienkowa : 90 autorskich przepisów / Justyna Mizera.- Warszawa : 

Wydawnictwo Zwierciadło, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dieta odchudzająca , Głodówka lecznicza , Zdrowe 

odżywianie , Poradnik , Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

"Dieta okienkowa" autorstwa Justyny Mizery to książka, w której znajdziesz pełne spektrum informacji na temat 

postu przerywanego - metody, która zapewnia osiągnięcie i utrzymanie odpowiedniej wagi. Dowiesz się, w jaki 

sposób post przerywany wpływa na fizjologię człowieka oraz poprawia parametry zdrowotne.  

 

 

18. Doktryna szoku : jak współczesny kapitalizm wykorzystuje klęski żywiołowe i 

kryzysy społeczne / Naomi Klein ; przełożyli Hanna Jankowska, Tomasz 

Krzyżanowski, Katarzyna Makaruk, Michał Penkala.- Wydanie 5.- Warszawa : 

Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Globalizacja , Gospodarka kapitalistyczna , Kapitalizm , 

Klęski elementarne , Kryzys gospodarczy , Liberalizm gospodarczy , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-33 

Nowości:  2020-09 

 

W tej przełomowej książce autorka bestselleru "No Logo" opowiada, w jaki sposób amerykańskie strategie 

wolnorynkowe podbiły świat, wykorzystując to, że niektóre kraje i narody znajdują się w stanie szoku. Wywód 

Klein radykalnie różni się jednak od tego, co zwykle słyszeliśmy na ten temat. Po raz kolejny napisała książkę, 

która niewątpliwie zmieni kontekst naszych debat. Irak ogarnia wojna domowa. Korzystając z chaosu, 

amerykańska administracja wprowadza nowe przepisy prawa, które pozwalają koncernom naftowym takim jak 

Shell czy BP uzyskać kontrolę nad irackimi zasobami ropy naftowej. Zamachy z 11 września 2001 roku. 

Administracja Busha w tajemnicy zleca natychmiast firmom Halliburton i Blackwater prowadzenie "walki                   

z terroryzmem". Potężne tsunami dewastuje wybrzeża Azji Południowo-Wschodniej. Zanim mieszkańcy 

otrząsną się z szoku, tamtejsze dziewicze plaże zostają wystawione na sprzedaż. Huragan Katrina wypędza                  

z domów tysiące mieszkańców Nowego Orleanu. Kiedy próbują wrócić do swego dawnego życia, okazuje się, że 

nie będzie już mieszkań socjalnych, a państwowe szpitale i szkoły nie zostaną ponownie otwarte. Powyższe fakty 

są przykładami zastosowania w praktyce tego, co Naomi Klein nazywa doktryną szoku.  

 

 

19. Dürer : w służbie władzy świeckiej i Kościoła / Anna Angielska.- Sopot : 

Wydawnictwo Kallisto i Perseusz, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dürer, Albrecht (1471-1528) , Malarstwo niemieckie , 

Opracowanie , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-75.071A/Z-Dürer A. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

CZ. 1. ROLA DÜRERA W PRZEDSIĘWZIĘCIACH ALBRECHTA VON BRANDENBURG; CZ. 2. 

"CZTEREJ APOSTOŁOWIE" ALBRECHTA DÜRERA. 
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20. DyrdyMarki czyli Ja już nic nie muszę / Marek Niedźwiecki.- Warszawa : Wielka 

Litera, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Niedźwiecki, Marek (1954- ) , Program Trzeci Polskiego 

Radia , Dziennikarze muzyczni , Dziennikarstwo radiowe , Polska , Pamiętniki i 

wspomnienia 

Sygnatura:  WG-050+070 

Nowości:  2020-09 

 

 

Marek Niedźwiecki, jeden z najpopularniejszych dziennikarzy muzycznych i być może najwspanialszy głos                 

w historii Polskiego Radia, zaprasza do siebie. Do obejrzenia kolekcji 15 tysięcy płyt, do wysłuchania prywatnej 

listy płyt wszech czasów, do podróży po ulubionych miejscach na świecie. Przyzna się do sportowych osiągnięć 

w jeździe (prawie) figurowej. Ugości nas swoimi popisowymi daniami (legendarne mielone!), a potem na stół 

wjedzie butelka australijskiego shiraza oraz piwo z mango i zaczną się opowieści bardziej muzyczne. Pan Marek 

od listy zdradzi, jak czekał w apartamencie paryskiego hotelu Ritz na Madonnę i jak uratował przyjęcie Lionela 

Richiego. Opowie o swoich wpadkach, momentach absolutnego szczęścia, paraliżującym strachu przed 

wychodzeniem na estradę i o tym, jak zwędził papierosy żonie Davida Bowiego. To będzie wspaniała uczta.                  

I piękna podróż. Momentami wzruszająca, pełna anegdot, niecodziennych historii i pięknych wspomnień, 

których przez dziesiątki lat byliśmy świadkami i słuchaczami. I która, mimo starań złych ludzi, trwa nadal...  

 

 

21. Dzieci z Pawiaka / [opracowanie] Sylwia Winnik.- Kraków : Wydawnictwo 

Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Więzienie Pawiak , Gestapo , II wojna światowa (1939-1945) 

, Dzieci , Kobieta ciężarna , Okupacja niemiecka Polski (1939-1945) , Więźniowie , 

Warszawa (woj. mazowieckie) , Antologia , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(438).082 

Nowości:  2020-09 

 

 

Piekło Pawiaka widziane oczami dziecka. Pawiak - największe więzienie gestapowskie na terenach Polskich. 

Trafiały do niego całe rodziny, również kobiety w ciąży. Karę odbywały tam również dzieci i młodzież, która 

angażowała się w działalność konspiracyjną. "Dzieciństwo" było dla nich pustym słowem, odległym 

wspomnieniem, nieznanym stanem beztroski. Jan spędził 2 pierwsze lata swojego dzieciństwa w celi. Nie znał 

innego świata. Więzienie było da niego jedynym domem. Emilię zgarnęli w szóstym miesiącu ciąży. Jako 

pierwszy na Pawiak trafił jej mąż. Lilii, ich córka urodzona w więzieniu, do dziś nie potrafi spokojnie czytać 

wspomnień katowanego tam ojca. Janina, pseudonim Mirka, już w wieku dziesięciu lat postanowiła pomagać 

mamie w działalności konspiracyjnej. Jako dwunastolatka została zaprzysiężona jako samodzielna łączniczka. 

Gdy miała czternaście lat, aresztowało ją Gestapo. Trafiła prosto do piekła Pawiaka. Sylwia Winnik w swojej 

nowej książce dotarła do niepublikowanych dotąd opowieści i osobistych zdjęć bohaterów tamtych wydarzeń. 

Każda z ich historii pokazuje, że mimo wszystko warto wierzyć w człowieka i w dobro.  
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22. Dziennik 1957-1966 / Sándor Márai ; wybór, przekład, opracowanie, przypisy i 

posłowie Teresy Worowskiej.- Wydanie 1. w tym wyborze.- Warszawa: 

Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Márai, Sándor (1900-1989) , Pisarze węgierscy , Stany 

Zjednoczone (USA) , Dzienniki 

Sygnatura:  WG-821(091) 

Nowości:  2020-09 

 

 

Trzeci tom bardzo rozszerzonego wyboru dzienników Sándora Máraiego (1900–1989), jednego z najwy-

bitniejszych pisarzy węgierskich dwudziestego wieku. Dziennik 1957-1966, tom trzeci z planowanych pięciu, 

obejmuje lata spędzone w Ameryce, do której pisarz przyjechał w 1952 roku, między innymi po to, by zdobyć 

dla siebie i bliskich obywatelstwo amerykańskie, na emigracji stali się bowiem bezpaństwowcami. Ameryka 

budziła w pisarzu uczucia ambiwalentne, doceniał piękno krajobrazu, możliwości podróży, doskonały poziom 

bibliotek, ale drażniła go niewrażliwość na kulturę społeczeństwa nastawionego głównie na zdobywanie dóbr 

materialnych, źle znosił klimat, przeżył również rozczarowanie postawą większości środowisk emigracji 

węgierskiej. To lata dojrzewania do starości, której pierwsze symptomy zaczęły się pojawiać w życiu pisarza                  

i jego żony. I lata dorastania ich przybranego syna, który – w przeciwieństwie do nich – znalazł sobie miejsce              

w nowej ojczyźnie. I lata odchodzenia od wiary. Dziennik 1957–1966 przynosi liczne zapiski dotyczące życia 

kulturalnego Nowego Jorku lat sześćdziesiątych, refleksje z bardzo różnorodnych lektur, interesujące                          

i formułowane często z dużą umiejętnością przewidywania wnioski dotyczące wydarzeń politycznych na całym 

świecie; ukazuje też powolne dojrzewanie myśli o powrocie do Europy, której atmosfery, pomimo rozmaitych 

rozczarowań, zawsze Máraiemu w Ameryce brakowało. 

 

 

23. Dziennik 1967-1976 / Sándor Márai ; wybór, przekład, opracowanie, przypisy i 

posłowie Teresy Worowskiej.- Wydanie 1. w tym wyborze.- Warszawa : 

Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Márai, Sándor (1900-1989) , Pisarze węgierscy , Austria , 

Włochy , Dzienniki 

Sygnatura:  WG-821(091) 

Nowości:  2020-09 

 

 

Dziennik 1967-1976 - tom czwarty - opowiada o latach spędzonych znów w Europie, dokąd Márai powrócił             

w maju 1967 roku. Napisał tu kilka ważnych książek, podróżował, zatrzymując się w swoich ulubionych 

miastach w Austrii i we Włoszech, odwiedzał również przybranego syna Jánosa w Ameryce. Pod wieloma 

względami był to dla niego ciekawy i twórczy okres. W ukochanej Italii odnalazł się łatwo, z radością odkrywał 

znajome rysy miejscowej specyfiki, swoistą odrębność tamtejszych form życia, zwyczajów i więzi między 

ludźmi. Z czasem jednak z rosnącym smutkiem musiał dostrzec rozmaite skutki długotrwałego kryzysu 

politycznego we Włoszech: ogólne rozprężenie, akty terroryzmu, dramatyczny upadek kapitału społecznego, 

zmianę nastrojów, zjawiska, które wskazywały, że państwo zmierza ku coraz większej dezorganizacji i życie 

codzienne będzie tu coraz trudniejsze. A ponieważ w tych latach kłopoty ze zdrowiem - również ze zdrowiem 

żony Loli - zaczęły się pojawiać coraz częściej, w Máraim powoli dojrzewała decyzja ostatecznego powrotu do 

Ameryki.  
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24. Dziennik 1977-1989 / Sándor Márai ; wybór, przekład, opracowanie, przypisy i 

posłowie Teresy Worowskiej.- Wydanie 1. w tym wyborze.- Warszawa : Spółdzielnia 

Wydawnicza "Czytelnik", 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Márai, Sándor (1900-1989) , Pisarze węgierscy , Austria , 

Stany Zjednoczone (USA) , Włochy , Dzienniki 

Sygnatura:  WG-821(091) 

Nowości:  2020-09 

 

 

Dziennik 1977-1989 - tom piąty - opowiada o ostatnich latach życia pisarza. Spędził je w Ameryce,                           

w kalifornijskim San Diego, które od pierwszej chwili przypadło mu do serca. Niewiele już pracował, na dodatek 

z wiekiem stawał się coraz bardziej sceptyczny wobec roli literatury, ale również w tym okresie ukończył                    

i opublikował kilka ważnych książek. To lata kłopotów ze zdrowiem własnym, a szczególnie Loli, którą pisarz 

opiekował się z wielkim oddaniem i czułością. Proces choroby, pielęgnacji, odchodzenia żony, a także swoje 

uczucia drobiazgowo opisał w Dzienniku; relację z tej specyficznej kroniki żałoby trudno czytać bez wzruszenia.  

W drugiej połowie lat osiemdziesiątych w krótkim czasie pisarz stracił wszystkich swoich bliskich - Lolę, 

Jánosa, a także pozostałą na Węgrzech resztę rodzeństwa. Samotny i schorowany postanowił sam pożegnać się               

z życiem. 

 

 

25. Dziennik : jeszcze jedno zdanie / Tadeusz Sobolewski.- Warszawa : 

Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sobolewski, Tadeusz (1947- ) , Krytycy filmowi , Publicyści 

, Warszawa (woj. mazowieckie) , Dzienniki 

Sygnatura:  WG-791 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

To jest książka o zwiedzaniu życia. O zbieraniu doświadczeń i rozpraszaniu ich. Jest tu wszystkiego po trochu: 

notatki dzienne, wspomnienia, artykuły o filmach, listy, wypisy z książek i gazet. Chodzi o czas - wspólnie 

przeżyty. I o zabawę z czasem, wychylenie w przyszłość. Z tym, że jest to przyszłość, która już minęła. Kiedy 

czyta się własne dzienniki, ma się wrażenie, że pisał je ktoś inny. Ale skoro tak jest, może ta opowieść wciągnie 

czytelnika, który nas nie zna? Chciałbym to sprawdzić, zaryzykować. Tadeusz Sobolewski. 

 

 

26. Dziennik hipopotama / Krzysztof Varga.- Warszawa : Wydawnictwo Iskry, 

copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Varga, Krzysztof (1968- ) , Dziennikarze , Pisarze polscy , 

Dzienniki 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091)A/Z-Varga K. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

„Wychowany w cieniu traum narodowych, przygnieciony szantażem emocjonalnym, że mam się nieustannie 

utożsamiać, przeżywać, współodczuwać, identyfikować ze swoim krajem, coraz bardziej zmęczony byłem 

Polską i jej histerycznością, emocjonalnym rozwibrowaniem, deficytem trwałości. Nic tu nie mogło się 
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zakorzenić i wrosnąć na dekady, stulecia. Nawet jak już zaborcy, okupanci, najeźdźcy nie rozwalają 

wszystkiego, to demolują moi rodacy, ponieważ wyłącznie zaniechanie bądź destrukcja są im przynależne. 

Zazdrościłem Francuzom ich dobrego samopoczucia, Niemcom ich samozadowolenia, dziedzictwa kulturowego 

Włochom, a oceanu Portugalczykom. Gdybym dziś był dwudziestoparolatkiem, to chciałbym na zawsze stąd 

wyjechać i rozumiem każdego, kto pragnie porzucić ten kraj, odciąć się od niego i stać się kimś innym. Za 

późno, za wiele lat tu żyję, na stałe już nie wyjadę, ale po raz pierwszy w życiu wyobrażam sobie, co by się stało, 

gdybym w 1988 roku został we Francji i nie wrócił do Polski na studia. Zapewne nie zostałbym pisarzem, 

redaktorem, felietonistą, nie poznałbym ludzi, których tutaj pokochałem i którzy stworzyli moje życie, ale 

przynajmniej nie byłbym już Polakiem”. Krzysztof Varga 

 

 

27. Edukacja żywieniowa / Isobel R. Contento ; redakcja naukowa polskiego 

wydania Barbara Woynarowska, Nina Ogińska-Bulik, Magdalena Woynarowska-

Sołdan ; przełożyli Olga Siara, Małgorzata Guzowska, Wojciech Szczepański.- 

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Edukacja żywieniowa , Odżywianie , Promocja zdrowia , 

Podręcznik 

Sygnatura:  WG-613  

Nowości:  2020-09 

 

I. POŁĄCZENIE BADAŃ, TEORII I PRAKTYKI: PODSTAWY; II. WYKORZYSTANIE BADAŃ I TEORII 

W PRAKTYCE: PROCEDURA PROJEKTOWANIA EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ OSADZONEJ W TEORII - 

KROK PO KROKU; III. BADANIA I TEORIA W DZIAŁANIU: REALIZACJA EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ 

W PRAKTYCE. 

 

 

28. Feluni : apoteoza enigmy / Ewa Kuryluk.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kuryluk, Ewa (1946- ) , Kuryluk, Piotr , Kurylukowie 

(rodzina) , Chorzy w rodzinie , Malarze polscy , Pisarze polscy , Schizofrenicy , 

Polska , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091)A/Z-Kuryluk E.  

Nowości:  2020-09 

 

 

Po "Goldim" (finał Nike 2005) i "Frascati" (nominacja Nike 2010) Ewa Kuryluk zamyka swoją trylogię rodzinną 

prawdziwie wstrząsającym akordem, podejmując - jak sama wyznaje - najtrudniejszy i najboleśniejszy dla niej 

temat: "Feluni" jest opowieścią o Piotrze, nieprzeciętnie inteligentnym bracie autorki, który po nagłej śmierci 

ojca zaczyna chorować na schizofrenię. Ewa Kuryluk, światowej sławy malarka, historyczka sztuki, pisarka                 

i eseistka, urodziła się w Krakowie w 1946 roku. Jej ojciec, Karol Kuryluk, był ministrem kultury w rządzie 

Cyrankiewicza, ambasadorem w Wiedniu i na końcu dyrektorem PWN-u. Jemu właśnie poświęciła autorka 

"Goldiego". Matka Maria Kuryluk (ur. jako Miriam Kohany), poetka i pisarka uratowana przez Karola z zagłady, 

do końca życia ukrywała żydowską tożsamość. W "Frascati" Ewa Kuryluk opowiada tragiczną historię matki, 

która po śmierci pierwszego męża Teddy'ego Gleicha (prawdopodobnie na skutek ran odniesionych w pogromie 

kieleckim) przeżyła załamanie psychiczne, z którego nie podniosła się już nigdy. Każda z części tego cyklu jest 

opowieścią o rodzinie Kuryluków, o czworgu nieprzeciętnie wrażliwych i kreatywnych ludzi zmagających się              

z wojennymi traumami i - mimo wszystko - próbujących za wszelką cenę odnaleźć szczęście. Autorka opowiada 

te dzieje prywatnym, osobnym językiem, który wykształcił się w rodzinnych rozmowach - z zabawnych 

przejęzyczeń, z imion i pseudonimów, jakie Kurylukowie nadawali sobie nawzajem, ukochanym zwierzakom, 

ważnym zjawiskom. Tym razem w centrum znajduje się Piotr, a historia jego choroby jest zarazem opowieścią             



113 
 

o niszczącym systemie szpitalnictwa psychiatrycznego, w którym indywidualny, wrażliwy byt nie miał prawa 

istnieć.  

 

 

29. Historia męskości. T. 1, Od starożytności do oświecenia : wymyślanie męskości 

/ tom pod redakcją Georges'a Vigarello ; autorzy: Élisabeth Belmas, Christian Biet, 

Hervé Drévillon, Michel Delon, Bruno Dumézil, Arlette Farge, Lawrence Kritzman, 

Nadeije Laneyrie-Dagen, Jean-Marie Le Gall, Rafael Mandressi, Stanis Perez, 

Maurice Sartre, Claude Thomasset, Jean-Paul Thuillier, Georges Vigarello ; 

przełożył Tomasz Stróżyński.- Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Męskość , Mężczyzna , Patriarchat , Gender , Rola społeczna 

, Opracowanie 

Sygnatura:  WG-3 

Nowości:  2020-09 

 

Przedmowa; Wprowadzenie; Cz. I: GRECKIE KONCEPCJE MĘSKOŚCI MAURICE SARTRE; Cz. II: 

RZYMSKIE KONCEPCJE MĘSKOŚCI; Cz. III: ŚWIAT BARBARZYŃSKI. KRZYŻOWANIE SIĘ KULTUR 

I PRZEMIANY MĘSKOŚCI; Cz. IV: MĘŻCZYZNA ŚREDNIOWIECZNY, SIŁA I KREW; Cz. V: ŚWIAT 

NOWOŻYTNY, MĘSKOŚĆ ABSOLUTNA (XVI–XVII WIEK).  

 

 

30. Intuicja : uwolnij jej siłę / Cate Howell ; przełożył Tomasz Wyżyński.- Warszawa 

: Wydawnictwo Czarna Owca, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Intuicja , Poznanie , Medytacja , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

 

Intuicja to coś, czego w jakiś sposób doświadcza każdy z nas: przeczucie, głos wewnętrzny czy szósty zmysł. To 

instynkt, niezależny od racjonalnej analizy czy myślenia dedukcyjnego. Ale czy możemy aktywnie rozwijać 

naszą intuicję i uczyć się, jak ją lepiej wykorzystać? Cate Howell wierzy, że tak, i chce pokazać, w jaki sposób. 

W tej fascynującej książce autorka bada, jak intuicja była częścią filozofii, psychologii, religii i duchowości, od 

czasów starożytnych do współczesności. Przygląda się także nauce, jaka za tym stoi, i jak nasze doświadczenie  

w tym zakresie może być opisane w kontekście funkcji mózgu. Przygotowuje również praktyczny 

siedmiostopniowy program rozwijania intuicji i używania jej do ulepszania codziennego życia, dzięki czemu 

możemy doświadczyć wzrastającego poczucia piękna, celu i radości. Książka zawiera zestaw praktycznych 

ćwiczeń i medytacji, które otwierają drzwi do naszego własnego ogrodu intuicji i pozwalają mu zakwitnąć.  

 

31. Ja : pierwsza i jedyna autobiografia Eltona Johna / Elton John ; tłumaczenie 

Piotr Grzegorzewski.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Elton, John (1947- ) , Muzycy angielscy , Muzyka angielska 

, Muzyka rozrywkowa , Piosenkarze angielscy , Wielka Brytania , Autobiografia 

Sygnatura:  WG-78.071A/Z-Elton J. 

Nowości:  2020-09 
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W pierwszej i jedynej autobiografii Elton John, właściwie Reginald Dwight, ujawnia prawdę o swoim 

niezwykłym życiu. To szczera, zabawna, ale i wzruszająca historia charyzmatycznego artysty. Elton wraca 

myślami do trudnego dzieciństwa, które spędził na przedmieściach Londynu, i pierwszych porażek w branży 

muzycznej. Wspomina szalone trasy koncertowe, na których występował już jako supergwiazda w najbardziej 

odlotowych strojach. Nie unika też trudnego tematu walki ze swoimi uzależnieniami. Opowiada o przyjaźniach: 

z Johnem Lennonem, Georgem Michaelem i Freddiem Mercurym, a także o założeniu fundacji walczącej                  

z AIDS i zaangażowaniu się w jej działalność. Otwarcie pisze o poszukiwaniu swojej seksualności, o ślubie                 

z długoletnim partnerem Davidem Furnishem oraz o tym, jak został ojcem.  Trzymasz w rękach barwną i pełną 

pokory opowieść o muzyce, związkach, pasjach i błędach.  

 

 

32. Jak mówić o sobie dobrze : opowiedz swoją historię i rozwiń skrzydła w życiu i 

biznesie / Aleksandra Więcka.- Warszawa : Zwierciadło, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pewność siebie , Prezentacje i wystąpienia , Storytelling , 

Sukces , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Kobiety zabierają publicznie głos dwa razy rzadziej niż mężczyźni. Nie dlatego, że nie mają nic do powiedzenia. 

Kobiety nie wierzą, że ich historie są ciekawe. Że ktoś chce ich wysłuchać. Nie są też przyzwyczajone, żeby 

mówić o sobie dobrze. To wymaga zmiany! Czas nauczyć się mówić o sobie. Mówić o sobie dobrze. Tak, żeby 

inni słuchali i pytali co dalej. To książka dla: kobiet, którym głos więźnie w gardle , gdy słyszą “powiedz coś              

o sobie”; kobiet, które boją się zabierać głos w większym gronie; kobiet, które chcą występować jako 

mówczynie; kobiet, którym zależy na rozwoju zawodowym, awansie albo zdobyciu wymarzonej posady; 

przedsiębiorczyń i właścicielek firm; nauczycielek, wykładowczyń, trenerek; studentek; managerek, kobiet na 

stanowiskach kierowniczych; aktywistek społecznych; kobiet, które chcą inspirować innych, dzieląc się swoją 

historią; kobiet, które chcą dowiedzieć się więcej o sobie i mówić o sobie dobrze.  

 

 

33. Jak nie dać sobą manipulować : dla analizujących bez końca i wysoko 

wrażliwych / Christel Petitcollin ; przekład Krystyna Arustowicz.- Łódź : Feeria 

Wydawnictwo - JK Wydawnictwo, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Higiena psychiczna , Manipulacja (psychologia) , 

Osobowość , Toksyczne związki , Wrażliwość , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923  

Nowości:  2020-09 

 

 

Manipulacja przybiera różne formy: od szantażu emocjonalnego w rodzinie czy w pracy po dominację jednej 

osoby w związku czy silny wpływ przyjaciela. Co najgorsze, na każdym etapie życia możemy spotkać ludzi, 

którzy będą chcieli nas wykorzystać, żeby osiągnąć własne cele. Ich techniki - jednocześnie proste                              

i wyrafinowane - są niezwykle skuteczne, dlatego wielu z nas żyje w toksycznych relacjach, nawet o tym nie 

wiedząc. Z tej książki, powstałej na podstawie historii ofiar manipulatorów, dowiesz się, dlaczego właśnie 

osobom nadwydajnym mentalnie trudno jest wychwycić pozorną życzliwość i wskazać źródła manipulacji. 

Pomoże ci ona także rozpoznać toksyczne osoby wokół siebie i uwolnić się od nich. Stosując się do zawartych  

w niej porad, przestaniesz być w końcu seryjną ofiarą manipulacji i odzyskasz upragnioną niezależność 

psychiczną.  
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34. Jak nie zwariować ze swoim dzieckiem / Mikołaj Marcela.- Warszawa : Muza, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Młodzież , Motywacja wewnętrzna , Postawy 

rodzicielskie , Uczenie się , Wychowanie w rodzinie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-37.015.3  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

 

Po co waszym dzieciom edukacja i jakiej edukacji wymaga od nas wszystkich przyszłość? Jak uczy się mózg 

dziecka? Od czego zależy motywacja wewnętrzna? Jak tworzyć dzieciom warunki do uczenia się? Jak rozwijać 

potencjał waszych dzieci? Jak przejść od kultury nauczania do kultury uczenia się w szkole i w domu? Jak uczyć 

dzieci szczęścia? Co ma wspólnego miłość bezwarunkowa z edukacją? I w końcu dlaczego i jak rodzice mogą 

zmieniać edukację swoich dzieci? "Jak nie zwariować ze swoim dzieckiem" nie tylko odpowiada na te i wiele 

innych pytań. Prezentuje także praktyczne i proste do wprowadzenia w domach oraz szkołach rozwiązania, 

dzięki którym wasze dzieci same będą się chciały uczyć i rozwijać. Pozwolą one wam i waszym dzieciom 

inaczej spojrzeć na edukację i dostrzec w niej to, co naprawdę istotne - a na co obecnie niemal zupełnie nie 

zwraca się uwagi w systemowym procesie edukacji. Mikołaj Marcela daje wskazówki, jak pomóc uczniom stać 

się szczęśliwymi i przekonanymi o własnej wartości ludźmi, którzy z nadzieję patrzą w przyszłość. Po lekturze 

tej książki nie będzie wam już nigdy straszne ani zdalne nauczanie, ani powrót waszych dzieci do publicznej 

szkoły, ani myśl o zmierzeniu się z edukacją domową. Przede wszystkim jednak przestaniecie toczyć z dziećmi 

nieustanne spory o naukę i nie będziecie już musieli z nimi wariować.  

 

 

35. Jak wytresować lorda : o elitarnych szkołach z internatem / Alex Renton ; 

przełożyła Agnieszka Rasmus-Zgorzelska.- Warszawa : Prószyński i S-ka - 

Prószyński Media, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Elita społeczna , Internaty , Molestowanie seksualne , 

Negatywne doświadczenia dziecięce (ACEs) , Przemoc w szkole , Snobizm , 

Szkolnictwo niepubliczne , Trauma , Uczniowie , Wielka Brytania , Reportaż 

problemowy 

Sygnatura:  WG-37 

     Nowości:  2020-09 

 

Gdy Alex Renton opublikował w „Observerze” artykuł o tym, jak był krzywdzony w swojej szkole z internatem, 

otrzymał setki listów z podobnymi historiami. Stały się one punktem wyjścia do książki, która jest jednocześnie 

reportażem, autobiografią i publicystyką. Prywatne szkoły, w których czesne wynosi kilkadziesiąt tysięcy funtów 

rocznie, to dla Brytyjczyków ważny symbol przynależności do elity, a dla reszty świata - bajkowa rzeczywistość 

rodem z „Harry’ego Pottera”. Tymczasem Renton odsłania zupełnie inne oblicze szkół z internatem. Pisze                 

o sadyzmie nauczycieli, wyrachowaniu dyrektorów, panującej w tych placówkach zmowie milczenia na temat 

działalności pedofilów. O tym, jak kilku i kilkunastoletnie dzieci molestowane seksualnie przez opiekunów były 

dotkliwie karane za jakiekolwiek próby ujawnienia procederu. I o smutnej przyczynie legendarnej angielskiej 

"flegmy", czyli narzucanej przez wieki brytyjskim elitom kulturze trzymania fasonu bez względu na wszystko. 

Ale w tej historii najbardziej zdumiewające jest, dlaczego brytyjscy rodzice, którzy sami przeszli przez piekło 

szkół z internatem, posyłają do nich własne dzieci.  

 

 

 

 

 



116 
 

36. Każdy kęs ma znaczenie : dieta doktor Grace / Grażyna Pająk.- Wydanie 2., 

rozszerzone.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dieta Doktor Grace , Zdrowe odżywianie , Poradnik , 

Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-613  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Grażyna Pająk przedstawia autorski program żywienia w terapii antynowotworowej, chorobach immuno-

logicznych i cywilizacyjnych. Jak uniknąć zachorowania na nowotwory? Jak dać sobie szansę na wyzdrowienie, 

mimo złych rokowań? Jak powrócić do zdrowia po chorobie? Jak uniknąć nawrotów raka? DIETA DGD 

(DrGraceDiet) polega na pełnym przyswajaniu wartości odżywczych z pożywienia i całkowitej eliminacji 

toksyn. Działa odkwaszająco, oczyszczająco i regenerująco. Dzięki niej organizm powraca do harmonijnej                  

i prawidłowej pracy. DIETA DGD (DrGraceDiet) w ponad 85%przypadków usuwa przyczyny powstawania 

komórek nowotworowych. 90% chorych stosujących DIETĘ DGD (DrGraceDiet) wraca do pełni sił.  

 

 

37. Kiedy wybuchnie wojna? : 1938. Studium kryzysu / Piotr M. Majewski.- 

Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2019. 

(Seria Historyczna ; 36) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polityka międzynarodowa , Układ monachijski (1938) , 

Trzecia Rzesza (1933-1945) , Czechosłowacja , Francja , Monachium (Niemcy) , 

Niemcy , Polska , Protektorat Czech i Moraw , Wielka Brytania , Włochy , 

Monografia 

Sygnatura:  WG-94(4)  

Nowości:  2020-09 

 

Brudne intrygi polityczne, wielkie spektakle propagandowe, zawiła walka wywiadów i perfidne kampanie 

prowadzone na łamach prasy. Takiej książki o kryzysie monachijskim z 1938 roku jeszcze nie było. Autor 

przedstawia modelowy przypadek sytuacji, gdy w imię ratowania pokoju Europa uczyniła milowy krok                      

w kierunku katastrofalnej wojny.  

 

 

38. Kobieta w wielkim mieście / Katarzyna Olubińska.- Kraków : Wydawnictwo 

WAM, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amaro, Agnieszka , Bovska , Dec, Anna (dziennikarka) , 

Jędrzejczyk, Joanna (1987- ) , Karwan, Anna (1985- ) , Krupińska-Karpiel, Paulina 

(1987- ) , Lamparska, Magdalena (1988- ) , Olubińska, Katarzyna , Żmuda-

Trzebiatowska, Marta (1984- ) , Aktorzy , Artyści , Dziennikarze , Kobieta , 

Menedżerowie , Sportowcy , Polska , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-316.34/.35  

 Nowości:  2020-09 

 

"Kobieta w wielkim mieście" to cykl bardzo osobistych i wzruszających wywiadów ze znanymi kobietami, które 

miały odwagę zawalczyć o swoje marzenia. To opowieść o sile miłości, trudnych relacjach, pasji zawodowej                  

i cenie sukcesu, o wielkich marzeniach i codziennych problemach, pięknie kobiecości i macierzyństwa oraz                 

o życiowych zakrętach, o nadziei i wierze, która pozwala przetrwać najtrudniejsze chwile. W każdej z tych 
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historii odnajdziesz cząstkę siebie... Katarzyna Olubińska, dziennikarka, autorka bestsellerowej książki "Bóg             

w wielkim mieście" i bloga o tym samym tytule zaprosiła do rozmów niezwykłe kobiety. O swoim kobiecym 

świacie opowedziały: Agnieszka Amaro, Anna Dec, Bovska, Joanna Jędrzejczyk, Anna Karwan, Paulina 

Krupińska-Karpiel, Magdalena Lamparska, Marta Żmuda Trzebiatowska.  

 

 

39. Kobiety '44 : prawdziwe historie kobiet w powstańczej Warszawie / Agnieszka 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Powstanie warszawskie (1944) , Powstańcy 

warszawscy , Warszawa (woj. mazowieckie) , Reportaż , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(438).082.218  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Książka "Kobiety '44" Agnieszki Cubały przedstawia niezwykłe, kobiece spojrzenie na Powstanie Warszawskie. 

Wojna widziana oczyma kobiet to wciąż wojna niemal nieznana, jednak bez ich punktu widzenia historia 

Powstania Warszawskiego byłaby niepełna. To książka o losach kobiet w Powstaniu Warszawskim, o ich 

doświadczeniach i emocjach, a także o sprawach, o których do tej pory niemal się nie mówiło, bo same kobiety 

długo nie chciały o nich opowiadać. Znane i nieznane uczestniczki Powstania Warszawskiego odsłaniają prawdę 

o walce pozbawionej heroizmu, w której trzeba przetrwać, zabijać, chronić innych i zachować siebie. Ta książka 

to ich głos, tak ważny dla historii powstania i dla nas wszystkich.  

 

 

40. Kolekcjonerka zbrodni : patohistorie z polskiej prowincji / Zuzanna Pol.- 

Warszawa : Bellona ; Ożarów Mazowiecki : dystrybucja Dressler Dublin, copyright 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Patologia społeczna , Przemoc , Przestępcy , Przestępczość , 

Zabójstwo , Polska , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2020-09 

 

 

KOLEKCJONERKA ZBRODNI na swoim blogu polskiepato.pl pod pseudonimem Kvoka opisuje i kolekcjonuje 

ślady dzikiego okrucieństwa, bezdennej głupoty i banalnego zła, umieszcza je tam jak znaczki w klaserze. Ta 

strona w klaserze poświęcona jest zabójcom, tutaj cała seria gwałcicieli, a następne rzadkie serie sadystów                   

i zboczeńców. Pod każdym szczegółowy opis: co zrobił, jak zwabił, jak zabił, zaszlachtował, pokroił, jak się 

pastwił. Taka to historia i taka kolekcja. Wszystkie te zdarzenia miały miejsce, zostały opisane w prasie,                   

w pamięci sąsiadów. Głośniejsze zdobyły zasięg ogólnopolski, o tych kameralnych pisały lokalne gazety. Ta 

książka jest o niej – blogerce, o jej szczególnej kolekcjonerskiej pasji, o kryminalnych historiach Polski B i ich 

podłożu – alkoholizmie, przemocy domowej, sąsiedzkiej zawiści.  
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41. Kosmetyczny minimalizm : jak kupować mniej i wyglądać lepiej / Joanna 

Hryniewicka, Ewa Połowniak.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Atrakcyjność fizyczna , Kosmetyka , Kosmetyki , Kremy 

kosmetyczne , Medycyna estetyczna , Minimalizm życiowy , Zdrowe odżywianie , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-646.7 

Nowości:  2020-09 

 

 

Proste triki i rytuały! Dziesiątki słoiczków z kremami, niezliczone kosmetyki do makijażu, kolejne kosztowne 

zabiegi w salonach piękności - czy naprawdę potrzebujesz tego wszystkiego, by wyglądać olśniewająco? Autorki 

mówią: „sprawdzam” i z pomocą ekspertów oceniają, na co nie tracić pieniędzy ani czasu. Ile kremów do twarzy 

naprawdę potrzebujesz? Jak maksymalnie uprościć codziennie rytuały pielęgnacyjne? Jak ekspresowo zadbać               

o cerę? Jak stworzyć mądrą strategię anti-aging? Kiedy i dlaczego zdecydować się na zabiegi medycyny 

estetycznej? Jak dbać o włosy i co zrobić, gdy trafi ci się bad hair day? Jak kupować i nie marnować? Jakie 

kosmetyki wybierać, by dbać nie tylko o siebie, lecz także o środowisko? Wyskoczyła ci krostka na czole? Masz 

3 minuty? Dodaj odrobinę wody do rozgniecionej tabletki aspiryny i nałóż na krostkę. Masz 15 minut? Zrób 

sobie maseczkę oczyszczającą, np. z wyciągiem z korzenia lukrecji. Masz wolne popołudnie? Wybierz się do 

gabinetu na zabieg mikrodermabrazji korundowej, który doskonale oczyści skórę twarzy.  

 

 

42. Kreatywność : mózg w dobie innowacji / Elkhonon Goldberg ; przekład Anna i 

Marek Binderowie.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Innowacje , Kreatywność , Mózg , Funkcje poznawcze , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-616.8 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

1. EPOKA NOWOŚCI; 2. NEUROMITOLOGIA KREATYWNOŚCI; 3. KONSERWATYWNY MÓZG; 4. 

SYRENA I LEGO MASTER (ORAZ JASKINIOWY CZŁOWIEK-LEW); 5. NAJISTOTNIEJSZA JEST 

ISTOTNOŚĆ!; 6. INNOWACYJNY MÓZG; 7. SKIEROWANE BŁĄDZENIE I NIEWYSŁOWIONA ISKRA 

TWÓRCZA; 8. CZY PAWIAN JEST KREATYWNY?; 9. KREATYWNY UMYSŁ; 10. KREATYWNY 

MÓZG; 11. EPILOG - CO DALEJ? 

 

 

43. Łowca nastolatek : prawdziwa historia "Krystka" i Zatoki Sztuki / Mikołaj 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zatoka Sztuki (Sopot) , Dziecko seksualnie wykorzystywane 

, Dziennikarstwo śledcze , Dziewczęta , Patologia społeczna , Prostytucja nieletnich , 

Samobójstwo , Szantaż (prawo) , Zgwałcenie , Sopot (woj. pomorskie) , Polska , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2020-09 

 

14-latka popełnia samobójstwo, rzucając się pod pociąg. Jej matka i kilku dziennikarzy sprawdzają, kim jest 37-

latek, z którym dziewczyna spotkała się przed śmiercią. Sprawa zaprowadziła ich do ekskluzywnych sopockich 
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lokali, w których "na bramkach" stali byli policjanci, gdzie rozbierały się bardzo młode dziewczyny, a z ciał 

niektórych modelek można było nawet zjeść sushi. Wszystkie tropy prowadziły do szefa „dyskotekowego 

królestwa”. Na horyzoncie pojawiły się wątki związane z dziecięcą prostytucją, zaginięciem Iwony Wieczorek, 

mafią lekową, Amber Gold oraz skandalem, którego bohaterem stał się uwielbiany piłkarz. Przerażające kulisy 

seksafery nie tylko odkryły najbardziej mroczne oblicze Trójmiasta - to pierwsza książka, która dogłębnie bada 

sprawę Krystiana W. ps. „Krystek”, który przez lata polował na trójmiejskie nastolatki.  

 

 

44. 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:  2020-09 

 

 

 

 

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.  

 

 

45. Maria Montessori : historia aktualna / Grazia Honegger Fresco ; przekład Jowita 

Maksymowicz-Hamann.- Warszawa : Mamania - Grupa Wydawnicza Relacja, 

copright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Montessori, Maria (1870-1952) , Metoda Montessori , Dzieci 

, Kształcenie , Pedagodzy , Wychowanie , Włochy , Biografia 

Sygnatura:  WG-37  

Nowości:  2020-09 

 

 

Kanoniczna biografia kobiety, która zmieniła myślenie o wychowaniu i edukacji dzieci.  Maria Montessori nie 

była zwyczajną kobietą. Zdolna budzić najbardziej entuzjastyczne poparcie i najbardziej złośliwą krytykę, była  

w swoich czasach przedmiotem spekulacji, oszczerstw i plotek, a jeszcze dziś jej poczucie wolności                         

i niewygodne nowatorstwo poglądów budzą sprzeczne reakcje. Grazia Honegger Fresco z wrażliwością                        

i wyczuciem opisuje poszczególne etapy życia kobiety, która stworzyła nowy kierunek w pedagogice dziecięcej. 

Snuje opowieść o latach edukacji, naznaczonych trudnościami związanymi z faktem, że Maria Montessori była 

wówczas jedyną kobietą z tytułem lekarskim w Rzymie. Dowiadujemy się o bolesnych doświadczeniach 

skrywanego macierzyństwa; o budzącym się feminizmie, poczuciu sprawiedliwości społecznej i świadomości 

nowej roli kobiety. Śledzimy, jak rodził się innowacyjny projekt pedagogiczny, oparty na podkreślaniu zasobów 
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i wolności dziecka. Dzięki cennemu wkładowi prawnuczki Marii, Caroliny Montessori, książka zawiera wiele 

nieznanych dotąd faktów z życia i pracy Marii.  

 

 

46. Matka Polka / Anne Applebaum w rozmowie z Pawłem Potoroczynem.- 

Warszawa : OsnoVa, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Applebaum, Anne (1964- ) , Dziennikarze , Kobieta , Polityka 

, Rodzina , Polska , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-050+070  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Anna Applebaum - światowej sławy dziennikarka, laureatka nagrody Pulitzera za książkę Gułag na początku lat 

90. zdecydowała, że chce mieszkać w Polsce. Wyszła za mąż za Radosława Sikorskiego, urodziła dwóch synów. 

Mówi, że jej dom jest w Chobielinie pod Bydgoszczą. Jej publikacje dotąd dotyczyły światowej polityki. W tej 

książce Applebaum po raz pierwszy opowiada o sobie, swoich przemyśleniach, motywacjach i wyborach 

życiowych.  

 

 

47. Metodologia badań psychologicznych / Jerzy Brzeziński.- Wydanie nowe - 1 

dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Badania naukowe , Konstruowanie testów psychologicznych 

, Metodologia , Metody statystyczne , Psychometria , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-159.9(07) 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

NATURA PROCESU BADAWCZEGO W PSYCHOLOGII;  UWARUNKOWANIA PROCESU BADAW-

CZEGO; W STRONĘ METOD STATYSTYCZNYCH; MODELE SPRAWDZANIA HIPOTEZ; PODSTAWY 

KONSTRUKCJI TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH I INTERPRETACJI ILOŚCIOWEJ DANYCH 

TESTOWYCH WYBRANE ZAGADNIENIA. 

 

 

48. Miasta śmierci : sąsiedzkie pogromy Żydów / Mirosław Tryczyk.- Warszawa : 

Wydawnictwo RM, copyright 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antysemityzm , Pogromy Żydów , Stosunki etniczne , 

Żydzi , Podlasie (kraina historyczna) , Polska , Opracowanie , Pamiętniki i 

wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(=411.16) 

Nowości:  2020-09 

 

 

Książka Mirosława Tryczyka wprowadza zupełnie nowe informacje na temat zbrodni dokonanych na 

obywatelach polskich pochodzenia żydowskiego w latach 1941-1942. Na podstawie akt procesów toczących się 

w oparciu o tzw. Dekrety Sierpniowe, zeznań świadków żydowskich i polskich zebranych w latach 

powojennych, Żydowskich Ksiąg Pamięci spisanych przez ocalałych z Zagłady i rozmów przeprowadzonych 



121 
 

podczas własnych badań autor buduje prawdziwy obraz wydarzeń, o których nie możemy zapomnieć. Analizuje 

również związki pomiędzy obecną w prasie i życiu społecznym ideologią narodową, nacjonalistyczną                          

i antysemicką, a wystąpieniami antyżydowskimi z roku 1941. Wiele uwagi poświęca procesowi powojennego 

ukrywania i fałszowania prawdy o polskim udziale w holokauście. Historyczne znaczenie opisywanych 

wydarzeń i analizowanej ideologii jest dla autora punktem wyjścia do pogłębionych rozważań nad źródłami oraz 

przejawami postaw antysemickich w Polsce z okresu drugiej wojny światowej, oraz szerzej - nad kondycją 

ludzką. Wydarzenia opisane przez autora to przerażający przykład tego, do czego zdolni są zwykli ludzie, jeśli 

uzbroi się ich w odpowiednią ideologię i da - choćby milczące - przyzwolenie na zbrodnię.  

 

 

49. Miłość w Auschwitz : Edward Galiński, Mala Zimetbaum i uczucie silniejsze od 

śmierci / Francesca Paci ; przełożyła Katarzyna Skórska.- Warszawa : Prószyński i S-

ka - Prószyński Media, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Galiński, Edward (1923-1944) , Zimetbaum, Mala (1918-

1944) , Auschwitz-Birkenau (niemiecki obóz koncentracyjny) , Holokaust , Miłość , 

Ruch oporu , Więźniowie obozów , Żydzi , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-94(438).082 

Nowości:  2020-09 

 

To jedna z najbardziej poruszających i niezwykłych, prawdziwych opowieści o miłości. Polski więzień 

polityczny, żydowska dziewczyna, szaleńcza miłość i obóz w Auschwitz w 1944 roku. Edward Galiński i Mala 

Zimetbaum, wykształcona, błyskotliwa młoda kobieta, pełniąca w obozie rolę tłumaczki, zakochali się w sobie             

i dokonali niemożliwego. Uciekli z Auschwitz, by chociaż przez chwilę cieszyć się swoją miłością na wolności. 

Dlaczego jest to dziś historia prawie zapomniana? Czy dlatego, że nie znalazła szczęśliwego zakończenia? 

Włoska dziennikarka, Francesca Paci przywraca w swojej książce pamięć o dwojgu niezwykłych ludziach i ich 

heroicznej miłości, która okazała się warta śmierci.  

 

 

50. Mińsk : przewodnik po Mieście Słońca / Artur Klinau ; przełożyła Małgorzata 

Buchalik.- Wydanie 2.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2020. 

(Sulina) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mińsk (Białoruś) , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-913(4)  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

„Jeśli przyjeżdżacie do Mińska pociągiem z Europy, zanim powita was Plac Bramy Miasta Słońca, musicie 

przejść przez czyściec – pierwszą Bramę strzegącą granicy Krainy Szczęścia” - przestrzega Artur Klinau                   

i natychmiast rozbudza ciekawość czytelnika. Następnie wprowadza go w świat szerokich placów, pomników, 

kolumnad i pałaców górujących nad życiem szarych ludzi. Pokazuje utajnione życie wewnętrzne Miasta - 

otwarte podwórka stanowiące centrum życia mikrospołeczności, bramy opanowane przez filozoficznie 

nastawionych pijaczków i kobiety-orchidee tęskniące do lepszego życia, parki pełne miłości i nienawiści. Ludzie 

i Miasto są ze sobą nierozerwalnie związani, zniewoleni przez siebie nawzajem. Jednak „Mińsk. Przewodnik po 

Mieście Słońca” jest nie tylko wspaniałym albumem socjalistycznej architektury, lecz także esejem o burzliwej 

historii Białorusi, powieścią autobiograficzną i poetycką wizją odrealnionego świata idei. Według autora, ma być 

to pierwszy krok do zbudowania mitologii Mińska. „Gdy pewnego razu znajdziesz się na skrzyżowaniu dwóch 

głównych ulic swego rodzinnego miasta i uświadomisz sobie niemożliwość realizacji twoich życiowych idei, 

staniesz pod ścianą i dalej nic, to pozostanie ci już tylko ucieczka w groteskę. Tak zawsze robili inni. Tak 

właśnie, w białoruskim Mińsku, przystanął dzisiaj Artur Klinau i zapisał nam spowiedź swego dotychczasowego 
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życia. Wsłuchajmy się w jego monolog z powagą, aby choć w części zrozumieć współczesnego Białorusina. Oto 

historia człowieka urodzonego w Mieście Słońca, posłuchajmy jej...” Leon Tarasewicz  

 

 

51. Mistrzynie kamuflażu : jak piją Polki / Magda Omilianowicz.- Białystok : Mova 

- Wydawnictwo Kobiece Łukasz Kierus, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alkoholicy , Alkoholizm , Alkoholizm w rodzinie , 
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Rodzina dysfunkcyjna , Terapia uzależnień , Polska , Antologia , Wywiad 
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Piją z radości. Piją z rozpaczy. Piją, bo lubią lub same do końca nie wiedzą dlaczego. Przecież wszyscy wokół 

piją tak samo. Magda Omilianowicz rozmawia z kobietami, których życiem zawładnął alkohol, oraz z osobami              

z ich otoczenia: terapeutami i dorosłymi już dziećmi (DDA). Z tych wstrząsających wywiadów i opowieści 

wyłania się prawdziwy obraz Polki w szponach nałogu. Reporterka szuka odpowiedzi na to, dlaczego kobiety 

coraz częściej sięgają po alkohol oraz jak są postrzegane przez innych i przez same siebie. Przedstawia historie 

osób, których życie jest podszyte fałszywym poczuciem bezpieczeństwa, lękiem i wstydem. Jednocześnie skłania 

do przemyśleń: kiedy picie staje się chorobą? Gdzie leży granica między świadomym i kontrolowanym 

spożywaniem alkoholu a uzależnieniem? Czy to może dotyczyć także mnie lub moich bliskich? Od Autorki: „Tu 

nie ma wyjątków. Piją prawniczki, policjantki, lekarki i celebrytki. Pije się od nizin po wyżyny. Od kobiet, które 

odkurzają cudze mieszkania, po doktorantki. Od salowych po serialowe aktorki. Zwyczajność i pospolitość 

nałogu przeraża. Nie liczą się habilitacje ani platynowe karty. Tu panuje pełna demokracja, jak w każdej 

chorobie - bo alkoholizm jest przewleką chorobą, z czego jeszcze nie wszyscy zdają sobie sprawę. Chorobą, 

którą można leczyć. O ile chce się o siebie zawalczyć i podjąć leczenie.”  

 

 

52. Motyw ukryty : zbrodnie, sprawcy i ofiary : z archiwum profilera / Katarzyna 

Bonda, Bogdan Lach.- Warszawa : Muza, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kryminalistyka , Profilowanie kryminalne , Przemoc w 

rodzinie , Zabójstwo , Polska , Reportaż fabularny 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Autorka bestsellerowych powieści kryminalnych Katarzyna Bonda i wybitny profiler dr Bogdan Lach 

przedstawiają najciekawsze sprawy z archiwum policyjnego psychologa śledczego. Autorzy krok po kroku 

prowadzą czytelników przez kolejne etapy poszukiwań sprawców zbrodni. Znajdują dowody lub zbierają dane 

wiktymologiczne tam, gdzie na pierwszy rzut oka ich nie ma. Demaskują tajemnice z pozoru zwykłych ludzi, 

którzy okazują się przestępcami. Dzięki umiejętnościom i pracy profilera winowajcy odpowiedzą za popełnione 

zbrodnie.  
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53. Mrok i mgła nad Auschwitz : wspomnienia więźnia nr 20017 / Stanisław 

Głowa.- Wydanie 2.- Poznań : Wydawnictwo Replika, copyright 2020. 

(Piekło Obozów) 
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Naoczny świadek wspomina cztery lata spędzone w piekle Auschwitz. Wydaje się, że o tym obozie powiedziano 

już dość. Jednak wspomnienia Stanisława Głowy dowodzą, iż jest to temat niewyczerpany. Zgłębiany nawet 

wielokrotnie, nigdy nie przestanie zadziwiać i przerażać. Głowa przeżył w KL Auschwitz blisko cztery lata                   

i zrobił tam swoistą „karierę”. Dzięki umiejętnościom, obrotności, sprzyjającym okolicznościom oraz ludziom – 

czasem nawet wbrew sobie – „awansował” na kolejne stanowiska. Na nich nie tylko mógł przetrwać we 

względnie lepszych warunkach, ale także konspirować i obserwować, a w ostateczności opisać funkcjonowanie 

różnych członów obozu, przeplatając swą relację obrazami z życia codziennego. Autor nie oddaje oczywiście 

całości obozowego życia, ale jego opis jest bardzo szeroki, a nadto rzeczowy, treściwy i bezpośredni. Nie obawia 

się nazywać spraw i sprawców po imieniu. Właśnie dzięki temu jego wspomnienia wywierają ogromne 

wrażenie. Główny tekst książki uzupełnia treść artykułów i dokumentów spisanych przez Stanisława Głowę                  

w innym czasie. Rozwija on w nich i pogłębia niektóre wątki obozowe. Opracowanie zilustrowano zdjęciami                

z archiwów rodziny.  

 

 

54. 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 
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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.  
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55. Nadeszło jutro : jak pandemia zmienia Europę / Iwan Krastew ; przełożył Michał 

Sutowski.- Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Unia Europejska (UE) , COVID-19 , Epidemie , Kryzys , 
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Iwan Krastew w swojej książce rysuje obraz zmian, które w naszym życiu wprowadza epidemia COVID-19                    

i stawia pytania o świat, jaki wyłoni się po epidemii. Bez dwóch zdań, epidemia COVID-19 to bezprecedensowy 

eksperyment, w którym wszyscy uczestniczymy i nie pozostanie on bez śladu na naszym życiu. Czy da się 

utrzymać zglobalizowany porządek rzeczy, do którego przywykliśmy przez ostatnie dwadzieścia lat? Co się 

stanie z demokracją i jaka przyszłość czeka Unię Europejską? Jeden z najciekawszych europejskich intelektu-

listów posiłkuje się tu nie tylko rozpoznaniami politologów, socjologów i historyków, ale korzysta też obficie                

z literatury popularnej, a jego opowieść o epidemii czyta się wybornie. Lektura obowiązkowa!  

 

 

56. Napiwku nie będzie : sekrety kelnerów / Justyna Pobiedzińska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Agora, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gastronomia , Kelnerzy , Restauracje , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-64  
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W 2014 roku wybuchła słynna afera taśmowa. Dzięki nagraniom kelnerów restauracji „Sowa i przyjaciele” 

prywatne rozmowy polityków wyciekły do mediów a przedstawiciele cichej i niezauważanej zwykle profesji 

znaleźli się na widelcu… Do tego kelnerzy stali się podejrzani. Bo kim w ogóle są ludzie, którzy podają nam 

jedzenie? Co sobie myślą, kiedy obserwują nas z boku i kiedy odchodzimy od stołu zwykle nie zostawiając 

napiwków? O czym opowiada kelnerom podczas lunchu warszawka, o czym studenci na imprezie, a o czym 

klienci domu publicznego? No i czy kelner jest nam jeszcze do czegoś potrzebny czy już możemy go zastąpić 

maszyną?  Justyna Pobiedzińska sprawdziła, jak to się dzieje, że przedstawiciele branży gastronomicznej poznają 

tyle tajemnic swoich klientów. Dotarła do kelnerów, którzy pracowali w najróżniejszych lokalach i częściach 

Polski, od lat 40. ubiegłego wieku po dzień dzisiejszy. Obsługiwali papieży i cesarzowe, morderców, dygnitarzy 

PZPR, terrorystów, celebrytów, a przede wszystkich tzw. zwykłych ludzi. Ich opowieści układają się barwną 

panoramę obyczajową Polski kilku dekad, a portret nas samych widzianych oczami kelnerów równie często bawi 

i wzrusza, co zawstydza.  

 

 

57. Nasza pani z Ravensbrück : historia Johanny Langefeld / Marta Grzywacz.- 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Langefeld, Johanna (1900-1973) , Auschwitz-Birkenau 

(niemiecki obóz koncentracyjny) , Ravensbrück (niemiecki obóz koncentracyjny) , 

Holokaust , Nazizm , Niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne , Procesy 

przestępców wojennych , Przestępcy wojenni , Niemcy , Oświęcim (woj.   
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 małopolskie) , Ravensbrück (Fürstenberg/Havel ; część miasta) , Biografia , Opracowanie 

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

Nowości:  2020-09 

 

Jest 24 listopada 1947 roku. W gmachu Muzeum Narodowego w Krakowie zbiera się Najwyższym Trybunał 

Narodowy, który ma sądzić nazistowskich zbrodniarzy. Proces uważnie śledzą byli więźniowie obozów 

koncentracyjnych, a także polskie i międzynarodowe media. Na salę wprowadzani są kolejni oskarżeni. Wśród 

nich brakuje jednak Johanny Langefeld - byłej nadzorczyni obozów w Ravensbrück i AuschwitzBirkenau. 

Oskarżona uciekła. Kilka lat później zaczną chodzić słuchy, że ktoś pomógł jej uciec. Polskę obiegną relacje tak 

nieprawdopodobne, że trudno będzie dać im wiarę. Bo czy naprawdę mogło być tak, że Johannę Langefeld 

uwolniły z więzienia na Montelupich dawne więźniarki Ravensbrück? Ofiary miałyby uratować kata? Takie 

rzeczy się przecież nie zdarzają.  

 

 

58. Nobliści skandaliści / Sławomir Koper.- Warszawa : Harde Wydawnictwo - 

Time, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Skłodowska-Curie, Maria (1867-1934) , Sienkiewicz, 

Henryk (1846-1916) , Reymont, Władysław Stanisław (1867-1925) , Miłosz, 

Czesław (1911-2004) , Szymborska, Wisława (1923-2012) , Rotblat, Józef (1908-

2005) , Polacy , Pisarze polscy , Fizycy , Chemicy , Nagroda Nobla , Skandale , 

Życie seksualne , Biografia 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091) 

Nowości:  2020-09 

 

Maria Skłodowska-Curie romansowała z żonatym mężczyzną i słała mu pikantne listy. Henryk Sienkiewicz 

prowadził bogate życie uczuciowe, choć sam nie potrafił skonsumować własnego małżeństwa podczas podróży 

poślubnej. Władysław Reymont sfałszował orzeczenie lekarskie, by wyłudzić ogromne odszkodowanie,                       

a Czesław Miłosz chwalił się przed kolegami swym wysokim poziomem testosteronu i podbojami erotycznymi 

wśród studentek. życie Wisławy Szymborskiej również było pełne zawirowań i kontrowersji, Sławomir Koper              

z właściwą sobie swobodą i poczuciem humoru szczerze i bez cenzury przedstawia polskich noblistów: "Zawsze 

lubiłem obrazować wybitne postacie - każdy ma bowiem swoje wady. Ta książka będzie dla czytelników 

ogromnym zaskoczeniem".  

 

 

59. Nowa psychologia dysleksji / Grażyna Krasowicz-Kupis.- Wydanie 1. - 1 

dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Badania naukowe , Diagnoza pedagogiczna , Diagnoza 

psychologiczna , Dysleksja i dysgrafia , Metodologia , Neuropsychologia , 

Monografia 

Sygnatura:  WG-37.016  

Nowości:  2020-09 

 

 

Dysleksja na tle zaburzeń neurorozwojowych ; Nabywanie czytania i pisania ; Dysleksja jako zaburzenie 

komunikacji językowej ; Metodologia badań nad zjawiskiem dysleksji ; Uwarunkowania dysleksji ; Obraz 

kliniczny dysleksji ; Ryzyko dysleksji ; Diagnoza dysleksji ; Diagnoza ryzyka dysleksji ; Główne formy wsparcia 

osób z dysleksją. 
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60. Obywatel PL / Adam Bodnar, Bartosz Bartosik.- Kraków : Mando - 

Wydawnictwo WAM, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bodnar, Adam (1977- ) , Unia Europejska (UE) , 

Autorytaryzm , Chrześcijaństwo , COVID-19 , Demokracja , Dezinformacja , 

Ideologia , Lewica (politologia) , Populizm (ideologia) , Postkomunizm , Prawa 

człowieka , Prawica (politologia) , Reforma sądownictwa w Polsce (2017- ) , 

Rzecznik praw obywatelskich , Transformacja systemu społeczno-gospodarczego , 

Wykluczenie społeczne , Kraje Unii Europejskiej , Polska , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-342 

Nowości:  2020-09 

 

O coraz mocniejszych pęknięciach w społeczeństwie, próbach manipulacji Polakami i kontrowersjach 

związanych z praworządnością, prawami mniejszości i aborcją. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich,  

w odważnej rozmowie z Bartoszem Bartosikiem prześwietla kondycję państwa. Zwraca uwagę na trudny dialog 

lewicy z chrześcijaństwem i nie zapomina o wykluczonych. Pokazuje dynamikę samorządów i bogactwo 

lokalnych społeczności, które dają Polsce energię do zmian. Obnaża wady transformacji ustrojowej, wskazując 

na jej ofiary i bohaterów. Zastanawia się nad przyszłością kolejnych pokoleń i wyczula na niebezpieczeństwa 

związane z obecną epidemią.  

 

 

61. Operator 112 : relacja z centrum ratowania życia / Roman Klasa.- Białystok : 

Mova - Wydawnictwo Kobiece, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Klasa, Roman , Bezpieczeństwo , Numery alarmowe , 

Operatorzy telefonów alarmowych , Ratownictwo , System powiadamiania 

ratunkowego , Gdańsk (woj. pomorskie) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-61 

Nowości:  2020-09 

 

 

Zaczynało się zawsze tak samo. - Operator 36, w czym mogę pomóc? Dalsza część rozmowy za każdym razem 

była wielką niewiadomą. Czy operatora czeka dziesięć minut wysłuchiwania wyzwisk od pijanego mężczyzny? 

A może właśnie dzwoni zrozpaczona matka, której dziecko odchodzi w jej ramionach? Lub po drugiej stronie 

jest samobójca, który za moment targnie się na swoje życie? Roman Klasa przez prawie sześć lat pracował                   

w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdańsku jako operator numeru alarmowego 112. Nigdy nie widział 

swoich rozmówców, jednak często to właśnie od niego zależał ich dalszy los.  Książka „Operator 112. Relacja                

z centrum ratowania życia” to poruszająca i szokująca opowieść człowieka, który przez lata był uczestnikiem 

ludzkich dramatów. Autor wspomina proces rekrutacji do CPR, przywołuje najciekawsze przypadki zgłoszeń na 

numer 112 i przedstawia realia pracy ludzi, którzy nie są zauważani, mimo że każdego dnia biorą na siebie 

ogromną odpowiedzialność za ludzkie życie i zdrowie.  

 

 

62. Organizacje międzynarodowe : prawo instytucjonalne / Jerzy Menkes, Andrzej 

Wasilkowski.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Organizacje międzynarodowe , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-341 

Nowości:  2020-09 
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Zagadnienia wprowadzające ; Korzenie i geneza organizacji międzynarodowych ; Przewrót organizacjny XX w. 

; Pojęcie organizacji międzynarodowej ; Klasyfikacja organizacji międzynarodowych ; Organizacje między-

narodowe - ustrój ; Podmiotowość organizacji międzynarodowych ; Funkcje organizacji międzynarodowych ; 

Organy organizacji międzynarodowych ; Funkcjonariusze międzynarodowi ; Uchwały organizacji między-

narodowych ; Rola organizacji międzynarodowych w zapobieganiu konfliktom i załatwianiu sporów ; 

Interpretacja statutów organizacji międzynarodowych ; Organizacje pozarządowe ; Świat zorganizowany. 

 

 

63. Pandemia : raport z frontu / Paweł Kapusta.- Kraków : Insignis Media, copyright 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  COVID-19 , Epidemie , Lekarze , Ratownicy medyczni , 

Służba zdrowia , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Pandemia zmieniła życie większości z nas. Dziś żyjemy w rzeczywistości, którą staramy się oswoić mianem 

„nowej normalności”. Co działo się na linii frontu podczas pierwszej fali zachorowań na koronawirusa? Jak 

wyglądały te pełne napięcia, obaw i dramatów dni? Jak sobie radzili ratownicy medyczni, pielęgniarki, diagności 

laboratoryjni – osoby bezpośrednio stawiające czoła nowemu zagrożeniu i walczące o życie i zdrowie innych? 

Pracownicy hospicjów, sprzedawcy w dyskontach, funkcjonariusze służby więziennej, listonosze, pracownicy 

zakładów pogrzebowych, nauczyciele, w końcu pacjenci – zarówno ci zmagający się z koronawirusem, jak                    

i cierpiący z powodu innych chorób oraz utrudnionego dostępu do lekarzy… ich życie też stanęło na głowie. 

Przeczytajcie tę mocną, chwilami wstrząsającą i do bólu prawdziwą reporterską relację Pawła Kapusty, który 

dokumentował przebieg pandemii w Polsce od jej oficjalnych pierwszych chwil. To opowieść z wielu 

perspektyw. Również osobistej, bo w sierpniu koronawirus dopadł także jego. Uzupełnieniem są pogłębione 

wywiady z „twarzami” walki z pandemią: ministrem zdrowia, profesorem Łukaszem Szumowskim oraz 

profesorem Krzysztofem Simonem. Głos zabierają także profesorowie Witold Orłowski i Marcin Król.  

 

 

64. Pedagogika : podręcznik akademicki / redakcja naukowa Zbigniew Kwieciński, 

Bogusław Śliwerski.- Wydanie nowe.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pedagogika , Wychowanie , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-37(07) 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

CZ. I. PEDAGOGIKA JAKO NAUKA; CZ. II. WSPÓŁCZESNA MYŚL PEDAGOGICZNA – PRĄDY                     

I KIERUNKI; CZ. III. PEDAGOGIKA REFORM EDUKACYJNYCH. 
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65. Pedagogika ogólna : podstawowe prawidłowości / Bogusław Śliwerski.- Wydanie 

3.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. 

(PNiP) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pedagogika , Wychowanie , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-37(07) 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Etymologia pojęcia "wychowanie" ; Systematyzowanie wiedzy o wychowaniu ; Teleologia wychowania ; 

Aksjonormatywny status wychowania ; Zasady wychowania ; Wychowanie jako działanie ; Wychowanie jako 

intersubiektywny efekt jedności działania - doznawania ; Wychowanie jako spotkanie ; Wychowanie w ujęciu 

systemowym ; Wychowanie jako pielęgnacja, piecza ; Wychowanie jako proces ; Wychowanie jako pomoc 

(wspieranie, wspomaganie, terapia) ; Wychowanie jako samorealizacja, samowychowanie ; Wychowanie jako 

formacja duchowa ; Wychowanie jako ideologizacja i indoktrynacja ; Granice wychowania ; Pseudowycho-

wanie. Wychowanie jako spotkanie. Dodatek metodyczny. 

 

 

66. Planeta K. : pięć lat w japońskiej korporacji / Piotr Milewski.- Warszawa : 

Wydawnictwo Świat Książki, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Milewski, Piotr (1975- ) , Kultura organizacyjna , Norma 

społeczna , Obyczaje i zwyczaje , Polacy za granicą , Pracownicy korporacji , 

Japonia , Powieść obyczajowa , Reportaż 

Sygnatura:  WG-331 

Nowości:  2020-09 

 

 

Zabawny, a jednocześnie przejmujący opis pięciu lat pracy w japońskiej korporacji. Jak zatrudnia się, pracuje                

i odchodzi z firmy w Japonii? Trzydziestoletni bohater rozpoczyna pracę w przedsiębiorstwie K. Okazuje się, że 

jest jedynym obcokrajowcem w sześciusetosobowym zespole. Niekiedy czuje się, jakby wylądował na obcej 

planecie - Planecie K. Przywdziewa obowiązkowy strój służbowy, przesiaduje długie godziny w biurze, 

uczestniczy  w niekończących się naradach, prowadzi negocjacje z kontrahentami, wyjeżdża na wycieczki 

pracownicze i w delegacje. Wieczory spędza z kolegami z pracy, a weekendy... z Prezesem. Musi dostosować się 

do nowych warunków, wymagań, zwyczajów. Po drodze doświadcza kryzysu gospodarczego i wielkiego 

trzęsienia ziemi. W końcu odchodzi z formy - ale to nie jest koniec...  

 

 

67. Płytkie groby na Syberii / Michał Krupa ; słowem wstępnym opatrzył Neal 

Ascherson ; przełożyła Maja Justyna.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2020. 

(Historia) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Krupa, Michał (żołnierz) , Jeńcy wojenni , Łagry (ZSRR) , 

Szpiegostwo , Ucieczki więźniów , Więźniowie obozów , Polska , Syberia (Rosja) , 

Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(438).07 

Nowości:  2020-09 

 

W 1939 roku Michał Krupa został aresztowany we wschodniej Polsce, wówczas okupowanej przez ZSRR,                     

i oskarżony o szpiegostwo na rzecz Niemiec. Piekło zaczęło się dla niego od przesłuchań i tortur w osławionym 
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więzieniu śledczym na moskiewskiej Łubiance. Uznany za winnego, został zesłany na Syberię do łagru Peczora. 

Tam na co dzień spotykał się z wyrafinowanym okrucieństwem i próbował przetrwać w skrajnie trudnych 

warunkach, w których więźniowie skazani na katorżniczą  pracę  na ogół nie przeżywali roku. Niemalże cudem 

zdołał się wydostać z łagru w ogólnym chaosie, który zapanował po niemieckiej inwazji na Związek Radziecki. 

Odbył morderczą podróż z Syberii do Afganistanu, gdzie wreszcie znalazł się w bezpiecznym miejscu. Historia 

życia Michała Krupy to niezwykła opowieść o woli przetrwania człowieka w obliczu drastycznych przeciwności 

losu. Autor daje świadectwo sadyzmu Stalina i opresyjności reżimu, który stworzył.  

 

 

68. Polacy i Rosjanie : dzieje sąsiedztwa : prawdy i mity, wojny i pokoje / [autorzy 

Mikołaj Banaszkiewicz, Tomasz Bohun, Joanna Cel, Sławomir Dębski, Hieronim 

Grala, Irina Koluzajewa, Marek Kornat, Adam Kożuchowski, Andrzej Krajewski, 

Andrzej de Lazari, Hubert Łaszkiewicz, Leszek P. Słupecki, Adam Szostkiewicz, 

Tomasz Targański, Mariusz Wołos ; redaktor wydania Leszek Będkowski ; 

współpraca Hieronim Grala].- Warszawa : Polityka, 2020. 

(Pomocnik Historyczny ; 2020 nr 6) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polska , Rosja , Czasopismo historyczne , Czasopismo 

polskie , Czasopismo popularnonaukowe 

  Sygnatura:  WG-94(438) 

  Nowości:  2020-09 

 

Prolog. Wojna o wszystko ; Zamiast kalendarium ; Lech i Rus, bracia przyrodni ; Piast - Jagiellon - Rurykowicz ; 

Tur i niedźwiedź ; Żandarm Europy i wieczni powstańcy ; Czerwony hegemon i obolały wasal ; Lach i Rusek, 

fascynacja i awersja ; Biografie nieoczywiste ; Pluskwy w głowach ; Co dalej z tym sąsiedztwem. 

SĄSIEDZTWO W DETALU: Lech, Rus i Czech ; Znak orła ; Sanktuaria narodowe ; Najazdy mongolskie                      

i tatarskie ; Ikony Bogarodzicy ; Unia brzeska ; Kozaczyzna ; Rok 1612 ; Unia polsko-rosyjska ; Rozbiory Polski 

; Targowica/Polscy jakobini ; Wspólnie przeciw caratowi ; Posjanie w powstaniu styczniowym ; Wierszyna                  

i Wodziłki ; Polacy w Dumie Państwowej ; Trzeci Rzym/Chrystus Narodów ; Nikołaj Karamzin/Joachim 

Lelewel ; Słowianofile i panslawiści ; Romantycy ; Cywilizacja turańska/Zdrajca Słowiańszczyzny ; Polscy 

badacze Syberii ; Polacy w carskiej armii ; Z białymi przeciw czerwonym ; Rozprawa z KPP ; Pakt Ribbentrop-

Mołotow ; Kościuszkowcy ; Polacy bolszewicy/Biali Rosjanie w Polsce ; Anty-Katyń ; Burzenie 

cerkwi/Magazyny w kościołach ; Operacja polska NKWD ; 17 września 1939 r. ; Kłamstwo katyńskie ; 

Powstanie warszawskie ; Jałta i Kresy II RP ; Mosty carskiej stolicy ; Wilk, Zając i Reksio ; Anatolij 

Kaszpirowski ; Hans Kloss i Otto von Stirlitz ; Joseph Conrad/Fiodor Dostojewski ; Polacy Hercena, Rosjanie 

Miłosza ; Jerzy Giedroyc i Aleksander Sołżenicyn (z Józefem Czapskim w tle) ; Stanisław Lem, Arkadij i Boris 

Strugaccy ; Bardowie i popgwiazdy ; Stanisław Kierbedź ; Sokrat Starynkiewicz ; Anna German i Edyta Piecha ; 

Jan Baudouin de Courtenay i Tadeusz Zieliński ; Stawka większa niż sport ; Wojna na gesty, wojna na słowa ; 

Królowie czytelniczych rynków ; Rok 1989 ; Wrak smoleński. 

 

 

69. Policjanci w boju : najgroźniejsze akcje i ich konsekwencje / Katarzyna 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jednostki antyterrorystyczne , Policja , Policjanci , Rodzina , 

Stres zawodowy , Polska , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-351/354  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Granaty, karabiny, broń krótka, desanty ze śmigłowca, szturmowanie budynków. Policyjnym antyterrorystom 
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zlecane jest zatrzymywanie najgroźniejszych i najbardziej okrutnych przestępców. Strzelaniny, wojny gangów, 

zamachy, odbijanie zakładników to ich żywioł. Codzienne mordercze treningi przygotowują ich do tego, żeby 

stawić czoło najgorszemu. Tymczasem w domu czeka żona. Pełna niepokoju, bo przecież mąż może nie wrócić  

z akcji. Jak swoją służbę widzą policjanci? Jak postrzegają ją ich partnerki? Odważysz się wejść w świat 

policyjnych komandosów? Kupując tę książkę, wspierasz rodziny funkcjonariuszy, którzy słowa roty ślubowania 

wypełnili do końca. Autorka połowę swojego honorarium przekazuje na Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom 

po Poległych Policjantach.  

 

 

70. Polscy terroryści i zamachowcy : od powstania styczniowego do III RP / 

Sławomir Koper.- Warszawa : Wydawnictwo Harde, 2019. 

(Biblioteka Tożsamości Narodowej) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polacy , Terroryzm , Terroryści , Zabójstwo polityczne , 

Polska , Rosja , RPA , Stany Zjednoczone (USA) , Biografia 

Sygnatura:  WG-323.27/.28 

Nowości:  2020-09 

 

 

Autor oparł się wyłącznie faktach, przedstawił je precyzyjnie, bez upiększania i osobistych ocen. Odsłania 

szczegóły, o których niewielu z nas wiedziało, także i ja. Udowadnia, że terroryzm był zawsze obecny                         

w dziejach ludzkich. Odważnie pokazuje, że my Polacy, również nie byliśmy wolni od stosowania takich metod. 

Jerzy Dziewulski, były antyterrorysta, doradca prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Ostatnio wydał książkę 

"Jerzy Dziewulski o terrorystach w Polsce" (wspólnie z Krzysztofem Pyzią). Każdy terrorysta to zamachowiec, 

ale czy każdy zamachowiec to terrorysta? Czy terrorysta może być bohaterem? Czy idea uzasadnia zbrodnię? 

Czy walka Polaków o wolność usprawiedliwiał terror? To tylko kilka z wielu pytań, które powinien zadać sobie 

każdy czytelnik tej niezwykłej, nadzwyczaj ciekawej i pouczającej książki. Vincent V. Severski, były agent 

wywiadu, działał w 50 krajach. Wielokrotnie odznaczony i wyróżniony przez władze Polski, Izraela, Wielkiej 

Brytanii i USA. Autor powieści szpiegowskich. 

 

 

71. Położnictwo i ginekologia. T. 1, [Położnictwo] / redakcja naukowa Grzegorz H. 

Bręborowicz.- Wydanie 2 - 6 dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Położnictwo , Podręcznik , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-618 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

1. CIĄŻA O PRZEBIEGU PRAWIDŁOWYM; 2. CIĄŻA O PRZEBIEGU NIEPRAWIDŁOWYM; 3. 

CHOROBY WSPÓŁISTNIEJĄCE Z CIĄŻĄ; 4. PORÓD; 5. POŁÓG; 6. DIAGNOSTYKA  ROZWOJU I STA-

NU PŁODU; 7. NOWORODEK. 
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72. Położnictwo i ginekologia. T. 2, [Ginekologia] / redakcja naukowa Grzegorz H. 

Bręborowicz.- Wydanie 2 - 6 dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ginekologia , Podręcznik , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-618 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

 

1. ROZWÓJ, BUDOWA I FZJOLOGIA ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH; 2. CYKL MIESIĄCZ-

KOWY; 3. WADY WRODZONE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH; 4. ZABURZENIA STATYKI 

ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH; 5. ZAKAŻENIA I ZARAŻENIA ŻEŃSKICH NARZĄDÓW 

PŁCIOWYCH; 6. UROLOGIA GINEKOLOGICZNA; 7. ENDOKRYNOLOGIA GINEKOLOGICZNA; 8. 

NIEPŁODNOŚĆ; 9. GINEKOLOGIA DZIECIĘCA I DZIEWCZĘCA; 10. ONKOLOGIA GINEKOLO-

GICZNA; 11. NOWOTWORY GRUCZOŁU PIERSIOWEGO; 12. ENDOMTERIOZA; 13. OSTEOPOROZA; 

14. SEKSUALNOŚĆ KOBIET; 15. GINEKOLOGIA OPERACYJNA; 16. REGULACJA URODZEŃ; 17. 

DIAGNOSTYKA GINEKOLOGICZNA. 

 

 

73. Porwania : wstrząsające historie osób, które zostały uprowadzone / Monika 

Sławecka.- Bielsko-Biała : Pascal, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Child Alert , Handel ludźmi , Okup , Przestępstwo , Stres 

pourazowy , Śledztwo i dochodzenie , Uprowadzenie , Trauma , Wymuszone 

zaginięcia osób , Zakładnicy , Polska , Antologia , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2020-09 

 

 

Każdego roku w Polsce ginie około 20 tysięcy osób, spośród których około 6 tysięcy stanowią dzieci. Choć 

większość z nich odnajduje się w ciągu kilkunastu dni, nie wszystkie sprawy kończą się szczęśliwie. Głośna 

sprawa porwania Krzysztofa Olewnika w 2001 roku do dziś budzi silne emocje, a w poszukiwaniach 

zaginionych dzieci brała udział cała Polska. Monika Sławecka, autorka książek Balet, który niszczy i Alkohol. 

Piekło kobiet, porusza kolejny trudny temat – porwania. Opowiada o wstrząsających przejściach osób, które 

przeżyły uprowadzenie. O tragedii rodzin i bliskich tych, którzy nigdy nie zostali odnalezieni. O trudnej pracy 

detektywów operacyjnych, agentów CBŚ i psychologów, a także o kulisach działań samych przestępców. To 

opowieść o cierpieniu, niepewności i traumie, które na zawsze odmieniły życie wielu osób. Czy jest sposób, by 

uchronić przed tym siebie, naszych bliskich, a zwłaszcza nasze dzieci?  

 

 

74. Powrót do Jedwabnego / Wojciech Sumliński, Tomasz Budzyński, Ewa Kurek.- 

Warszawa : Wojciech Sumliński Reporter, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antysemityzm , Holokaust , Pogrom 1941 r. w Jedwabnem , 

Polacy , Śledztwo i dochodzenie , Żydzi , Jedwabne (woj. podlaskie, pow. łomżyński, 

gm. Jedwabne ; okolice) , Polska , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-94(=411.16) 

Nowości:  2020-09 
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Historia, którą pokazujemy, odsłania opatrzone klauzulą tajności fakty dotyczące relacji polsko-żydowskich, 

sięgające do mrocznego świata wielkiej polityki i międzynarodowej finansjery. To historia niezwykła i niepo-

kojąca, demaskująca kulisy prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Holokaust długotrwałej manifestacji zmierza-

jącej do wyłudzania wielomiliardowych roszczeń i nie tylko. Niewielu wierzy, że historia może się dobrze 

skończyć. Starannie zweryfikowany, a zarazem wyglądający jak thiller polityczny, zapis wielkiej gry                              

i mechanizmów manipulacji, dla których fundamentem stały się kłamstwa o zbrodni w Jedwabnem, a paliwem - 

Justice for Uncompensated Survivors Today, ustawa 447.  

 

 

75. Prawda : krótka historia wciskania kitu / Tom Phillips ; z angielskiego przełożyła 

Maria Gębicka-Frąc.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dezinformacja , Fake news , Informacja , Kłamstwo , 

Komunikacja społeczna , Manipulacja (psychologia) , Prawda , Esej 

Sygnatura:  WG-94 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Tym razem przeczytajcie o "PRAWDZIE" - a raczej o genialnych sposobach wciskania kitu, jakie wymyślono 

przez wieki... W dzisiejszych czasach nawet prezydent USA nie przejmuje się prawdziwością swoich słów - 

rekord pobił, kiedy w 120 minut wygłosił 125 bzdur, czyli więcej niż jedną minutę! Za sprawą internetu nasze 

codzienne życie zmieniło się w dezinformacyjne pole bitwy. Może nawet tego nie wiesz, ale dosłownie pływasz 

w morzu wymysłów, półprawd i wierutnych łgarstw. Pora się wreszcie czegoś o nich dowiedzieć! Tom Phillips, 

redaktor serwisu fullfact.org zajmującego się sprawdzeniem faktów, każdego dnia zmaga się z zalewem bredni.  

I z właściwym sobie humorem udowadnia, że kłamstwo w debacie publicznej nie pojawiło się wczoraj. Ta 

książka zabierze was na wycieczkę objazdową po najbardziej niesłychanych kłamstwach i horrendalnych 

ściemach w dziejach ludzkości. Wiele z tego, co tu przeczytacie, wyda się wam niewiarygodne, a przecież nie 

brakowało ludzi, którzy w to wszystko wierzyli. Ciekawe, co o nas napiszą nasze wnuki?  

 

 

76. Prymas Stefan Kardynał Wyszyński wobec Polski po 1944/1945 r. : elementy 

analizy ustrojoznawczej i geopolitycznej / Lech Mażewski.- Warszawa : Oficyna 

Wydawnicza ASPRA -JR, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wyszyński, Stefan (1901-1981) , Kościół katolicki , Kościół 

a państwo , Polityka wewnętrzna , Polityka wyznaniowa , PRL , Polska , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-322 

Nowości:  2020-09 

 

CZĘŚĆ I. ZWYCIĘSKA WALKA O NIEZALEŻNOŚĆ KOŚCIOŁA;  CZĘŚĆ II. WYGRANY KONFLIKT               

O KATOLICKIE OBLICZE NARODU; CZĘŚĆ III. WPŁYW NA RZĄDZENIE PAŃSTWEM. 
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77. Przekrój Eilego : biografia całego tego zamieszania z uwzględnieniem psa Fafika 

/ Tomasz Potkaj.- [Wydanie 1.,] dodruk.- Kraków : Mando - Wydawnictwo WAM, 

copyright 2019. 

 

Hasła przedmiotowe:  Eile, Marian (1910-1984) , Przekrój (czasopismo) , 

Czasopismo polskie , Czasopismo społeczno-kulturalne , Dziennikarze , Życie 

artystyczne , Życie literackie , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052A/Z-Eile M. 

Nowości:  2020-09 

 

 

Pierwsza biografia twórcy „Przekroju”! Ba! Całego „Przekroju”! A nawet cywilizacji! Czyta się! O ikonie: 

Zdumiewająca opowieść o zjawisku „Przekrój”, niezapomnianej epoce, jej śmiesznych i tragicznych postaciach 

oraz o jednym nieszablonowym człowieku. Kiedy Marian Eile przyjął zlecenie na stworzenie „Przekroju”, nikt 

nie spodziewał się, że powstaje prawdziwa ikona. Dokonał rzeczy niebywałej. Czasopismo do dziś zna każdy 

czytający Polak. Jakim cudem przetrwało pod okiem cenzury? Dlaczego pies Fafik został pełnoprawnym 

członkiem redakcji? Jak wielkim oryginałem był Eile? Kto najczęściej gościł na okładce „Przekroju” i dlaczego 

byli to Bierut i Gomułka? Kto wprowadził do polszczyzny dżinsy? Dlaczego mistyfikacja to drugie imię 

„Przekroju”? Jak się obchodzić z książką: Pozycja dla każdego szanującego się miłośnika książek, sztuki                        

i kultury. Klucz do zrozumienia gustu wielu Polaków, również młodych - ciągle oczarowanych fenomenem 

„Przekroju”. A przy okazji dawka niezwykłych opowieści o miłości (także tej w trójkącie) i trwodze w trudnych 

czasach. Uwaga! Czasy zawsze są trudne. Głos o książce: W dawnym „Przekroju”, kiedy zamieszczało się 

czytelniczy hit, opatrywało się taki tekst rekomendacją: czyta się. Przy okazji lektury książki Tomasza Potkaja 

dodam jeszcze do tego zwrotu wykrzyknik, otóż - czyta się! Autorowi udało się osadzić fenomen tygodnika                 

w realiach epoki. Ciekawa kompozycja, oryginalna metoda kojarzenia faktów. Książka ważna i potrzebna. 

Mieczysław Czuma, redaktor naczelny „Przekroju” 1973-2000 

 

 

78. Przy stole z królem : jak ucztowano na królewskim dworze od Jagiełły do 

Elżbiety II / Wika Filipowicz.- Kraków : Znak Horyzont, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kultura stołu , Władcy , Europa , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-39 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

 

Jak wyglądała prawdziwa kuchnia staropolska? Czy na obiadach czwartkowych u króla Stasia można się było 

najeść? I jak – znana z drakońskich diet – Sisi uwiodła Franciszka Józefa swoim apetytem? Poznaj wielką 

historię od kuchni! Królowa Jadwiga lubiła napić się piwa ze swoimi dwórkami. Jagiełło z kolei nienawidził 

alkoholu i… jabłek. Musiał natomiast ukrywać swoją miłość do gruszek, które ze względu na kształt uchodziły 

za przysmak kobiecy. Zwycięzcy spod Grunwaldu nie wypadało się nimi zajadać. Jan III Sobieski często 

widywany był ze swoim kajecikiem, w którym zapisywał receptury ulubionych dań. Zawdzięczamy mu nie tylko 

wiktorię wiedeńską, lecz także sprowadzenie do Polski ziemniaków. Obiady najchętniej jadał w gronie rodziny,   

a śniadania – z ukochaną żoną… w wannie. Na talerzu Elżbiety II wszystkie warzywa musiały być tej samej 

wielkości, a jeśli miała ochotę na jajka, to tylko te w brązowych skorupkach. Aby uniknąć nieprzystojnych 

skojarzeń, banana jadła nożem i widelcem. By nie urazić gospodarzy, byłaby w stanie zjeść… szczura. Wika 

Filipowicz ze swadą opowiada o tym, co gościło na królewskich stołach. Przedstawia kulinarne obyczaje 

władców. Kuchenne ewolucje i rewolucje. Od królewskiego przepychu do „cienkiego jadania”. Od korzennego 

zawrotu głowy do wyrafinowanego podkreślania smaku dań. Od średniowiecza po dziś dzień.  
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79. Przywiązanie w kontekście wrażliwości rodzicielskiej, socjalizacji oraz 

wpływów kulturowych / Katarzyna Lubiewska.- Warszawa : Wydawnictwo 

Naukowe PWN, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przywiązanie (psychologia) , Rodzina , Więź rodzinna , 

Polska , Raport z badań 

Sygnatura:  WG-316 

Nowości:  2020-09 

 

Przywiązywanie się jest zjawiskiem uniwersalnym kulturowo oraz typowym nie tylko dla gatunku homo sapiens. 

To dzięki niemu potomstwo poszukuje opieki rodziców, zaś rodzice tę opiekę zapewniają. To również w dużej 

mierze dzięki niemu możliwe jest poznawanie świata, uczenie się i stawanie się samodzielnie funkcjonującą 

jednostką. Katarzyna Lubiewska opisuje przywiązanie i rodzicielstwo oraz ich kontekstualne, w tym kulturowe, 

uwarunkowania. Prezentuje rozwój przywiązania i występujące w jego zakresie różnice indywidualne, przybliża 

metody pomiaru przywiązania. Ostatnia część książki zawiera raport z przeprowadzonych przez autorkę badań 

nad domenami socjalizacji oraz międzypokoleniową transmisją przywiązania. 

 

80. Psychiatria / Piotr Gałecki, Agata Szulc.- Wrocław : Edra Urban & Partner, 

copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby psychiczne , Psychiatria , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-616.89 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

 

Norma zdrowia psychicznego ; Układ nerwowy człowieka - co jest istotne dla psychiatry? ; Psychopatologia ; 

Choroba psychiczna wczoraj i dziś - krótka historia psychiatrii ; Jak prawidłowo przeprowadzić badanie 

psychiartyczne ; Zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi (F00-F09) ; Zaburzenia 

psychiczne i zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (F10-F19) ; Schizofrenia, 

zaburzenia typu schizofrenii i urojeniowe (F20-F29) ; Zaburzenia nastroju (afektywne) (F30-F39) ; Zaburzenia 

nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną (F40-F48) ; Zespoły behawioralne związane                       

z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F50-F59) ; Zaburzenia osobowości i zachowania 

dorosłych (F60-F69) ; Niepełnosprawność intelektualna (F70-F79) ; Zaburzenia rozwoju psychologicznego 

(F80-F89) ; Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym 

(F90-F98) ; Jak możemy pomagać ; Prawo a psychiatria, czyli psychiatria jako biegły w sądzie oraz paternalizm 

w psychiatrii (stan prawny na dzień 15.03.2018). 

 

 

81. Psychologia biznesu : psychologia w biznesie / redakcja naukowa Bohdan 

Rożnowski, Paweł Fortuna.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Etyka biznesu , Psychologia biznesu , Psychologia pracy , 

Rynek pracy , Zarządzanie , Opracowanie , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-005 

Nowości:  2020-09 
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HISTORIA PSYCHOLOGII BIZNESU; KWESTIE ETYCZNE; KWESTIE METODOLOGICZNE; KARIERA 

ZAWODOWA; PSYCHOLOGIA PRACY; ORGANIZACJA; CZŁOWIEK W ORGANIZACJI; PSYCHOLO-

GIA KONSUMPCJI. 

 

 

82. Psychologia dla coachów / Maciej Świeży.- Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 

(HR) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Coaching , Inteligencja emocjonalna , Motywacja , Obraz 

siebie , Rozwój osobowości , Uczenie się , Uczucia , Twórczość , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Coaching i psychologia ; Psychologia w coachingu operacyjnym: definiowanie celów, podtrzymywanie 

motywacji i twórcze podejście do problemów ; Psychologia w coachingu kompetencyjnym: organizacja procesu 

uczenia się ; Coaching psychologiczny: praca z emocjami klientów ; Psychologia w coachingu psychologicznym: 

osobowość, samoocena i zmiana schematów ; Kiedy coaching nie pomoże? Kwalifikowanie klientów do pracy 

coachingowej ; Uczenie się z głową. Jak czytać teksty psychologiczne z perspektywy praktyka? 

 

 

83. Psychologia dla liderów : jak rozwijać siebie i biznes w technologicznym świecie 

/ Zenon Waldemar Dudek ; rozmawia Anna Arwaniti.- Warszawa : Eneteia 

Wydawnictwo Szkolenia, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kompetencje menedżerskie , Menedżerowie , Przywództwo , 

Psychologia biznesu , Psychologia jungowska , Radzenie sobie ze stresem , Sukces , 

Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-005 

Nowości:  2020-09 

 

Czas na psychologię lidera ; SZTUKA PRZYWÓDZTWA; SZTUKA SUKCESU; SZTUKA PANOWANIA 

NAD STRESEM; SZTUKA ORGANIZACJI; SZTUKA ROZWOJU; SZTUKA INTEGRALNEGO ŻYCIA. 

 

 

84. Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży / redakcja naukowa Iwona 

Grzegorzewska, Lidia Cierpiałkowska, Aneta R. Borkowska.- Wydanie 1. - 2 

dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Młodzież , Psychologia kliniczna , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

I. TEORETYCZNE PODSTAWY PSYCHOLOGII KLINICZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY; II. PSYCHOLOGI-

CZNA DIAGNOZA KLINICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY; III. PSYCHOLOGIA ZABURZEŃ PSYCHICZ-

NYCH DZIECI I MŁODZIEŻY; IV. KLINICZNE PROBLEMY DZIECI I MŁODZIEŻY; V. SPECJALNE 

OBSZARY ZAINTERESOWANIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY; VI. WYBRANE 

PROBLEMY POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ. 
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85. Psychologia miłości : intymność, namiętność, zobowiązanie / Bogdan 

Wojciszke.- Wydanie 5. poszerzone.- Sopot : Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Relacje międzyludzkie , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

R. 1. PRZEMIANY MIŁOŚCI; R. 2. ZAKOCHANIE; R. 3. ROMANTYCZNE POCZĄTKI; R. 4. ZWIĄZEK 

KOMPLETNY; R. 5. ZWIĄZEK PRZYJACIELSKI; R. 6. ZWIĄZEK PUSTY; R. 7. ROZPAD. 

 

 

86. Psychologia rozwoju człowieka : podręcznik akademicki / redakcja naukowa 

Janusz Trempała.- Wydanie 1. - 8 dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe 

PWN, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Psychologia rozwojowa , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-159.922  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

I. PODSTAWY PSYCHOLOGII ROZWOJU CZŁOWIEKA; II. ROZWÓJ PSYCHICZNY CZŁOWIEKA                

W POSZCZEGÓLNYCH OKRESACH ŻYCIA; III. STOSOWANA PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA: 

WYBRANE ZAGADNIENIA. WIEDZA O ROZWOJU CZŁOWIEKA W SFERZE EDUKACJI; WIEDZA              

O ROZWOJU CZŁOWIEKA W SFERZE OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ; ZASTOSOWANIA KLINICZNE 

WIEDZY O ROZWOJU CZŁOWIEKA. 

 

 

87. Psychologia sądowa dla prawników / Ewa Gruza.- 3. wydanie, stan prawny na 

15 marca 2017 r.- Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. 

(Biblioteka Sądowa) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Psychologia sądowa , Monografia 

Sygnatura:  WG-34 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Pojęcie i zakres psychologii sądowej ; Procesy psychiczne człowieka ; Proces formowania się zeznań ; Czynniki 

wpływające na proces kształtowania się zeznań i wyjaśnień ; Psychologia a zeznania świadka ; Psychologia                 

a przesłuchanie podejrzanego ; Psychologia przesłuchań szczególnych ; Psychologia a inne czynności ; 

Psychologiczne metody oceny wiarygodności zeznań ; Kontrowersyjne metody oceny zeznań i wyjaśnień ; 

Kryteria wiarygodności zeznań ; Psychologia a praca wykrywcza ; Psychopatologia ; Psycholog w procesie 

karnym ; Psychologia na sali sądowej. 
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88. Psychologia społeczna / Bogdan Wojciszke.- Wydanie 3., dodruk 2020 (2).- 

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Psychologia społeczna , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-316.6 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

 

1. Czym i jak zajmuje się psychologia społeczna ; 2. Motywy społeczne ; 3. Poznanie społeczne ; 4. Przekonania 

społeczne ; 5. Spostrzeganie osób ; 6. Spostrzeganie siebie ; 7. Samoocena ; 8. Postawy ; 9. Moralność ; 10. 

Szczęście ; 11. Wpływ społeczny ; 12. Atrakcyjność ; 13. Miłość ; 14. Prospołeczność ; 15. Agresja ; 16. 

Konflikt społeczny ; 17. Władza;18. Grupa społeczna ; 19. Stosunki międzygrupowe ; 20. Kobiety i mężczyźni. 

 

 

89. Psychologia zdrowia / Irena Heszen-Celińska, Helena Sęk.- Wydanie 1., 

wydanie nowe.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy , Medycyna behawioralna , Psychologia lekarska , 

Zachowania prozdrowotne , Zdrowie publiczne , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Wstęp ; R. 1. Narodziny i rozwój psychologii zdrowia ; R. 2. Psychologia zdrowia jako dziedzina stosowana ;              

R. 3. Koncepcje i pojęcie zdrowia w psychologii i naukach o człowieku ; R. 4 Modele i podejścia stosowane                       

w psychologii zdrowia ; R. 5. Podejście salutogenetyczne i jego znaczenie dla psychologii ; R. 6. Behawioralne 

uwarunkowania zdrowia i choroby ; R. 7. Poznawcze uwarunkowania zdrowia i choroby ; R. 8. Modele 

społecznej psychologii poznawczej wyjaśniające zachowania zdrowotne i zmianę zachowań ; R. 9. Zdrowie                   

i choroba w paradygmacie stresu psychologicznego ; R. 10. Psychologiczno-społeczny kontekst zdrowia                       

i choroby - zasoby i czynniki ryzyka w modelu salutogenetycznym i patogenetycznym ; R. 11. Psychologiczne 

mechanizmy chorób i dysfunkcji somatycznych ; R. 12. Psychologiczne następstwa choroby ; R. 13. Zachowanie 

wobec własnej choroby i jego organizacja ; R. 14. Psychologiczne aspekty opieki zdrowotnej ; R. 15. 

Psychologiczna problematyka kontaktu lekarz-pacjent ; R. 16. Psychologiczna diagnoza zdrowia i choroby oraz 

kontekstu zdrowia ; R. 17. Interwencje psychologiczne i rodzaje pomocy w psychologii zdrowia ; R. 18. 

Psychologia zdrowia w wybranych dziedzinach medycyny ; R. 19. Kontekst metodologiczny psychologii 

zdrowia. 

 

 

90. Psychopaci / Stephen Seager ; przełożył Jan S. Zaus.- Poznań : Wydawnictwo 

Filia, 2020. 

(Filia na Faktach) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy psychicznie , Przemoc , Przestępcy , Psychiatria 

sądowa , Szpitale psychiatryczne , Stany Zjednoczone (USA) , Pamiętniki i 

wspomnienia 

Sygnatura:  WG-34 

Nowości:  2020-09 
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Kiedy psychiatra Stephen Seager rozpoczął pracę w kalifornijskim szpitalu psychiatrycznym Gorman State, 

nazywanym powszechnie Gomorą, pracował w niejednej tego typu placówce. Jednak do tego, co zobaczył, 

przeżył i z kim miał do czynienia w środku, nie mógł przygotować się w żaden sposób. Książka Seagera to 

szczera, refleksyjna i porywająca relacja doświadczeń z terapii prowadzonych w Gorman State. Psychiatra 

pozwala nam zajrzeć do przerażającego świata zamieszkanego przez najgorszych psychopatów, do którego tylko 

nieliczni mają wstęp. 

 

 

91. Pudło : opowieści z polskich więzień / Nina Olszewska ; [zdjęcia Piotr 

Kochański] .- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2020. 

(Seria Reporterska Wydawnictwa Poznańskiego) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Służba więzienna , Więziennictwo , Więźniowie , Polska , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2020-09 

 

 

W Polsce jest sto dwadzieścia jednostek penitencjarnych - zakładów karnych i aresztów śledczych. Zwieńczone 

drutem kolczastym mury pną się do nieba w centrach miast, wyrastają na przedmieściach, górują nad 

miasteczkami. Statystyczny osadzony w polskim więzieniu jest mężczyzną. Odbywa karę za przestępstwo 

przeciwko mieniu, najczęściej za kradzież z włamaniem. Wyrok - od trzech do pięciu lat. Najpierw przechodzi 

się przez bramę, która strasznie trzeszczy. To trzeszczenie zapamiętuje się do końca życia - mówi Robert. 

Edward ubolewa, że prawdziwych gitów już nie ma. Tomasz w tym samym roku został ojcem i zabił człowieka. 

Wszyscy musieli nauczyć się żyć w pudle. A to inne życie niż tamto na zewnątrz. Nina Olszewska rozmawia                  

z ludźmi, dla których świat zatrzymał się na krócej lub dłużej. Ich dzieci rosną, zaczynają i kończą szkoły, bliscy 

rodzą się i umierają - lub zapominają. Statystyki mówią, że mniej więcej połowa tu wróci. Trudno uwierzyć, że 

tak im nie po drodze z wolnością, że dobrze im za tym murem. A jeśli nie dobrze, to jak?  

 

 

92. Pusty las / Monika Sznajderman ; [fotografie Kamil Gubała].- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sznajderman, Monika (1959- ) , Antropolodzy społeczni , 

Grupy etniczne , Beskid Niski (góry) , Łemkowszczyzna (region etnograficzny) , 

Polska , Wołowiec (woj. małopolskie) , Pamiętniki i wspomnienia , Reportaż 

Sygnatura:  WG-308  

Nowości:  2020-09 

 

 

Żyjąc, zajmujemy miejsce tych, którzy byli przed nami, taka jest oczywista kolej rzeczy. Jak jednak żyć                      

w miejscu, w którym garstka ludzi zajmuje miejsce po ośmiuset, jak wypełnić taką przestronną pustkę? 

Szczególnie gdy tych ośmiuset nie odeszło tak, jak nakazuje czas, lecz zmiotła ich historia? 
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93. Rosja we krwi : terroryzm dwóch dekad / Paweł Semmler.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2020. 

(Linie Frontu) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polityka wewnętrzna , Terroryzm , Rosja , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-323  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Argun, Małgobek, Mineralne Wody, Derbent, Kaspijsk. Mało kto słyszał o tych miastach. Jeszcze mniej osób 

wie, że doszło w nich do krwawych zamachów. Gdy na Zachodzie mamy do czynienia z aktami terroru, w kilka 

minut informacja obiega media na całym świecie, a bilans ofiar natychmiast podawany jest do wiadomości. 

Tymczasem na terenie Federacji Rosyjskiej w latach 1994–2014 w zamachach zginęło prawie trzy tysiące osób, 

kolejne tysiące zostały ranne, lecz informacje o tych wydarzeniach rzadko przedostawały się poza granice kraju. 

Politolog Paweł Semmler rekonstruuje przebieg najbardziej zuchwałych zamachów terrorystycznych w Rosji               

i próbuje odpowiedzieć na pytanie, co się kryje za tą agresją. Eskalacja zastałych konfliktów czy radykalizacja 

młodych buntowników? Kremlowskie prowokacje czy separatystyczne manifesty? „Rosja we krwi” to również 

historia narastającej bezwzględności rosyjskich sił specjalnych, które w kryzysowych sytuacjach nie oszczędzają 

ani zamachowców, ani cywili. Bo jak ktoś kiedyś powiedział – w Rosji najgorzej jest być zakładnikiem.  

 

 

94. Rozdarty kontynent : Europa 1950-2017 / Ian Kershaw ; przekład Tomasz 

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

2020. 

(Znak Historia) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Europa , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(4)  

Nowości:  2020-09 

 

 

Wojna dobiegła końca. Mieszkańcy Europy chcą patrzeć w przyszłość z nadzieją. Wydaje im się, że będą mogli 

wieść spokojne życie i zapomnieć o tragicznej przeszłości. Jednak problemy Europy się nie zakończyły. 

Powojenny świat jest rozdarty. USA i ZSRR stają po przeciwnych stronach barykady. Nikt nie wie, kiedy 

wybuchnie następny konflikt, ale wszyscy wyczuwają go w powietrzu. Niepewność i strach wdzierają się                  

w życie codzienne Europejczyków. Z czasem blok sowiecki upada, ale na horyzoncie ukazuje się nowe 

zagrożenie. Definicja wojny ulega zmianie. Ludzie nie widzą teraz czołgów na ulicach, nie słyszą wystrzałów 

artylerii, nie chowają się w piwnicach przed bombami. Terroryści czyhają na nasze życie w samolotach, metrze              

i centrach handlowych. Jak pokonać nowych wrogów, gdy nie wiadomo z kim tak naprawdę walczymy? Po 

wstrząsających wydarzeniach z pierwszej połowy XX wieku, opisanych przez Iana Kershawa w książce "Do 

piekła i z powrotem", brytyjski historyk z niezwykłą wnikliwością przedstawia panoramę świata, w którym 

żyjemy. Ta książka skłoni nas do refleksji nad tym, czym jest Europa, oraz sprawi, że jeszcze raz spróbujemy 

zadać sobie pytanie, co to znaczy być Europejczykiem.  
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95. Samowystarczalni w domu i ogrodzie : niezależnie i bliżej natury / Joanna 

Włodarska.- Bielsko-Biała : Pascal, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ogrodnictwo , Zielarstwo , Kosmetyki naturalne i 

organiczne , Pieczywo , Masarstwo domowe , Serowarstwo , Przetwory owocowo-

warzywne , Poradnik , Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-641.5  

Nowości:  2020-09 

 

 

Wydarzenia ostatnich miesięcy budzą myśl, że trzeba dążyć do samowystarczalności. Choć na pierwszy rzut oka 

wydaje się ona abstrakcją możliwą do osiągnięcia jedynie przez osoby mieszkające na wsi i posiadające wielkie 

pola, trzeba pamiętać, że również niewielkie mieszkanie w mieście daje nam szerokie możliwości. Nie mając 

innego wyjścia, na balkonie w Gdańsku uprawiałam swego czasu pomidory, fasolkę, paprykę, groszek cukrowy, 

cebulę i rzodkiewkę, nie wspominając o różnorodnych ziołach, które opanowały też kuchenny parapet. Wiele 

rzeczy jesteśmy w stanie zrobić samodzielnie – wiedza zawarta w tej książce pomoże ci się stać się 

SAMOWYSTARCZALNYM. Przyjmij wyzwanie i bądź samowystarczalny! Jak uprawiać pomidory na 

balkonie? Z czego produkować własne kosmetyki? Które zioła wzmacniają układ odpornościowy? Jak zrobić 

zakwas do chleba? Jak w naturalny sposób chronić rośliny przed szkodnikami? Co zrobić z odpadkami 

kuchennymi? Jakie zioła i warzywa wyrosną na parapecie?  

 

 

96. Sekretne życie zwierząt  / Andrzej G. Kruszewicz.- Poznań : Rebis, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fizjologia zwierząt , Psychologia zwierząt , Zachowanie się 

zwierząt , Zwierzęta , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-591 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

 

Macho w zwierzęcej skórze ; Kobiety rządzą ; Samice są dzielne ; Władza ; Atrakcyjność ; Zalty, czyli ruszamy 

w konkury ; Wierność i skoki w bok ; Podróżnicy ; Zabawa, lenistwo i praca ; Rodzina. Poznaj najciekawsze 

tajemnice zwierzęcego świata. W życiu codziennym bardzo często posługujemy się epitetami odwołującymi się 

do nazw zwierząt. Czasem używamy ich niestety w kontekście obraźliwym. Osłem lub baranem nazywamy 

kogoś upartego. Określenia małpa, suka czy hiena też nie zaliczają się do komplementów. Skojarzenia zwierzęce 

pojawiają się jednak także w znaczeniu pieszczotliwym. Mamy więc wśród bliskich kotki, pieski, misie, żabki                 

i myszki. Czy takie porównania są zgodne z charakterem zwierząt? Na ile zwyczaje panujące wśród zwierząt 

możemy odnosić do naszego życia, a zwłaszcza do relacji w rodzinie? Andrzej Kruszewicz, dyrektor 

warszawskiego ogrodu zoologicznego, jest nie tylko miłośnikiem oraz znawcą zwierząt i ich zwyczajów, lecz 

także uważnym obserwatorem swoich podopiecznych. Sekretne życie zwierząt to zbiór niezwykle interesujących 

historii zaczerpniętych ze świata zwierząt. Przeczytamy w nim o zwierzęcych macho, silnych samicach oraz 

idealnych partnerach, ale także o uwodzeniu, dozgonnej wierności, haremach, miłości macierzyńskiej, 

ustanawianiu hierarchii w stadzie, a nawet o tym, czy zwierzakom zdarzają się skoki w bok.  

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

97. Seryjni mordercy II RP : "Będzie wam u mnie jak w raju" / Kamil Janicki.- 

Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dwudziestolecie międzywojenne (1918-1939) , Seryjni 

zabójcy , Śledztwo i dochodzenie , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-343  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Groza i fascynacja. Kim naprawdę byli najsłynniejsi zbrodniarze międzywojennej Polski? Jak opisywała ich 

ówczesna prasa? Jak postrzegało ich społeczeństwo? Najnowsza książka Kamila Janickiego odsłania mroczne 

oblicze dwudziestolecia międzywojennego - jej bohaterami są seryjni mordercy. Wampir z Łowicza, fabrykantka 

aniołków, wampir z Łodzi… Potwór, diabeł wcielony - seryjni mordercy budzą przerażenie, ale i działają na 

zbiorową wyobraźnię. Kto nie czytał z wypiekami na twarzy "Pachnidła" Süskinda? Kto nie oglądał "Milczenia 

owiec"? Na kartach "Seryjnych morderców…" autor koncentruje się na kilku wybranych postaciach i historiach, 

ale zarysowuje też szersze tło, pokazując narodziny fascynacji historiami mrożącymi krew w żyłach. Książka 

przedstawia również sposób funkcjonowania ówczesnej prasy (niszczenie ludzi bez dowodów, nakręcanie spirali 

strachu, brak szacunku dla ofiar), policji oraz społeczeństwa z jego chorobliwym zainteresowaniem skandalami             

i zbrodnią, a także głęboko zakorzenioną mizoginią. Kamil Janicki jak mało kto potrafi napisać książkę 

historyczną, którą czyta się niczym wciągającą powieść [...]. 

 

 

98. Słowik : skazany na bycie gangsterem / Janusz Szostak.- Warszawa : Harde 

Wydawnictwo, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zieliński, Andrzej (1960- ) , Przestępcy , Przestępczość 

zorganizowana , Zabójstwo , Polska , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Andrzej Z. „Słowik”, to legendarna postać polskiego świat przestępczego. Uznawany za najbardziej niebezpiecz-

nego spośród liderów „Pruszkowa”, jednocześnie uchodził za jednego z najbardziej inteligentnych członków tej 

grupy. Andrzej Z. to skarbnica wiedzy o polskim świecie przestępczym, gdyż był na samym jego szczycie. To 

jeden z nielicznych bossów „Pruszkowa”, który nie udzielał jakichkolwiek wypowiedzi dziennikarzom. Zawsze 

unikał rozgłosu medialnego. Po raz pierwszy zgodził się na szczerą rozmowę z Januszem Szostakiem, która 

stanowi oś tej książki. O „Słowiku” opowiadają też inni. Ta książka rzuca także nowe światło na wiele 

niewyjaśnionych przestępstw i zbrodni popełnionych w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu. To prawdziwa 

historia jednej z najsłynniejszych postaci „Pruszkowa”.  

 

99. Szkoda, że twoi rodzice nie przeczytali tej książki : (a twoje dzieci docenią, że ją 

znasz) / Philippa Perry ; przełożył Janusz Ochab.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieciństwo , Kompetencje wychowawcze , Metody 

wychowawcze , Opieka nad dziećmi , Rodzicielstwo , Rozwój psychofizyczny dziecka 

, Trudności wychowawcze , Więź rodzinna , Wychowanie w rodzinie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-37.018.1  

Nowości:  2020-09 
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Jedyna książka, której potrzebujesz, aby być dobrym rodzicem. Trudno być rodzicem w naszych czasach. 

Toniemy w zalewie, często sprzecznych ze sobą, rad. Karne jeżyki, punkty dodatnie i ujemne, komunikaty ja, 

rodzicielstwo bliskości... Philippa Perry, brytyjska psychoterapeutka z ponad 20-letnim stażem, a także mama, 

pokazuje w swojej książce zupełnie inną perspektywę. Proponuje powrót do tego, co w rodzicielstwie kluczowe, 

a więc do relacji rodzic-dziecko. Inaczej: mały człowiek - duży człowiek. Z takim spojrzeniem, bez użycia 

skomplikowanych technik, rozwiązywanie tzw. problemów wychowawczych staje się prostsze. I w ogóle jakoś 

lżej się robi na strapionym matczynym czy ojcowskim sercu.  

 

 

100. Szkoła mówców : myśl i prezentuj inaczej niż wszyscy / Lidia Buksak.- Gliwice 

: Helion, copyright 2019. 

(Onepress Exclusive) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prezentacje i wystąpienia , Komunikacja werbalna , Sukces , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-316.77 

Nowości:  2020-09 

 

 

CZ. I. MÓWCA W BIZNESIE; CZ. II. PRZYGPTPWANIE PREZENTACJI BIZNESOWEJ, CZYLI JAK 

ZBUDOWAĆ INSPIRUJĄCY PRZEKAZ; CZ. III. GŁOS I SPOSÓB MÓWIENIA, CZYLI JAK MÓWIĆ, 

ŻEBU NAS SŁUCHALI; CZ. IV. PRZEKAZ NIEWERBALNY, CZYLI TO CO POKAZUJESZ ODBIOR-

COM SWOIM CIAŁEM, MÓWI GŁOŚNIEJ NIŻ SŁOWA; CZ. V. TRENING MENTALNY MÓWCY, 

CZYLI TO, CO MYSLISZ O SOBIE, DAJESZ SWOIM ODBIORCOM. 

 

 

101. Sztuczna inteligencja : nieludzka, arcyludzka / Aleksandra Przegalińska, Paweł 

Oksanowicz.- Kraków : Wydawnictwo Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Filozofia informatyki , Futurologia , Sztuczna inteligencja , 

Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-004 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Sztuczna inteligencja staje się rzeczywistością. Przyjmujemy wobec niej skrajne stanowiska: od wielkiego 

technooptymizmu z Doliny Krzemowej do ogromnego lęku, który inspiruje snujących scenariusze rodem                     

z "Matrixa" i "Terminatora". Jak działa? Po co ją stworzono? Jak zmienia nasze życie? Aleksandra Przegalińska, 

najbardziej znana w świecie nowych technologii Polka, tworzy pasjonującą biografię sztucznej inteligencji. 

Maluje sylwetki jej twórców i przytacza anegdoty związane z jej początkami. Wyjaśnia zawiłości technologiczne 

i odpowiada na trudne etyczne pytania. I odważnie podejmuje dyskusję ze specjalistami i teoretykami przyszłości 

takimi jak Yuval Harari.  
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102. Szwajcaria czyli Jak przeżyć między krowami a bankami : bilet w jedną stronę 

/ Joanna Lampka.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lampka, Joanna (1982- ) , Obyczaje i zwyczaje , Polacy za 

granicą , Społeczeństwo , Życie codzienne , Szwajcaria , Pamiętniki i wspomnienia , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-308 

Nowości:  2020-09 

 

 

Szwajcaria. Kraj niezawodnych zegarków, słynnych serów, wysokich gór i niskich podatków. Jego mieszkańcy 

wydają się nam chłodni, zapracowani, niechętni do integracji z obcymi i resztą Europy. Czy tak jest naprawdę? 

Niekoniecznie! Szwajcarzy, gdy tylko pogoda pozwala, wskakują do rzek, czasem nawet w przerwie od pracy.  

A skoro już o tych przerwach mowa, spróbujcie dodzwonić się do szwajcarskiej firmy w godzinach lunchu! 

Punktualnie o 12:00 szwajcarskie kiszki zaczynają grać marsza niczym kukułki w zegarach, no i trzeba wyjść coś 

zjeść. Szwajcarzy puszczają swoje dzieci bez opieki do szkoły, głosują w referendach przeciwko zniesieniu 

abonamentu radiowo-telewizyjnego i chętnie żenią się z cudzoziemkami. Jednym słowem, robią wszystko to,               

o co byśmy ich nie posądzali! Joanna Lampka jest poczytną blogerką, tłumaczką i nauczycielką języka polskiego 

dla obcokrajowców. Od 7 lat mieszka w Szwajcarii i pisze o niej na blogu blabliblu.pl. Wydała przewodnik 

Szwajcaria i Lichtenstein, pracuje nad pierwszą powieścią. W swojej książce z humorem opowiada o trudnych 

początkach w nowym kraju, integracji z nowymi sąsiadami i licznych niespodziankach, które czekały na nią                

w małej szwajcarskiej wiosce. Ale także o Polsce – widzianej z perspektywy wysokich Alp i Jeziora 

Genewskiego, oczami Szwajcarów i emigrantów stęsknionych za domem.  

 

 

103. Ścigani : jak "dobra zmiana " niszczyła polskie służby specjalne / Robert 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) , 

Centralne Biuro Antykorupcyjne , Prawo i Sprawiedliwość (PiS) , Służba 

Kontrwywiadu Wojskowego , Autorytaryzm , Demokracja delegacyjna , 

Interwencjonizm , Korupcja , Partie polityczne , Populizm (ideologia) , Służby 

specjalne , Wywiad , Polska , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-94(438).084 

  Nowości:  2020-09 

 

Przestępcy w polskich służbach specjalnych czy vendetta polityków? Czy gen. Krzysztof Bondaryk, szef ABW, 

działał na szkodę interesu publicznego? Nadużył władzy? Przekroczył uprawnienia i utrudniał postępowanie 

karne? Czy Paweł Wojtunik, szef CBA, wcześniej przykrywkowiec, podstawiony członek grup przestępczych,               

w czasie kierowania Centralnym Biurem Antykorupcyjnym sam dopuścił się przestępstwa korupcyjnego? Nie 

dopełnił obowiązków służbowych? Czy gen. Janusz Nosek, szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, działał na 

rzecz rosyjskiego wywiadu? Kim są ludzie, którzy w ostatnich latach kierowali najważniejszymi służbami 

specjalnymi w Polsce? Czy zarzuty wobec nich to czystka polityczna po zmianie władzy? A może to rosyjscy 

szpiedzy i przestępcy? O nagonce, złamanych karierach, niszczeniu służb specjalnych przez własne państwo, 

kulisach swojej pracy i najgłośniejszych sprawach ostatnich lat w szczerej rozmowie z dziennikarzem śledczym 

Robertem Zielińskim mówią byli szefowie ABW, CBA i SKW. Do dziś z zarzutami, ale bez wyroków.  
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104. Ślady zbrodni / Patricia Wiltshire ; przekład Adam Wawrzyński.- Łódź : Feeria 

Science - JK Wydawnictwo, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wiltshire, Patricia (1942- ) , Botanicy , Kryminalistyka , 

Mikroślady kryminalistyczne , Palinologia , Wielka Brytania , Pamiętniki i 

wspomnienia 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2020-09 

 

 

Oto fascynująca mieszanka reportażu i opowieści naukowych o związku między zbrodnią a naturą. Patricia 

Wiltshire, pionierka ekologii sądowej, opisuje w niej wyjątkowo nietypowe – bo… roślinne – śledztwa                        

w sprawach najbardziej zagadkowych morderstw. Dla autorki istotny jest każdy detal, od mikroskopijnych 

pyłków roślin na bieżnikach opon, przez kolonie maleńkich grzybów na dywanie po drobnoustroje na ludzkim 

ciele. Właśnie w takich, zdawałoby się niepozornych, szczegółach tkwią wskazówki pozostawione przez 

przestępców! Uzbrojona tylko w mikroskop Patricia Wiltshire wyszukuje dowody i eliminuje hipotezy, 

ostatecznie opracowując przekonującą tezę o tym, kto, jak i kiedy popełnił zbrodnię. Jej niezwykła wiedza, 

dokładność i pasja do ujawniania prawdy sprawiły, że stała się jednym z najbardziej pożądanych konsultantów 

policji na świecie. "Ślady zbrodni" to rozwiązywanie zagadek morderstw, znajdowanie zwłok, doprowadzanie 

winnych przed oblicze sprawiedliwości i oczyszczanie z zarzutów niesłusznie oskarżonych. Przekonaj się, ile na 

sali sądowej ma do powiedzenia natura!  

 

 

105. Światełko w mroku : moje życie w nauce / Richard Dawkins ; przełożył Piotr J. 

Szwajcer.- Warszawa ; Stare Groszki : Wydawnictwo CiS, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dawkins, Richard (1941- ) , Biolodzy , Wielka Brytania , 

Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-57 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Jubileuszowe wspomnienia ; Rzeczy, które robisz w Oksfordzie, będąc nauczycielem akademickim ; Świat 

dżungli ; Spójrz na osy, ty próżniaku! Ekonomia ewolucji ; Życie konferencyjne ; Wykłady bożonarodzeniowe ; 

Wyspa Blogosławionych ; Kto znalazł wydawcę, dobro znalazł ; Telewizja ; Dyskusje, debaty i spotkania ; 

Simonyi Professor ; Rozplatanie nici z naukowego krosna. 

 

 

106. Terapia Gestalt / Frederick S. Perls ; [przełożyli Mariola Paruzel-Czachura, 

Bartosz Konieczniak].- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. 

(Biblioteka Klasyków Psychologii) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Terapia Gestalt , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-615.851 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Terapia Gestalt (Gestalt Therapy Verbatim) to zapis czterech wykładów oraz seminarium pracy ze snem i inten-

sywnych warsztatów przeprowadzonych przez Fredericka S. Perlsa w latach 1966–1968 w Instytucie Esalen, 
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kolebce tzw. Ruchu Potencjału Ludzkiego w Kalifornii. Publikacja odsłania dynamikę i charakter pracy twórcy 

psychoterapii Gestalt, daje szansę zaobserwowania jego żywych, inspirujących, a nierzadko i prowokacyjnych 

interakcji ze słuchaczami i uczestnikami warsztatów. Gestalt Therapy Verbatim to czysty Perls. W książce tej 

charyzmatyczny twórca terapii Gestalt prezentuje swoją pomysłowość, brawurę i tendencję do uciekania się 

zarówno do modnych sloganów, jak i swojej niezwykłej przenikliwości klinicznej. Mamy szansę być obecni przy 

tym, gdy improwizuje wykłady, możemy posłuchać jego wypowiedzi na temat ludzkiej natury i ówczesnej 

kultury, a ponad wszystko mamy szansę doświadczyć jego teatralnego stylu nakłaniania ludzi do opowiadania 

swoich snów lub odgrywania ich w postaci dialogów i scenek. Książkę lepiej opisać jako mówioną niż pisaną, 

jako że prawie w całości stworzona jest z transkrypcji nagrań ostatnich warsztatów i seminariów Perlsa.                     

W dzisiejszych czasach mnóstwo znanych terapeutów przedstawia swoje artykuły w formie transkrybowanych 

książek lub nagrań i filmów, jednak Perls dokonał tego, gdy gatunek ten był stosunkowo nowy. Rzadko dostaje 

się tak pełny i intymny portret, jakiego dostarcza ta publikacja. Z przedmowy Michaela Vincenta Millera 

 

 

107. Terapia i edukacja z psem / pod redakcją Agnieszki Potockiej.- Warszawa : 

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dogoterapia , Pedagogika resocjalizacyjna , Terapia 

logopedyczna , Polska , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-615.851  

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Autorzy książki opisali terapię i edukację z udziałem psów w kontekście badań naukowych, praktyki terapeutów 

i nauczycieli oraz międzynarodowych standardów Animal Assisted Interventions (AAI). 

 

 

108. Tesla : geniusz na skraju szaleństwa / W. Bernard Carlson ; przełożył Jan 

Szkudliński.- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tesla, Nikola (1856-1943) , Elektrotechnika , Inżynierowie , 

Wynalazcy i odkrywcy , Stany Zjednoczone (USA) , Biografia 

Sygnatura:  WG-621.3 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Nikola Tesla jest w dużej mierze jednym z twórców współczesnego świata. Przyczynił się do rewolucji 

elektrycznej, która całkowicie zmieniła ludzkie życie na przełomie XIX i XX wieku. Wynalazł radio, dynamo 

rowerowe, baterię słoneczną i widowiskowy transformator nazwany od jego nazwiska. To w dużej mierze dzięki 

niemu istnieje nowoczesny świat, który znamy. Tesla był również jednym z najbardziej znanych w ówczesnej 

Ameryce naukowców. Dbał o swój wizerunek, udzielając wielu wywiadów, opowiadając o swoich wynalazkach 

i o tym, co jeszcze chciałby stworzyć. Przeprowadzał publiczne pokazy swoich wynalazków, olśniewając 

widownię wykorzystywaniem prądu. Jego życie naznaczone było również konkurencją z innym wielkim 

umysłem tamtych czasów – Thomasem Alvą Edisonem, który wykorzystywał i opatentował pod swoim 

nazwiskiem wiele wynalazków genialnego Serba.  
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109. To twoje życie : pokochaj je / Katarzyna Miller, Joanna Olekszyk.- Warszawa: 

Wydawnictwo Zwierciadło, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Autentyczność (postawa) , Kobieta , Dojrzałość psychiczna , 

Empatia , Miłość , Poczucie własnej wartości , Samorealizacja , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

To nie jest książka, która ma cię nauczyć, jak żyć. Bo tego nauczy cię samo życie. Ta książka może dodać 

otuchy, a czasem nawet rozbawić. Jeśli się wahasz - wskaże właściwy kierunek. Jeśli się boisz - natchnie 

odwagą. Wszyscy jesteśmy uczniami w szkole życia i choć zwykle nie brak nam dobrych chęci - niektóre lekcje 

okazują się dla nas za trudne. Część ignorujemy, a inne niewłaściwie interpretujemy. W efekcie cierpimy, 

błądzimy lub powtarzamy wciąż te same błędy. A przecież życie chce od nas tylko jednego: byśmy je pokochali 

- takim, jakie jest. I byśmy przeżyli je najlepiej, jak tylko potrafimy. Psycholożka Katarzyna Miller                               

z dziennikarką Joanną Olekszyk w 24 rozmowach-lekcjach poruszają tematy bliskie każdemu z nas, m.in. 

problem z poczuciem własnej wartości, lęk przed bliskością, nieumiejętność wyznaczania granic czy głód 

akceptacji. Tłumaczą, skąd problemy te się wzięły i jaką rolę mają do odegrania. Radzą, by spojrzeć na nie                  

w nowy sposób i włożyć trochę wysiłku w zmianę myślenia.  

 

 

110. Trudny przypadek : prawdziwe historie polskich lekarzy / Marianna Fijewska.- 

Warszawa : Wielka Litera, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lekarze , Służba zdrowia , Polska , Reportaż , Wywiad 

dziennikarski 

Sygnatura:  WG-61 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Chirurg, internista, ginekolog. Psychiatra z kilkudziesięcioletnim stażem pracy i początkujący stażysta                       

w hospicjum. Pielęgniarka wysłana na misję medyczną do trawionej wojną Libii i dentysta gwiazd show-

businessu. Psychodietetyczka oraz lekarka - właścicielka prosektorium. Opowiadają o pacjentach i przypadkach, 

których nigdy nie zapomną. O chłopcu, który wierzył, że gdy schudnie, zostanie oddany niewydolnej 

wychowawczo matce. O dziewczynie, która wolała iść na randkę niż ratować własne zdrowie. O kobiecie                    

z Afryki, którą tamtejszy poziom medycyny skazał na śmierć, chociaż jej choroba jest wyleczalna w krajach 

Zachodu. O setkach nieboszczyków, którzy w prosektoriach są traktowani gorzej niż niepotrzebne przedmioty. 

Opowieści o pracy na styku nauki, wiary i nadziei. Przypadki, które zdarzają się raz na milion. Nadal budzą 

emocje i prowokują niedające spokoju pytanie: Czy dla tego pacjenta zrobiłem wszystko, co w mojej mocy?  

 

111. Tych niewielu : polscy lotnicy w bitwie o Anglię / Piotr Sikora ; pod redakcją 

Wojtka Matusiaka ; przełożyli Adam Bukowski i Jacek Środa.- Poznań : Dom 

Wydawniczy Rebis, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie , Royal Air Force (Wielka 

Brytania) , Bitwa o Anglię (1940) , Lotnicy wojskowi , Polacy za granicą , Wielka 

Brytania , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-356/359 

Nowości:  2020-09 
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Przybyli, by walczyć za wolność Anglii i swojej ojczyzny. Przybyli, by walczyć z Niemcami. Członkowie 

Polskich Sił Powietrznych, którzy przedostali się do Wielkiej Brytanii, by latać ramię w ramię z pilotami Royal 

Air Force, gdy Fighter Command stanęło w obliczu największego ze wszystkich wyzwań - bitwy o Anglię. 

Wielu polskich lotników dołączyło do istniejących jednostek RAF-u. Utworzyli również własne dywizjony, lecz 

tylko cztery z nich odbywały loty bojowe podczas bitwy o Anglię: dywizjony bombowe o numerach 300 i 301 

oraz dywizjony myśliwskie o numerach 302 i 303. Dywizjony 302 i 303 weszły do czynnej służby w połowie 

sierpnia 1940 roku w kulminacyjnym momencie bitwy, gdy brytyjskie siły były już niemal na wyczerpaniu. 

Gwiazda polskich dywizjonów, zaprawionych w boju z Luftwaffe podczas kampanii wrześniowej oraz wojny we 

Francji, szybko rozbłysła. W bitwie o Anglię wzięło udział 145 polskich pilotów, największa wówczas grupa 

obcokrajowców w brytyjskim lotnictwie myśliwskim. Sam Winston Churchill pochwalił dokonania "tych 

niewielu" - pochodzących z wielu krajów lotników, którzy bronili Wielkiej Brytanii.  

 

 

112. Tyflopsychologia : realizacja zadań rozwojowych w biegu życia przez osoby z 

niepełnosprawnością wzroku / Kornelia Czerwińska, Izabella Kucharczyk.- 

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Niedowidzący , Niewidomi , Psychologia biegu życia , 

Tyflopsychologia , Zadania rozwojowe , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2020-09 

 

 

R. I. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ WZROKU W KONTEKŚCIE ROZWOJU W BIEGU ŻYCIA; R. II. 

NIEMOWLĘCTWO I WCZESNE DZIECIŃSTWO (0 - 5/6 LAT) - NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ WZROKU                 

A ZADANIA ROZWOJOWE; R. III. WIEK SZKOLNY-NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ WZROKU A ZADANIA 

ROZWOJOWE; R. IV. ADOLESCENCJA - NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ WZROKU A ZADANIA ROZWO-

JOWE; R. V. WCZESNA DOROSŁOŚĆ - NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ WZROKU A ZADANIA ROZWO-

JOWE; R. VI. ŚREDNIA DOROSŁOŚĆ - NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ WZROKU A ZADANIA ROZWO-

JOWE; R.  VII. PÓŹNA DOROSŁOŚĆ - NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ WZROKU A ZADANIA ROZWOJOWE. 

 

 

113. 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:  2020-09 

 

 

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...  

 



148 
 

114. Uzależnienia behawioralne / Iwona Grzegorzewska, Lidia Cierpiałkowska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Uzależnienia behawioralne , Synteza 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

 

CZ. I. KONCEPCJE I MODELE PRZYCZYN, PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ BEHA-

WIORALNYCH; CZ. II. TYPY UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH I ZACHOWAŃ SZKODLIWYCH. 

 

 

115. W czasach szaleństwa : Hertz, Fiłosofow, Stempowski, Moltke / Magdalena 

Grochowska ; z posłowiem Anny Wolff-Powęskiej.- Warszawa : Wydawnictwo 

Agora, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fiłosofow, Dymitr (1872-1940) , Hertz, Paweł (1918-2001) , 

Moltke, Helmuth James von (1907-1945) , Stempowski, Jerzy (1893-1969) , Ideologia 

, Pisarze polscy , Pisarze rosyjscy , Politycy , Totalitaryzm , Niemcy , Polska , Rosja , 

Biografia 

Sygnatura:  WG-14 

Nowości:  2020-09 

 

Paweł Hertz - pisarz, więzień sowieckich łagrów, mistrz młodego pokolenia narodowych konserwatystów. 

Dymitr Fiłosofow - uchodźca z Rosji bolszewickiej w międzywojennej Warszawie, krytyczny przyjaciel 

Polaków. Jerzy Stempowski - emigrant w Bernie, autor paryskiej „Kultury”, przenikliwy obserwator cywilizacji. 

Helmuth von Moltke - arystokrata stracony w Berlinie za działalność w antynazistowskim Kręgu z Krzyżowej. 

Punktem stycznym tych biografii jest katastrofa - doświadczenie rozpadu starego świata w XX wieku                            

i dźwigania go od nowa. Ramą - Europa w kleszczach totalitaryzmów. Losy bohaterów i ich sfery duchowe - 

rosyjskość, polskość, żydowskość, niemieckość, Wschód i Zachód - przenikają się. Kanwę opowieści stanowią 

srebrny wiek kultury rosyjskiej; idee kręgu filozoficznego Stefana Georgego oraz rewolucji konserwatywnej                

w Republice Weimarskiej; laicki humanizm; dzisiejszy neokonserwatyzm i chrześcijaństwo o różnych twarzach.  

 

 

116. Wielki następca : niebiańskie przeznaczenie błyskotliwego towarzysza Kim 

Dzong Una / Anna Fifield ; tłumaczenie Grzegorz Gajek.- Kraków : Wydawnictwo 

SQN, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kim, Jong-Un (1984- ) , Dyktatura (ustrój) , Politycy , 

Przywódcy i głowy państw , Korea Północna , Biografia 

Sygnatura:  WG-32 

Nowości:  2020-09 

 

 

Zakulisowa opowieść o karierze najbardziej tajemniczego tyrana świata. Odkąd rozniosła się wieść, że Kim 

Dzong Un przejmie schedę po ojcu, narosła wokół niego gruba warstwa mitów i przypowiastek 

propagandowych. W wieku trzech lat przyszły Wielki Następca miał posługiwać się bronią, w wieku sześciu – 

ujeżdżać najdziksze konie, a jako dziewięciolatek – pokonać mistrza Europy w wyścigach motorowodnych. 

Mało kto wierzył, że niedoświadczony, chorowity chłopiec wychowywany w izolacji od świata zdoła utrzymać 
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władzę w państwie. Tymczasem nie tylko przetrwał, ale i doskonale sobie radzi. Jak wyglądało dzieciństwo Kim 

Dzong Una? Skąd wzięła się legenda o boskim pochodzeniu rodu Kimów? Dlaczego siostra Wielkiego Następcy 

nazywana jest koreańską Ivanką Trump i jaką rolę odegrała w polityce międzynarodowej? Czy powolne 

uwalnianie gospodarki w socjalistycznym kraju to najlepszy przepis na długie rządy? Anna Fifield rekonstruuje 

przeszłe i teraźniejsze życie dyktatora, powołując się na ekskluzywne relacje osób z jego otoczenia, i przygląda 

się dynastycznym ambicjom Kimów. Dzięki połączeniu sceptycyzmu i rozległej wiedzy odmalowuje 

fascynujący obraz najdziwniejszego i najbardziej skrytego reżimu świata. Reżimu, który prowadzi politykę 

izolacjonizmu, a mimo to ma ogromne znaczenie na arenie międzynarodowej, który trwa w stanie 

permanentnego bankructwa, choć stać go na broń atomową. Autorka ze znawstwem kreśli sylwetkę jego 

przywódcy, Wielkiego Następcy, Niepokonanego Zwycięskiego Generała, Słońca Socjalizmu, wodza Kim 

Dzong Una.  

 

 

117. Wojenne związki : Polki i Niemcy podczas okupacji / Maren Röger ; z 

niemieckiego przełożył Tomasz Dominiak.- Warszawa : Świat Książki Wydawnictwo, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Okupacja niemiecka Polski (1939-1945) , Przemoc wobec 

kobiet , Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności , Zgwałcenie , Życie 

seksualne , Niemcy , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438).082 

Nowości:  2020-09 

 

Poruszający obraz relacji Polek z Niemcami podczas drugiej wojny światowej. Długo przemilczana strona 

niemieckiej okupacji. W okupowanej przez III Rzeszę Polsce Niemcom zabroniono nawiązywania wszelkich 

kontaktów seksualnych z Polkami. Mimo to ani Wehrmacht, ani SS nie potrafiły skutecznie egzekwować tego 

zakazu. Maren Röger w swojej książce opisuje kontakty dobrowolne, ale też liczne gwałty i brutalne 

wymuszenia oraz sytuację panującą w domach publicznych utrzymywanych przez wojsko, w których kobiety 

zmuszane były do prostytucji. Przedstawia wstrząsające losy kobiet, padających ofiarą brutalnych przestępstw 

seksualnych. Opowiada też o parach, które połączyła miłość i o rozpaczliwych próbach uzyskania przez nie 

pozwolenia na ślub. Książka wyróżniona Fraenkel Prize in Contemporary History 2014.  

 

 

118. Wolność w łupinie orzecha / Ludmiła Murawska-Péju.- Warszawa: 

Wydawnictwo Czarna Owca, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Murawska, Ludmiła (1935- ) , Malarstwo (sztuka) , Malarze 

polscy , Wybory życiowe , Francja , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-75.071A/Z-Murawska L. 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Oto garść wspomnień, dzięki którym poznasz życie i twórczość malarki i aktorki, Ludmiły Murawskiej-Péju 

urodzonej w 1935 roku. Ludmiła już jako mała dziewczynka obcowała ze sztuką, na co wpłynął jej wuj – 

Ludwik Hering. Dosyć wcześnie dało się poznać jej talent malarski, a w wieku 11 lat została zauważona 

dojrzałość jej prac w konkursie organizowanym przez „Przekrój”. Duży wpływ na jej prace i życie miał Józef 

Czapski, przyjaciel wuja, pod opieką artystyczną którego malowała. Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych                 

w Warszawie u Artura Nacht-Samborskiego, skąd trzykrotnie była usuwana z powodów ideologicznych. Wraz              

z Heringiem i Mironem Białoszewskim współtworzyła Teatr Osobny w mieszkaniu poety w Warszawie. W 1980 

roku po wielu latach związku poślubiła Marcela Péju, dziennikarza, wydawcę i sekretarza pisma Sartre’a „Les 
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Temps modernes”. Maluje portrety, martwe natury i pejzaże, wiele podróżowała, pisała wspomnienia, które 

możesz odkryć w tej książce.  

 

 

119. Wszystko jak chcesz : o miłości Jarosława Iwaszkiewicza i Jerzego 

Błeszyńskiego / [redakcja merytoryczna i opracowanie Anna Król ; opracowanie 

rękopisów i przypisy Malwina Mus].- Warszawa : Wilk & Król Oficyna 

Wydawnicza, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Błeszyński, Jerzy (1932-1959) , Iwaszkiewicz, Jarosław 

(1894-1980) , Listy , Pisarze polscy , Edycja krytyczna , Listy 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091)A/Z-Iwaszkiewicz J. 

Nowości:  2020-09 

 

Miłość, która przyszła późno. Nieoczekiwana i nieobyczajna. Trwała na przekór wszystkiemu. W 1953 roku 

Jarosław Iwaszkiewicz miał sześćdziesiąt lat, był sławnym pisarzem, szanował figurę i głowę wielopokoleniowej 

rodziny. Wtedy w jego domu zjawił się piękny chory na gruźlicę chłopak. Przypadek, od którego rozpoczęła się 

namiętna i tragiczna historia miłosna. Bez niej nie byłoby "Kochanków z Marony", "Tataraku", i "Sławy                       

i chwały". Przez siedem lat napisał do Jerzego Błeszyńskiego kilkaset listów. Czyta się je jak powieść, gorący 

zapis uniesień, cierpienia, kłamstwa i czułości, których nie przerwała nawet śmierć. Okryte tajemnicą przez pół 

wieku, ukazują się po raz pierwszy. Jak odnaleziony na dnie szuflady intymny klucz pozwalają dostrzec w 

wybitnym autorze rozpalonego uczuciami mężczyznę. Nie ma w polskiej literaturze równie poruszającego 

obrazu męskiej miłości, którą rządzą uniwersalne prawa romansu i tragedii. Oto anatomia bliskości, od 

pierwszego blasku po gasnącą powoli żałobę.  

 

 

120. Wyspa niebieskich lisów : legendarna wyprawa Beringa / Stephen R. Bown ; 

przełożyli Krzysztof Cieślik i Maciej Miłkowski.- Poznań : Wydawnictwo 

Poznańskie, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bering, Vitus Jonassen (1681-1741) , Ekspedycja naukowa , 

Odkrycia geograficzne , Podróżnictwo morskie , Podróżnicy , Ameryka Północna , 

Rosja , Syberia (Rosja) , Biografia 

Sygnatura:  WG-910.4  

Nowości:  2020-09 

 

Największa wyprawa naukowa w historii! Stephen R. Bown - autor książki „Amundsen. Ostatni wiking” zabiera 

nas w fascynującą i niebezpieczną XVIII-wieczną podróż. Wyprawa nazwana Wielką Ekspedycją Naukową 

miała za zadanie zbadać obszary od Petersburga przez Syberię aż po wybrzeża Ameryki Północnej. Zlecona 

przez cara Piotra I Wielkiego kosztowała jedną szóstą rocznych przychodów Imperium Rosyjskiego. Dowodzona 

przez legendarnego Duńczyka - Vitusa Beringa obejmowała ponad trzy tysiące naukowców i żeglarzy. Była 

jednym z najbardziej ambitnych i tragicznych przedsięwzięć w annałach historii morskiej i arktycznej. „Wyspa 

niebieskich lisów” to pasjonująca opowieść o czasach wielkich wypraw, kiedy naukowcy byli prawdziwymi 

bohaterami i niebezpieczeństwa doświadczali na własnej skórze.  
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121. Zaginione arcydzieło Dürera i Baldunga / Anna Angielska.- Sopot : 

Wydawnictwo Kallisto i Perseusz, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Baldung Grien, Hans (1484-1545) , Dürer, Albrecht (1471-

1528). Ołtarz Paumgartnerów , Malarstwo niemieckie , Malarstwo sakralne , 

Opracowanie , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-75.071A/Z-Baldung Grien H. 

Nowości:  2020-09 

 

 

CZ. 1. CZY OŁTARZ Z MARIANOWA POWSTAŁ W WARSZTACIE DÜRERA?; CZ. 2. WPŁYW 

ZAGINIONEGO ARCYDZIEŁA DÜRERA NA SZTUKĘ XVI-XVII WIEKU. 

 

 

122. Złap i ukręć łeb : szpiedzy, kłamstwa i zmowa milczenia wokół gwałcicieli / 

Ronan Farrow ; przełożyli Anna Dzierzgowska, Sławomir Królak.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2020. 

(Seria Amerykańska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Weinstein, Harvey (1952- ) , Dziennikarstwo śledcze , 

Molestowanie seksualne , Producenci filmowi , Zgwałcenie , Stany Zjednoczone 

(USA) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343  

Nowości:  2020-09 

 

W 2017 roku Ronan Farrow, syn słynnej hollywoodzkiej pary, Mii Farrow i Woody’ego Allena, prowadził 

dziennikarskie śledztwo w związku z przemocą seksualną w Hollywood. Sprawa dotyczyła producenta 

filmowego Harveya Weinsteina, jednej z najbardziej wpływowych osób w branży. Farrow poznawał kolejne 

ofiary Weinstaina, jednak to nie ich liczba zbulwersowała dziennikarza - najbardziej szokujące było to, jak wielu 

ludzi od lat wiedziało o całym procederze i uczestniczyło w jego tuszowaniu lub tolerowało go w milczeniu. 

Wkrótce okazało się, że wpływy Weinstaina sięgają daleko poza granice jego filmowego imperium. Telewizja 

NBC, dla której pracował Farrow, zaczęła rzucać mu kłody pod nogi, a w końcu nakazała przerwanie prac nad 

reportażem. Dziennikarz i świadkowie, którzy zdecydowali się z nim rozmawiać, byli zastraszani przez 

prawników producenta i inwigilowani przez zatrudnionych przez niego detektywów oraz agencje szpiegowskie. 

A kiedy wreszcie reportaż ujrzał światło dzienne, wyszło na jaw, że sprawa Weinsteina to tylko wierzchołek 

góry lodowej - podobnych do niego było więcej, a sieć powiązań między światem polityki, biznesu i mediów 

przez lata zapewniała im bezkarność. Za ujawnienie sprawy Weinsteina Ronan Farrow wspólnie z redakcjami 

„New Yorkera” i „New York Timesa” otrzymał w 2018 roku Nagrodę Pulitzera.  

 

 

123. Zosia z Wołynia : prawdziwa historia dziewczynki, która ocaliła żydowskie 

dziecko / Mateusz Madejski.- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Heller, Sabina (1941- ) , Hołub, Zofia (1927- ) , Dzieci , 

Holokaust , II wojna światowa (1939-1945) , Polska , Wołyń (Ukraina ; kraina 

historyczna) , Pamiętniki i wspomnienia , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-94(438).082  

Nowości:  2020-09 
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Niezwykła historia kobiet, które połączył Holokaust! Najgorsze chwile zawsze się pamięta. To, jak nas podpalili, 

jak na brzuchu doczołgałam się do ojca - do dziś to widzę, gdy nie mogę zasnąć. I wzrok tej żydowskiej 

dziewczynki, Inki. Taki błagalny… Zosia jest sama w cudzym mieszkaniu. Na zewnątrz świat wali się w gruzy. 

Pobliskie wioski są palone przez bandy UPA. Niemcy mordują Polaków i Żydów. Armia Hitlera zdaje się 

niezwyciężona. A Zosia jest sama. Ale czy na pewno? Zza ściany dobiega dziwny dźwięk. Decyzja, by zajrzeć 

do niewielkiej kryjówki, zaważy nie tylko na życiu Zosi. Teraz nie ma o tym pojęcia, ale to, co za chwilę zrobi, 

doprowadzi ją po latach do Yad Vashem. Dzięki temu zostanie Sprawiedliwą wśród Narodów Świata… Życie 

Zofii Hołub to historia XX-wiecznej Polski w pigułce. Zostało ukształtowane przez ucieczkę przed bandami 

UPA mordującymi Polaków na Wołyniu, uratowanie żydowskiego dziecka, uniknięcie transportu do Auschwitz, 

wyjazd na Ziemie Odzyskane i małżeństwo z Żołnierzem Wyklętym. Losy Zosi splatają się ponadto z życiem 

dwóch innych wyjątkowych kobiet - Inki, dziewczynki skazanej przez nazistów i Polaków na śmierć, oraz 

Stanki, której rodzina heroicznie decyduje się na ukrywanie i wychowywanie żydowskiego dziecka. Dziennikarz 

Mateusz Madejski publikuje rozmowę z własną babcią i odkrywa przed czytelnikami, jak wiele tajemnic                       

i tragicznych wydarzeń skrywa historia większości polskich rodzin.  

 

 

124. Zrozumieć zbrodnię / Ewa Ornacka.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pobocha, Jerzy (1940- ) , Choroby psychiczne , Chorzy 

psychicznie , Przestępcy , Przestępstwo przeciw życiu i zdrowiu , Psychiatria sądowa 

, Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Rozejrzyj się wokół siebie. Czy widzisz ludzi, którzy są skłonni do popełniania przestępstw? Uwierz, mógłbyś 

się zdziwić, wiedząc, do czego są zdolni... Dlaczego z pozoru normalni ludzie torturują, gwałcą i mordują? Jak to 

możliwe, że troskliwi rodzice przed odebraniem sobie życia zabijają własne dzieci? Co sprawia, że szefowie                

o psychopatycznych skłonnościach zamieniają pracownika w niewolnika? I co robić, by nie stać się ofiarą. Czy 

w ogóle można się przed tym ustrzec? W książce "Zrozumieć zbrodnię" Ewa Ornacka oraz biegły sądowy                    

z zakresu psychiatrii dr Jerzy Pobocha prowadzą nas przez mroczne meandry zbrodniczych umysłów. 

Podstawowy błąd naszego myślenia polega na tym, że postrzegamy innych tak jak samych siebie. Tracimy 

czujność, myśląc: „Nigdy nie zrobiłbym czegoś takiego, nikt nie jest do tego zdolny". A to już prosta droga do 

tego, by wpaść w niebezpieczną pułapkę...  

 

 

125. Zwyczajny szpieg : powrót / Filip Hagenbeck.- Warszawa : Wydawnictwo 

Czarna Owca, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hagenbeck, Filip , Handlowcy , Kapitalizm , Oficerowie , 

Służby specjalne , Szpiegostwo , Wywiad polski , Afryka , Polska , Pamiętniki i 

wspomnienia 

Sygnatura:  WG-327.84 

Nowości:  2020-09 

 

 

Wyszkolony w Starych Kiejkutach i oszlifowany w Centrali trafiłem do nigeryjskiego Lagos. To tam jako młody 

oficer operacyjny, pod przykryciem konsula w ambasadzie, przez kilka lat nadstawiałem karku w imię wyższych 

celów. I wtedy żelazna kurtyna zardzewiała i właśnie zawaliła się z hukiem. Opisałem to w pierwszym tomie 

wspomnień pod tytułem Zwyczajny Szpieg. Po powrocie z misji usłyszałem: „Już tu nie pracujesz!”. Ale 

przecież z wywiadu ponoć się nie wychodzi! Byłem więc nadal szpiegiem, tyle że bezrobotnym... Długo to nie 
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trwało. Tak zaczyna się moja kolejna opowieść. Bez wahania wkroczyłem w wartki nurt nadwiślańskiego 

kapitalizmu, który w tamtych latach rozwijał się w całej swojej barbarzyńskiej krasie. Importowałem 

pomarańcze, o mało nie dopadli mnie handlarze narkotyków w Grecji, uratowałem polskie cukrownie przed 

bankructwem, a potem byłem świadkiem narodzin Radia Kolor. Zostałem nawet giełdowym „milionerem”. 

Świat należał do mnie. I wtedy zadzwonił telefon... Powrót do dawnej Firmy wcale nie był łatwy.  

 

 

126. Żony gejów : o tym, czego nikomu się nie zdradza / Maria Mamczur.- Kraków : 

Wydawnictwo Otwarte, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Geje , Homoseksualizm , Małżeństwo , Polska , Reportaż 

problemowy 

Sygnatura:  WG-316.3 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Po piętnastu latach związku Anna odkryła w telefonie męża SMS-y od młodych kochanków. Ryszard wie, jak 

bardzo skrzywdził Łucję, ale przez lata robił wszystko, żeby zapomnieć, kim jest. Żona geja od dwudziestu 

pięciu lat – nie chce rozwodu. W sypialni było okropnie, ale w salonie i w kuchni świetnie.  Różne scenariusze – 

podobne emocje. Żal. Wstyd. Niepewność. Cierpienie. Gniew. Odczuwane skrycie przez żony i mężów, 

obezwładniające i niszczące poczucie własnej wartości.  

 
 
 

 

Audiobook 

 

 
1. Akrobatyka rodzicielska / Adam Szustak.- Kraków : Fundacja Malak, copyright 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Katolicyzm , Relacje międzyludzkie , Rodzice , 

Wychowanie w rodzinie , Poradnik , Rozważania i rozmyślania religijne 

Sygnatura:  WG-KM/1380/159.9 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

"Akrobatyka rodzicielska" to druga część cyklu konferencji Adama Szustaka OP, poświęconego budowaniu 

relacji w małżeństwie i rodzinie. Tym razem na podstawie wnikliwej lektury Pisma Świętego oraz doświadczenia 

licznych spotkań i rozmów z narzeczonymi, małżeństwami i rodzicami ojciec Adam zaprasza do wspólnego 

przyjrzenia się sposobom kształtowania zdrowych i rozwijających (dla obydwu stron) relacji rodziców z ich 

dziećmi. Audiobook zawiera wiele praktycznych wskazówek dotyczących między innymi wychowywania 
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dziecka ku samodzielności i dojrzałości, sposobów ustalania i egzekwowania zasad obowiązujących w domu, 

budowania więzi z dzieckiem na różnych etapach jego rozwoju, a także pomagania mu w odkrywaniu własnej 

tożsamości oraz szczęścia z niego wynikającego.  

 

 

2. Anna Jagiellonka / Magdalena Niedźwiedzka.- Piaseczno : Heraclon 

International. Storybox.pl, [2020]. 

(Zmierzch Jagiellonów / Magdalena Niedźwiedzka ; t. 3) 

 

 

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

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

dworska , Polityka , Władcy , Polska , Powieść biograficzna , Powieść 

historyczna 

Sygnatura:  WG-KM/1366/H 

Nowości:  2020-09 

 

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

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

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

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

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

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

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

politycznego Rzeczypospolitej - Jan Sariusz Zamoyski oraz Piotr Zborowski. 

 

 

3. Barbara Radziwiłłówna / Magdalena Niedźwiedzka.- Piaseczno : Heraclon 

International. Storybox.pl, [2020]. 

(Zmierzch Jagiellonów / Magdalena Niedźwiedzka ; t. 2) 

 

 

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

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

1572) , Kobieta , Kultura dworska , Władcy , Polska , Powieść biograficzna , 

Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-KM/1367/H 

Nowości:  2020-09 

 

Barbara Radziwiłłówna to kolejna po Bonie postać z autorskiego cyklu Magdaleny Niedźwiedzkiej "Zmierzch 

Jagiellonów". Może nie tak wyrazista i charakterna jak Bona, ale za to wygadana i nieprzejmująca się 

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

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

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

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

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

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

wybitni artyści. Jawi się jako osoba buńczuczna, pewna siebie i swojego uroku, budzi ogromną sympatię.  
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4. Behawiorysta / Remigiusz Mróz.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : 

we współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezprawna izolacja , Komunikacja niewerbalna , 

Prokuratorzy , Przedszkola , Zakładnicy , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1363/K 

Nowości:  2020-09 

 

Zamachowiec zajmuje przedszkole, grożąc, że zabije wychowawców i dzieci. Policja jest bezsilna, a mężczyzna 

nie przedstawia żadnych żądań. Nikt nie wie, dlaczego wziął zakładników, ani co zamierza osiągnąć. Sytuację 

komplikuje fakt, że transmisja na żywo z przedszkola pojawia się w internecie. Służby w akcie desperacji proszą 

o pomoc Gerarda Edlinga, byłego prokuratora, który został dyscyplinarnie wydalony ze służby. Edling jest 

specjalistą od kinezyki, działu nauki zajmującego się badaniem komunikacji niewerbalnej. Znany jest nie tylko              

z ekscentryzmu, ale także z tego, że potrafi rozwiązać każdą sprawę. A przynajmniej dotychczas tak było… 

Rozpoczyna się gra między ścigającym a ściganym, w której tak naprawdę nie wiadomo, kto jest kim.  

 

 

5. Bona / Magdalena Niedźwiedzka.- Piaseczno : Heraclon International. 

Storybox.pl, [2018]. 

(Zmierzch Jagiellonów / Magdalena Niedźwiedzka ; t. 1) 

 

 

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

(król Polski ; 1467-1548) , Kobieta , Kultura dworska , Władcy , Polska , Powieść 

biograficzna , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-KM/1368/H 

Nowości:  2020-09 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

oznaczała tylko ból.  

 

 

6. Boznańska : non finito / Angelika Kuźniak.- Kraków : Wydawnictwo 

Literackie, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boznańska, Olga (1865-1940) , Malarstwo polskie , 

Malarze polscy , Polacy za granicą , Kraków (woj. małopolskie) , Monachium 

(Niemcy) , Paryż (Francja) , Biografia 

Sygnatura:  WG-KM/1355/929-052 

Nowości:  2020-09 

 

Olga Boznańska. Najwybitniejsza malarka epoki. Obywatelka świata. Jej portrety intrygowały, niepokoiły, 

obnażały duszę malowanej osoby. Nie uznawała banalnego piękna. Charakter, emocje, uczucia były dla niej 

ważniejsze niż uroda modeli. Po Paryżu chodziła w sukni gipiurowej z trenem pełnym falban i plis. Wzbijał się 

za nią tuman kurzu. Na głowie miała olbrzymi, sinoczarny wał włosów wysoko w kok zaczesanych. Na nim 



156 
 

„czarne gniazdo z dżetów i flaneli podpięte wysoko z tyłu kwiatami, spod którego spływały czarne strusie pióra”. 

Wyglądała jak „posąg wyjęty na chwilę z ciemności piramidy”. Przez trzydzieści lat malowała w pracowni przy 

Boulevard Montparnasse. Bywali tam m.in. Zofia Stryjeńska, Mela Muter, Wojciech Kossak, Artur Rubinstein. 

Pojawiała się Maja Berezowska „ze swoimi kochasiami”. W tle kręcił się roller coaster historii: Budowa wieży 

Eiffla, pierwsza wojna światowa, kryzys gospodarczy, początek drugiej wojny. Mistrzyni biografii, reporterka 

Angelika Kuźniak przygląda się wybitnej artystce z dociekliwością śledczej. Efektem jest napisany przepięknym 

językiem przenikliwy, pełen poczucia humoru portret Olgi Boznańskiej. Kobiety genialnej, delikatnej, 

zmysłowej, świadomej swojego talentu. Niezależnej. Portret artystki, która dla sztuki była w stanie poświęcić 

wszystko: miłość, dobrą opinię i święty spokój.  

 

 

7. Być parą i nie zwariować / Katarzyna Miller, Andrzej Gryżewski.- Poznań : 

Dom Wydawniczy Rebis, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komunikacja interpersonalna , Małżeństwo , Problemy 

małżeńskie , Relacja romantyczna , Rozwiązywanie konfliktów , Satysfakcja ze 

związku , Poradnik , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-KM/1358/159.9 

Nowości:  2020-09 

 

Większość ludzi postrzega udany związek jako jeden z filarów szczęśliwego życia. Jednak życie we dwoje, 

mimo że wymarzone, niesie ze sobą dziesiątki problemów i dylematów. Jak pogodzić pragnienia, nawyki                     

i życiowe cele dwóch osób? Czy namiętność może trwać wiele lat? W jaki sposób pielęgnować swoją 

indywidualność, tworząc jednocześnie szczęśliwą parę? Czy związek to romans czy sojusz? Co jest ważniejsze: 

rozsądek czy uczucia? Czy zdrada zawsze oznacza koniec związku? Dwoje cenionych terapeutów - psycholożka 

Katarzyna Miller i seksuolog Andrzej Gryżewski - w książce Być parą i nie zwariować zmierzy się nie tylko                  

z tymi, ale również z wieloma innymi, najczęściej występującymi w związkach problemami oraz dylematami                

i spróbuje znaleźć najlepszy sposób, by je rozwiązać.  

 

 

8. Camilla, Karol, Diana / Magdalena Niedźwiedzka.- Warszawa : Prószyński i S-

ka - Prószyński Media ; Piaseczno : Heraclon International. Storybox.pl, [2019]. 

(Opowieści z angielskiego dworu / Magdalena Niedźwiedzka ; 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Karol (książę Walii ; 1948- ) , Diana (księżna Walii ; 

1961-1997) , Kamila (księżna Kornwalii ; 1947- ) , Windsor (ród) , Książęta i 

księżne DBN , Wielka Brytania , Powieść obyczajowa , Powieść biograficzna 

Sygnatura:  WG-KM/1369/B 

Nowości:  2020-09 

 

Trzecia część trylogii "Opowieści z angielskiego dworu" przedstawia losy księcia Karola i Camilli Parker 

Bowles po tragicznej śmierci księżnej Diany w 1997 roku. Akcja została doprowadzona do drugiego małżeństwa 

następcy tronu w roku 2005. Oprócz dalszego życia dwojga słynnych bohaterów prezentuje galerię nieprze-

ciętnych i wpływowych postaci z ich otoczenia. Ukazuje historię wielkich namiętności, walkę o prawo do 

samostanowienia, a także starania o określenie swojej roli w świecie. Trylogia jest pierwszą próbą powieściowej 

fabularyzacji życia Diany, księżnej Walii, Camilli, obecnej księżnej Kornwalii, i księcia Karola.  
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9. Chłopiec, który kochał sarny / Samuel Bjork ; [polish translation Karolina 

Drozdowska].- Katowice : Sonia Draga, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Holger Munch (postać fikcyjna) , Mia Krüger (postać 

fikcyjna) , Policja , Śledztwo i dochodzenie , Zabójstwo , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1334/K 

Nowości:  2020-09 

 

Najlepsza powieść w serii. Bjork udowadnia, że wciąż jest w formie - stworzył przerażający, dobrze 

skonstruowany thriller pełen zaskakujących zwrotów akcji. Oryginalny głos autora sprawia, że w jego prozie 

znajdziemy zarówno rytm i muzykę, jak i konstrukcje znane z poezji - "Verdens Gang". Zima 1999. Starszy 

mężczyzna wraca do domu po Świętach Bożego Narodzenia spędzonych z rodziną. Jest ciemna zimna noc, a na 

wąskiej drodze nie ma żywej duszy. Nagle światła samochodu wyłapują w oddali jakiś ruch. Kierowca hamuje  

w ostatniej chwili. Przed nim stoi zszokowany chłopiec, zmarznięty niemal na śmierć. Na głowie ma… poroże 

jelenia. Kwiecień 2013. Zamordowana zostaje 21-letnia balerina; jej martwe ciało unosi się w górskim jeziorze. 

W pobliskim lesie policjanci znajdują aparat ustawiony na statywie i wycelowany dokładnie w miejsce zbrodni. 

Na obiektywie ktoś wydrapał cyfrę 4. Sprawą zajmuje się przywrócony do służby Holger Munch, znany                       

z poprzednich części serii. Do zespołu dołącza Mia Krüger.  

 

 

10. Dedykacje / Edward Bolec.- [Rzeszów] : nakładem autora, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wiersze 

Sygnatura:  WG-KM/1335/82-1 

Nowości:  2020-09 

 

 

Edward Bolec prawie nigdy (jakkolwiek są wyjątki) nie pisze językiem lapidarnym, lecz tworzy rozbudowane 

fabuły, choć skondensowane i zwarte, ale w ten sposób właśnie zaznacza swą odrębność i oryginalność swojego 

stylu. Ten prozaik - tak, prozaik, a raczej reportażysta, bo tak chciałbym do widzieć, mimo faktu, że komentarz 

ten dotyczy tomu poezji - opisuje rzeczywistość taką, jaką jest w istocie i jaka była, opowiadając i wspominając 

sprawy, których sam doświadczył, jakie naprawdę poznawał na co dzień, ludzi, z którymi wchodził                             

w najróżniejsze relacje, rodzinę, przyjaciół i przypadkowo spotkanych, a nawet zwierzęta. I robi to z zaciętością 

reportera właśnie, jako że "To zdarzyło się naprawdę" (wiersz "Kiedyś"). Żywioł reportera każe poecie sięgać po 

tematy, które niczym problem, należy zdiagnozować i rozwiązać, żywioł poety pozwala mu budować wrażenia, 

zatrzymywać chwile, może nawet wzruszać. I dlatego opowiada, zdaje relacje, buduje dystans, a przez to też 

mityzuje, odrealnia, uogólnia, nadbudowuje znaczenia, co jednak daje całość spójną, kompozycyjnie i uczuciowo 

dobrze wyważoną.  

 

 

11. Demian / Hermann Hesse ; [tłumaczyła Maria Kurecka].- Poznań : Media 

Rodzina, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mężczyzna , Tożsamość osobista , Powieść 

psychologiczna 

Sygnatura:  WG-KM/1345/P 

Nowości:  2020-09 

 

Hermann Hesse opublikował Demiana tuż po pierwszej wojnie światowej pod pseudonimem Emil Sinclair, co 

nie przeszkodziło znakomitemu przyjęciu powieści i jej ciągle rosnącej popularności. Za oddanie ducha czasu 

chwalił ją Tomasz Mann, a C.G. Jung podziwiał za mistrzowskie wszczepienie do treści ducha psychoanalizy. 
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Przedmiotem fabuły jest świat wewnętrzny i rozwój duchowy bohatera. Musi się on uporać z własnym 

dziedzictwem, a zarazem odnaleźć w trudnym momencie historii.  

 

 

12. Diana, Camilla, Karol / Magdalena Niedźwiedzka.- Warszawa : Prószyński i 

S-ka - Prószyński Media ; Piaseczno : Heraclon International. Storybox.pl, 

[2019]. 

(Opowieści z angielskiego dworu / Magdalena Niedźwiedzka ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Karol (książę Walii ; 1948- ) , Diana (księżna Walii ; 

1961-1997) , Kamila (księżna Kornwalii ; 1947- ) , Windsor (ród) , Książęta i 

księżne DBN , Wielka Brytania , Powieść obyczajowa , Powieść biograficzna 

Sygnatura:  WG-KM/1370/B 

Nowości:  2020-09 

 

Druga, po "Karolu", część trylogii ukazuje trudne relacje księcia Walii z żoną Dianą i ukochaną Camillą Parker 

Bowles, które prowadzą do rozpadu dwóch małżeństw. Akcja powieści osadzonej w sytuacji społeczno-

politycznej Wielkiej Brytanii i Europy zaczyna się w latach siedemdziesiątych XX wieku, a kończy w roku 2005. 

Skupia się na życiu dwóch sławnych małżeństw, ale prezentuje też galerię nieprzeciętnych i wpływowych 

postaci z ich otoczenia. Ukazuje historię wielkich namiętności, rodzenie się i umieranie miłości, walkę o prawo 

do samostanowienia, a także starania o określenie swojej roli w świecie. Trylogia jest pierwszą próbą 

powieściowej fabularyzacji życia Diany, księżnej Walii, Camilli, obecnej księżnej Kornwalii, i księcia Karola. 

Swego rodzaju subiektywnym studium ich życia.  

 

 

13. Dziecko z Kalkuty : opowieść o miłości i spełnieniu / Wanda Wajda.- Poznań 

: Media Rodzina, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wajda, Wanda , Adopcja , Duchowość katolicka , 

Dziecko autystyczne , Dziecko niewidome , Macierzyństwo , Niewidomi , Indie , 

Polska , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-KM/1382/316 

Nowości:  2020-09 

 

Scholka to imię niewidomego i autystycznego dziecka, które w stanie całkowitego wycieńczenia przebywało               

w jednym z domów Matki Teresy w Kalkucie. Znalazła je tam autorka, wówczas też niewidoma, zaopiekowała 

się nim przy pomocy sióstr franciszkanek z Bangalore i po wielu perturbacjach przywiozła dziewczynkę do 

Polski, gdzie została jej adopcyjną mamą. Wtedy też w ich życiu zaczęły dziać się rzeczy trudne i wspaniałe. 

Książka ta pokazuje krzepiącą drogę ku światłu, gdzie słabi potrafią robić rzeczy niezwykłe.  

 

 

14. Hvile : jak norweska sztuka leniuchowania uratuje nam życie / Siw Aduvill ; 

tłumaczenie Małgorzata Rost.- Warszawa : Wielka Litera, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czas wolny od pracy , Minimalizm życiowy , 

Odpoczynek , Styl życia , Norwegia , Poradnik 

Sygnatura:  WG-KM/1332/159.9 

Nowości:  2020-09 

 

Pośpiech, stres, kolejne kawy pite w biegu, rzeczy i ludzie nieustannie domagający się uwagi. Jeśli tak wygląda 

każdy Twój dzień i marzysz o zmianie, to z pomocą przychodzi Hvile - norweska sztuka leniuchowania. Nie 
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potrzebujesz do tego świeczek zapachowych ani cieplutkich kocyków. Masz pod ręką wszystko, czego ci 

potrzeba, by wreszcie odpocząć. Przytłoczeni pędem dzisiejszego świata często myślimy, że odpoczynek jest 

luksusem. Postrzegamy go jako lenistwo, a sami czujemy się źle z naszą bezproduktywnością. Zagubieni                     

w świecie, który wymaga od nas wiecznego pędu i nieustannego działania zapominamy, że nasze siły nie są 

nieskończone. Tymczasem bez relaksu nie powstałyby rzeczy wielkie, twórcze i wybitne. Hvile koncentruje się 

na całościowej zmianie sposobu życia. Musimy na nowo przemyśleć, co dla nas jest ważne. Najważniejszy jest 

porządek w naszej głowie i najbliższym otoczeniu. Jesteś potwornie zmęczony? Zamiast popijać kolejną kawę 

napojem energetyzującym, zdrzemnij się. Jesteś przytłoczony nadmiarem bodźców, które płyną do Ciebie 

zewsząd? Wyłącz powiadomienia, odetnij się od świecących ekraników. Odnajdź spokój w głowie, rusz ciało, 

zanurz się w przyrodzie, powstrzymaj od nieustannej gadatliwości, oczyść przestrzeń wokół siebie i wreszcie 

odpocznij w zgodzie ze sobą.  

 

 

15. Iluzjonista / Remigiusz Mróz.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : 

we współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prokuratura , Seryjni zabójcy , Opole (woj. opolskie) , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1364/K 

Nowości:  2020-09 

 

W 1988 roku Gerard Edling prowadził śledztwo, które zakończyło się ujęciem i skazaniem sprawcy serii 

zagadkowych zabójstw. Z racji ich tajemniczego charakteru, w kronikach kryminalnych morderca nazywany był 

Iluzjonistą - długo zwodził śledczych, a zabójstw dokonywał tak, by dowody wskazywały na inne osoby. Jego 

ofiar nie łączyło nic poza tym, że na ich skórze znajdował się wypalony znak zapytania. Ponad trzydzieści lat 

później na jednym z opolskich kąpielisk odnalezione zostaje ciało z podpisem Iluzjonisty, a sposób działania 

sprawcy łudząco przypomina czarną serię, która niegdyś wstrząsnęła miastem. Prowadzenie dochodzenia 

utrudnia fakt, że akta dawnej sprawy zaginęły, a osoby z nią związane albo milczą, albo znikają                                   

w niewyjaśnionych okolicznościach. Jedynym, który może pomóc prokuraturze, jest wydalony ze służby Edling, 

skrywający własne tajemnice związane z dawnymi wydarzeniami…  

 

 

16. Jak mówić by nas słuchano : psychologia pozytywnej komunikacji / Iwona 

Majewska-Opiełka.- Piaseczno : Heraclon International. Storybox.pl, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komunikacja społeczna , Prezentacje i wystąpienia , 

Retoryka , Poradnik 

Sygnatura:  WG-KM/1356/316 

Nowości:  2020-09 

 

Znana i ceniona autorka oraz jedna z najciekawszych postaci rynku szkoleniowego, Iwona Majewska-Opiełka, 

tym razem dzieli się z nami wiedzą na temat skutecznej komunikacji. Autorka w przystępny sposób zgłębia 

tajniki interesującego sposobu mówienia i wyjaśnia, jak sprawić, by nasz przekaz nie nużył odbiorcy. Zwraca też 

uwagę słuchacza na to, że ważne jest nie tylko to, jak się mówi, ale również to, jak się słucha innych osób. 

Audiobook ten to nieoceniona pomoc dla wszystkich, którzy pragną opanować bądź udoskonalić swoje zdolności 

oratorskie, na przykład szkoleniowców czy wykładowców. 
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17. Jak opanować lęk? / Piotr Słabek.- Kraków : Wydawnictwo WAM. Studio Inigo, 

[2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchowość chrześcijańska , Lęk , Modlitwa , Ojcowie 

Pustyni , Przezwyciężanie lęku , Nagranie na żywo , Rozważania i rozmyślania 

religijne 

Sygnatura:  WG-KM/1377/2 

Nowości:  2020-09 

 

Sesja podejmuje temat lęku, który jest wpisany w ludzką kondycję psycho-duchową. Wskazuje drogi jak 

przyjmować i przekształcać to powszechne doświadczenie. Uczucie lęku może utrudniać, zamykać, czy wręcz 

paraliżować życie.  Stany lękowe w zależności od nastawienia mogą być przeżywane w sposób twórczy. Uczucie 

to odpowiednio przyjęte i przemienione może pomóc w lepszym poznaniu siebie, własnego życia, w głębszym                

i dojrzalszym spojrzeniu na Boga. To głęboko ludzkie doświadczenie będzie konfrontowane z mądrością                      

i doświadczeniem Ojców Pustyni oraz z terapeutyczną mocą Słowa Bożego i modlitwy. 

 

 

18. Jak występować i zabłysnąć / Maciej Orłoś.- [Piaseczno] : Heraclon 

International. Storybox.pl, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komunikacja niewerbalna , Prezentacje i wystąpienia , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-KM/1373/316 

Nowości:  2020-09 

 

Czy przed publicznością czujesz się całkiem swobodnie? Czy z łatwością przygotowujesz atrakcyjne 

wystąpienia? Czy wiesz, co zrobić, gdy słuchacze zaczynają się nudzić? Czy masz dobrą dykcję i wszyscy 

rozumieją, co mówisz?  Czy wiesz, co zrobić z rękami podczas wypowiedzi? Czy opowiadasz ciekawie                        

i dynamicznie? Czy potrafisz odpowiedzieć na niezręczne pytania? Jeśli na wszystkie pytania odpowiedziałaś/ 

odpowiedziałeś TAK, to odłóż ten audiobook i zapomnij o nim. Albo kup w prezencie komuś, kto jak ognia boi 

się wystąpień publicznych. Jeśli jednak padła choć jeden raz odpowiedź przecząca, to już zmienia postać 

rzeczy… Co zrobić, by publiczność z zaciekawieniem słuchała wystąpienia? Jak poprowadzić prezentację, by 

widownia nagrodziła mówcę brawami? Jak dobrze "sprzedać się" publiczności - kontrahentom, szefom, 

potencjalnym klientom? Jak na forum publicznym skutecznie zaprezentować siebie i swoje pomysły? Znam 

odpowiedź na te pytania i się nimi podzielę. Zapraszam do słuchania! Maciej Orłoś.  

 

 

19. Kamień / Małgorzata i Michał Kuźmińscy.- [Katowice] : Wydawnictwo 

Aleksandria, [2020]. 

(Ślady Zbrodni) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anna Serafin (postać fikcyjna) , Sebastian Strzygoń 

(postać fikcyjna) , Cyganie , Dyskryminacja , Ksenofobia , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1352/K 

Nowości:  2020-09 

 

W romskiej osadzie na Sądecczyźnie znaleziono martwego chłopczyka o jasnej karnacji i włosach koloru 

pszenicy. Wkrótce policja odkrywa, że mieszka tam blondwłosa dziewczynka. Między Romami a ich sąsiadami 

od lat zbiera się na burzę. Teraz napięcie sięga zenitu. Anka Serafin na prośbę policji próbuje nawiązać kontakt  

z Romami. Mierzy się z murem milczenia i własnymi wyobrażeniami o roli antropologa. Tymczasem dzien-

nikarz śledczy Sebastian Strzygoń jednym kamieniem porusza medialną lawinę. Narasta lęk, niezrozumienie                  
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i wrogość. Jakie jeszcze tajemnice kryje społeczność tej z pozoru sielskiej krainy? Co jest faktem, a co 

uprzedzeniem? I czy kogoś obchodzi jeszcze prawda, gdy rozkręca się spirala nienawiści?  

 

 

20. Karol, Diana, Camilla / Magdalena Niedźwiedzka.- Warszawa : Prószyński i 

S-ka - Prószyński Media ; Piaseczno : Heraclon International. Storybox.pl, 

[2019]. 

(Opowieści z angielskiego dworu / Magdalena Niedźwiedzka ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Karol (książę Walii ; 1948- ) , Diana (księżna Walii ; 

1961-1997) , Kamila (księżna Kornwalii ; 1947- ) , Windsor (ród) , Książęta i 

księżne DBN , Wielka Brytania , Powieść obyczajowa , Powieść biograficzna 

Sygnatura:  WG-KM/1371/B 

Nowości:  2020-09 

 

Pierwsza część trylogii przedstawia początki skomplikowanego związku księcia Walii z dwiema 

najważniejszymi kobietami jego życia, Dianą Spencer i Camillą Shand. Akcja powieści osadzonej w sytuacji 

społeczno-politycznej Wielkiej Brytanii i Europy zaczyna się w latach siedemdziesiątych XX wieku, a kończy                

w roku 2005. Skupia się na życiu dwóch sławnych małżeństw, ale prezentuje też galerię nieprzeciętnych                       

i wpływowych postaci z ich otoczenia. Ukazuje historię wielkich namiętności, rodzenie się i umieranie miłości, 

walkę o prawo do samostanowienia, a także starania o określenie swojej roli w świecie. Jest to pierwsza próba 

powieściowej fabularyzacji życia Diany, księżnej Walii, Camilli, obecnej księżnej Kornwalii i księcia Karola. 

Swego rodzaju subiektywne studium ich życia.  

 

 

21. Komórki się pani pomyliły / Jacek Galiński.- Warszawa : Biblioteka 

Akustyczna : we współpracy z Grupa Wydawnicza Foksal, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zofia Wilkońska (postać fikcyjna) , Humor , Kobieta , 

Osoby w wieku starszym , Sąsiedztwo (socjologia) , Zabójstwo , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1343/K 

Nowości:  2020-09 

 

Prawdziwa mieszanka wybuchowa - wredna staruszka kontra mafiosi. Zamieszanie wokół pewnej warszawskiej 

kamienicy się nie kończy. Kolejny trup ponownie burzy spokój Zofii Wilkońskiej. Podczas prywatnego śledztwa 

staruszka za bardzo zbliża się do przestępców i zostaje poddana pokusie nie do odparcia. Niczym policjant zbyt 

długo działający pod przykrywką Zofia wiele lat żyjąca w biedzie zachłystuje się pieniędzmi i przemocą.  

 

 

22. Kratki się pani odbiły / Jacek Galiński.- Warszawa : Biblioteka Akustyczna : 

we współpracy z Grupa Wydawnicza Foksal, copyright 2020. 

 

 

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

wieku starszym , Śledztwo i dochodzenie , Więziennictwo , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1344/K 

Nowości:  2020-09 

 

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

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

sprawiedliwości, który w tym wypadku okazał się rychliwy, ale na pewno nie sprawiedliwy?  
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23. Kreatywność S.A. : droga do prawdziwej inspiracji / Ed Catmull, Amy Wallace ; 

[tłumaczenie Marcin Kowalczyk].- Warszawa : MT Biznes, copyright 2016. 

(Audiobook : Prosta Droga do Wiedzy) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pixar , Efektywność ekonomiczna , Kultura organizacyjna , 

Sukces , Twórczość , Wytwórnie filmowe , Stany Zjednoczone (USA) , Poradnik 

Sygnatura:  WG-KM/1336/005 

Nowości:  2020-09 

 

 

"Kreatywność" to książka dla menedżerów, którzy chcą poprowadzić swoich pracowników na nowe wyżyny, 

podręcznik dla każdego, kto dąży ku oryginalności, i pierwszy wgląd za kulisy Pixar Animation - wspólnie 

zajrzymy na spotkania, autopsje, narady „zespołu mózgowców" (Braintrust), podczas których powstawały jedne 

z najpopularniejszych filmów w historii kinematografii. W założeniu jest to książka o tym, w jaki sposób można 

zbudować w firmie kreatywną kulturę - ale również, jak pisze sam współzałożyciel i prezes Pixara, Ed Catmull, 

„wyraz idei, które według mnie pozwalają wyzwolić w nas to, co najlepsze". Od blisko dwudziestu lat Pixar 

zajmuje dominującą pozycję w świecie animacji, tworząc tak wspaniałe filmy, jak trylogia „Toy Story”, 

„Potwory i spółka”, „Gdzie jest Nemo”, „Iniemamocni”, „Odlot” i „WALL-E”, które biły rekordy widowni                     

i zebrały łącznie 30 Oscarów. Radość opowiadania historii, pomysłowe scenariusze, autentyczne emocje: pod 

wieloma względami filmy wytwórni Pixar same w sobie pokazują, czym jest kreatywność. Catmull ujawnia 

ideały i techniki wykorzystywane przez Pixara, które sprawiły, że wytwórnia jest dziś tak podziwiana -                         

i zyskowna. Przeczytaj i zainspiruj się jak zbudować wraz ze swoimi współpracownikami środowisko pracy 

oparte kreatywności oraz jak, poprzez odrzucenie konwencji, usprawniać procesy w firmie. 

 

 

24. Lato wśród wydm / Agnieszka Krawczyk.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; 

[Piaseczno] : we współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, [2020]. 

(Przylądek wichrów / Agnieszka Krawczyk ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alkoholizm , Archeolodzy , Relacje międzyludzkie , 

Wakacje , Dębki (woj. pomorskie, pow. pucki, gm. Krokowa) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1348/O 

Nowości:  2020-09 

 

Mały biały domek nad morzem, któż o nim nie marzył? Specjalistka od aranżowania nieruchomości na sprzedaż, 

Matylda Radwan, ma twardy orzech do zgryzienia - tego domu akurat nikt nie chce kupić. W ciągu kilku letnich 

tygodni musi dokonać całkowitej metamorfozy. Nie spodziewa się, że zmiany dotkną również jej życia,                        

w którym pojawią się zwariowany autostopowicz, przystojny archeolog poszukujący skarbów we wrakach 

statków i tajemnicza młoda dziewczyna, tęskniąca za swoją matką. Ich drogi przetną się na plaży pośród wydm, 

a spotkanie zaowocuje czymś więcej niż tylko letnią przelotną znajomością. Urocza, pełna słońca opowieść                  

o oczekiwaniu, marzeniach i wielkich nadziejach, które nosimy w sercu, czasami bojąc się do nich przyznać.               

A życie potrafi nas zaskoczyć najbardziej niezwykłym rozwiązaniem…  

 

25. Miasteczko / Natalia Nowak-Lewandowska.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; 

[Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Miłość , Nauczyciele szkół średnich , Różnica 

wieku w związku , Społeczności lokalne , Tajemnica , Uczniowie szkół średnich , 

Doruchów (woj. wielkopolskie, pow. ostrzeszowski, gm. Doruchów) , Powieść 

obyczajowa , Kryminał 
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Sygnatura:  WG-KM/1372/O 

Nowości:  2020-09 

 

Niektóre tajemnice należą tylko do nas, w każdej chwili możemy je ujawnić i zmienić bieg naszego życia. 

Przejmująca powieść o małym miasteczku, dawnych tajemnicach i wielkiej miłości. Emocjonująca historia 

ludzkich relacji. Nauczycielka, Monika Romanowska, po kilku latach spędzonych w stolicy wraca do rodzinnego 

Doruchowa. Ma nadzieję odnaleźć tu utracony spokój. Zamiast tego wplątuje się w zakazany romans. W tym 

samym czasie miasteczkiem wstrząsa sprawa śmierci licealisty, który umiera w tajemniczych okolicznościach. 

Rozpoczyna się śledztwo. Ktoś z mieszkańców małego miasteczka nie jest tym, za kogo się podaje, a tajemnice   

z przeszłości nie dają o sobie zapomnieć. Czy wydarzenia z dawnych lat pomogą w rozwiązaniu zagadki? Czy 

zakazana miłość wbrew wszelkim zasadom ma jakąkolwiek przyszłość? Czy dobro zawsze zwycięża zło?  

 

 

26. Nie patrz / Marcel Moss.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : 

Heraclon International. Storybox.pl, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pamięć autobiograficzna , Przemoc kobiet wobec 

mężczyzn , Psychoterapeuci , Szantaż (prawo) , Zabójstwo , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/1361/S 

Nowości:  2020-09 

 

Ewa na co dzień jest szanowanym psychoterapeutą. Skrywa jednak mroczną tajemnicę, którą poza nią zna tylko 

jedna osoba. Pewnego dnia kobieta dostaje na Instagramie wiadomość video od swojej byłej pacjentki, Martyny, 

która przebywa na leczeniu w szpitalu psychiatrycznym. Gdy odtwarza filmik, widzi sceny, o których wolałaby 

zapomnieć. Tylko Martyna wie, co Ewa zrobiła przed laty. Teraz grozi, że upubliczni nagranie, jeżeli lekarka nie 

pomoże jej w rozwiązaniu sprawy głośnego morderstwa sprzed kilku miesięcy. Ewa wie, że musi się zgodzić.             

W miarę zgłębiania się w kryminalną sprawę, odkrywa coraz więcej powiązań między śmiercią 40-letniego 

mężczyzny a swoją mroczną i bolesną przeszłością. Nigdy nie uciekniesz od przeszłości...  

 

 

27. Obok niej / Liliana Fabisińska.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : 

we współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Małżeństwo , Rodzina , Stręczycielstwo , 

Zdrada , Powieść obyczajowa , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-KM/1338/O 

Nowości:  2020-09 

 

Kinga jest świetną matką, doskonałą żoną, (prawie) perfekcyjną panią domu i pracownikiem miesiąca. Wszystko 

zmienia się w chwili, kiedy jedzie na 20-lecie swojej studniówki i nawiązuje romans z dawnym kolegą ze szkoły. 

Sekretne spotkania szybko przestają im wystarczać. Kochanek namawia, by odeszła od męża i zaczęła z nim 

nowe życie. Kinga się zgadza... i wtedy wszystko nagle się komplikuje. Życie kobiety, zamiast w romantyczną 

bajkę, zamienia się w koszmar. Zdruzgotana Kinga na oślep szuka wyjaśnienia. Trafia na informacje, które 

mrożą jej krew w żyłach. Zaczyna rozumieć, że sprowadziła śmiertelne niebezpieczeństwo na siebie i na tych, 

których kocha. Może zrobić tylko jedno. To, czego nie chce najbardziej na świecie. Nie ma jednak wyboru - bo 

utrata miłości, pieniędzy, pracy, a nawet więzienna cela, wydają się niską ceną w walce, którą przyjdzie jej 

stoczyć.  
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28. Pchła / Anna Potyra.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo ; [Piaseczno] : 

Heraclon International. Storybox.pl, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fotografie , Profilerzy kryminalni , Psycholodzy policyjni 

, Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1376/K 

Nowości:  2020-09 

 

CZY MYŚLISZ, ŻE TWOJE ŻYCIE JEST TAKIE WAŻNE… Wigilia Bożego Narodzenia. Ulice Warszawy 

pustoszeją, mieszkańcy zaszywają się w zaciszu swych domów, by zasiąść przy świątecznych stołach. Jednak nie 

wszyscy. Adam Lorenz, komisarz Wydziału Zabójstw, dostaje wezwanie. W jednym z mieszkań zostaje 

zastrzelony młody mężczyzna. Miejsce zbrodni nie przypomina niczego, z czym Lorenz spotkał się podczas 

wieloletniej pracy w policji. Morderstwo wydaje się bardzo szczegółowo zaplanowane. Nie ma żadnych śladów. 

Nie ma podejrzanych. Nie ma motywu. Jedynym punktem zaczepienia jest stara fotografia pozostawiona przez 

zabójcę. Do pomocy w śledztwie zostaje przydzielona profilerka Iza Rawska. Wspólnie z Lorenzem usiłuje 

odgadnąć, jaka historia kryje się za popełnioną zbrodnią. Nie mogą przypuszczać, że to dopiero jej początek…  

 

 

29. Pionek / Małgorzata i Michał Kuźmińscy.- [Katowice] : Wydawnictwo 

Aleksandria, [2020]. 

(Ślady Zbrodni) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anna Serafin (postać fikcyjna) , Sebastian Strzygoń 

(postać fikcyjna) , Seryjni zabójcy , Zgwałcenie , Śląsk , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1353/K 

Nowości:  2020-09 

 

W gliwickim parku zostaje brutalnie zamordowana młoda dziewczyna. Przypomina to lokalnej społeczności                    

o seryjnym mordercy, który zabijał kobiety w Bytomiu, Gliwicach i Zabrzu. Skazany za te zbrodnie Wampir                

z Szombierek niedługo wyjdzie na wolność. Niezależny dziennikarz Sebastian Strzygoń wraca do sprawy sprzed 

lat. Pomaga mu antropolożka Anna Serafin. To ona podejmuje się przeprowadzić wywiad z wampirem. Mnożą 

się pytania, komuś bardzo zależy, by przeszłość pozostała pogrzebana. Teraźniejszość też nie daje o sobie 

zapomnieć... Kto rozstawia pionki w tej niebezpiecznej grze?  

 

 

30. Pokaż mi / Marcel Moss.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : 

Heraclon International. Storybox.pl, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aplikacja internetowa , Fantazje erotyczne , Mężczyzna , 

Portal randkowy , Szantaż (prawo) , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/1362/S 

Nowości:  2020-09 

 

Łukasz zmaga się z problemami w życiu prywatnym i zawodowym. Jego wieloletni związek wisi na włosku, a w 

pracy zmuszony jest odpierać ataki agresywnej szefowej. Pewnego dnia mężczyzna za namową przyjaciela 

instaluje aplikację randkową "Pokaż mi". Jej użytkownicy zabiegają o względy tajemniczej Królowej, uczestni-

cząc w konkursie polegającym na wykonywaniu wymyślnych, często erotycznych zadań. Łukasz stopniowo 

angażuje się w znajomość z Królową. Wydaje mu się, że tylko ona go rozumie. Gdy jest już bliski spotkania                

z nieznajomą, zostaje wplątany w kryminalną intrygę, która z czasem odsłania przed nim przerażającą prawdę. 
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31. Potęga osobistego uroku : jak zjednywać sobie ludzi / Brian Tracy & Ron 

Arden ; [przekład Katarzyna Dumińska].- Warszawa : MT Biznes, copyright 

2017. 

(Psychologia biznesu) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Autoprezentacja , Prezentacje i wystąpienia , Poradnik 

Sygnatura:  WG-KM/1381/159.9 

Nowości:  2020-09 

 

Niezależnie od posiadanych przez ciebie zdolności, inteligencji czy doświadczenia 85 procent twoich szans na 

odniesienie sukcesu zależy wyłącznie od umiejętności zjednywania sobie ludzi i przekonywania ich - czyli od 

twojego uroku osobistego. Jeśli dziś uważasz się za osobę pozbawioną tej cechy, sięgnij po Potęgę osobistego 

uroku, a sam się przekonasz, do czego jesteś zdolny! Ta publikacja jest nadzieją dla wszystkich, którzy uważają, 

że brak im „tego czegoś” w kontaktach z innymi. W Potędze osobistego uroku przedstawiono sprawdzone, łatwe 

do opanowania techniki pomagające być bardziej czarującym w każdej sytuacji. Jeśli zastosujesz te wszystkie 

sekrety w swoim życiu, wkrótce otworzą się przed tobą drzwi, o których uchyleniu nawet nie śniłeś, a ty 

będziesz dostawał to, czego pragniesz - za każdym razem.  

 

 

32. Przedpiekle / Vera Eikon.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : we 

współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alan Berg (postać fikcyjna) , Policjanci , Politycy , 

Prostytucja , Przestępczość zorganizowana , Służby specjalne , Polska , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1337/K 

Nowości:  2020-09 

 

Kiedy w brutalny sposób zostaje zamordowana prostytutka, a zamieszani w sprawę są poseł i policjant, przed 

Alanem Bergiem stoi prawdopodobnie najtrudniejsza sprawa w karierze. Wplątany w sieć śmiertelnie 

niebezpiecznych tajemnic, bardzo szybko z łowcy stanie się ofiarą. Bo kiedy na ścieżce sprawiedliwości 

krzyżują się policja, polityka i mafia, trudno liczyć na szczęśliwe zakończenie. "Przedpiekle" to mocny                          

i bezkompromisowy kryminał, a jego konstrukcja i labirynt możliwych rozwiązań nie pozwalają na chwile 

wytchnienia aż do piorunującego finiszu.  

 

 

33. Pułapki myślenia : o myśleniu szybkim i wolnym / Daniel Kahneman ; 

[tłumaczył Piotr Szymczak].- Poznań : Media Rodzina, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Myślenie , Psychologia poznawcza , Umysł , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-KM/1346/159.9 

Nowości:  2020-09 

 

Ta przełomowa książka ukazuje w nowym świetle wiele ważnych zagadnień. Kahneman objaśnia działania 

umysłu i opisuje, jak o naszym myśleniu wspólnie decydują dwa systemy: szybki - intuicyjny i emocjonalny - 

oraz wolny, działający w sposób przemyślany i logiczny. Zostajemy wciągnieci do żywej rozmowy o ludzkim 

myśleniu i dowiadujemy się, kiedy można, a kiedy nie wolno ufać intuicji, Jak wykorzystać potencjał wolnego 

myślenia i jak dokonywać wyborów w życiu zawodowym i osobistym. "Pułapki myślenia" uczą inaczej myśleć  

o myśleniu.  
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34. Róża wiatrów / Agnieszka Krawczyk.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; 

[Piaseczno] : we współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, [2020]. 

(Przylądek wichrów / Agnieszka Krawczyk ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Archeolodzy , Miłość , Relacje międzyludzkie , 

Tajemnica , Dębki (woj. pomorskie, pow. pucki, gm. Krokowa) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1349/O 

Nowości:  2020-09 

 

W życiu nie zawsze układa się tak, jak sobie wyśniliśmy w marzeniach. Matylda Radwan wraca nad morze pełna 

nadziei na nowy związek. Pomiędzy nią a archeologiem Łukaszem Rokickim coś się jednak psuje. Kobieta gubi 

się w domysłach, co może być tego powodem. Nie ma pojęcia, że ukochany ukrywa przed nią pewien sekret… 

Także we dworze w Drozdowie wszystko się nagle komplikuje. Pojawia się zagadkowy człowiek, którego 

zamiary nie są do końca jasne dla właścicielki, Anity Orontowicz. Trudno rozstrzygnąć, czy przybysz chce jej 

pomóc, czy wręcz przeciwnie - bardzo zaszkodzić. Spokoju nie może znaleźć też Ola, wciąż czekająca na matkę. 

Czy jej nadzieje nie zostaną zawiedzione? 

 

 

35. Sanatorium pod Zegarem / Liliana Fabisińska.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; 

[Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl, [2020]. 

(Jak pies z kotem / Liliana Fabisińska ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Sanatoria , Wrogość , Ciechocinek (woj. 

kujawsko-pomorskie, pow. aleksandrowski, gm. Ciechocinek) , Powieść 

obyczajowa , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1339/O 

Nowości:  2020-09 

 

Nina i Natalia nie znoszą się od pierwszego wejrzenia. Gdyby mogły, nie spotkałyby się nigdy więcej. Ale nie 

mają wyjścia… Los (oraz siostra przełożona, z którą się nie dyskutuje) sprawia bowiem, że trafiają do tego 

samego ciasnego pokoiku w sanatorium w Ciechocinku. Najbardziej niedopasowana para, jaką można sobie 

wyobrazić, skazana na siebie przez cztery długie tygodnie. Gorzej być nie może, prawda? Ależ może! Ukochany 

Niny wyjeżdża samotnie w podróż, która miała być ich poślubną, a firma pod jej nieobecność zaczyna dryfować 

ku przepaści. Z kolei Natalia musi w tajemnicy przed siostrą przełożoną zniknąć z Ciechocinka na 24 godziny, 

by wykonać najważniejsze zdjęcie w swoim życiu. Na domiar złego w sanatoryjnym basenie pływa nieboszczyk. 

Wszystko wskazuje na to, że zabić go mogły tylko Nina i Natalia. Ale ani pogodna staruszka, ani zimna 

bizneswoman nie są takie, jak się wszystkim wydaje.  

 

 

36. Sekretne życie zwierząt  / Andrzej G. Kruszewicz.- Poznań : Dom 

Wydawniczy Rebis, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fizjologia zwierząt , Psychologia zwierząt , Zachowanie 

się zwierząt , Zwierzęta , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-KM/1350/59 

Nowości:  2020-09 

 

Poznaj najciekawsze tajemnice zwierzęcego świata. W życiu codziennym bardzo często posługujemy się 

epitetami odwołującymi się do nazw zwierząt. Czasem używamy ich niestety w kontekście obraźliwym. Osłem 

lub baranem nazywamy kogoś upartego. Określenia małpa, suka czy hiena też nie zaliczają się do 
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komplementów. Skojarzenia zwierzęce pojawiają się jednak także w znaczeniu pieszczotliwym. Mamy więc 

wśród bliskich kotki, pieski, misie, żabki i myszki. Czy takie porównania są zgodne z charakterem zwierząt? Na 

ile zwyczaje panujące wśród zwierząt możemy odnosić do naszego życia, a zwłaszcza do relacji w rodzinie? 

Andrzej Kruszewicz, dyrektor warszawskiego ogrodu zoologicznego, jest nie tylko miłośnikiem oraz znawcą 

zwierząt i ich zwyczajów, lecz także uważnym obserwatorem swoich podopiecznych. "Sekretne życie zwierząt" 

to zbiór niezwykle interesujących historii zaczerpniętych ze świata zwierząt. Przeczytamy w nim o zwierzęcych 

macho, silnych samicach oraz idealnych partnerach, ale także o uwodzeniu, dozgonnej wierności, haremach, 

miłości macierzyńskiej, ustanawianiu hierarchii w stadzie, a nawet o tym, czy zwierzakom zdarzają się skoki                   

w bok.  

 

 

37. Singiel : szczęście czy porażka / Jan Szkodoń.- [Kraków] : Wydawnictwo 

Petrus, [2014]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchowość katolicka , Osoby samotne , Samotność , 

Single (socjologia) , Rozważania i rozmyślania religijne 

Sygnatura:  WG-KM/1379/2 

Nowości:  2020-09 

 

Z końcem XX wieku pojawiło się pojęcie "singla", na oznaczenie człowieka żyjącego w pojedynkę, ale nie 

samotnego. Z czasem słowo to zaczęło nabierać szczególnego znaczenia. "Singiel" było stosowane zamiennie                

z pojęciem "osoba samotna", jako że żyjąc w perspektywie naznaczonej życiem w pojedynkę, życie singla wcale 

nie oznaczało życia w samotności czy osamotnionego, rodzącego pustkę i beznadziejność. Życie singla 

wyznaczone jest bowiem przez scenariusz, jakie to życie mu napisało; czasem przez własne przeżycia                            

i doświadczenia, a czasem własny świadomy wybór u podstaw którego leżą znacznie poważniejsze, nawet 

duchowe pobudki.  

 

 

38. Sukces jest w twoich rękach / Alfred J. Palla.- Warszawa : Wydawnictwo 

Bogulandia, copyright 2018. 

(Skarby Mądrości) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biblia , Protestantyzm , Samorealizacja , Sukces , Analiza i 

interpretacja , Poradnik duchowy 

Sygnatura:  WG-KM/1374/2 

Nowości:  2020-09 

 

 

Czy znasz swój talent? Czy sprecyzowałeś życiową misję? W dużej mierze to determinuje, co będzie sukcesem 

dla ciebie. Każdy ma talent. Jego wielkość nie ma znaczenia jak to, co z nim robimy. Ludzie sukcesu o jakich 

piszę w tej książce, różni od pozostałych raczej praca nad swoim talentem, niż wyjątkowe zdolności. Nawet tak 

genialny artysta, jakim był Michał Anioł, powiedział: "Moje mistrzostwo, o gdybyż tylko ludzie wiedzieli, ile 

wysiłku i ciężkiej pracy kosztuje, nie wydawałoby im się aż tak cudowne". Znajdziesz tu odpowiedzi na pytania 

m. in.: Jak czerpać korzyści z porażek? Jak podnieść niskie poczucie wartości? Jak w przeciwnościach odnaleźć 

możliwości? Jak mądrze gospodarować czasem i jak radzić sobie ze stresem? Jakie słabości powalają nawet 

mocarzy i jakie cechy wspierają. Ze względu na liczne myśli, a także zabawne rysunki książka ta stanowi idealny 

prezent dla każdego kto pragnie rozwoju.  
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39. Szczęśliwa nieboszczka / Małgorzata J. Kursa.- [Piaseczno] : Heraclon 

International. Storybox.pl ; [Katowice] : w porozumieniu z Wydawnictwem Lira 

Publishing, [2020]. 

(Malwina i Eliza na tropie / Małgorzata J. Kursa ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Humor , Kobieta , Osoby w wieku starszym , Przyjaźń , 

Kraśnik (woj. lubelskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1351/K 

Nowości:  2020-09 

 

Eliza, żwawa księgowa z Kraśnika, nie może uwierzyć w samobójstwo sąsiadki, która zginęła, wypadając                   

z okna. Dzieli się wątpliwościami ze swoją wieloletnią przyjaciółką Malwiną. Obie panie postanawiają wziąć 

sprawy w swoje ręce… Nieboszczka w opinii Elizy tryskała radością, a przecież osoby szczęśliwe nie odbierają 

sobie życia! Malwina i Eliza, dzielny osiedlowy duet, wszczynają śledztwo, poświęcając nań zaplanowany 

wspólny urlop, choć każda decyduje się na to z innych powodów... Czy dwie dociekliwe i pomysłowe 

pięćdziesięciolatki poradzą sobie ze skomplikowaną sprawą, dysponując jedynie wiedzą nabytą z oglądanych 

filmów kryminalnych? Czy sprzeczne motywy nie przeszkodzą ich prywatnemu dochodzeniu? Samobójstwo czy 

zabójstwo? Gwarantujemy, że kibicując ich śledztwu, padniecie trupem z wrażenia!  

 

 

40. Sztuka manipulacji / Jerzy Stelmach.- Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 

copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Manipulacja (psychologia) , Perswazja , Poradnik 

Sygnatura:  WG-KM/1378/316 

Nowości:  2020-09 

 

Manipulujemy innymi z różnych powodów. Chociażby dlatego, że niektórzy nie potrafią postępować inaczej, 

będąc z natury ludźmi złymi, noszącymi w sobie jakąś "pierwotną urazę". W swoim działaniu kierują się przede 

wszystkim emocjami negatywnymi, w szczególności zawiścią, strachem oraz poczuciem niższości. Dlatego chcą 

w każdej sytuacji kontrolować innych, a taka totalna kontrola staje się możliwa między innymi przez 

manipulację. Wystarczy przyjrzeć się zachowaniu wszelkiej maści wodzów lub naczelników autorytarnych bądź 

totalitarnych struktur, plemion, państw lub partii politycznych. Im większy jest ich strach i wyobcowanie, tym 

intensywniejsza staje się manipulacja, dokonywana głównie za pomocą propagandy, która obejmuje stopniowo 

coraz więcej obszarów życia członków określonych wspólnot lub zbiorowości.  

 

 

41. Śleboda / Małgorzata i Michał Kuźmińscy.- [Katowice] : Wydawnictwo 

Aleksandria, 2018. 

(Ślady Zbrodni) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anna Serafin (postać fikcyjna) , Sebastian Strzygoń 

(postać fikcyjna) , Górale , Murzasichle (woj. małopolskie, pow. tatrzański, gm. 

Poronin) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1354/K 

Nowości:  2020-09 

 

Anka Serafin, młoda doktor antropologii z Krakowa, jedzie w Tatry, by szukać własnej tożsamości. Znajduje 

trupa. Zmasakrowane zwłoki z Doliny Suchej Wody należą do starego górala. Historia zamordowanego Jana 

Ślebody wiedzie ku skrzętnie ukrywanej podhalańskiej przeszłości. To zabójstwo jest dopiero pierwszą ze 

zbrodni, które zdaja się karą za stare grzechy. Czy Anka i tabloidowy dziennikarz Sebastian Strzygoń odkryją, 
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kto zabija w Murzasichlu i dlaczego krwią ofiar maluje swastykę? Czy przekonają się, ile dla górali warta jest 

śleboda, czyli wolność?  

 

 

42. Trener osobisty : 365 dni z Iwoną Majewską-Opiełką.- Piaseczno : Heraclon 

International. Storybox.pl, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Samorealizacja , Szczęście , Poradnik 

Sygnatura:  WG-KM/1357/159.9 

Nowości:  2020-09 

 

 

Ten audiobook to 365 krótkich tekstów zawierających wiedzę pozwalającą lepiej poznać siebie, zrozumieć swoją 

siłę i nauczyć się wykorzystywać ją w budowaniu swojego szczęścia. Autorka zaleca, aby codziennie zrobić krok 

w stronę pełniejszego życia i podpowiada, jak to zrobić. Niczym osobisty trener prowadzi słuchacza do 

zbudowania cech pozwalających żyć szczęśliwie i działać skutecznie, pomaga także doskonalić kompetencje 

potrzebne do takiego życia - komunikację i zarządzanie sobą w czasie. Słuchacz nie tylko dowiaduje się, czym 

naprawdę są niektóre cechy, jak choćby poczucie własnej wartości czy proaktywność, i uczy się o nie dbać, ale 

dostaje również potężną dawkę motywacji do działania oraz inspiracji do działania kreatywnego. Wiele osób 

świadomie sterujących swoim rozwojem stwierdza, że choć życie zmienia się samemu, to ta książka z całą 

pewnością w tym pomaga.  

 

 

43. Tutto bene / Manula Kalicka, Zbigniew Zawadzki.- Piaseczno : Heraclon 

International. Storybox.pl, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby zaginione , Restauracje , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1347/K 

Nowości:  2020-09 

 

Smaczny kryminał z akcją rozpoczynającą się we włoskiej, ale warszawskiej restauracji "Tutto bene". Ginie 

kelnerka, śledztwo prowadzi komisarz Górzyański, właściciel niesfornego buldożka o imieniu Pedro i para 

pracowników knajpki Zosia I Grzegorz. Akcja toczy się żwawo, wątki się plączą, młodzi mają się ku sobie. Miła 

rozrywka na miłe popołudnie, najlepiej wówczas, gdy w kuchni pichcimy coś italskiego.  

 

 

44. Ucieczki z PRL / Jarosław Molenda.- [Warszawa] : Osorno : Bellona, 

copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Emigracja polityczna , Polityka wewnętrzna , 

Przekroczenie granicy nielegalne , Polska , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-KM/1359/94(438) 

Nowości:  2020-09 

 

Fenomenalne, wzruszające, często tragiczne historie Polaków, którzy nie mogąc znieść komunistycznego terroru 

decydują się na ucieczkę z Polski ludowej. Uciekinierzy porywali samoloty, kutry rybackie lub decydowali się na 

zdradę i pracę dla obcego wywiadu - wszystko by uwolnić się od panującego reżimu. Posłuchaj tych 

niezwykłych historii, których narratorem jest Cezary Żak i przenieś się w świat opisywanych bohaterów.  

Audiobook z efektami dźwiękowymi i muzyką.  
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45. Uwikłane w historię : bohaterki i zdrajczynie / Jarosław Molenda.- 

[Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl ; [Katowice] : w porozumieniu 

z Wydawnictwem Lira Publishing, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kossak, Zofia (1889-1968) , Skarbek-Giżycka, Krystyna 

(1908-1952) , Brystiger, Julia (1902-1975) , Szymańska, Halina Maria (1906-

1989) , Horodecka, Izabella (1908-2010) , Conti Di Mauro, Irena (1939-2009) , 

Wasilewska, Wanda (1905-1964) , Szwarc, Halina (1923-2002) , Sendlerowa, 

Irena (1910-2008) , Mańkowska, Klementyna (1910-2003) , Kobieta , Polska , 

Biografia 

Sygnatura:  WG-KM/1360/94(438) 

Nowości:  2020-09 

 

Która arystokratka została agentką? Czy „Krwawą Lunę” dręczyły wyrzuty sumienia? Dlaczego Irena Gelblum 

zmieniła nazwisko? Co, oprócz zainicjowania w Polsce Uniwersytetów Trzeciego Wieku, zawdzięczamy Halinie 

Szwarc? Najnowsza książka z serii biografii historycznych wydawnictwa Lira przedstawia sylwetki dziesięciu 

Polek, którym przyszło igrać z własnym życiem i historią. Bohaterki? Zdrajczynie? A może ofiary czasów,                  

w jakich przyszło im żyć?  

 

 

46. Walt Disney : biografia / Piotr Napierała.- Piaseczno : Heraclon International. 

Storybox.pl, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Disney, Walt (1901-1966) , Film amerykański , 

Producenci filmowi , Stany Zjednoczone , Biografia 

Sygnatura:  WG-KM/1365/929-052 

Nowości:  2020-09 

 

"Śmiech jest ponadczasowy. Wyobraźnia nie starzeje się. A marzenia są wieczne. Nie tworzymy filmów dla 

pieniędzy; zarabiamy pieniądze, by tworzyć filmy" - Walt Disney. Walt Disney to niejednoznaczna postać. 

Zarazem niezrównany showman i nieśmiały introwertyk; empatyczny kreator marzeń i perfekcjonistyczny tyran; 

obrońca tradycyjnych wartości i opisujących je opowieści, a przy tym wizjoner wpatrzony w pełną ambitnych 

planów przyszłość. Disney to jedna z tych charyzmatycznych postaci, które podobnie jak Nikola Tesla, Steve 

Jobs, Henry Ford czy Elon Musk okazali się dość szaleni, by wierzyć, że mogą zmienić świat… i rzeczywiście 

im się udało!  

 

 

47. Weranda na Czarcim Cyplu / Liliana Fabisińska.- Poznań : Wydawnictwo 

Filia ; [Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl, [2020]. 

(Jak pies z kotem / Liliana Fabisińska ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Policjanci DBN , Przyjaźń , Single (socjologia) 

DBN , Mierzeja Helska , Powieść obyczajowa , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1340/O 

Nowości:  2020-09 

 

Nina i Natalia nie znoszą się od pierwszego wejrzenia. Gdyby mogły, nie spotkałyby się nigdy więcej. Ale nie 

mają wyjścia… Los (oraz siostra przełożona, z którą się nie dyskutuje) sprawia bowiem, że trafiają do tego 

samego ciasnego pokoiku w sanatorium w Ciechocinku. Najbardziej niedopasowana para, jaką można sobie 

wyobrazić, skazana na siebie przez cztery długie tygodnie. Gorzej być nie może, prawda? Ależ może! Ukochany 

Niny wyjeżdża samotnie w podróż, która miała być ich poślubną, a firma pod jej nieobecność zaczyna dryfować 
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ku przepaści. Z kolei Natalia musi w tajemnicy przed siostrą przełożoną zniknąć z Ciechocinka na 24 godziny, 

by wykonać najważniejsze zdjęcie w swoim życiu. Na domiar złego w sanatoryjnym basenie pływa nieboszczyk. 

Wszystko wskazuje na to, że zabić go mogły tylko Nina i Natalia. Ale ani pogodna staruszka, ani zimna 

bizneswoman nie są takie, jak się wszystkim wydaje.  

 

 

48. Z jednej gliny / Liliana Fabisińska.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; 

[Piaseczno] : we współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przyjaźń , Tajemnica , Wybory życiowe , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1341/O 

Nowości:  2020-09 

 

Nora zajmuje się organizacją zajęć z ceramiki, choć właściwie za bardzo się na tym nie zna. Ma tylko warsztat, 

w którym pracował jej zaginiony w tajemniczych okolicznościach mąż. Teraz kobieta musi jakoś zarobić na 

utrzymanie pięciorga dzieci po tym, jak została zupełnie sama… Dołączają do niej Lena, Gośka i Marta. I każda 

z nich ma własne problemy do rozwiązania. Pierwsze spotkanie nie należy do najbardziej udanych. Z czasem 

jednak kobiety przekonują się, że kłopoty łatwiej pokonać, gdy ma się obok siebie życzliwe osoby. A przyjaźń to 

nie wytarty frazes, lecz wartość, dzięki której wszystko staje się prostsze. Cztery kobiety, różne jak cztery 

żywioły. A jednak, na przekór logice, zaczyna łączyć je piękna przyjaźń. Zniszczyć ją może tylko sekret, który 

ukrywa jedna z przyjaciółek.  

 

 

49. Zdrowaś mario / Aleksandra Pezda.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl ; [Warszawa] : Audioteka, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Medycyna niekonwencjonalna , Padaczka , Nowotwór , 

Marihuana , Wpływ na zdrowie , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-KM/1375/61 

Nowości:  2020-09 

 

Astma. Choroba Leśniowskiego-Crohna. Padaczka lekooporna. Stwardnienie rozsiane. Migrena. Nowotwory. 

Przewlekłe bóle. Lista chorób, w leczeniu których stosuje się medyczną marihuanę, jest długa. Ale medyczna 

marihuana to w Polsce temat tabu. Większości kojarzy się z odurzaniem, nie z leczeniem. Lekarze nie chcą jej 

przepisywać, mimo że teoretycznie od 2017 roku mają taką możliwość. Ale prawo jest martwe. Dlatego pacjenci 

stają się przestępcami. Bo państwo, jak mówi jeden z nich, niekoniecznie chce ich leczyć, za to za wszelką cenę 

chce ich utrzymać w trzeźwości. Aleksandra Pezda dociera do chorych, do ich bliskich, do lekarzy w Polsce i za 

granicą. Przygląda się mechanizmom, które sprawiają, że zdesperowani rodzice stają się przemytnikami i że 

ciężko chorzy ludzie są wyprowadzani z domu w kajdankach i sądzeni jak zbrodniarze. To niezwykle aktualny 

reportaż interwencyjny na temat, który dotyczy milionów z nas - choć nie zdajemy sobie z tego sprawy.  

 

 

50. Zielarnia nad Sekwaną / Liliana Fabisińska.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; 

[Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl, [2020]. 

(Jak pies z kotem / Liliana Fabisińska ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przyjaźń , Paryż (Francja) , Powieść 

obyczajowa , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1342/O 

Nowości:  2020-09 
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Nina ma na głowie firmę, rozrastającą się znacznie szybciej niż planowała, i rodzinną awanturę, która może na 

zawsze rozdzielić nierozłączne dotąd siostrzyczki Drop. Natalia, zamiast cieszyć się emeryturą, musi zmierzyć 

się z niespodziewaną sławą i wybrać między dwoma mężczyznami, energicznie starającymi się o jej rękę. Bilet 

do Paryża, dostarczony nieoczekiwanie w kopercie bez nazwiska nadawcy, uruchamia lawinę zdarzeń. Nina 

trafia do paryskiego więzienia, a zapis monitoringu wskazuje ją bez cienia wątpliwości jako bezwzględną 

morderczynię. Natalia rusza jej na pomoc... i trafia w sam środek historii, o której od pięćdziesięciu lat bardzo 

stara się zapomnieć. Rozpoczyna się szalona podróż przez Hel, Warszawę, oba brzegi Sekwany, małą wyspę                

z wielką historią i pewne ciche (do czasu!) uzdrowisko. A wszystko to w towarzystwie najbardziej niedobranych 

przyjaciółek na świecie, wśród smaków i aromatów francuskich dań, o których istnieniu nie ma pojęcia 

większość Francuzów…  

 

 

51. Żona bankiera / Cristina Alger ; [przekład Piotr Kuś].- Poznań : 

Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : we współpracy z Heraclon International. 

Storybox.pl, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bankierzy , Katastrofy lotnicze , Kobieta , Ludzie bogaci 

, Oszustwo , Przestępczość gospodarcza , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/1333/S 

Nowości:  2020-09 

 

Istnieje cały ukryty przed nami, odrębny świat, toczący się według własnych reguł. Świat brudnych pieniędzy, 

umieszczonych na podejrzanych kontach bankowych, świat należący do potężnych i niebezpiecznych ludzi. 

Kiedy Matthew Werner, bankier pracujący dla największego szwajcarskiego banku, ginie w katastrofie lotniczej, 

jego młoda żona musi uporać się nie tylko ze stratą ukochanego, lecz również z tajemnicami, które po sobie 

pozostawił. Z czasem Annabel zdaje sobie sprawę, że jego śmierć nie była przypadkowa, a ona sama znajduje się 

teraz na celowniku potężnych sił, których istnienia wcześniej nawet nie podejrzewała. Trzymający w napięciu 

thriller Cristiny Alger ukazuje świat globalnej finansjery i ukrytych pieniędzy, dla którego nie istnieją ani granice 

państwowe, ani prawo.  

 

 

Film 

 
 

 

1. Arkansas / reżyseria Clark Duke ; scenariusz Andrew Boonkrong, Clark Duke.- 

Warszawa : Monolith Films, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Brandon, John. Arkansa , Handel narkotykami , 

Przemytnictwo , Przestępczość zorganizowana , Arkansas (Stany Zjednoczone ; 

stan) , Adaptacja filmowa , Film fabularny , Dramat filmowy , Kryminał 

Sygnatura:  WG-F/1609/K 

Nowości:  2020-09 

 

 

Kyle (Liam Hemsworth) i Swin (Clark Duke) na zlecenie mafii zajmują się transportem dostaw kokainy. Pełnią 
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role trybików w przemytniczej machinie, którą kieruje tajemniczy Frog (Vince Vaughn). To praca, która nie 

wymaga myślenia, a jedynie sumiennego wywiązywania się z powierzonych kurierskich zadań. Obcowanie                 

z wartym tysiące dolarów białym proszkiem kusi, by snuć fantazje o bajecznym życiu z kontem wypełnionym 

dolarami. Zbytnia pewność siebie bywa jednak zgubna. Zamiast na drogę ku bogactwu, Kyle i Swin wkraczają 

na ścieżkę wiodącą ich wprost w objęcia śmierci.  

 

 

2. Baczyński / reżyseria, scenariusz Kordian Piwowarski.- Warszawa : Galapagos, 

[2013]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Baczyński, Krzysztof Kamil (1921-1944) , Miłość , 

Okupacja niemiecka Polski (1939-1945) , Poeci polscy , Żołnierze , Polska , Film 

biograficzny , Fabularyzowany dokument 

Sygnatura:  WG-F/1610/B 

Nowości:  2020-09 

 

 

"Baczyński" ma wiele warstw. Z jednej strony to opowieść o poecie i jego postrzeganiu rzeczywistości,                         

o potrzebie wystawiania się na śmiertelną próbę, by się spełnić i tworzyć. Z drugiej - o bezsensie wojny i sztuce, 

która jest ponadczasowa i nieśmiertelna. Podróż przez ostatnie lata życia wielkiego poety zamyka klamrą 

współczesne wydarzenie - slam poetycki zorganizowany w 2011 roku, w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin 

Baczyńskiego. Narrację filmu budują wiersze poety, relacje świadków wydarzeń sprzed lat, którzy znali go 

osobiście, oraz wypowiedzi młodych ludzi zafascynowanych jego twórczością. To film poetycko-biograficzny, 

który wymyka się znanemu dotychczas podziałowi na gatunki, kanonowi postrzegania dzieł filmowych. 

Zagadkowy i wieloznaczny jak poezja i życie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Każdy odbierze go po swojemu, 

zinterpretuje na własne potrzeby, będzie miał inne refleksje, odczucia. "Baczyński" jest pierwszą filmową próbą 

odpowiedzi na pytania dotyczące Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jakim był człowiekiem? Ile w jego życiu 

znaczyła miłość, wyobcowanie, wojna i okupacja? Co go inspirowało, pod wpływem jakich wydarzeń tworzył                 

i dlaczego zginął tak młodo?  

 

 

3. Córka Boga / reżyseria Małgorzata Szumowska ; scenariusz C.S. McMullen.- 

Warszawa : Kino Świat, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bunt , Kobieta , Przywództwo , Sekty i nowe ruchy religijne 

, Film fabularny , Dramat filmowy , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1616/DF 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Nastoletnia Selah (Raffey Cassidy) urodziła się i wychowała w tajemniczej sekcie składającej się z kobiet                      

i sprawującego nad nimi władzę absolutną przywódcy, nazywanego Pasterzem (Michiel Huisman). Mężczyzna 

jest jednocześnie strażnikiem, nauczycielem i kochankiem kobiet, które dzielą się na żony i córki. Choć Selah 

została wychowana jako córka Pasterza, już wkrótce stanie się jego żoną. Seria koszmarnych wizji                                 

i wstrząsających objawień sprawia jednak, że dziewczyna zaczyna kwestionować rzeczywistość i swoją lojalność 

wobec niebezpiecznego guru.  
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4. Gorący temat / reżyseria Jay Roach ; scenariusz Charles Randolph.- Warszawa : 

Monolith Films, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fox News Channel , Dziennikarze , Kobieta , Molestowanie 

seksualne , Opór (postawa) , Stacje telewizyjne , Telewizyjne programy 

informacyjne , Stany Zjednoczone (USA) , Film fabularny , Film biograficzny , 

Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1611/DF 

Nowości:  2020-09 

 

Stacja The Fox News to jedna z największych telewizji informacyjnych w USA. Praca w niej otwiera drzwi do 

wielkiej dziennikarskiej kariery i równie wielkich pieniędzy. Żeby ją dostać i utrzymać, a potem wspiąć się po 

szczeblach kariery, trzeba zadowolić jej twórcę i despotycznego szefa Rogera Ailesa. W przypadku kobiet 

pracujących w stacji, słowo "zadowolić" ma bardzo dosłowne znaczenie. Zaczyna się od niewybrednych żartów, 

aluzji, a kończy na erotycznych propozycjach nie do odrzucenia. Ten stan rzeczy trwa przez lata, a dziennikarki 

stacji przechodzą koszmar. Odmowa obcowania z Ailesem grozi nie tylko zastopowaniem kariery, ale 

wyrzuceniem z pracy i wilczym biletem na rynku. Trzy kobiety będące na różnych szczeblach medialnej drabiny 

znajdują w sobie siłę, by wreszcie powiedzieć DOŚĆ. Jednak Ailes nie zamierza się poddać bez walki. 

Dysponuje wielką władzą, fortuną i kontaktami na politycznych szczytach. Nikt jeszcze się nie spodziewa, że ta 

konfrontacja zadecyduje o losie milionów kobiet na całym świecie.  

 

 

5. Jak zostałem gangsterem : historia prawdziwa / reżyseria Maciej Kawulski ; 

scenariusz Krzysztof Gureczny.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Przestępcy , Przestępczość zorganizowana , 

Przyjaźń , Polska , Film fabularny , Film sensacyjny 

Sygnatura:  WG-F/1617/S 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

"Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa" to film o przyjaźni i miłości w czasach, w których pozwolenie 

sobie na emocje może okazać się tragiczne w skutkach. W życiu Bohatera liczą się tylko dwie osoby - najbliższy 

przyjaciel i ukochana kobieta, a światem jego interesów rządzi przemoc. Akcja filmu zaczyna się w latach 70-

tych - już wtedy młody Bohater wie, że adrenalina smakuje bardziej niż mleko w proszku. Z czasem odkrywa też 

pragnienie pieniędzy, władzy i bycia ponad prawem. Rozpoczyna się transformacja, a jego gangsterski talent 

rozkwita. Wspólnie z przyjacielem buduje własną armię. Oparta na faktach historia Bohatera po raz pierwszy 

pokazuje prawdziwe oblicze polskich mafiosów: zaczynali w kreszowych dresach i stworzyli organizację 

przestępczą, która przez chwilę panowała nad całym krajem. Finał tej historii nie został jednak napisany 

pociskami i krwią - czasem słowo rani mocniej niż kula, a miłość i przyjaźń mogą być lekarstwem, nawet                    

w najbardziej okrutnych rękach.  

 

6. Judy / reżyseria Rupert Goold ; scenariusz Tom Edge.- Warszawa : Monolith 

Films, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Garland, Judy (1922-1969) , Quilter, Peter. End of the 

Rainbow , Aktorzy amerykańscy , Piosenkarze amerykańscy , Adaptacja filmowa , 

Film fabularny , Film biograficzny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1612/B 

Nowości:  2020-09 
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Judy Garland, cudowne dziecko sceny i wielkiego ekranu, dziewczyna, która podbiła serca światowej 

publiczności dzięki niewinnej urodzie, niezwykłemu głosowi i charyzmie. Wraz z wielkim sukcesem przyszła 

samotność, nieszczęśliwe miłości, cztery burzliwe małżeństwa, a z czasem coraz mniejsze zainteresowanie 

publiczności, gorsze kontrakty, chałtury. Największym pragnieniem zmęczonej życiem artystki jest teraz 

zapewnienie spokojnego bytu ukochanym dzieciom. Judy prawie pogodziła się z faktem, że najlepsze już za nią. 

I wtedy pojawia się niezwykła propozycja. Okazuje się, że w Londynie Garland wciąż jest wielką gwiazdą,                 

a publiczność pragnie oglądać ją na najlepszych scenach. Czy Judy jest wciąż gotowa na kolejny skok                          

w nieznane? Czy aby zapewnić szczęście dzieciom, zdecyduje się zostawić je na długie miesiące? Czy 

tajemniczy młody mężczyzna, może być tym, na którego czekała całe życie?  

 

 

7. Lew / reżyseria Ludovic Colbeau-Justin ; scenariusz Alexandre Coquelle, 

Matthieu Le Naour.- Warszawa : Monolith Films, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy psychicznie , Psychiatrzy , Tajni współpracownicy 

służb specjalnych , Uprowadzenie , Film fabularny , Komedia 

Sygnatura:  WG-F/1613/KF 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Zamknięty w szpitalu psychiatrycznym Léo Milan (Dany Boon) bezskutecznie próbuje przekonać lekarzy, że jest 

tajnym agentem o pseudonimie Lew. Zajmujący się jego terapią doktor Romain (Philippe Katerine) podchodzi 

do tych rewelacji z dystansem. Cierpiący na mitomanię pacjenci, którym wydaje się, że są kimś innym, to                     

w  końcu jego codzienność... Kiedy jednak narzeczona psychiatry zostaje w dramatycznych okolicznościach 

uprowadzona, nie ma wyjścia. Musi zaufać swemu podopiecznemu i wraz z nim rusza tropem tajemniczych 

porywaczy.  

 

 

8. Piekielna głębia 3 / reżyseria John Pogue ; scenariusz Dirk Blackman.- Warszawa 

: Galapagos, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rekiny , Żarłacz biały , Film fabularny , Film akcji 

Sygnatura:  WG-F/1614/S 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

 

Na małej wyspie Little Happy dr Emma Collins i jej zespół monitorują szkółkę morską, w której rozmnażają się 

wielkie, białe rekiny. Sielankowa egzystencja wioski zostaje przerwana, gdy były chłopak Emmy przybywa                

w poszukiwaniu trzech morderczych rekinów, których matka, Bella, została genetycznie zmodyfikowana, aby 

być bardzo inteligentną... i niebezpieczną istotą. Potomstwo Belli odziedziczyło geny zabójców i jeśli zdoła 

przekazać je dalej, życie, jakie znamy, może się skończyć się na zawsze. Przygotuj się na najbardziej 

śmiercionośny powrót na głębokie błękitne morze!  
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9. Pokój tajemnic / reżyseria Christian Volckman ; scenariusz Eric Forestier, 

Christian Volckman.- Warszawa : Monolith Films, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Nawiedzone domy , Poronienie , 

Przeprowadzka , Spełnianie życzeń , Tajemnica , Film fabularny , Dramat filmowy , 

Horror , Fantasy 

Sygnatura:  WG-F/1615/G 

Nowości:  2020-09 

 

 

Matt i Kate przenieśli się właśnie z Nowego Jorku do kupionej okazyjnie rezydencji na odludziu. Szczęście 

kochającej się pary mąci tylko jedna rzecz. Mimo starań, nie mogą mieć dzieci. Kate bowiem już dwukrotnie 

poroniła. Podczas urządzania domu odkrywają ukryte drzwi prowadzące do tajemniczego pokoju. Przypadkiem 

okazuje się, że każde życzenie wypowiedziane w jego wnętrzu staje się rzeczywistością. Nieważne czy chodzi                

o oryginał Van Gogha, milion dolarów czy najbardziej luksusowe stroje. Czemu by więc nie zażyczyć sobie 

potomka? Nie mają pojęcia, że będą żałować tej prośby do końca życia.  

 

 

10. Przetrwać do świtu / reżyseria Matt Eskandari ; scenariusz Doug Wolfe.- 

Warszawa : Kino Świat, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezprawna izolacja , Lekarze , Rodzina , Rozbój , 

Zakładnicy , Film fabularny , Film akcji 

Sygnatura:  WG-F/1618/S 

Nowości:  2020-09 

 

 

 

Legenda kina akcji - nagrodzony Złotym Globem Bruce Willis ("Szklana pułapka") jako były szeryf, walczący               

o życie swojej rodziny, w pełnym napięcia thrillerze producentów "Irlandczyka" i "Bogów ulicy". Po nieudanym 

napadzie dwaj bracia siłą wdzierają się do domu okrytego złą sławą lekarza, Richa (Chad Michael Murray). 

Jeden z przestępców podczas akcji został ciężko ranny i wymaga natychmiastowej operacji. Chcąc wymusić na 

lekarzu jak najszybszą interwencję, napastnicy biorą jako zakładników jego żonę i córkę. W obliczu 

śmiertelnego zagrożenia Rich i niechętny mu ojciec, Frank (Bruce Willis) - niegdyś najtwardszy szeryf                       

w okolicy, będą musieli połączyć siły, aby przetrwać noc i uratować rodzinę.  

 

 

11. Rodin / reżyseria, scenariusz Jacques Doillon.- Warszawa : Kondrat-Media, 

[2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Claudel, Camille (1864-1943) , Rodin, Auguste (1840-

1917) , Miłość , Relacje międzyludzkie , Rzeźba fracuska , Rzeźbiarze francuscy , 

Film fabularny , Film biograficzny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1619/B 

Nowości:  2020-09 

 

 

August Rodin (Vincent Lindon), francuski artysta, prekursor nowoczesnego rzeźbiarstwa. Poznajemy podczas 

pracy nad dantejską Bramą Piekieł. Realizacja wielkiego dzieła początkowo miała mu zająć kilka lat, jednak 

zabrała artyście niemal cztery dekady. W filmie poruszony jest również wątek miłosny Rodina z rzeźbiarką 
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Camille Claudel (Izïa Higelin). Nominowana do Złotej Palmy w Cannes (2017), poruszająca opowieść o Roman-

sie sławnego francuskiego rzeźbiarza i jego uczennicy, kochanki i muzy Camile Claudel.  

 

 

12. Stulecie Winnych / reżyseria Piotr Trzaskalski ; scenariusz Ilona Łepkowska [i 

inni].- Warszawa : Telewizja Polska, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Grabowska-Grzyb, Ałbena (1971- ). Stulecie Winnych , 

Winni (rodzina fikcyjna) , I wojna światowa (1914-1918) , Miłość , Relacje 

międzyludzkie , Rodzina , Brwinów (woj. mazowieckie, pow. pruszkowski, gm. 

Brwinów) , Adaptacja filmowa , Film fabularny , Film obyczajowy , Film 

historyczny , Serial filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1618/O 

Nowości:  2020-09 

 

Serial opowiada o losach rodziny Winnych z podwarszawskiego Brwinowa, wplecionych w najważniejsze 

wydarzenia XX wieku. Akcja rozpoczyna się z chwilą wybuchu I. wojny światowej, a kończy po stu latach -                

w czasach współczesnych. Opowieść stanowi wnikliwy portret polskiego społeczeństwa przedstawiony na tle 

burzliwej, stuletniej historii. Winni towarzyszą historycznym rodzinom Lilpopów, Wieruszów-Kowalskich                   

i Iwaszkiewiczów. Willa Stawisko, będąca pomnikiem historii polskiej literatury XX wieku, powstaje przy 

pomocy Winnych i przy ich zaangażowaniu tętni życiem.  

 

 

13. Wierzę w Ciebie / reżyseria Andrew Erwin, Jon Erwin ; scenariusz Jon Erwin, 

Jon Gunn.- Warszawa : Monolith Films, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Camp, Jeremy (1978- ) , Henning-Camp, Melissa Lynn 

(1979-2001) , Chorzy na nowotwory , Cierpienie , Miłość , Piosenkarze 

amerykańscy , Wiara , Film fabularny , Film biograficzny , Melodramat 

Sygnatura:  WG-F/1621/B 

Nowości:  2020-09 

 

 

Jeremy Camp jest wielką gwiazdą chrześcijańskiej muzyki. Sprzedaje miliony płyt, a jego koncerty zapełniają 

stadiony. Największym źródłem jego szczęścia jest jednak odwzajemniona miłość do cudownej Melissy. Wydaje 

się, że życie nie może być bardziej idealne. Aż do dnia, gdy na zakochanych spada dramatyczna wiadomość. 

Melissa jest ciężko chora, a szanse na przeżycie są bardzo niewielkie. Mimo starań najlepszych lekarzy, terapia 

nie przynosi rezultatów. Jeremy i Melissa nie zamierzają się jednak poddać, a sił dodaje im wiara. Czy miłość               

i moc modlitwy zdołają pokonać śmierć? Czy zakochani odnajdą sens w cierpieniu, które gotował im los? 

Porywająca opowieść o tym, że wiara, nadzieja i miłość sprawiają, że nigdy nie jesteśmy zdani tylko na siebie.  

 

 

14. Zabójczy żywioł / reżyseria Polish Michael ; scenariusz Cory M. Miller.- 

Warszawa : Kino Świat, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ewakuacja , Huragan , Policjanci , Złodzieje , Portoryko 

(Stany Zjednoczone ; państwo stowarzyszone) , Film fabularny , Film akcji , Dramat 

filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1622/S 

Nowości:  2020-09 
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Do wybrzeża Portoryko nadciąga monstrualny huragan. Zdegradowany policjant (Emile Hirsch) zostaje 

wyznaczony do nadzorowania ewakuacji mieszkańców zagrożonego żywiołem apartamentowca. W akcji 

pomagają mu doktor Trey i jej ojciec – emerytowany detektyw Ray (Mel Gibson). Dramatyczną sytuację 

komplikuje groźny i nieprzewidywalny gang złodziei, który w tym samym czasie zamierza obrabować sejf, 

mieszczący się w ewakuowanym budynku. Troje bohaterów musi stawić czoła bezwzględnym przestępcom                  

i rosnącemu w siłę, niszczycielskiemu żywiołowi.  

 

 

15. Zenek / reżyseria Jan Hryniak ; scenariusz Marta Hryniak, Ilona Łepkowska.- 

Warszawa : Telewizja Polska, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Martyniuk, Zenon (1969- ) , Disco polo , Muzyka 

rozrywkowa polska , Piosenkarze polscy , Sukces , Zespoły muzyczne , Polska , 

Film fabularny , Film biograficzny , Film muzyczny 

Sygnatura:  WG-F/1623/M 

Nowości:  2020-09 

 
 

"Zenek" to oparta na biografii Zenona Martyniuka historia chłopaka z podlaskiej wsi, który realizuje swoje 

wielkie marzenie: śpiewa i bawi ludzi. Film ukazuje drogę Zenona do wielkiego sukcesu, który osiągnął dzięki 

uporowi, ciężkiej pracy i wielu wyrzeczeniom. Król disco polo jest tylko jeden!  
 


