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Nowości 2021 - GRUDZIEŃ 
 

 

Literatura piękna 

 
 

 1. A ja na Ciebie zaczekam / Magdalena Kordel.- Kraków : Wydawnictwo Znak - 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amnezja , Boże Narodzenie , Kłamstwo , Kobieta , 

Obietnica , Relacje międzyludzkie , Rodzina , Uczucia , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

 

Emilia budzi się w szpitalu. Mówi w niezrozumiałym języku, a pamięć podsuwa jej strzępy dawno zapomnianych 

wydarzeń. Jedyną osobą, która ją rozumie, jest młoda pielęgniarka z Polski. Co stało się przed wielu laty? I dla-

czego Emilia nie może przestać myśleć o wypatrzonym w antykwariacie portrecie dziewczyny w granatowym 

płaszczu? Ernestyna wciąż wraca myślami do rodzinnej Warszawy. Choć może się wydawać, że zapomniała                   

o danej dawno temu obietnicy, wie, że w tym roku będzie inaczej. Zrobi wszystko, by po raz ostatni stanąć                     

w bramie na Nowym Świecie i wypatrywać zbłąkanego wędrowca. Anastazja ma same kłopoty – po raz kolejny 

nie dostała się na wymarzone studia, okłamuje rodziców, nie ma pracy. Pocieszenia szuka w aromatycznej gorącej 

czekoladzie i rozmowach z tajemniczym starszym panem przy stoliku u Wedla. Tymczasem święta coraz bliżej,               

a ona wie jedno: w tę Wigilię nie opuści swojej babci Ernestyny nawet na krok. Dzieli je wiek i odległość, ale 

łączy jedno – w tę Wigilię będą potrzebować prawdziwego cudu.  

 

 

 2. Aleksandra / Agnieszka Panasiuk.- Katowice : Wydawnictwo Szara Godzina, 

2021. 

(Na Podlasiu / Agnieszka Panasiuk ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aktorzy , Dwory , Kobieta , Relacja romantyczna , Tancerze 

, Wypadki , Podlasie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-12 
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Lato 1887 roku. Aleksandra, młoda aktorka i tancerka, olśniewa warszawską publiczność i łamie męskie serca. 

Nieszczęśliwy wypadek zmusza ją do powrotu w rodzinne strony – na Podlasie, gdzie zaprzyjaźnia się z carskimi 

urzędnikami i żołnierzami, a jednocześnie organizuje patriotyczne koncerty i uczy na polskiej pensji. Spokój 

Aleksandry burzą demony przeszłości. Musi zmierzyć się z trudną rodzinną historią i wspomnieniami niesz-

częśliwej miłości. Co wybierze? Karierę na deskach teatru w stolicy czy życie u boku ukochanego mężczyzny na 

podlaskiej prowincji? Antonia, Cecylia i Aleksandra – trzy kobiety. Trzy odmienne losy. Trzy tomy cyklu powie-

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

Aleksandrę.  

 

 

 3. American psycho / Bret Easton Ellis ; with an introduction by Irvine Welsh.- 

London : Picador an imprint of Pan Macmillan, [2015]. 

(Picador Classic) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kariera , Maklerzy giełdowi , Masowi zabójcy , Yuppie , 

Stany Zjednoczone (USA) , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-O/j.ang. 

Nowości:  2021-12 

 

 

Is evil something you are? Or is it something you do? Patrick Bateman has it all: good looks, youth, charm, a job 

on Wall Street, reservations at every new restaurant in town and a line of girls around the block. He is also                     

a psychopath. A man addicted to his superficial, perfect life, he pulls us into a dark underworld where the 

American Dream becomes a nightmare... With an introduction by Irvine Welsh, Bret Easton Ellis's American 

Psycho is one of the most controversial and talked-about novels of all time. A multi-million-copy bestseller hailed 

as a modern classic, it is a violent black comedy about the darkest side of human nature.  

 

 

 4. Anomalia / Hervé Le Tellier ; przełożyła Beata Geppert.- Warszawa : Filtry 

Wydawnictwo, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anomalie pogodowe , Czas , Lot , Ojcostwo , Przestrzeń , 

Rzeczywistość alternatywna , Samoloty pasażerskie , Sobowtór , Francja , Stany 

Zjednoczone (USA) , Powieść psychologiczna , Science fiction , Thriller 

Sygnatura:  WG-fr. 

Nowości:  2021-12 

 

 

Książka, która w 2020 roku otrzymała najbardziej prestiżową nagrodę literacką we Francji – Prix Goncourt                      

i sprzedała się dotąd w samej tylko Francji w milionie egzemplarzy. Anomalia flirtuje z thrillerem i science-

fiction, elementy psychologicznej powieści obyczajowej godzi z surrealnymi, puszcza oko do netfliksowych 

seriali, a zarazem jest ultraliteracką konstrukcją, piętrzącą intertekstualne poziomy. Autorowi faktycznie udało się 

niemożliwe: stworzył oparty na suspensie bestseller dla szerokiej publiczności, a zarazem dzieło, które zadowoli 

najbardziej wyrafinowanych czytelników. Autor został również wyróżniony „polskim Goncourtem” – Liste 

Goncourt: le Choix Polonais. 
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 5. Arabska kochanka / Tanya Valko.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński 

Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Islam , Kobieta , Małżeństwo , COVID-19 , Relacje 

międzyludzkie , Miłość , Arabia Saudyjska , Izrael , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-12 

 

 

Kiedy nie wiadomo, czy za chwilę będziemy zdrowi i żywi, oddajemy się uczuciom, dzięki którym zapominamy  

o otaczającym nas złu. Tak też robią bohaterowie "Arabskiej kochanki", powieści, której akcja toczy się na 

Bliskim Wschodzie - w Królestwie Arabii Saudyjskiej i w Izraelu - w czasach przeklętej przez wszystkich 

pandemii COVID-19. Jakie są arabskie kochanki? Czy każda jest gorąca jak wulkan i piękna jak koraniczna, 

rajska hurysa? Czy Marysia Salimi zalicza się do tych niezwykłych kobiet? Czy znów zejdzie się z byłym mężem, 

milionerem Hamidem Binladenem, a może definitywnie oddała serce innemu? Czy Izraelczyk Jakub Goldman jest 

jej wart i czy zapragnie tak zwariowanej kobiety? A szara myszka Daria Salimi? Oczyści się z ciężkich zarzutów             

i urządzi sobie życie? Potrafi jeszcze kogoś pokochać? Może odnajdzie swą młodzieńczą miłość i będzie jednak 

szczęśliwa? Co słychać u Doroty, protoplastki rodu i matki tych dwóch nieustannie sprawiających kłopoty 

dorosłych córek? Czy sprosta wymaganiom męża, doktora al-Ridy, który jako minister zdrowia ma na głowie 

pandemię w Królestwie Arabii Saudyjskiej? Czy jakaś arabska kochanica nie wkradnie się w jego łaski? Nadia 

Binladen, córka Marysi i wnuczka Doroty, to już nie dziecko, ale atrakcyjna pannica, a to niesie swoje konsek-

wencje.  

 

 

 6. Arcykapłanka / Sylwia Bies.- Czerwionka-Leszczyny : Wydawnictwo Vectra, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ezoteryka , Kobieta , Problemy małżeńskie , Przepowiednie , 

Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-12 

 

 

 

Małżeństwo Aleksandry i Rafała przechodzi kryzys. Mnożą się wzajemne oskarżenia i wyrzuty. Po kolejnej kłótni 

z mężem kobieta wychodzi do pobliskiego parku, by ochłonąć. Niespodziewanie wpada na dawną przyjaciółkę, 

która przed blisko dwudziestu laty zaginęła bez śladu. Aleksandra zdążyła się już pogodzić z tym, że nigdy więcej 

nie zobaczy Sabiny. Kobiety odnawiają relację, a koleżanka ze szkolnej ławki wprowadza ją w tajemniczy świat 

ezoteryki. Aleksandra ma nadzieję, że z pomocą tarota uda jej się uratować małżeństwo. Zamiast tego przekonuje 

się, jak niszczycielską moc potrafią kryć w sobie wróżby. W tej historii nic nie jest oczywiste. Kto z bohaterów 

gra w otwarte karty, a kto z miną pokerzysty próbuje ograć pozostałych?  
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7. Arka / John Lynch ; z angielskiego przełożył Piotr W. Cholewa.- Warszawa : 

Ringier Axel Springer, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  FBI , Amerykanie , Fundusz inwestycyjny , Korupcja , 

Projektanci mody , Przedsiębiorstwo rodzinne , Wrogie przejęcie , Ameryka Łacińska , 

Polska , Ukraina , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2021-12 

 

Sensacyjno-kryminalna opowieść o przestępstwach biznesowych w czasach kryzysu finansowego na początku 

XXI w. Historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami z życia autora. Młody, ambitny, pełen pomysłów 

amerykański projektant mody Truman Chase przyjeżdża do Polski, by ratować rodzinny interes i postawić na nogi 

upadającą firmę odzieżową. Tu odnajduje miłość i zaczyna odnosić sukces zawodowy. Sprawy komplikują się, 

gdy na horyzoncie pojawia się pozbawiony skrupułów i niebezpieczny inwestor – globalny fundusz inwestycyjny 

ARKA, reprezentowany przez nieokrzesanego Latynosa Fernanda. Fernando prowadzi szemrane interesy pomię-

dzy Europą Wschodnią i Ameryką Łacińską, a na jego drodze stają skorumpowani ukraińscy politycy i FBI. By 

spłacić dług powstały w wyniku złych inwestycji Fernando postanawia dokonać wrogiego przejęcia i zawłaszczyć 

dobrze prosperującą polską firmę Trumana. Czy życie Trumana i jego najbliższych jest w niebezpieczeństwie? 

Czy uda mu się rozwikłać zagadkę i ocalić firmę?  

 

 

 8. Arytmia i kwarantanna / Tomasz Jastrun.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 

copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby ludzi , COVID-19 , Epidemie , Kwarantanna 

(medycyna) , Osoby w wieku starszym , Osoby w wieku średnim , Małżeństwo , 

Pisarze , Rodzina , Mężczyzna , Życie codzienne , Warszawa (woj. mazowieckie) , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

Tomasz Jastrun zmierzył się z pandemiczną rzeczywistością w charakterystyczny dla siebie sposób – poetycką 

opowieścią o codzienności w kwarantannie. Arytmia i kwarantanna to opowieść złożona z dwóch części, które              

w nieoczywisty sposób wzajemnie się dopełniają, a puenta książki zdaje się otwierać całą opowieść. Czy to 

znaczy, że bohater Arytmii został wymyślony przez bohatera Kwarantanny? Jest nim już niemłody pisarz, który 

jak miliony Polaków żyje w czasach zarazy. Czasach, gdy wszystko stanęło na głowie. Trudno się więc dziwić, że 

także jego małżeństwo, zamknięte w czterech ścianach mieszkania na wysokim piętrze w bloku, przeżywa trudny 

czas. To historia, która ukazuje groteskę kwarantanny w prywatnym i społecznym życiu. To także opowieść                      

o tajemniczych zniknięciach, kłopotach wieku średniego oraz dramacie starzenia się. A także obraz tego jak 

zaskakujące i surrealistyczne bywa nasze codzienne życie.  
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 9. Bardzo długie popołudnie / Inga Vesper ; z języka angielskiego przełożył Jacek 

Żuławnik.- Warszawa : Słowne Mroczne - Burda Media Polska, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czarni , Osoby zaginione , Pracownicy domowi , Sekrety 

rodzinne , Kalifornia (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2021-12 

 

 

Jest lato 1959 roku, kalifornijskie słońce wypala wypielęgnowane trawniki przed domami w Sunnylakes. Pewnego 

bardzo długiego popołudnia w tej sielskiej atmosferze przedmieścia znika Joyce Haney. Tego samego dnia Ruby 

Wright udaje się do pracy, spodziewając się, że czeka tam na nią to, co zawsze: obowiązki domowe, których nie 

cierpi, obolałe stawy, pogarda ze strony białych pracodawców… a także światełko w mroku codzienności: 

życzliwość Joyce. Zamiast tego znajduje dwójkę przerażonych dzieci i plamę krwi na podłodze w kuchni. Po 

Joyce nie ma śladu. Do sprawy zostaje przydzielony detektyw Mick Blanke, który niedawno trafił do Sunnylakes  

z Nowego Jorku i szybko odkrywa, że klucz do zagadki znajduje się w rękach Ruby, nikt bowiem tak dobrze jak 

ona nie zna tajemnic kryjących się za wykrochmalonymi, idealnie gładkimi zasłonami. Tyle że czarnoskórych 

pomocy domowych na amerykańskim Południu nie prosi się o pomoc w śledztwie. Ich o nic się nie prosi…   

 

 

 10. Bez planu B / Wioletta Piasecka.- Katowice : Wydawnictwo Szara Godzina, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przyjaźń , Trudne sytuacje życiowe , 

Współzawodnictwo , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

 

Renata ma wspaniałą rodzinę, wciąż jednak szuka poklasku w towarzystwie i w życiu zawodowym. Ewa zaś jest 

singielką, która stawia na karierę w korporacji. Nie ma czasu na rodzinę, przyjaźń czy choćby przelotne romanse. 

Niespodziewanie w firmie, w której pracują, dochodzi do zmiany prezesa. Stery w korporacji i w życiu przejmują 

intrygi, plotki i wzajemne oskarżenia. Przyjaźń kobiet przeradza się w rywalizację, a ich wybory zaskakują. Naraz 

na ich drodze pojawia się… No właśnie! Co takiego wywróci życie Renaty i Ewy do góry nogami? Czy znajdą              

w sobie odwagę, by zmierzyć się z igraszkami losu? Nowa, dynamiczna, pełna polotu, a jednocześnie refleksyjna 

powieść Wioletty Piaseckiej "Bez planu B" pokazuje, że trzeba zaufać życiu. To ono pisze najlepsze scenariusze. 

Wyrzucając nas z siodła, daje szansę na poznanie prawdy o sobie, a niekiedy na znalezienie szczęścia - czasem na 

innym kontynencie, a czasem we własnym domu.   

 

 

 11. Bez szwanku / Philippa East ; tłumaczenie Emilia Skowrońska.- Warszawa : 

Harde Wydawnictwo - Time Spółka Akcyjna, 2021. 

 

 

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

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2021-12 
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Mijają trzy miesiące, odkąd Sarah nie płaci czynszu. Zarządzająca nieruchomością Jenn wchodzi do małego 

londyńskiego mieszkania, gdzie gra radio, a na małym stole jadalnym stoją nakrycia dla trzech osób. I rozkła-

dające się ciało zwinięte na kanapie… Jak to możliwe, że minął prawie rok, zanim ktoś je znalazł? Kto płacił jej 

czynsz? Kogo ofiara oczekiwała na obiedzie w noc śmierci? Jenn jest zdeterminowana, by odkryć te tajemnice, ale 

ma własne demony, z którymi musi się zmierzyć…  

 

 

 12. Biały Kafka / Grzegorz Kozera.- Słupsk : Wydawnictwo Dobra Literatura, 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alkoholicy , Alkoholizm , Dziennikarze , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

 

 

 

Gorzka i ironiczna opowieść o alkoholowym uzależnieniu zdegradowanego dziennikarza. Jedyną wartością, która 

może ocalić bohatera z pijackiego piekła, jest miłość. Tylko czy w alkoholowym zatraceniu, wśród wielu 

spotykanych przypadkowo kobiet, bohater potrafi odnaleźć tę jedną, którą naprawdę pokocha?   

 

 

 13. Boska komedia / Dante Alighieri ; nowy przekład Jarosława Mikołajewskiego ; 

[fotografie Jacek Poremba].- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dusze zmarłych , Kara (religia) , Zaświaty , Poemat 

Sygnatura:  WG-82-1 

Nowości:  2021-12 

 

 

 

Nowe, wyjątkowe, najbliższe oryginałowi tłumaczenie Boskiej Komedii Dantego. Relacja z najbardziej śmiałej              

i bogatej podróży w dziejach ludzkości – wędrówki po zaświatach. Polscy czytelnicy mają do dyspozycji wiele 

tłumaczeń tego dzieła – pięknych, poetycko porywających, ale pokazujących wyłącznie w przybliżeniu to, co dla 

samego Dantego-poety było nie mniej ważne od poetyckości: to, co zobaczył, poznał, usłyszał, przeżył                          

w zaświatach Dante-wędrowiec, bohater własnego poematu. Dante – zdaniem tłumacza – nigdzie nie napisał, że 

świat, o którym opowiada, był snem, czy przestrzenią wyobraźni. Autor Boskiej Komedii w niemal każdym 

wersie zaświadcza, że nie jest fantastą, lecz świadkiem, obserwatorem, reporterem. I jeśli wierzyć tej perspe-

ktywie, w 1321, roku śmierci Dantego, w którym ukończył dzieło, ludzie żyjący na ziemi dostali od niego jedyne 

w historii świadectwo wędrówki przez całe zaświaty, od początku do końca. Jedyny taki przekład Boskiej 

Komedii, w którym nie są ważne piękne gładkie rymy, lecz sensy i szczegóły znaczące dla „reporterskiej 

wędrówki Dantego”. Wydanie wzbogacone jest fotografiami Jacka Poremby.  
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 14. Bratnia dusza / David Diop ; przełożył Jacek Giszczak.- Warszawa : 

Wydawnictwo Cyranka, 2021. 

(Seria Prozatorska Cyranki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  I wojna światowa (1914-1918) , Cierpienie , Nienawiść , 

Okrucieństwo , Poczucie winy , Senegalczycy , Zemsta , Żołnierze , Powieść 

historyczna 

Sygnatura:  WG-fr. 

Nowości:  2021-12 

 

I Wojna Światowa. Alfa Ndiaye, Senegalczyk, który nigdy wcześniej nie opuszczał rodzinnej wioski, walczy                  

w szeregach armii francuskiej. Pewnego dnia jego przyjaciel Mademba Diop, zostaje poważnie ranny. Nie chce 

umierać w męczarniach. Błaga Alfę, by go dobił. Ten jednak nie znajduje w sobie odwagi, by spełnić prośbę 

przyjaciela. Gdy Mademba umiera, Alfę zaczynają dręczyć wyrzuty sumienia. Pragnie pomścić kompana i odku-

pić swoją przewinę. Rozpoczyna makabryczny rytuał. Nocami zakrada się za linię wroga, by zabijać niebies-

kookich niemieckich żołnierzy; odcina im dłonie i zanosi je na francuską stronę. Początkowo jego towarzysze 

patrzą nań z podziwem, wkrótce jednak pojawiają się plotki, że Alfa, czarnoskóry tyralier, nie jest wcale boha-

terem, lecz czarownikiem – pożeraczem dusz.  

 

 

 15. Całusy Lenina / Yan Lianke ; przełożyła Katarzyna Sarek.- Warszawa : Państwowy 

Instytut Wydawniczy, 2020. 

([Proza Dalekiego Wschodu]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Korupcja , Ludzie a zwierzęta , Psy , Urzędnicy , Władza , 

Chiny , Powieść obyczajowa , Satyra 

Sygnatura:  WG-chiń. 

Nowości:  2021-12 

 

Czwarta dostępna w tłumaczeniu na język polski książka Yan Lianke nie pozostawia żadnych wątpliwości – oto 

mamy kolejne dzieło jednego z najbardziej utalentowanych i bezlitosnych kronikarzy współczesnych Chin. Na 

pozór mamy do czynienia z komedią, lecz trudno o komedię czarniejszą – urzędnicy są bez reszty skorumpowani  

i cierpią na gigantomanię, poddana ich władzy społeczność kalek − brutalna, nieuczciwa i podstępna, a mające 

przynieść wszystkim dostatek mauzoleum Lenina – absurdalnie przeskalowane (położone w zagubionej w górach 

wiosce, wymiarami odpowiada dokładnie pekińskiemu mauzoleum Mao Zedonga). Gorzki śmiech zamiera równie 

szybko, jak się rodzi, a wymazywana prawda o historii – motyw powracający w twórczości.  

 

 

 16. Cecylia / Agnieszka Panasiuk.- Katowice : Wydawnictwo Szara Godzina, 2021. 

(Na Podlasiu / Agnieszka Panasiuk ; t. 2) 

 

 

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

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

Podlasie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-12 
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Podlasie w 1874 roku. Mieszkający tu Polacy mierzą się z represjami carskiego zaborcy. Wierni Kościoła 

unickiego cierpią prześladowania. W tych trudnych czasach do panny Cecylii Turawskiej z Białej los wreszcie się 

uśmiecha. Cecylia, uważana za dziwaczkę z powodu wielkiej nieśmiałości, postanawia odmienić swoje życie                   

i otwiera się na świat i ludzi. Dołącza do podziemnego seminarium nauczycielskiego i rusza z pomocą 

represjonowanym unitom. Odkrywa przy tym w sobie pokłady macierzyńskiego ciepła, otacza bowiem serdeczną 

opieką pozbawioną miłości półsierotę, syna carskiego urzędnika. Z odwagą podejmuje się też niebezpiecznych 

wyzwań. Czy jednak na tej pełnej przygód drodze spotka mężczyznę, któremu będzie chciała oddać serce? 

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

rozgrywającego się na Południowym Podlasiu w drugiej połowie XIX stulecia. Poznaj Cecylię.  

 

 

 17. Chąśba / Katarzyna Puzyńska.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bóstwa , Kradzież , Mitologia słowiańska , Obrzędy , 

Przedmioty magiczne , Stworzenia fantastyczne , Zabójstwo , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-12 

 

 

Co mają wspólnego zrzędliwy starzec z drewnianą nogą (który jest tylko zwykłym katem), niezbyt potężnej 

budowy chłopak (który do wszelkich przygód ma dość ambiwalentny stosunek) oraz pewna pyskata dziewczyna 

(która posiada, co prawda, znamię w kształcie śnieżynki, ale absolutnie nie jest ściganą przez wszystkich, żeby ją 

spalić na stosie i utopić, boginką zimy Marzanną)? Otóż ta trójka nie ma ze sobą absolutnie nic wspólnego. Kto 

jednak słyszał o tym, by Rodzanice tak przędły nić życia, aby komukolwiek cokolwiek ułatwić? Zamir, Strzebor              

i Mora muszą zjednoczyć siły we wspólnej sprawie, choć tak naprawdę nie znają nawet celu swojej wędrówki,              

a za wskazówkę mają jedynie niezbyt zrozumiałą przepowiednię wołchwa. Ze świątyni w grodzisku wykradziona 

zostaje tarcza powierzona mieszkańcom przez Jarowita, znanego ze sporego (i dość krwawego) temperamentu 

boga wojny i wiosny. A zbliża się wiosenna równonoc, zostało więc dosłownie kilka dni na odzyskanie zguby                

i zażegnanie niebezpieczeństwa. Jakby tego było mało, odnalezione zostaje ciało kobiety. Najwyraźniej została 

zamordowana. Rozpoczyna się poszukiwanie związku jej śmierci z nagłym wyjazdem i dziwną obietnicą, której 

złożenie wymogła na mężu. W lesie znajduje się odmieniec - chromy chłopiec. Czy to on zmieni losy grodziska? 

A może nawet całego Królestwa? Jeszcze tego nie wiesz, ale to ty zdecydujesz, oczywiście na tyle, na ile 

bohaterowie ci pozwolą! Tylko uważaj, bo w bezkresnym lesie czai się Leszy. No i jeszcze banda stolemów, ale 

kto by się przejmował olbrzymami cztery razy większymi od człowieka. Tak czy inaczej, wiadomo jedno - topór 

wszystko zakończy.  

 

 

18. Chwała meksykańskim zakonnicom! / Barbara Kwinta.- Warszawa : Prószyński i 

S-ka - Prószyński Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziadkowie i wnuki , Kobieta , Krawiectwo , Miłość , Odwaga 

, Wybory życiowe , Kraków (woj. małopolskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 
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Kochająca planowanie i rutynę Emilia Starska wsiada do życiowego rollercoastera. Po przeczytaniu listu od 

zmarłej mamy dochodzi do wniosku, że nie może wyjść za Dawida. Jej narzeczony to jednocześnie syn właścicieli 

wielkiej firmy odzieżowej, w której na stanowisku kierowniczym pracuje także Emilia. Dziewczyna zmyka z wła-

snego ślubu, traci pracę i wyjeżdża, by dowiedzieć się, kogo i co kocha najbardziej. Uciekająca panna młoda 

chroni się pod skrzydłami najlepszej przyjaciółki Lien. By odciąć się od życiowego kataklizmu, udaje się na kilka 

dni do domu rodzinnego. Podczas sprzątania strychu znajduje walizki babci Zofii - słynnej krakowskiej krawco-

wej. W jednej z nich odkrywa pomysł na swoje nowe życie. Urocza i dowcipna powieść o zmianach i wyborach, 

odwadze bycia sobą i nienazwanym "czymś więcej".  

 

 

 19. Cicho, cichutko / Ignacy Karpowicz.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Relacje międzyludzkie , Rodzina , Samotność , Trudne sytuacje 

życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-12 

 

 

 

Saga po Karpowiczowemu przewrotna. Pewnej wigilijnej nocy Michał (Miś) wymyka się śmierci. Ma dwa lata, 

gdy giną jego rodzice i siostrzyczka. Dorasta pod opieką ciotki, w ciszy. Ucieczki szuka w wirze swobodnego, 

wielkomiejskiego życia, w którym często towarzyszy mu najlepszy przyjaciel, Pisarczyk. Annie wymyka się 

miłość. Jej rodzice są przesiedleńcami znad Dniepru. Przeżyli strategiczne zatopienie własnej wsi w czasie wojny. 

„Topieni”, jak mówią we wsi polscy sąsiedzi. A „topieni” nie powinni wydawać się za miejscowych. I dlatego 

Anna chce uciec wraz ze swoim ukochanym Piotrem. Teraz do dzieła przystępuje Pisarczyk. Ze skrawków 

wspomnień, opowieści i tropów rekonstruuje historie Misia i Anny. Śledzi, co połączyło i zagmatwało życie tych 

dwojga. Wreszcie może zostać opowiedziane to, o czym dotąd było cicho, cichutko… Ignacy Karpowicz w fikcji 

nawiązuje luźno do rzeczywistych zdarzeń, łączy minione z teraźniejszym, tragiczne z komicznym, zmienia 

punkty widzenia i narracje, tworząc sagę przewrotną, odważną i porywającą.  

 

 

 20. Córka fortuny / Isabel Allende ; przełożyła Marta Jordan.- Wydanie pierwsze w 

tej edycji.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gorączka złota , Kobieta , Problemy społeczne , Sieroty , 

Chile , Kalifornia (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść obyczajowa , Romans 

historyczny 

Sygnatura:  WG-chil. 

Nowości:  2021-12 

 

Ile człowiek jest w stanie zrobić dla miłości? Jak wiele może dla niej poświęcić? Chile, połowa XIX wieku. Przed 

drzwiami domu bogatej rodziny Sommersów zostaje znaleziona maleńka Eliza, niemowlę zawinięte w męską 

kamizelkę i włożone do skrzynki po marsylskim mydle. Zaskoczone tym rodzeństwo przygarnia jednak dziecko              

i tworzy dla niej dostatni, spokojny dom. Jednak życie Elizy nie będzie spokojne. Pełne będzie niebezpiecznych 

przygód, dramatycznych przeżyć i całkowitej odmiany losu. Kiedy dziewczyna zakocha się pierwszą - silną, 

pełnej determinacji - miłością w niewłaściwym mężczyźnie, a ten ucieknie z kraju, postanowi wyruszyć za nim do 

Ameryki, która akurat w tych czasach przeżywa gorączkę złota i najazd tych, którzy chcą się na tym złocie 

dorobić fortuny. Eliza pozna ludzi prawych i zdeprawowanych, pomocnych i tych,  którzy  będą  chcieli  ją  wyko- 
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rzystać. Podczas poszukiwań trafi do pierwszych kalifornijskich miast, o ile tak można nazwać skromne budy, 

burdele i więzienie. Zetknie się z bezprawiem, biedą i rozczarowaniem, a także z pełnymi ślepej nadziei poszuki-

waczami fortuny. Isabel Allende po raz kolejny udowodniła swoje mistrzostwo. Brawurowo połączyła romans, 

powieść historyczno-obyczajową ze sporą dawką awanturniczych przygód. Córka fortuny to wspaniała opowieść  

o mądrości kobiet i o dziewczynie, która postanowiła uciec ze złotej klatki, żeby odnaleźć swoje przeznaczenie.   

 

 

 21. Crimen : opowieść sensacyjna z XVII wieku / Józef Hen.- [Warszawa] : 

Wydawnictwo MG, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Majątki ziemskie , Miłość , Ojcowie i synowie , Powroty , 

Śmierć bliskiej osoby , Zabójstwo , Polska , Ukraina , Powieść historyczna , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

 

Gdzieś na pograniczu dzisiejszej Polski i Ukrainy na Pogórzu Sanockim stoi chudy i zaniedbany majątek 

Błudnickich. Do niego zdąża po ośmiu latach wojny i rosyjskiej niewoli syn tego domu Tomasz. Ojciec jego                   

w niejasnych okolicznościach stracił niedawno życie. Nie zdążyli się spotkać. Syn czuje, że musi tę pośpieszną 

śmierć wyjaśnić. Wiele pytań, mało odpowiedzi. Od czego zacząć, kto może być zabójcą. Czy miejscowy infamis, 

czy zbójnicka gromada, czy możny sąsiad, który tak szybko przejął ich dobra ziemskie. A jak to w życiu się 

zdarza zazwyczaj – na drodze staje mu piękna kobieta i miłość przychodzi znienacka. Snująca się jak dym po 

rzece opowieść sensacyjna z XVII wieku – czasów Zygmunta III Wazy. Wspaniale pokazane sylwetki szlach-

ciców i szlachetków, łotrów i infamisów, spotkania katolików, arian, muzułmanów i żydów, zwykłych chłopów               

i jednej szczególnej wieśniaczki.  

 

 

 22. Cuda Cichej Nocy / Agnieszka Stec-Kotasińska.- Poznań : Wydawnictwo 

Replika, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Kobieta , Prezenty , Relacja romantyczna 

, Rozstanie , Wrocław (woj. dolnośląskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

 

Jest taki szczególny czas, pełen cudów, kiedy wokół pachnie igliwiem, a ludziom spełniają się marzenia. 

Przedświąteczny okres to nie jest dobry moment, żeby zostać porzuconą przez ukochanego, zwłaszcza kiedy już 

planuje się ślub. A jednak to właśnie przydarza się Jagodzie. Jej narzeczony oświadcza, że w ich związku wieje 

nudą, po czym odchodzi w siną dal. Jagoda jest załamana, ale życie toczy się dalej, święta za pasem, więc 

pewnego dnia wybiera się do jednej z wrocławskich galerii handlowych po prezenty dla bliskich. W tym samym 

czasie na podobny pomysł wpada Mikołaj, muzyk, który po śmierci narzeczonej zamieszkał we Wrocławiu                      

i podjął pracę w szkole muzycznej, gdzie uczy dzieci gry na saksofonie. W sklepie Jagoda i Mikołaj nieocze-

kiwanie wyciągają ręce po tę samą zabawkę… Co wyniknie z tego przypadkowego spotkania dwójki zranionych 

ludzi? Czy będą umieli otworzyć się na nową miłość? A może święta to naprawdę czas cudów?  
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 23. Czas nadziei / Joanna Kruszewska.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cukiernicy , Rodzina , Sekrety rodzinne , Zdrada małżeńska , 

Podlasie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

 

 

Czas na Podlasiu mija powoli, a spokojne wieczory otulają ciepłem na długie godziny. Pachnące słodyczą wnętrze 

małej cukierni, wydaje się być idealnym miejscem na chwilę odpoczynku i zadumy przy filiżance gorącej 

czekolady. W takich chwilach dobrze jest mieć tuż obok dłoń, która przyjaźnie ułoży się na ramieniu i da znać, że 

wszystko co dobre, niekoniecznie jest za nami. Rodzinne tajemnice powoli wychodzą na światło dzienne. Helena 

staje się beztrosko nieuważna, przyjmując za pewnik stałość własnego małżeństwa. Małgorzata postanawia 

pozostawić sprawy własnemu biegowi i nie ingerować w to, co szykuje dla niej los. Nawet gdy ten przekornie 

postanowił przyciągnąć do siebie ludzi, którzy z założenia nie powinni być razem.  

 

 

 24. Czerwony Wilk / Jen Williams ; przekład: Zuzanna Lamża.- Łódź : Feeria - JK 

Wydawnictwo, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Las , Matki i córki , Samobójstwo , Sekrety 

rodzinne , Seryjni zabójcy , Żałoba , Anglia (Wielka Brytania) , Kryminał , Powieść , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2021-12 

 

Była dziennikarka Heather Evans powraca do rodzinnego domu. Uciekając stamtąd w wieku szesnastu lat, 

obiecała sobie, że jej noga już nigdy więcej nie postanie w tym miejscu. Teraz jednak musi tu wrócić, ponieważ             

w tajemniczych okolicznościach samobójstwo popełniła jej matka. Porządkując rzeczy zmarłej, Heather dokonuje 

przerażającego odkrycia: znajduje stertę listów, które jej matka otrzymała od odsiadującego dożywocie seryjnego 

mordercy kobiet – Michaela Reave’a, znanego jako Czerwony Wilk. O czym wiedziała matka kobiety? Dlaczego 

się zabiła? I, skoro Czerwony Wilk siedzi w więzieniu, dlaczego dochodzi do kolejnego morderstwa, popełnio-

nego dokładnie w jego stylu? Heather na pewno nie jest gotowa na prawdę, ale musi ją poznać. Mroczny niczym 

baśnie braci Grimm, pełen tajemnic i niespodziewanych zwrotów akcji thriller przerazi i zafascynuje każdego 

czytelnika.  

 

 

 25. Cztery dramaty / Cyprian Norwid ; wstęp i opracowanie Kazimierz Braun.- 

Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2019. 

(Biblioteka Narodowa. Seria 1,  ISSN 0208-4104 ; nr 332) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) , Dramat (gatunek 

literacki) , Literatura polska , Antologia , Dramat (gatunek literacki) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-821.162.1-2 

Nowości:  2021-12 
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W czasie, gdy Norwid pisał sztuki teatralne, romantyzm odnosił największe tryumfy, potem się przesilał, w końcu 

odchodził w przeszłość. Późna twórczość Norwida-dramaturga przypada więc na okres, gdy wielcy poeci 

dramatów już nie tworzą. Rozmijając się ze współczesnymi, czwarty wieszcz przecierał jednak ścieżki nowym 

polskim wizjonerom i poetom teatru: Wyspiańskiemu, Witkacemu, Różewiczowi. „Aktor”, „Za kulisami – 

Tyrtej”, „Pierścień Wielkiej-Damy”, „Kleopatra i Cezar” to sztuki pełnospektaklowe, napisane przez dojrzałego 

poetę i myśliciela i uznawane za jego najdonioślejsze dokonania w tej dziedzinie. Żaden z wymienionych utworów 

nie został opublikowany za życia autora. Ponadto jedynie „Pierścień Wielkiej-Damy” zachował się w całości,                 

a trzy pozostałe teksty przetrwały ze znacznymi uszkodzeniami.  Edycja Biblioteki Narodowej podaje je w formie 

możliwie wiernej zamierzeniom autora i najbardziej czytelnej. Korzysta przy tym z dorobku pionierów badań nad 

Norwidem i wydawców jego dzieł, m.in. Zenona Przesmyckiego, Juliusza Wiktora Gomulickiego oraz Juliana 

Maślanki. Opracowania podjął się Kazimierz Braun, który od lat bada twórczość dramatyczną Norwida oraz 

wyreżyserował w teatrach i w telewizji wszystkie zawarte w tomie sztuki.  

 

 

 26. Czy naprawdę schamieliśmy? : nieznane eseje, szkice, opowiadania i felietony / 

George Orwell ; przełożył Bartłomiej Zborski.- Warszawa : Warszawskie 

Wydawnictwo Literackie Muza, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kultura masowa , Literatura , Pisarze angielscy , Polityka , 

Społeczeństwo , Europa , Antologia , Esej , Felieton , Opowiadania i nowele , Szkic 

literacki 

Sygnatura:  WG-82-92 

Nowości:  2021-12 

 

Niepublikowane dotychczas w języku polskim eseje, artykuły prasowe, felietony i inne formy literackie Czy 

naprawdę schamieliśmy? Rudyard Kipling – rzecznik brytyjskiego imperializmu czy wybitny, choć niedoceniany 

poeta? Kim byli „błotni nurkowie”? Jak dalece charakter naszego pisma świadczy o nas samych? Co mieli 

wspólnego Lenin i Jack London? Jakie są najpiękniejsze odmiany i gatunki brytyjskich róż? Na czym polega 

specyfika ogłoszeń matrymonialnych? Kim są naprawdę zbrodniarze wojenni? Jak pociski rakietowe V-1 i rakiety 

balistyczne V-2 zmieniły zwyczaje Anglików? Dlaczego poprawność polityczna zadecydowała o tym, że 

przemilczano biografię Stalina pióra Lwa Trockiego? Jest w tym zbiorze wielka polityka, są doniosłe kwestie 

społeczne powojennej Europy, ale też ciekawe obserwacje i refleksje dotyczące kultury masowej, angielskiej 

przyrody oraz wielkiej i popularnej literatury. Czytelnik znajdzie tu dwa utwory młodzieńcze, a także fragmenty 

notatnika literackiego zawierającego notatki i zapiski z ostatniego okresu życia pisarza: dają one obraz tego, co 

autor Roku 1984 zapewne by napisał, gdyby nie jego przedwczesna śmierć. Wnikliwie i z właściwym sobie 

humorem, ironią i polotem Orwell opowiada zarówno o sprawach ważkich, jak i o drobiazgach, z których składa 

się życie. Jak stwierdził jeden z jego biografów, „zawsze poniekąd kochał wszystko to, przeciw czemu się 

buntował”.  

 

 

 27. Dama z blizną / Izabela Szylko.- Warszawa : Studio O'Rety, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kampania wyborcza prezydencka , Policjanci , 

Uprowadzenie , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść , Kryminał , Political 

fiction 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 
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W trakcie kampanii prezydenckiej jeden z kandydatów zostaje zamordowany. Wszystko wskazuje, że to zabójstwo 

polityczne. Prowadzący śledztwo komisarz Hardy nie ufa oczywistym rozwiązaniom. Kiedy wychodzą na jaw 

tajemnice z przeszłości, sprawy zaczynają się komplikować. Gra o władzę staje się grą o życie. Czy zabójstwo 

polityka wiąże się z wcześniejszym uprowadzeniem jego żony? Kto zyskał na śmierci kandydata? A kto najwięcej 

straci?   

 

 

 28. Dewocje / Anna Ciarkowska.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa 

Wydawnicza Foksal, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dojrzewanie , Katolicyzm , Kobieta , Religijność , 

Społeczności lokalne , Tożsamość osobista , Wsie , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

 

 

To mogło zdarzyć się wszędzie, bo wszędzie są matki i ojcowie, Sklepowe, Listonoszki i ciotki Jadwigi, wszędzie 

są Katechetki i łysiejący proboszczowie. To mogło zdarzyć się każdemu, ale zdarzyło się jej. A przecież niczym 

szczególnym na ten cud nie zasłużyła, bo żyła jak wszyscy, ze sprawiedliwie przydzielonym losem, z niedzielami  

i świętami, z żalem za grzechy, z cierpieniem, które uszlachetnia, i Bogiem, który za złe karze. Może tylko 

modliła się inaczej i mniej bała się wieczności.  

 

 

 29. Diabli taniec / Emilia Szelest.- Białystok : Niegrzeczne Książki - Wydawnictwo 

Kobiece Łukasz Kierus, 2021. 

(Bieszczadzkie demony / Emilia Szelest ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konkursy i festiwale muzyczne , Policjanci , Prokuratorzy , 

Tajemnica , Bieszczady (góry) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

Kiedy wydaje ci się, że jesteś u celu, szalony taniec zaczyna się od nowa. W Bieszczadach tajemnice nigdy się nie 

kończą. Tym razem młoda prokurator i były śledczy będą musieli zmierzyć się ze sprawą, w której ktoś bardzo się 

stara ukryć prawdziwe motywy. Podczas festiwalu muzycznego ginie kilkoro młodych ludzi. To rytualne 

samobójstwo czy masowe morderstwo? Magda będzie musiała dojść do prawdy, tym razem jednak na własną 

rękę. Damian wyjeżdża bowiem do Krakowa, aby pomóc dawnym kolegom z policji i ponownie przeniknąć do 

przestępczego półświatka, o którym tak bardzo chciał zapomnieć. Wszystko staje się jeszcze trudniejsze, gdy 

Magda i Damian uświadamiają sobie, że nie sposób wygrać z pożądaniem. Dla obojga rozpoczyna się niebezpie-

czny taniec z wrogiem i tylko od ich sprytu będzie zależało, czy uda się przejąć w nim prowadzenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 30. Do syta / Michał Cichy.- Kraków : Wydawnictwo Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Medytacja , Życie codzienne , Esej 

Sygnatura:  WG-821.162.1-4 

Nowości:  2021-12 

 

 

 

 

Michał Cichy - czuły obserwator codzienności, piewca urody zwykłego życia - tym razem z właściwą sobie 

uważnością przygląda się ludzkiemu wnętrzu, odsłaniając ukryte w nim lęki, niepokoje i pragnienia. Można tę 

książkę czytać na wiele sposobów. Jako literacki dziennik człowieka, który rezygnując z udziału w bezrozumnym 

pędzie miasta, spędza letnie wieczory w herbaciarni o znaczącej nazwie Będę Później. Jako zaproszenie do 

wejścia na ścieżkę medytacji, która uczy bycia dla siebie dobrym. Wreszcie jako kojącą, a zarazem przejmująco 

osobistą opowieść o odzyskiwaniu harmonii ze światem, pokonywaniu własnych demonów i dojrzewaniu do 

miłości. O tym, jak uwolnić się z krępujących więzów i żyć do syta.   

 

 

 31. Dobra siostra / Sally Hepworth ; przełożyła Magda Witkowska.- Warszawa : 

Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bliźnięta , Matki i córki , Relacje międzyludzkie , Rodzina , 

Tajemnica , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-austral. 

Nowości:  2021-12 

 

 

Najnowsza powieść autorki bestsellerowej "Teściowej". Dobra i zła… tylko która jest którą? Siostry Fern i Rose    

z pozoru łączy więź, jaka może być tylko między prawdziwymi bliźniaczkami. Role są ustalone - Rose to ta 

odpowiedzialna, podczas gdy Fern uważana jest za ekscentryczną. Mimo różnic są sobie jednak bardzo oddane                 

i chronią się nawzajem od najmłodszych lat. A poczucie bezpieczeństwa było im szczególnie potrzebne, gdyż ich 

matka była socjopatką ukrywającą przed całym światem swoją okrutną naturę. Jedynie Rose to widziała - Fern 

zawsze dostrzegała w ludziach tylko dobrą stronę. Wiele lat temu Fern zrobiła jednak coś bardzo, bardzo złego,             

a Rose nikomu o tym nie powiedziała. I zapomniała o tym, póki siostra nie zaoferowała jej pomocy przy realizacji 

marzenia o dziecku. I choć zauważa z przerażeniem, że wybory siostry mogą nie skończyć się dobrze dla nich obu, 

to nie widzi, że Fern szuka w tym wszystkim jednego - klucza do tajemnic, które Rose okazuje się również 

skrywać przed światem. A gdzieś w tle nadal pozostaje potwór z dzieciństwa - okrutna matka.  

 

 

 32. Dobrze, że jesteś / Gabriela Gargaś.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Przyjaźń , Tęsknota , Zakochanie , 

Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

 



15 
 

W mroźny, grudniowy wieczór ulice Warszawy wypełnia gwar świątecznych przygotowań, a gwiazdkowy nastrój 

rozgrzewa wszystkie serca. Wśród zabieganych mieszkańców stolicy jest też ona – dziewczyna, która tęskni. 

Borys nie wierzy w magię świąt i zdecydowanie odrzuca wszystko, co związane z Bożym Narodzeniem. Praca jest 

dla niego najważniejsza nawet wtedy, gdy inni zajmują się przystrajaniem choinki i pakowaniem prezentów dla 

najbliższych. Wszystko zmienia się, kiedy los stawia na jego drodze Zoję. Rudowłosa, spontaniczna, roześmiana – 

jest jego ciepłym promieniem słońca w mroźny dzień. Zakochani szybko orientują się jednak, że spotkali się nie  

w tym miejscu i nie w tym czasie, a miłość nie jest w stanie przyćmić wszystkiego, co ich dzieli. W chwili 

rozstania obiecują sobie jedno – jeśli za dwa lata o tej porze wciąż będą za sobą tęsknić, dadzą sobie jeszcze jedną 

szansę. Gdy Zoja z drżącym sercem i nadzieją w oczach dociera na miejsce spotkania, odkrywa, że Borysa tam nie 

ma. Może zapomniał o ich umowie? A może ułożył sobie życie bez niej? Czy to możliwe, że po prostu przestał ją 

kochać? Przecież ona tęskniła za nim każdego dnia… Dobrze, że jesteś to zimowa, nostalgiczna opowieść, która 

otuli wasze serca. Gabriela Gargaś opowiada o odwadze do bycia sobą, blaskach i cieniach prawdziwej miłości             

i przyjaźni, która pomaga przetrwać najtrudniejszy czas. Bo niekiedy trzeba po prostu uwierzyć z całych sił, 

pomóc losowi i ruszyć dalej!  

 

 

 33. Dom (nie)spokojnej starości / Anna Kasiuk, Alek Rogoziński.- Warszawa : 

Agencja Wydawniczo-Reklamowa Skarpa Warszawska, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Humor , Kobieta , Domy pomocy społecznej , Osoby w wieku 

starszym , Relacja romantyczna , Tajemnica , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

 

Losy czterech kobiet krzyżują się w jednym miejscu. W dodatku takim, które mało komu dobrze się kojarzy... 

Kiedy Ludmiła i Emilia trafiają do domu opieki dla seniorów, są pewne, że wszystko, co w życiu najlepsze, mają 

już dawno za sobą. Paradoksalnie to samo myśli Justyna, młodsza od nich o dwadzieścia lat kierowniczka tej 

placówki, rozwódka, zdradzana latami przez męża i to z jej byłą najlepszą przyjaciółką. Jedyną kobietą, która ma 

jeszcze nadzieję na to, że czeka ją coś dobrego, jest Lena, zbuntowana nastolatka, która pomaga pensjonariuszom 

jako wolontariuszka Kiedy okaże się, że jesień życia wcale nie musi być monotonna i nudna, dom spokojnej 

starości zamieni się w dom bardzo niespokojnej starości, na jaw wyjdą mrożące krew w żyłach tajemnice                      

z przeszłości starszych pań, a we wszystko wmiesza się niesforny Amor, nagle okaże, że placówce, którą 

wszystkie cztery kobiety zaczęły traktować jak swój dom, grozi zamknięcie. Aby ją uratować potrzeba cudu! Na 

szczęście zbliża się pora, kiedy cuda lubią się wydarzać...  

 

 

 34. Dramat staroindyjski / Bhasa, Kalidasa ; przekład, wstęp i opracowanie Maria 

Krzysztof Byrski.- Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo 

Ossolineum, 2017. 

(Biblioteka Narodowa. Seria 2,  ISSN 0406-0636 ; nr 260) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bhasa , Kālidāsa , Dramat (gatunek literacki) , Literatura 

indyjska , Antologia , Dramat (gatunek literacki) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-82-2 

Nowości:  2021-12 
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Kiedy niebianie odmówili zajęcia się sztuką teatru, Brahma przekazał stosowną wiedzę Bharatamuniemu, a ten 

przysposobił do roli aktorów swoich stu synów. Pierwsze widowisko odbyło się w święto Proporca Indry, 

upamiętniające zwycięstwo niebian nad antyniebianami, a jego treść była odpowiednia do okoliczności premiery. 

Niebianie wpadli w zachwyt, antyniebianie wręcz przeciwnie: w geście zemsty odebrali aktorom mowę, pamięć            

i zdolność ruchu. Interwencja Indry nie rozwiązała problemu, Bharatamuni zwrócił się więc o pomoc do Brahmy. 

To wtedy został wzniesiony budynek teatralny, a jego poszczególne części powierzono opiece wybranych niebian. 

Ta mityczna opowieść pokazuje, jak w dramacie staroindyjskim sprawy ludzkie łączą się z boskimi. To tylko 

jeden z aspektów tej bogatej, bardzo sformalizowanej i bardzo różnorodnej zarazem sztuki. Zachód od wieków 

fascynuje się kulturą Indii, a teatr zajmuje w niej wyjątkowe miejsce.  

 

 

 35. Drzewko szczęścia / Magdalena Witkiewicz.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Drzewo genealogiczne , Heraldyka , 

Rodzina , Sekrety rodzinne , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

 

Tej zimy zejdzie lawina... śmiechu! Kornelia Trzpiot, dość leciwa dama, podczas wieczerzy wigilijnej oznajmia 

rodzinie, że do szczęścia, zarówno doczesnego, jak i wiekuistego, potrzebny jest jej wyłącznie herb. Nikt z osób 

zebranych przy stole nie zdaje sobie sprawy, że jest to głęboko przemyślana strategia naprawiania relacji 

rodzinnych, uknuta przez Kornelię i jej przyjaciela proboszcz w noc przed pierwszymi roratami. Rodzina bowiem 

stara się ukryć przed seniorką rodu różne sekrety. Ale Kornelia widzi wszystko. Herb jest tylko pretekstem. 

Najważniejsze jest to, by scalić na nowo nieco rozsypującą się rodzinę. Bo to w rodzinie tak naprawdę jest siła.             

A resztę da się załatwić, także tytuł szlachecki... Uroczy rodzinny galimatias. Będziecie się śmiać i fantastycznie 

bawić! To jedna z tych książek Magdaleny, które lubię najbardziej!  Alek Rogoziński  

 

 

36. Duch / Arnold Bennett ; tłumaczenie Jerzy Łoziński.- Poznań : Zysk i S-ka 

Wydawnictwo, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchy , Klątwa , Kobieta , Lekarze , Relacja romantyczna , 

Śpiewacy , Powieść grozy 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2021-12 

 

 

 

Wciągająca i pełna niesamowitych zwrotów akcji powieść grozy, która łączy w sobie opowieść o duchach                     

i historię miłosną. Gdy młody lekarz Carl Foster widzi Rosettę Rosę, piękną i tajemniczą gwiazdę londyńskiej 

opery, od razu zostaje zauroczony. Nie może przestać o niej myśleć, a wkrótce zaczyna zauważać coraz więcej 

dziwnych wydarzeń i zbiegów okoliczności, związanych z tą kobietą, a jego samego zaczyna prześladować 

zagadkowa upiorna postać. Kiedy w tajemniczy sposób umiera inny zakochany w Rosie mężczyzna, Carl zaczyna 

podejrzewać, że jej urok wiąże się ze śmiertelną klątwą.  
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 37. Dybuk mniemany / Andrzej Bart.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Getto warszawskie , Pisarze , Polacy , Żydzi , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść autobiograficzna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

 

 

 

Andrzeja Barta odwiedza niespodziewany gość. Jest arogancki, inteligentny i nie znosi sprzeciwu. Oznajmia, że 

właśnie jego wybrał na powiernika historii swojego życia. Pisarz, niechętny temu pomysłowi, szybko orientuje się, 

że tym razem to nie on będzie rozdawał karty. W najnowszej powieści Barta prywatne zapiski autora z lat 2019-

2020 przeplatają się z pełną zwrotów akcji, fascynującą opowieścią o przedwojennej Warszawie, niemieckiej 

okupacji i życiu w getcie. Są w niej i żydowscy policjanci, i polscy szmalcownicy. Zagłada i ocalenie. Poczucie 

winy, brawura, ludzka słabość, ale też poszukiwanie miłości.   

 

 

 38. Dziedziczka / K. N. Haner.- Warszawa : Edipresse Książki - Wydawnictwo 

Edipresse, copyright 2021. 

(Pink Book) 

(Efekt Ericka / K. N. Haner) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Relacje międzyludzkie , Spisek , Tajemnica , Powieść 

obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

Megan Donell ma wszystko: urodę, talent, kochających rodziców i gigantyczną fortunę. Jej rodzina jest jedną                   

z najbogatszych w Nowym Jorku. Mimo to Meg nie zachowuje się jak typowa miliarderka. Nie lubi luksusu                    

i przepychu, chce do wszystkiego dojść sama i ciężko na to pracuje. Kończy studia w najbardziej prestiżowej 

szkole kulinarnej na świecie, zamierza zostać szefem kuchni. Nagle na jej drodze staje przystojny Erick Evans, 

który zmienia jej życie o 180 stopni. I wszystko byłoby dobrze, gdyby Evans nie miał tylu tajemnic, a w jego 

spojrzeniu nie czaiłby się niepokojący mrok. Czy Meg ulegnie jego urokowi?  

 

 

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

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

(Seria z Noel / Richard Paul Evans ; [t. 1]) 

 

 

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

Powroty , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2021-12 

 

Miliony fanów, noce w luksusowych hotelach, podróże pierwszą klasą. Życie Jacoba Churchera, uwielbianego 

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

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

Zagracony rodzinny dom oprócz rupieci kryje bolesne wspomnienia i prawdę o  jego  przeszłości.  To  przed  nimi 
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pisarz całe życie uciekał. Teraz będzie musiał zmierzyć się z tym, co boli najbardziej. Czy w podróży do własnej 

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

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

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

i autobiograficzna książka Richarda Paula Evansa.  

 

 

 40. Era Zwodnika / Wojciech Terlecki.- Bydgoszcz : Bibliotekarium - Nevicom 

Waldemar Műlhstein, 2020. 

(Rubieże Rzeczywistości) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Medycyna , Policjanci , Sekty i nowe ruchy 

religijne , Zjawiska paranormalne , Powieść , Science fiction , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

 

"Era Zwodnika" to historia sensacyjna, z elementami science fiction. Akcja powieści rozpoczyna się w amazon-

skiej dżungli, a kończy w arabskim mieście Doha. Świat przyszłości znajduje się w kryzysie związanym z upad-

kiem cywilizacji i niszczeniem gospodarki przez nieroztropnych polityków. Być może ten upadek nie jest efektem 

niedoskonałości natury ludzkiej, lecz celowym działaniem, mającym za cel spowolnienie rozwoju Homo sapiens. 

Może rozwiązanie tej zagadki znajdziemy w Piśmie Świętym, w kilku początkowych wersach Genesis? W wyniku 

intrygi kryminalnej oraz choroby, z tą tajemnicą mierzą się: początkujący policjant Ignacy i młoda dziennikarka 

Agnieszka - mieszkańcy Warszawy. Głównymi rekwizytami powieści są: aplikacja służąca do wywoływania 

duchów Soulbook, lek statyloforyna i parafarmaceutyk kaniłyko, odkryty w puszczy peruwiańskiej.  

 

 

 41. Exodus : Księga Wyjścia : moja droga do Berlina / Debora Feldman ; przełożyła 

Katarzyna Gucio.- Warszawa : Poradnia K, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Feldman, Deborah (1986- ) , Dziadkowie i wnuki , 

Holokaust , Kobieta , Postpamięć , Tożsamość osobista , Żydzi , Berlin (Niemcy) , 

Europa , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Powieść autobiograficzna 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-12 

 

Dwudziestotrzyletnia Deborah Feldman w 2009 roku opuszcza opresyjną, ortodoksyjną wspólnotę Satmar                        

w Williamsburgu na Brooklynie i rusza po lepsze życie. Od tej chwili zdana jest wyłącznie na siebie – samotnie 

wychowuje syna, pragnie bezpiecznego miejsca do życia dla siebie i dziecka, szuka odpowiedzi na pytanie                      

o swoją tożsamość. Kim jest: niezależną kobietą, pisarką, Żydówką, religijną banitką? W trakcie niezwykłej 

podróży po Europie śladami ukochanej babki i wydarzeń związanych z Holokaustem autorka stara się odtworzyć 

rodzinne tajemnice. W poruszający sposób opowiada o tym, jak silne są więzy, które łączą nas z rodziną i religią,  

i że czasem trzeba się z nich wyzwolić, żeby odnaleźć siebie.  
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 42. Fachowiec / Wacław Berent ; wstęp i opracowanie Iwona E. Rusek.- Wrocław : 

Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Ossolineum, 2018. 

(Biblioteka Narodowa. Seria 1.  ISSN 0208-4104 ; nr 330) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Berent, Wacław (1873-1940). Fachowiec , Literatura polska , 

Pisarze , Powieść , Praca organiczna , Robotnicy , Rozczarowanie , Wybory życiowe 

, Polska , Opracowanie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

Kazimierz Zaliwski snuje opowieść, w której stara się zrozumieć, co wpłynęło na jego obecną sytuację oraz 

poczucie klęski. Wraca pamięcią do nieodległej przeszłości, kiedy jako absolwent gimnazjum i dobrze zapowia-

dający się literat postanowił zostać robotnikiem w fabryce. Uwiedziony postępowymi doktrynami i hasłami (jak 

utylitaryzm, praca organiczna czy praca u podstaw) zapragnął stać się kimś wytwarzającym konkretne i przydatne 

wszystkim przedmioty. „Fachowiec” nie jest jednak wyłącznie książką o upadku ideałów. Na przykładzie 

Zaliwskiego autor pokazuje, jak ważne jest poznanie i zrozumienie siebie jako jednostki. Mimo interesującej 

fabuły debiutancka powieść Berenta – publikowana w latach 1894–1895 na łamach „Gazety Polskiej” – przeszła 

właściwie bez echa. Temat zderzenia ideałów pozytywistycznych z rzeczywistością nie był wówczas wystarcza-

jąco popularny. Poza tym „Fachowiec” miał potężnego konkurenta w stołecznej prasie – kolejne odcinki „Quo 

Vadis” Henryka Sienkiewicza.  

 

 

 43. Finalistka / Anna Janko.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby ludzi , Kobieta , Małżeństwo , Pisarze , Relacje 

międzyludzkie , Sens życia , Starzenie się , Życie codzienne , Polska , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

 

Brawurowa. Wywrotowa. Autoironiczna. Hanna M. to pisarka w tak zwanym dojrzałym wieku, aktywistka-

pesymistka, która niejedno w życiu przeszła. Ma za sobą trudną młodość, nieudane związki, rodzinne rewolucje. 

Teraz los wystawia jej rachunki za podjęte decyzje, ale też daje nowe nadzieje na starą miłość. Tymczasem z offu 

słychać tykanie zegara, biologicznego. Żeby się ratować, Hanka rzuca się w wir opowieści. Bo życie nie daje się 

zrozumieć, jeśli się go nie opowie. Im bliżej końca, tym jest to ważniejsze; kto by chciał rozstawać się ze sobą, 

niczego o sobie nie wiedząc! Hanka musi zatem wymyślić siebie na nowo i stanąć do finału życia. W drugiej jego 

połowie próbuje zagadać przemijanie, odwlec napisy końcowe, przechytrzyć śmierć czyhającą za rogiem następ-

nej kartki. Jej intymny dziennik to notatki maratończyka. Ale przecież nie o dotarcie do mety tu chodzi, lecz o to, 

by wciąż być w trasie, nawet jeśli pełna jest meandrów i ostrych wiraży. Najnowsza – wyczekiwana od lat! – 

powieść Anny Janko to wielki powrót Hanki – ukochanej przez czytelników bohaterki Dziewczyny z zapałkami               

i Pasji według św. Hanki Finalistka to proza nietuzinkowa, wybitna, potrzebna. To książka, do której powinno się 

wielokrotnie wracać. Opowieść, która się nigdy nie zestarzeje.  
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 44. Furtka przy dozorcy / Waldemar Bawołek.- Warszawa : Wydawnictwo Nisza, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lokatorzy , Robotnicy , Kraków (woj. małopolskie) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

 

"Furtkę przy dozorcy" trudno nazwać powieścią. Powiedziałbym, że jest to raczej „czyn literacki”, dodajmy: 

najwyższej jakości. Utwór, z pozoru jednorodny, rozpada się na dwie części, z których druga też się rozpada na 

dwie, więc w sumie składa się z trzech. Zasadniczo chodzi o okres w życiu pisarza, gdy pracował na krakowskich 

Azorach jako robotnik przy remoncie bloku. Część pierwsza to skrzętne, ale też nader fantazyjne opisy kilku-

dziesięciu mieszkań. Nie możemy się tu spodziewać „zapisu socjologicznego” w stylu Zofii Rydet, bowiem 

napisał je Bawołek, składają się one jednak na zbiorowy portret Polaków XXI wieku dokonany w znacznej mierze 

przez zwykłe wyliczenie przedmiotów, które u siebie gromadzą i którymi się otaczają. Jest to zabieg w swojej 

prostocie genialny i próżno w polskiej prozie potransformacyjnej szukać czegoś pod tym względem lepszego.                 

W części drugiej do głosu dochodzą sami robotnicy, opisani z behawioralną bezwzględnością, ale i nie bez 

sympatii, która kończy się w części trzeciej, gdy sam narrator zostaje brygadzistą, staje na czele grupy, ale też się 

od niej odłącza. Dochodzą do głosu zakulisowe intrygi, podstępy, których jest obserwatorem i ofiarą. Całość 

kończy się niespodziewanym, nieoczywistym happy endem. To tyle, jeśli chodzi o streszczenie. Utwór ten 

(chociaż powstał dobrych parę lat temu, w okresie, gdy pisarz – w co trudno dziś uwierzyć – nie miał nadziei na 

znalezienie wydawcy) zaskakuje swoją aktualnością, nieustannym wsadzaniem dociekliwego palca we wciąż 

niezasklepione narodowe rany. Jest to jedno z „nieznanych arcydzieł”, z których (po jego wydaniu) będziemy 

kiedyś dumni.  Adam Wiedeman  

 

 

 45. Gambit zabójcy / Tony Kent ; z angielskiego przełożyła Maria Gębicka-Frąc.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Polityka , Terroryzm , Wywiad , Zabójcy , 

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

Sygnatura:  WG-irl. 

Nowości:  2021-12 

 

 

Płatny zabójca, który w jednym pakiecie łączy sprawność fizyczną, zimną obsesję, profesjonalne wyszkolenie                 

i absolutny brak wyrzutów sumienia. Agent brytyjskich służb wywiadowczych, który poza wszystkimi niezbęd-

nymi umiejętnościami w swoim fachu ma jeszcze jeden atut: zna zabójcę, wie jak działa i myśli. Ambitna 

dziennikarka, która w pogoni za gorącym tematem naraża się na śmiertelne niebezpieczeństwo. Błyskotliwy 

adwokat, który będzie musiał powrócić do swojej szemranej przeszłości, żeby ochronić siebie i bliskich. Podczas 

uroczystości na londyńskim Trafalgar Square zamachowiec zabija jednego z czołowych brytyjskich polityków                

i rani byłego prezydenta USA, a pocisk snajpera odpowiedzialnego za zapewnienie bezpieczeństwa śmiertelnie 

godzi agentkę służb specjalnych. Sprawa wywołuje kryzys polityczny, który grozi upadkiem rządu. Tymczasem 

agent Joe Dempsey i reporterka CNN Sara Truman niezależnie od siebie odkrywają, że kryje się za nią znacznie 

więcej, niż się na pozór wydaje – więcej, niż skłonne są przyznać władze, które najwyraźniej mataczą. Zamach 

wygląda na część spisku, w który uwikłani są prominentni politycy i brytyjskie służby specjalne. Spisku, który 

może mieć katastrofalne skutki. Wszystkie tropy prowadzą do Belfastu. I to w Irlandii rozegra się decydujące 

starcie.  
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 46. Garderoba / Jagna Ambroziak.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Konflikt psychiczny , Miłość , Pożądanie , Relacje 

międzyludzkie , Paryż (Francja) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-12 

 

 

 

 

Jael próbuje w Paryżu na nowo ułożyć sobie życie i uciec od rodzinnych traum. Zachłannie szuka zaspokojenia               

w ramionach mniej lub bardziej przypadkowych mężczyzn: amerykańskiego studenta Ryana, Kolumbijczyka 

Hernando, wreszcie tajemniczego Roberta, z którym przez długie tygodnie prowadzi namiętną korespondencję. 

Kim dla Jael są mężczyźni? Czego przez pryzmat nawiązywanych z nimi relacji Jael dowiaduje się o sobie? Jak 

bardzo może zniewolić uroda? Kluczem do powieści jest tytułowa garderoba. To w niej Jael szuka coraz to 

nowych tożsamości i autokreacji. W niej przechowuje też ślady po minionych szansach na spełnienie w bliskiej 

relacji… Garderoba to słodko-gorzka i refleksyjna opowieść o wewnętrznym konflikcie między pragnieniem miło-

ści a lękiem przed nią. Autorka z niezwykłą intensywnością, bezkompromisowo i niesentymentalnie, a czasem ze 

zjadliwym humorem dokonuje wiwisekcji kobiecości i męskości, zarówno psychicznej, jak i fizycznej, zadzi-

wiając bogactwem języka i zniuansowaniem opisywanych doznań.  

 

 

 47. Gdy zasypie śnieg / Agata Przybyłek.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hotele , Kobieta , Single (socjologia) , Urlopy , Tatry (góry) , 

Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

 

W życiu każdego z nas przychodzi ten moment, gdy trzeba zrobić trochę miejsca na… miłość!  Marta woli być 

sama, niż tkwić w związku, który mógłby okazać się pomyłką. Całą energię poświęca swojej firmie, więc 

znalezienie miłości na pewno jej nie grozi… Gdy w prezencie od ukochanej babci dostaje voucher na pobyt                   

w pensjonacie pod Tatrami, jest sceptyczna. Nie zdecydowałaby się na urlop tuż po świętach, lecz nie chce 

sprawić przykrości Janinie. Żywiołowa i towarzyska emerytka nie może doczekać się wyjazdu – jak mawia, życie 

jest za krótkie, żeby tylko siedzieć i patrzeć, jak inni dobrze się bawią. Czy to jednak powód, by tak często 

pakować się w kłopoty? Marta musi mieć na nią oko, szczególnie że już pierwszego dnia pobytu w górach babcia 

znajduje adoratora. Nie tylko Janina zawrze nowe znajomości pośród zaśnieżonych stoków, przy kubku pysznego 

grzanego wina. Czy ten międzypokoleniowy babski wypad okaże się sukcesem, czy zakończy połamaniem nart 

lub… serca?  
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 48. Gdybyś wiedziała / Grażyna Jeromin-Gałuszka.- Warszawa : Prószyński i S-ka - 

Prószyński Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przyjaźń , Wybory życiowe , Zdrada , Zemsta , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

 

 

Kamila, Magda, Ramona i Julia, dawne koleżanki z tej samej klasy, po ukończeniu szkoły spotykają się co pięć lat 

na wspaniałych imprezach w domu Julii. Ich spotkania zawsze przebiegają podobnie i wzbudzają zainteresowanie 

mieszkańców miasteczka. Cztery przyjaciółki są dumne z łączącej je więzi i przekonane, że znają wszystkie swoje 

sekrety. Akceptują swoje wybory życiowe, wspierają się w trudnych chwilach, a w imię przyjaźni byłyby gotowe 

przekroczyć wiele granic. Wszystko się zmienia, gdy na kolejnym spotkaniu pada strzał. Następne wydarzenia 

stają się pretekstem do pokazania czterech bogatych, odrębnych, a jednak mocno połączonych ze sobą historii. 

Czy gdyby można było cofnąć czas, przyjaciółki uniknęłyby nadciągających kłopotów? "Gdybyś wiedziała" to 

przepiękna opowieść o przyjaźni, silnych emocjach, poświęceniu, zdradzie i zemście, a także o kompromisach, 

które nieodwracalnie zmieniają nasze życie.  

 

 

 49. Głos morza / Jarosław Klonowski.- Wrocław : Wydawnictwo Dom Horroru, 

copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Maorysi , Osoby zaginione , Rodzeństwo , Tajemnica , Egipt 

, Nowa Zelandia , Starożytny Egipt , Powieść , Horror 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-12 

 

 

Nowa Zelandia, XIX wiek. W niewyjaśnionych okolicznościach ginie Clarissa, młoda arystokratka, a zarazem 

jedyny mieszkaniec domu na owianym złą sławą Kalmarowym Wzgórzu. Thomas, brat Clarissy, próbuje 

rozwikłać tajemnicę jej śmierci. Sir Elthorn odkrywa niepokojące powiązania zmarłej z Maorysami, a także 

osobliwy, pokryty sztuką Polinezji fortepian, który pół wieku wcześniej przyczynił się do tragicznych wypadków 

na statku "Eleonora" płynącego w kierunku wyspy. Dalsze śledztwo prowadzi go aż na pustynię Karru i do 

Aleksandrii. W podróży towarzyszy mu młoda muzułmanka francuskiego pochodzenia. Dziewczyna, ukrywa 

przerażający sekret, a korytarze ekspresu Aleksandria-Kair wkrótce spłyną krwią...  

 

 

 50. Gray man / Mark Greaney ; przełożyła Karolina Rybicka-Tomala.- Warszawa : 

Poradnia K, copyright 2021. 

(Court Gentry / Mark Greaney ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Court Gentry (postać fikcyjna) , Agenci CIA , Płatni zabójcy , 

Francja , Irak , Londyn (Wielka Brytania) , Szwajcaria , Węgry , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-12 
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Jeden z najbardziej oczekiwanych kryminałów 2021 roku! Dla tych, którzy żyją w cieniu, jest znany jako Gray 

Man. Jest legendą, cicho przechodzi od pracy do pracy, dokonuje niemożliwego, a następnie znika. I zawsze trafia 

w swój cel. Zawsze. Ale na świecie są siły bardziej śmiercionośne niż Gentry. Siły lubiące pieniądze. I władzę.               

I ludzie, dla których Court Gentry jest problemem… Polscy fani thrillerów sensacyjnych dostają do rąk pierwszą 

powieść z dziesięciotomowego cyklu „Gray Man” i tym samym dołączają do milionów fanów Courta Gentry’ego 

na całym świecie. Autor, Mark Greaney, był bliskim współpracownikiem wielkiego Toma Clancy'ego, jest jego 

prawdziwym spadkobiercą i kontynuatorem dzieła mistrza, w tym postaci Jacka Ryana. Ten genialny analityk 

CIA, obok Jamesa Bonda, Jasona Bourne’a czy George Smileya, stał się pomnikową postacią światowej literatury 

sensacyjnej. Court Gentry, stworzony przez Greaneya „płatny zabójca z zasadami” i bohater cyklu „Gray Man”,              

z pewnością dołączy do tej historycznej listy. Oto pierwszy tom cyklu powieści sensacyjnych, napisany świetnym 

językiem, z barwnymi i dowcipnymi dialogami, wypełniony pełnokrwistymi postaciami, scenami pełnymi emocji 

i zwrotów akcji. Zgodnie z „bondowską” maksymą, że „świat to za mało”, wraz z Courtem Gentrym odbędziemy 

podróż po odległych zakątkach globu i wciągnie nas wir emocjonujących wydarzeń.  

 

 

51. I nigdy cię nie opuszczę! / Zuzanna Dobrucka, Beata Harasimowicz, Katarzyna 

Kalicińska.- Warszawa : Słowne z Uczuciem - Burda Media Polska, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Abstynencja , Kobieta , Miłość , Przyjaźń , Reżyserzy , 

Show business , Ślub i wesele , Trudne sytuacje życiowe , Wybory życiowe , Polska 

, Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

Wciągająca, pełna humoru i zaskakujących zwrotów akcji opowieść o trzech przyjaciółkach na dobre i na złe. 

Wiktoria, Laura i Agata, znane z brawurowej powieści I ja ciebie też!, starają się łączyć karierę w telewizji                       

z życiem rodzinnym i porywami serca. Czasem wynika z tego niezły bałagan, ale zawsze jest wesoło! Jeśli 

pracujesz w telewizji, gala Złotych Kamer to dla ciebie najważniejszy wieczór roku. Ale dla trzech przyjaciółek 

będzie znaczył o wiele więcej… Wiktoria otrząsa się po współpracy z toksyczną gwiazdą muzyki pop i planuje 

drugie małżeństwo z Karolem, swoim byłym mężem. Tymczasem nad jej karierą zawodową zbierają się ciemne 

chmury, a jakby tego było mało, na dziesięć tygodni przed ślubem marzeń na jaw wychodzi szokująca rodzinna 

tajemnica. Laura niedawno straciła ukochaną pracę, a w dodatku postanowiła rzucić alkohol. Niestety, branżowe 

gale to najgorsze możliwe miejsce dla świeżo upieczonej abstynentki, a jej nowy szef nie należy do aniołów. Czy 

Laura poradzi sobie z presją? Agata stanęła na rozdrożu. Jej nowy chłopak to lekarz, który w sylwestrową noc 

spektakularnie ocalił jej życie. Ale podczas gali Złotych Kamer wpada na Kinga, swoją dawną wielką miłość. 

Między tą dwójką mocno zaiskrzy. Kłopot w tym, że Agata ma już przecież swojego Artura, a King – żonę… Żyli 

długo i szczęśliwie? Do ślubu jeszcze wszystko może się zmienić…  

 

 

52. Idealna para / Marcel Moss.- Poznań : Filia, 2021. 

(Filia Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Influencerzy , Kobieta , Ludzie bogaci , Przemoc wobec 

kobiet , Udawane związki , Dubaj (Zjednoczone Emiraty Arabskie) , Polska , Powieść 

, Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 
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Żadna z nas nie poleciała do Dubaju po miłość... OCH, BĘDZIECIE IDEALNĄ PARĄ. WSZYSCY WAM 

UWIERZĄ. JUŻ WIDZĘ TE OKŁADKI GAZET I KOLEJNE OFERTY… Cierpiąca po rozstaniu Aneta Herbik 

otrzymuje propozycję zostania twarzą aplikacji randkowej Mytholovic. W ramach promocji miałaby udawać przed 

całą Polską związek z zatrudnionym przez producenta aktorem. Aneta przyjmuje ofertę i poznaje przystojnego 

Eryka. Stopniowo się do niego przywiązuje, a ich relacja wykracza poza kamery. Wkrótce jednak dochodzi do 

serii nieprzewidzianych zdarzeń, po których bezpieczeństwo i kariera Anety stają pod znakiem zapytania. Jakie 

tajemnice skrywa Eryk? Kim jest kobieta, która codziennie śledzi Anetę? I kto przysyła jej białe róże? Zdespe-

rowana Aneta stopniowo odkrywa szokującą prawdę. Ta zmusza ją do konfrontacji z bolesną przeszłością i czło-

wiekiem, o którym wolałaby zapomnieć. A wszystko zaczęło się w słonecznym Dubaju… ON WRÓCIŁ                  

I ZROBI WSZYSTKO, BY WYRÓWNAĆ ZE MNĄ RACHUNKI…  

 

 

 53. Jadąc / Eustachy Rylski.- Warszawa : Wielka Litera, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Muzyka , Podróże , Europa Południowa , Esej 

Sygnatura:  WG-821.162.1-4 

Nowości:  2021-12 

 

 

 

 

Podróż po wspomnieniach, najpiękniejszych europejskich zakątkach, ważnych tekstach kultury i wszechobecnej 

muzyce. Zbiór esejów przepełnionych czarem i urokiem włoskiego lata, niespieszną samochodową włóczęgą 

przez południową Europę, sybarytyzmem gorących wakacji i obietnicą niezwykłych przeżyć. Na stronach tej 

książki współbrzmią ze sobą muzyka rosyjska i cygańska, mandżurski walc, arie z oper Karola Szymanowskiego               

i Mahalia Jackson, której głos nieodmiennie przywołuje klimat amerykańskiego Południa. I oczywiście Chopin, 

który – słuchany w podróży – zawsze domaga się większych dekoracji niż europejski krajobraz. Nierozłączna 

triada – jazda, muzyka i pejzaż – wywołuje potrzebę opowiadania o tym, co najistotniejsze. Bowiem tylko                     

w trakcie wędrówki tak mocno otwieramy się na świat i nowe doznania oraz nabieramy dystansu do tego, co było. 

Historie o tym, co bliskie nam wszystkim, opowiedziane doskonałym stylem przez konesera życia i estetę –                   

o poszukiwaniu zakorzenienia, własnego miejsca w świecie, ale także o namyśle towarzyszącym dostrzeganiu 

piękna w codzienności i drobiazgach.   

 

 

 54. Jedno małe poświęcenie / Hilary Davidson ; przełożył Jacek Żuławnik.- 

Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fotografowie , Lekarze , Osoby zaginione , Podejrzany , Stres 

pourazowy , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-kanad.  

Nowości:  2021-12 

 

 

Alexa Traynor, fotograf wojenny, cierpi na zespół stresu pourazowego. Kilka lat temu, podczas pobytu w Syrii, 

był porwany i torturowany. Na Bliskim Wschodzie poznał też swoją narzeczoną Emily, która pracowała tam jako 

chirurg. Pewnego dnia młoda lekarka niespodziewanie znika… Sprawą jej zaginięcia zajmuje się detektyw Sheryn 

Sterling i jej partner Rafael Mendoza. Na głównego podejrzanego typują Alexa – gdy wrócił z Syrii nadużywał 

narkotyków. Sam chciał popełnić samobójstwo i był  na  dachu  w  chwili,  gdy  skoczyła  z  niego  jego  ówczesna  
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dziewczyna Corrie… Śledztwo postępuje, przerażony Alex szuka Emily, a policjantka z równą determinacją stara 

się dowieść, że za zniknięciem kobiety stoi jej partner. Pełnokrwiści bohaterowie, wartka akcja i historia opowia-

dana z różnej perspektywy przez kilka pierwszoplanowych postaci – to niewątpliwie ogromne atuty tej krymi-

nalno-obyczajowej powieści. Wypadki toczą się tu tak dynamicznie, że nie sposób oderwać się od lektury.  

 

 

 55. Kaktus / Sarah Haywood ; z angielskiego przełożyła Anna Dobrzańska.- Warszawa 

: Wydawnictwo Albatros, 2021. 

(Mała Czarna) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Kontrola emocjonalna , Nieplanowana ciąża , 

Pracownicy biurowi , Relacja romantyczna , Śmierć rodzica , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2021-12 

 

Opowieść o miłości, która przychodzi zawsze nie w porę, o mierzeniu się z tym, co nieoczekiwane i godzeniu                 

z tym, co nieuniknione. Poznajcie Susan, najbardziej kłującą babkę na świecie! Susan Green wiedzie uporząd-

kowane życie, w którym nie ma miejsca na zbędne emocje. Jej mieszkanie jest idealne dla singielki, pracuje 

według praw swojej ukochanej logiki, a stabilny układ w życiu osobistym zapewnia kulturalne oraz inne − 

bardziej… intymne − profity. Jednak w obliczu nagłej utraty matki, i − co jeszcze bardziej nieoczekiwane − 

możliwości, że wkrótce sama matką zostanie, ziszcza się jej największy koszmar. Susan traci kontrolę. Tym-

czasem na scenę wkracza Rob, nieco podejrzany, lecz pełen dobrych chęci przyjaciel jej brata nieudacznika. I gdy 

uporządkowany świat Susan pogrąża się w chaosie, a termin porodu staje się niepokojąco bliski, kobieta znajduje 

w Robie niespodziewanego sojusznika. Szansa na to, by znaleźć prawdziwą miłość, a jednocześnie nauczyć się, 

jak kochać samą siebie, wydaje się całkiem realna, jeśli tylko Susan uda się choć odrobinę odpuścić.  

 

 

 56. Kalendarz wieczności / Wasyl Machno ; przełożył Bohdan Zadura.- Warszawa : 

Państwowy Instytut Wydawniczy, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przywiązanie do miejsca , Żydzi , Życie codzienne , Czortków 

(Ukraina, obw. tarnopolski, rej. czortkowski) , Jazłowiec (Ukraina, obw. tarnopolski, 

rej. buczacki) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ukr. 

Nowości:  2021-12 

 

 

Kalendarz wieczności - najnowsza powieść Wasyla Machny, ukraińskiego poety, prozaika, eseisty, tłumacza 

(m.in. utworów Zbigniewa Herberta i Janusza Szubera), to zawierająca elementy mistyczne i mitologiczne 

opowieść rozpięta między wiekiem XVII i czasami współczesnymi, sięgająca od Stambułu po Galicję (na której 

zimnowojenny podział i epoka ZSRR odcisnęły swoją koszmarną pieczęć). W książce autor łączy trzy przestrzenie 

czasowe, tworząc nietypową powieść historyczną, w której historia ma postać nielinearną, gdyż - jak sam mówi - 

wszyscy jesteśmy zakotwiczeni w kalendarzu wieczności, nasze życie jest takim kalendarzem, niezależnie od 

epoki. Nieco na przekór nowoczesności w jej zglobalizowanej formie, książka Wasyla Machny może być 

odczytywana jako pochwała lokalności i pielęgnowania wyrastającej z niej duchowości.  
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 57. Kąkol / Zośka Papużanka.- Warszawa : Marginesy, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Konflikt rodzinny , Rodzina , Wakacje , Wsie , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

 

 

"Kąkol" to powieść o powrocie do wakacji spędzanych na wsi, do przyrody, dzieciństwa - trudnego, naznaczonego  

niewyjaśnionym międzypokoleniowym konfliktem ludzi przymuszonych do bycia ze sobą. Narratorka patrzy na 

świat oczami kilkunastoletniego dziecka, rozdartego między ojcem, pełniącym funkcję autorytetu, ale dalekim                

i zdominowanym przez swojego ojca, a matką, która jest postacią idealną, niezwykłą - lecz odrzuconą przez 

rodzinę męża, nieumiejącą się odnaleźć. Dziecko nie umie wytłumaczyć sobie zależności, którym podlega,                     

w które zostało wrzucone - i próbuje znaleźć w własne miejsce, odrzucić poczucie winy. To historia pamięci. 

Zioła, liście, trawy wkładane pomiędzy kartki książki, mogą oznaczać coś, co chcemy zachować, albo o czym 

chcemy zapomnieć. Kąkol to książka o przyjaźni, próbującej pogodzić świat dziecka z miasta z wakacjami dziecka 

ze wsi. O poszukiwaniu kogoś, kto bardzo się stara być taki, jak my, chociaż nie jest. Kąkol szuka wreszcie 

odpowiedzi na najstarsze z pytań: czym jest dobro, a czym zło? Czy jesteśmy złem naznaczeni, czy też wybieramy 

je świadomie? Czy dziecko potrafi być złe? Ta książka pachnie suchą trawą, mlekiem i korą drzew. Ta książka 

boli jak pierwsze doświadczenie niesprawiedliwości. Jest urokliwa i straszna, nieprawdziwa i prawdziwa - jak 

każda baśń.  

 

 

 58. Kiedy będziemy deszczem / Dominika van Eijkelenborg.- Wydanie 2. 

rozszerzone.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece - Łukasz Kierus, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby zaginione , Rodzina , Zdrada , Tajemnica , Powieść 

psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-12 

 

 

 

Niespełnione marzenia, zawiedzione nadzieje i tajemnice, które nigdy nie powinny ujrzeć światła dziennego. Inga 

de Graaf prowadziła na pozór zupełnie normalne życie. Mieszkała wraz z rodziną w niewielkim holenderskim 

miasteczku. Pewnego dnia wyszła na spacer i ślad po niej zaginął. Policja natrafia na maile, które Inga wysyłała,             

a na które nigdy nie dostała odpowiedzi. W tym na tajemnice, które mogłyby dla wielu osób oznaczać koniec 

kariery. Wkrótce zostaje odnalezione niezidentyfikowane ciało. Komu Inga zdradzała sekrety swej duszy? Kim tak 

naprawdę była spokojna, przykładna i kochająca żona? Co stało za jej normalnym i zwykłym życiem? 

 

 59. Kiedy spadnie pierwszy śnieg / Beata Majewska.- Warszawa : Wydawnictwo 

Jaguar, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Relacja romantyczna , Śnieg , Trudne 

sytuacje życiowe , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 
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Ona z odzysku, on po przejściach. Hanka i Kajetan nieźle zostali poturbowani przez partnerów. Ona bardziej, ale 

to Kaj nie umie - a może nie chce - odmrozić swojego serca. Nieufny, zraniony, pełen podejrzliwości wobec 

kobiet, zaszył się na odludziu i czeka nie wiedzieć na co, podczas gdy ślepy los właśnie podsuwa mu wielką 

szansę. Oboje mają swoją gorzką przeszłość, sekrety i tajemnice, niektóre bolesne, inne wstydliwe. Czy pierwszy 

śnieg, który idealną bielą, pokryje wszystko wokół, również im przyniesie nowy początek? Kiedyś serce Kaja 

musi odtajać, przecież nieustannie bije, a Hania, jak mało kto, zasługuje na szczęście. Nowe życie, nowy dzień, 

nowa czysta karta. Poznajcie Hankę i Kajetana.   

 

 

 60. Kod róży / Kate Quinn ; przełożyła Anna Gralak.- Kraków : Mando - 

Wydawnictwo WAM, copyright 2021. 

 

 

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

Szpiegostwo , Zdrada , Wielka Brytania , Powieść historyczna , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-12 

 

 

Trzy kobiety, niebezpieczny zdrajca i tylko jedna szansa, aby złamać kod. Wielka Brytania żyje ślubem stulecia,             

o którym Osla Kendall chciałaby w ogóle nie myśleć. Wszystko dlatego, że jej dawny narzeczony, przystojny 

książę Filip, za kilka dni zostanie mężem księżniczki Elżbiety. Niespodziewanie Osla dostaje zaszyfrowaną 

wiadomość z zakładu psychiatrycznego. Od razu czuje, że ma ona związek z jej dawnymi przyjaciółkami, Mab                

i Beth, oraz z ich wspólną, ściśle tajną misją. Kobiety nie utrzymują ze sobą kontaktu: wojna, strata i ogromna 

presja tajemnicy brutalnie zakończyły ich przyjaźń, a Beth załamała się nerwowo. Wraz z wiadomością świat Osli 

staje w miejscu. Czy można wierzyć osobie, która popadła w szaleństwo? Szczególnie jeśli twierdzi, że w najbar-

dziej strzeżonym i tajnym miejscu w czasie wojny działał zdrajca? Co naprawdę wydarzyło się w Bletchley Park? 

I czy uda się złamać ostatni kod? Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o genialnych kryptolożkach, 

które wpłynęły na losy świata.   

 

 

 61. Komnata głodu i chłodu / Magda Chruścińska.- Gdynia : Manufaktura Słów 

Wydawnictwo, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Maturzyści , Sekrety 

rodzinne , Warszawa (woj. mazowieckie) , Wrocław (woj. dolnośląskie) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

 

Krystyna na strychu swojego domu odnajduje tajemniczy pamiętnik, zawierający wojenne wspomnienia młodej 

dziewczyny. Z każdym kolejnym dniem lektury maturzystka odkrywa makabryczną przeszłość swojej rodziny. 

Odtąd jej życie nie będzie takie samo.  
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 62. Kompleks polski ; Mała Apokalipsa / Tadeusz Konwicki ; wstęp i opracowanie 

Przemysław Kaniecki.- Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2021. 

(Biblioteka Narodowa. Seria 1,  ISSN 0208-4104 ; nr 336) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konwicki, Tadeusz (1926-2015) , Literatura polska , 

Opozycja polityczna nielegalna , Pisarze , Powieść obyczajowa , Powieść polityczna , 

PRL , Tożsamość narodowa , Polska , Warszawa (woj. mazowieckie) , Antologia , 

Opracowanie , Powieść obyczajowa , Powieść polityczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

          Nowości:  2021-12 

 

Świat wszechobecnej fikcji, sennych majaków i wspomnień, w którym nie sposób odróżnić, co jest traumą 

wyniesioną z przeszłości, a co przytłaczającą teraźniejszością. Polska Konwickiego to kraina zachwianych 

proporcji, zawieszona w czasie, rozciągająca się u stóp Pałacu Kultury – symbolu radzieckiej obecności w nadwiś-

lańskiej prowincji. Kompleks Polski i Mała Apokalipsa, mimo wyraźnych związków z rzeczywistością drugiej 

połowy lat siedemdziesiątych, to powieści ukazujące nie tylko doświadczenie ówczesnych Polaków, ale też będące 

krytyką rozdartej tożsamości mieszkańców państw demokracji ludowej. Konwicki przyczyn katastrofy – 

późnosocjalistycznego dekadentyzmu i rezygnacji – doszukuje się przecież nie na zewnątrz, ale w nas samych. 

Dzieła zaprezentowane w niniejszym tomie są wyjątkowe na tle bogatej i różnorodnej twórczości autora. Stanowią 

kontynuację niektórych wyborów artystycznych Konwickiego – na przykład szczególnie pojmowanego autobio-

grafizmu – a jednocześnie są wyrazem nowej wizji świata, jakiej oczekiwano od literatury po 1976 roku.   

 

 

 63. Koniec dnia / Bill Clegg ; z angielskiego przełożyła Dobromiła Jankowska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Pauza, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nierówności społeczne , Pamięć , Przebaczenie , Przyjaźń , 

Relacje międzyludzkie , Sekrety rodzinne , Tajemnica , Wybory życiowe , Stany 

Zjednoczone (USA) , Powieść obyczajowa , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-12 

 

Jackie, emerytowaną wdowę z Connecticut niespodziewanie odwiedza niewidziana od dziesięcioleci najlepsza 

przyjaciółka z dzieciństwa, Dana, która zupełnie nie wie, dlaczego się w tym miejscu znalazła… Do Pensylwanii 

przybywa mężczyzna, aby swemu dawno niewidzianemu ojcu opowiedzieć o tym, że sam został wreszcie tatą. 

Znajduje go nieprzytomnego na podłodze hotelowego pokoju… Pracująca jako taksówkarka na Hawajach Lupita 

odbiera telefon, który przenosi ją w traumatyczną przeszłość… Te pozornie niemające ze sobą nic wspólnego 

wątki Clegg łączy w niezwykle przemyślany sposób. W jeden wyjątkowy dzień losy bohaterów układają się                  

w całość. Ujawniają się sekrety sprzed ponad pół wieku. Autor w ten sposób przypomina, jak nasze wybory                    

i decyzje stają się dziedzictwem rzutującym nie tylko na naszą przyszłość, ale też na życie innych. Koniec dnia to 

pełna dwuznaczności i tajemnic opowieść o próbie naprawienia nieporozumień z dawnych czasów, mozaika 

wspomnień, żalu, straty i przebaczenia.  
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 64. Koniec świata, umyj okna / Agnieszka Jelonek.- Warszawa : Wydawnictwo 

Cyranka, 2020. 

(Eseje Cyranki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Leczenie , Lęk , Psychiatrzy , Sens życia , Powieść 

psychologiczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

 

Alicję zaczynają dręczyć ataki paniki. Wkrótce lęk całkowicie opanowuje jej życie. Nie rozumie, co się z nią 

dzieje; ma niepijącego męża, wystarczająco dobrą pracę i wspierającą rodzinę. Skąd zatem biorą się te stany? 

Alicja ukrywa swój koszmar, próbując żyć „normalnie”, w końcu jednak traci grunt pod nogami, a kto nie ma 

kontroli nad życiem, ten przestaje widzieć w nim sens. Szukając przyczyn zaburzeń, Alicja zaczyna dostrzegać to, 

co wcześniej umykało niezauważone.  

 

 

 65. Konstelacja zbrodni / Krzysztof Beśka.- Wydanie drugie w języku polskim.- 

Gdańsk : Oficynka Wydawnictwo, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tomasz Horn (postać fikcyjna) , Kopernik, Mikołaj (1473-

1543) , Astronomowie , Dziennikarstwo śledcze , Dziennikarze , Ekshumacja , 

Kradzież , Frombork (woj. warmińsko-mazurskie) , Powieść , Kryminał , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

 

Tomasz Horn rozpoczyna nową pracę. Jego pierwszym zadaniem jest zrelacjonowanie wydarzenia na skalę 

światową - ponownego pochówku odnalezionych po latach poszukiwań szczątków wielkiego astronoma Mikołaja 

Kopernika. Dziennikarz z ochotą podejmuje się napisania relacji i… znów pakuje się w kłopoty. We Fromborku 

okazuje się bowiem, że ktoś próbuje ukraść to, co z Kopernika pozostało, a gdy mu się to nie udaje, wiesza się             

w areszcie. Jaka tajemnica wiąże się z Kopernikiem? Kto stoi za śmiercią złodzieja i innymi podejrzanymi 

wydarzeniami? Horn i jego pomocnicy nie ustają w poszukiwaniu niebezpiecznej prawdy.  

 

 

 66. Kości, które nosisz w kieszeni / Łukasz Barys.- Warszawa : Wydawnictwo 

Cyranka, 2021. 

(Seria Prozatorska Cyranki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziewczęta , Dojrzewanie , Nierówności społeczne , 

Rodzina , Śmierć , Ubóstwo , Pabianice (woj. łódzkie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

 

Pod naszymi domami piętrzą się kości. Można po nie sięgnąć i schować je do kieszeni. Zmarli nie lubią siedzieć  

w grobach, księżniczka zamienia się w rzekę, włókniarki straszą w centrum handlowym albo opowiadają                         

o dawnych czasach i niedostatku. Bohaterka zmaga się z rodziną, historią i codziennością pełną norm  i  zasad,  do  

których nie sposób się dostosować. Łukasz Barys prowadzi nas przez cmentarze, szkoły i dzielnice prowin-

cjonalnego miasta, ukazując dorastanie w sposób baśniowy, ale dojmująco prawdziwy.  
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 67. Kraina Proroka / Radosław Lewandowski.- Warszawa : Wydawnictwo Akurat - 

Muza, 2018. 

(Wikingowie / Radosław Lewandowski ; [4]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Muzułmanie , Wikingowie , Wojna , Kalifat Kordoby 

(państwo dawne) , Sycylia (Włochy ; wyspa) , Powieść historyczna , Powieść 

przygodowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

Czwarta, finałowa część cyklu, spinająca klamrą wątki i losy postaci poznanych w tomach poprzednich. 

Znajdziemy tu dalsze dzieje Erika Erykssona – młodego wikinga, który wraz z oddziałem najemników trafił do 

kraju Maurów, oraz Oddiego - syna renegata Asgota Czerwonej Tarczy. Ten ostatni, jak wiedzą wierni czytelnicy 

tej sagi, płonąc żądzą zemsty spędził rok w Winlandii, przebył Ruś i trafił do Bizancjum. Akcja czwartego tomu 

rozgrywa się na terenie kalifatu Kordoby i na muzułmańskiej Sycylii. Pchani żądzą złota i sławy wikingowie 

przemierzają krainy Saracenów, niosąc tubylcom krew, cierpienie i beztroski śmiech, bo przecież umrzeć można 

tylko raz. Na lądzie i na wodzie toczą wielkie bitwy i drobne potyczki, odkrywają tajemnice i mroczne intrygi 

wielkich władców, knują spiski, zastawiają zasadzki, łupią, palą i mordują. Jedynie łaskawości bogów zawdzię-

czają całą skórę, choć nie wszyscy wrócą do domów. Ale przecież śmierć jest początkiem, a nie końcem drogi...  

 

 

 68. Kraina umarłych / Jean-Christophe Grangé ; z języka francuskiego przełożyła 

Krystyna Szeżyńska-Maćkowiak.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Policjanci , Prostytucja , Zaburzenia preferencji seksualnych 

, Zabójstwo seryjne , Francja , Powieść , Thriller , Kryminał 

Sygnatura:  WG-fr. 

Nowości:  2021-12 

 

 

Kiedy komendant Corso rozpoczynał śledztwo w sprawie serii zabójstw striptizerek, był przekonany, że to 

klasyczna sprawa kryminalna. Pomylił się: to był zaciekły pojedynek. W walce na śmierć i życie głównym 

podejrzanym okazał się Philipp Sobieski – malarz, zwyrodnialec, morderca. Ten pojedynek to jednak także 

wędrówka po labiryncie pornografii, BDSM i wszelkiego rodzaju perwersjach. Mroczna kraina, w której zagubi 

się także Corso, będzie dla niego drogą lekcją. Komendant odkryje, że rzeczywistość postrzegana okiem policjanta 

i budowana przez niego z dowodów może runąć jak domek z kart, a za jednym mordercą kryje się inny Zwłaszcza 

gdy wszystko rozgrywa się w świecie, w którym źródłem rozkoszy jest… Zło.  

 

 

 69. Krawędź / Lidia Yuknavitch ; przełożyła Kaja Gucio.- Wołowiec : Wydawnictwo 

Czarne, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ból , Ciało ludzkie , Cierpienie , Molestowanie seksualne , 

Pożądanie , Problemy społeczne , Przemoc wobec kobiet , Seksualność , Opowiadania 

i nowele obyczajowe 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-12 
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Mała Anastazja trafia do domu ciotki, która hoduje dzieci na organy. Litewska nastolatka, przemycona do Stanów 

i zmuszona do prostytucji, wyobraża sobie wilki, które pożrą starych mężczyzn zmuszających ją do fellatio. 

Kobieta robi sztuczną inseminację siostrze, a wcześniej zapewnia jej chwilę rozkoszy. Wszyscy naznaczeni przez 

życie, niedoskonali, pełni smutku, a jednocześnie niewinni. Krawędź to brutalny, prowokujący i odważny zbiór 

opowiadań o świecie skupionym na ciele, bólu i pożądaniu. Lidia Yuknavitch jest kronikarką niesamowitości, 

wydobywa z niej przemoc, cierpienie, odrazę, miłość i troskę. Oddaje głos tym, którzy balansują na krawędzi 

upadku i odkupienia.  

 

 

70. Krąg / Monika Tyczyńska.- Warszawa : Wydawnictwo Literackie Białe Pióro, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Poszukiwania zaginionych , Przestępczość zorganizowana , 

Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

 

Mateusz Pater wraca w rodzinne strony. Na miejscu dowiaduje się o tajemniczym zaginięciu przyjaciela. 

Rozpoczynając poszukiwania, natrafia na wzmiankę o organizacji, na której czele stoi wpływowy i bardzo 

niebezpieczny człowiek. Gdy jego krewny zostaje postrzelony, już wie, że ma do czynienia z ludźmi, którzy nie 

cofną się przed niczym. Zastraszenia, skorumpowanie, znikanie niewygodnych świadków - to codzienność 

sennego miasteczka, w którym nikt nie chce niczego wyjawić. Czy Mateuszowi uda się rozwikłać zagadkę 

zaginięcia przyjaciela, nie tracąc przy tym własnego życia? Czy jest gotowy, by zmierzyć się z przerażającą 

prawdą, którą krok po kroku zaczyna odkrywać? Ilu młodych ludzi musi poświęcić życie, by KRĄG się nasycił?             

I czy jest coś, co może zatrzymać spiralę zła?   

 

 

 71. Królowa Śniegu nie żyje / Iwona Banach.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon, 

copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Ośrodki wypoczynkowe , Pisarze , Oszuści 

matrymonialni , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-12 

 

 

 

Marlena Opierska, znana i zamożna pisarka, postanawia spędzić Boże Narodzenie w luksusowym ośrodku 

wypoczynkowym. Zabiera ze sobą najbliższych – męża, siostrę oraz współpracowników. Nie jest im jednak dane 

zakosztować magicznej świątecznej atmosfery. W wigilijną noc ekscentryczna kobieta zostaje odnaleziona martwa 

u stóp… to znaczy kopyt plastikowego renifera. Zakrwawiony nóż porzucony w saniach Mikołaja nie pozostawia 

wątpliwości, że było to morderstwo. Kto zabił? Pracownicy pisarki, którzy nie dostali wolnego nawet w Boże 

Narodzenie? Niewierny mąż? Zazdrosna siostra? Miejscowy oszust matrymonialny? A może w zbrodni maczały 

palce siły nadprzyrodzone? W końcu w święta może się wydarzyć wszystko…  
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 72. Krwawe łzy / Wojciech Wójcik.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Paweł Łukasik (postać fikcyjna) , Agnieszka Jamróz (postać 

fikcyjna) , Policja , Zabójstwo seryjne , Bieszczady (góry) , Ukraina , Kryminał , 

Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-12 

 

 

Kiedy miłość staje się chorobą Mieszkańcy przygranicznych Długosielc w zrujnowanej stodole znajdują ciało 

mężczyzny z poderżniętym gardłem. Komisarz Paweł Łukasik rozpoznaje w nim ojca Wiktorii, swej byłej 

dziewczyny, która – z tajemniczych powodów – postanowiła od niego odejść. To duża sprawa jak na prowin-

cjonalny posterunek, ale w końcu Łukasik to dawny as komendy głównej. A głównym podejrzanym jest jego 

śmiertelny wróg. Tymczasem Agnieszka Jamróz po ukończeniu kursu podstawowego w Akademii Szkolenia 

Policji otrzymuje pierwsze zadanie. Ma sprowadzić do Polski ciało komendanta placówki straży granicznej, 

zamordowanego w najdzikszym zakątku Bieszczadów. Sześć miesięcy wcześniej niemal w tym samym miejscu 

znaleziono zwłoki innego pogranicznika, tym razem z Ukrainy. Obaj zginęli w ten sam sposób. Zabójca, grasujący 

na wschodniej granicy, doskonale posługuje się nożem. Stara, bezcenna ikona, którą szpecą ślady zaschniętej krwi, 

była niemym świadkiem okrutnej bieszczadzkiej historii, znaczonej gwałtami, przemocą i płaczem. Teraz, po 

latach, granica zapłonie raz jeszcze. Koszmary powrócą.  

 

 

 73. Krypta Hindenburga / Krzysztof Beśka.- Wydanie drugie w języku polskim.- 

Gdańsk : Oficynka Wydawnictwo, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hindenburg, Paul von (1847-1934) , Tomasz Horn (postać 

fikcyjna) , Archeolodzy , Dziennikarstwo śledcze , Dziennikarze , Mauzolea i kaplice 

grobowe , Narodowy pomnik bitwy pod Tannenbergiem (Stębark) , Restytucja 

(prawo) , Tajemnica , Tajne organizacje , Zabójstwo seryjne , Mazury , Warmia , 

Powieść , Kryminał , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

Kto strzeże tajemnicy najmroczniejszego miejsca na Warmii i Mazurach? W styczniu 1945 roku z powierzchni 

ziemi zmiecione zostało mauzoleum Paula von Hindenburga. Po wielu latach okazało się, że w budowli, 

upamiętniającej też żołnierzy poległych podczas bitwy pod Tannenbergiem w sierpniu 1914 roku, poza trumnami 

marszałka i jego żony przechowywano coś jeszcze. Wygląda na to, że ludzie, którzy dziś  tego  szukają,  nie  cofną  

się przed niczym, by zdobyć tajemniczy artefakt. Gotowi są porywać, torturować, a nawet zabijać… Redaktor 

Tomasz Horn trafia w sam środek tego niebezpiecznego zamieszania.  

 

74. Krzycz! Teraz! / Zbigniew Mentzel.- Kraków : Wydawnictwo Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bliskie związki międzyludzkie , Dojrzewanie , Dziennikarze 

, Inicjacja seksualna , Lęk przed przyszłością , PRL , Samotność , Wybory życiowe , 

Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 
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Twórczość Zbigniewa Mentzla rozwija się dwutorowo: biograf Leszka Kołakowskiego i edytor jego pism jest 

także rasowym felietonistą i powieściopisarzem. Nowa powieść przechyla szalę jego twórczości na stronę 

literatury. Po quasi-autobiograficznych Wszystkich językach świata (które w roku 2005 znalazły się w finale 

Nagrody Nike) nowa powieść też zdaje się sugerować autobiograficzny charakter utworu, ale na ten fortel nie 

należy się nabrać – to dojrzałe dzieło fikcji literackiej, osadzonej w wiernie odtwarzanych realiach polskich lat 

1951-2021. Mamy tu duchotę PRL-u, koszmar stanu wojennego, kłopotliwą współczesność. Ważne wątki prowa-

dzą czytelnika do Niemiec, Francji, Włoch, a nawet Norwegii, nadając dziełu wymiar uniwersalny. W Krzycz! 

Teraz! prostym, przejrzystym językiem, Mentzel mówi o sprawach seksu, miłości i śmierci istotnych dla każdego. 

Odważnie i intrygująco oddane są tu niepokoje okresu dojrzewania, fascynacje erotyką, młodzieńcze próby 

przeniknięcia tajemnicy płci. Jeśli ktoś chciałby jednak doszukiwać się w tej powieści wątków autobiograficznych, 

to musi oddać autorowi, że o osobistych dramatach, trudnych relacjach rodzinnych i inicjacjach seksualnych 

bohatera mówi z wielką odwagą, tworząc z życiowych doświadczeń prawdziwą literaturę.   

 

 

 75. Książka o przyjaźni / Maciej Marcisz ; [ilustracje: Tomasz Majewski].- 

Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dorosłość , Dojrzewanie , Przyjaźń , Relacje międzyludzkie , 

Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

 

Kasia, Michał i Dorota znają się od zawsze. Ich przyjaźń przetrwała kilkanaście lat, przeprowadzki do odległych 

miast, a nawet coraz bardziej rozjeżdżające się życiowe drogi. Gdy jednak skrzętnie skrywana tajemnica wycieka 

na grupowym czacie, los relacji zaczyna wisieć na włosku. Czy należy walczyć o marniejącą przyjaźń przez 

wzgląd na stare dobre czasy? A może pewnym rzeczom należy pozwolić umrzeć? Czy nasi rodzice mieli rację 

mówiąc, że w pewnym wieku prawdziwych przyjaciół policzymy na palcach jednej ręki? „Książka o przyjaźni” to 

powieść o więzach mocniejszych niż miłość, powołaniu i rozczarowującej dorosłości. O tym kim chcemy się stać 

dzięki najbliższym ludziom i o codziennych kompromisach, które oddalają nas od wyobrażeń o nas samych, aż do 

momentu, kiedy stajemy się zupełnie do nich niepodobni. O wielkiej niewiadomej, którą jest nasze życie – do 

czasu, kiedy przestaje nią być. To podróż przez formacyjne doświadczenia trójki przyjaciół – pierwsze miłości, 

noce spędzone na rozmowach i lekturach, wstyd i akceptację, historyczne wydarzenia i muzyczne festiwale. To 

opowieść o głosach przyjaciół, które zostają w naszych głowach nawet wtedy, kiedy oni już dawno zniknęli                    

z naszego życia.  

 

 

 76. Księga urodzaju / Katarzyna Kostołowska.- Poznań ; Wrocław : Książnica - 

Publicat. Oddział, copyright 2021. 

(Rodzinny Ogród Działkowy Morele / Katarzyna Kostołowska ; [1]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Ogrodnictwo , Ogródki działkowe i przydomowe , 

Relacje międzyludzkie , Rodzina , Trudne sytuacje życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

Uwikłana w wielkomiejskie życie Luiza kupuje działkę, żeby schować się na niej przed całym światem. Chce 

uciec od wszystkiego, co przypomina jej o osobistej tragedii, z którą nie potrafi się uporać. Przekraczając bramę 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Morele",  nie  wie  nic  o  grządkach,  hortensjach  czy  pędrakach,  ale  przede 
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wszystkim nie ma pojęcia, jakich ludzi spotka za ogrodową siatką. Wkrótce odkryje, że życie w "Morelach" nie 

ogranicza się do pielenia rabat, a działkowcy mają swoje namiętności oraz mroczne sekrety. Wystarczy zajrzeć do 

piwniczki pod podłogą starej altany… "Księga urodzaju" to słodko-gorzka opowieść o ludziach, przyrodzie                     

i miłości kojącej ból.   

 

 

77. Kto chce ich śmierci? / Cara Hunter ; przełożyła Joanna Grabarek.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2020. 

(Filia Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adam Fawley (postać fikcyjna) , Dzieci , Podpalenie , 

Policjanci , Rodzice , Oksford (Wielka Brytania) , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2021-12 

 

 

W ekskluzywnej dzielnicy północnego Oxfordu cudem uratowano dwóch małych chłopców z płonącego domu. 

Młodszy zmarł, nieco starszy – walczy o życie. Dlaczego byli sami w domu? Gdzie są ich rodzice i dlaczego nie 

odbierają telefonu? Kiedy detektyw Adam Fawley znajduje nowe dowody, spełnia się jego największy koszmar.  

Ponieważ wie, że to nie był przypadkowy pożar. To było zaplanowane morderstwo, a zabójca pozostaje na 

wolności.  

 

 

78. Kto je porwał? / Cara Hunter ; przełożyła Joanna Grabarek.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2020. 

(Filia Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adam Fawley (postać fikcyjna) , Nastolatki , Osoby zaginione 

, Policjanci , Oksford (Wielka Brytania) , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2021-12 

 

 

Spokojne przedmieścia bywają świadkami najpotworniejszych zbrodni. Roztrzęsiona nastolatka zostaje znaleziona 

na przedmieściach Oksfordu. Historia, którą opowiada, jest przerażająca. Inspektor Adam Fawley robi co może, 

aby wyjaśnić sprawę, ale dziewczyna nie chce wnosić  oskarżenia.  Fawley  może  tylko  ignorować  nieprzyjemne  

uczucie, że kiedyś już się z czymś takim spotkał… A potem znika kolejna dziewczyna i Adam nie ma już wyboru: 

musi zmierzyć się ze swoją przeszłością, ponieważ jeśli tego nie zrobi, dziewczyna może już nie wrócić.  

 

 

 79. Kto zabił mojego ojca / Édouard Louis ; z francuskiego przełożyła Joanna 

Polachowska.- Warszawa : Wydawnictwo Pauza, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Louis, Édouard (1992- ) , Dzieciństwo , Ojcowie i synowie , 

Pisarze francuscy , Polityka , Ubóstwo , Francja , Powieść autobiograficzna 

Sygnatura:  WG-fr. 

Nowości:  2021-12 
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Powrót do domu, do szarego brzydkiego miasta dzieciństwa, i odwiedziny u potwornie schorowanego ojca stają 

się dla Édouarda Louisa punktem wyjścia do napisania przejmującej opowieści o swoim tacie i całej rodzinie. 

Zaledwie pięćdziesięcioletni mężczyzna stoi u schyłku swego życia, a syn próbuje pozbierać okruchy z tego, co 

pozostało z ich relacji zniszczonej niegdyś przez wstyd, homofobię i biedę. Czułość i miłość potrafi ich jeszcze 

pogodzić, ale mocno krytyczne spojrzenie autora na upokarzający i zdegenerowany francuski system społeczny 

dodaje temu przesłaniu ogromny ładunek buntu. Jest w nim niezgoda na wyobcowanie i okrucieństwo państwa 

wobec ubogich i głośny sprzeciw wobec powszechnej afirmacji dla odpowiedzialności jednostki za własne losy               

i ślepoty społeczeństwa na systemową niesprawiedliwość. Louis ostrzega francuskie elity przed postępującym 

ubóstwem i ukrytym gniewem klas niższych, o których państwo zapomina. Próbuje to samo uświadomić umiera-

jącemu ojcu: „Należysz do kategorii ludzi, których polityka skazuje na przedwczesną śmierć. Ta kombinacja 

czułości, miłości, wybaczenia i wołania o solidarność oraz gniewu i niezgody na pogardę i nierówność społeczną 

sprawia, że książka głęboko porusza i zapada czytelnikowi w pamięć.   

 

 

 80. Ktoś wie / Lisa Scottoline ; przełożyła Magdalena Moltzan-Małkowska.- 

Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nastolatki , Poczucie winy , Tajemnica , Wakacje , Zabójstwo 

, Thriller , Powieść 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2021-12 

 

 

 

Czwórka nastolatków spędza razem lato. Młodość musi się wyszumieć, więc piją, dzielą się sekretami, testując 

własne granice. Ich beztroskie dzieciństwo gwałtownie się kończy. Ginie młody człowiek. Gdyby nie oni, nie 

straciłby życia. Rozdziela ich poczucie winy i pytanie o to, kto załadował broń… Dwadzieścia lat później 

spotykają się po raz pierwszy od tamtego tragicznego lata. Przyjeżdżają na pogrzeb… Stare sekrety wychodzą na 

jaw i ożywają dawne demony. Ktoś wie, co się stało, a jednak postanawia to ukryć. Jak daleko jest gotów się 

posunąć, żeby uniknąć kary? ... 

 

 

81. Lem w PRL-u, czyli Nieco prawdy w zwiększonej objętości : na podstawie 

korespondencji Stanisława Lema / Wojciech Orliński ; [przekłady listów z języka 

niemieckiego - Elżbieta Zarych, z języka angielskiego - Maciej Płaza].- Kraków : 

Wydawnictwo Literackie, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lem, Stanisław (1921-2006) , Literatura polska , Pisarze 

polscy , PRL , Science fiction , Życie codzienne , Listy , Wydawnictwo źródłowe 

Sygnatura:  WG-821.162.1-6 

Nowości:  2021-12 

 

Życie codzienne geniusza w PRL-u. Stanisław Lem większość życia przeżył w PRL-U. W tym czasie napisał też 

wszystkie swoje najważniejsze dzieła. Skomplikowana codzienna rzeczywistość mininego systemu była nieubła-

gana również dla niego, kiedy boleśnie sprowadzając futurolog na ziemię. Wybitny lemolog i dziennikarz 

Wojciech Orliński opowiada o PRL-u oczami Lema. Wykorzystuje do tego jego bogatą korespondencję z lat 

1951-1990. Czasem śmieszne, czasem straszne historie potyczek Lema z PRL-em dotyczą życia wydawniczego, 

filmu, aktywności społecznej i motoryzacji. Poznajemy tu między innymi kulisy powstawania produkcji Wajdy, 

problemy z konserwacją ukochanych pojazdów, nieporozumienia w kontaktach i zmagania z  urzędami.  W  kores- 
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pondencji z przyjaciółmi Lem przedstawił własną ciekawą analizę "eksperymentu" komunistycznego, a także 

zalecaną przez siebie strategię postępowania wobec władz i cenzury.  

 

 

 82. Licho nie śpi / Emilia Szelest.- Białystok : Niegrzeczne Książki - Wydawnictwo 

Kobiece Łukasz Kierus, 2021. 

(Bieszczadzkie demony / Emilia Szelest ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Policjanci , Tajemnica , Zabójstwo seryjne , 

Bieszczady (góry) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

Kiedy demony śpią, budzi się namiętność. Dla Damiana Bieszczady są kryjówką. Były policjant ucieka przed 

swoją przytłaczającą przeszłością, uzależnieniem i mrokiem, który czai się głęboko w jego duszy. Praca w tartaku 

ma zagłuszyć palące wyrzuty sumienia, a odosobnienie przynieść upragnione ukojenie. Magda Jaskólska, młoda 

asesor prokuratury, zostaje rzucona na głęboką wodę - przełożeni przydzielają jej sprawę, którą wszyscy już 

dawno spisali na straty. W okolicy giną młode dziewczyny, ale jedyny podejrzany… już siedzi w więzieniu. 

Zdesperowana i pozbawiona wsparcia Magda nie cofnie się przed niczym, by znaleźć odpowiedzi na wszystkie 

pytania. Aby to zrobić, musi przedrzeć się przez mur nieufności, odkryć głęboko skrywane miejscowe sekrety,               

a przede wszystkim uporać się z dziką namiętnością, która nieoczekiwanie przejmuje nad nią kontrolę.  

 

  

83. Liwia : matka bogów / Michał Kubicz.- [Warszawa] : [Michał Kubicz], copyright 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Liwia (cesarzowa rzymska ; ca 58 a.C.-29) , Kobieta , 

Małżeństwo , Władza , Wojna domowa w Rzymie (44-36 p.n.e.) , Starożytny Rzym , 

Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-12 

 

 

Rzym po śmierci Juliusza Cezara – imperium rozrywane przez wojny domowe. Dotychczasowy republikański 

porządek wali się w gruzy, a państwo ogarnia chaos, w którym śmierć staje się codziennością. Kto zagarnie 

władzę? W walce wodzów pretendujących do schedy po Cezarze nie ma miejsce na kompromisy.  Liwia Druzylla, 

młoda kobieta ze starego patrycjuszowskiego rodu, nieoczekiwanie znajduje się w samym środku politycznego                  

i wojennego zamętu i musi znaleźć sposób, by przetrwać. Ile będzie musiała poświęcić, by uniknąć grożących jej 

niebezpieczeństw? Do czego będzie musiała się posunąć, by osiągnąć swój cel? Kto okaże się sprzymierzeńcem,  

a kto zdrajcą? Liwia. Matka bogów to pasjonująca epicka opowieść o burzliwej i pełnej zawirowań młodości 

jednej z najsłynniejszych kobiet starożytnego świata. Historia zapamiętała Liwię Druzyllę jako żonę Oktawiana 

Augusta – pierwszego cesarza Rzymu. Jej inteligencja, brak skrupułów w dążeniu do celu i umiejętność zręcznego 

manipulowania otoczeniem przeszły do legendy. Przez kilkadziesiąt lat była niekwestionowaną pierwszą damą 

Imperium, która swymi zakulisowymi działaniami odcisnęła trwały ślad w historii świata. Została matką dynastii – 

kolejni cesarze, Tyberiusz, Kaligula, Klaudiusz i Neron, których imiona zapisały się w historii, właśnie od niej się 

wywodzili. Lecz cena, jaką jej samej przyszło za to zapłacić, okazała się bardzo wysoka…  
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 84. Loteria życiowych szans / Izabella Frączyk.- Warszawa : Prószyński i S-ka - 

Prószyński Media, 2021. 

(Stajnia w Pieńkach / Izabella Frączyk ; t. 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Inwestorzy indywidualni , Kobieta , Przyjaźń , Stadnina , 

Ukraińcy , Weterynarze , Wybory życiowe , Uczucia , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-12 

 

Po ślubie z Adamem Magda z optymizmem spogląda w przyszłość. Wraz ze stabilizacją w życiu osobistym oraz 

wyjściem na finansową prostą snuje ambitne plany dotyczące rozwoju stadniny i liczy na ich szybką realizację. 

Niestety pojawiają się kolejne nieprzewidziane problemy i Magda ponownie musi stawić czoło przeciwnościom. 

Natomiast Alicja w trosce o dobro synka z dużą ostrożnością godzi się na nowy związek. W Pieńkach niespo-

dziewanie pojawia się znany ukraiński inwestor. Wladimir Bondarenko robi w okolicy furorę i składa Wandzie, 

miejscowej weterynarz, zaskakującą propozycję. Jego szalona koncepcja ma być sprytnym panaceum na problemy 

ich obojga. Tyko czy Wanda się zgodzi? Czy wykorzysta szansę, którą daje jej Wlad?  

 

 

85. Metro / Robert Ziębiński.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece Łukasz Kierus, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Katastrofy , Metro , Polityka , Tajemnica , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

 

Podczas otwarcia budowy trzeciej linii warszawskiego metra dochodzi do serii eksplozji. Zapada się strop tunelu, 

a gruzy grzebią pasażerów. Ci, którym udało się przeżyć, robią wszystko, aby wydostać się na powierzchnię. Na 

górze rozgrywa się właśnie konflikt polityczny i nikt nie chce wyjaśnić, co tak naprawdę spowodowało katastrofę. 

Kiedy ocalali zaczynają ginąć jeden po drugim, okazuje się, że ciemnościach czai się coś mrocznego. Czy z tą 

tragedią ma coś wspólnego legenda o tajemniczym arsenale z powstania warszawskiego? Komu zależy na tym, 

aby z metra nikt nie wyszedł żywy? Opuszczenie podziemi to jak spacer przez pole minowe. Każdy zły ruch 

oznacza śmierć.   

 

 

 86. Miasto mafii / Kinga Litkowiec.- Warszawa : Wydawnictwo Akurat - Muza, 2021. 

(Grzeszne Książki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przestępczość zorganizowana , Stany Zjednoczone (USA) , 

Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 
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Emma Greene postanowiła zapomnieć o dawnych problemach i znaleźć spokój w niewielkim mieście w pobliżu 

Nowego Jorku. Niestety, władzę nad okolicą przejęła mafia. Część mieszkańców ucieka, inni szykują się na 

najgorsze, ale Emma reaguje inaczej: nowi "gospodarze" miasta przyciągają jej uwagę. Z wzajemnością; mafijny 

boss jest gotów uczynić wszystko, żeby zbliżyć się do dziewczyny. Co to dla niej oznacza? Niebezpieczeństwo?  

A może szansę na coś, czego bezskutecznie szukała przez całe życie?   

 

 

87. Miasto mafii. 2 / Kinga Litkowiec.- Warszawa : Wydawnictwo Akurat - Muza, 

2021. 

(Grzeszne Książki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kłamstwo , Przestępczość zorganizowana , Stany Zjednoczone 

(USA) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

 

Hope Clarke jest zadowolona z życia w Nowym Jorku. Do czasu. Staje się świadkiem zabójstwa, którego dopuścił 

się sam Lucas Rossi. Od tej chwili Hope  musi  udawać  jego  kobietę, choć  kolejne  kłamstwa  Lucasa  utrudniają  

zadanie im obojgu. Szanse na dobre zakończenie z każdym dniem stają się coraz mniejsze, ale tych dwoje łączy 

coś, czego nie mogą się wyprzeć. Czy istnieje ucieczka z labiryntu kłamstw?   

 

 

 88. Miłość bez hrabiego / Shana Galen ; przekład Aleksandra Januszewska, Ewa 

Morycińska-Dzius.- Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2019. 

(Romans Historyczny) 

(Ocaleni / Shana Galen ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Dom dziecka , Kombatanci , Londyn (Wielka 

Brytania) , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-12 

 

„Błyskotliwe, pełne humoru i wzruszające – czyli wszystko, co powinien mieć cudowny romans”. „Kirkus 

Reviews”  Tom 2 cyklu Ocaleni. O mężczyznach, którzy po powrocie z wojny usiłują nauczyć się na nowo żyć             

w świecie salonów, i kobietach na tyle odważnych, by przedrzeć się przez mury obronne ich serc. Powszechnie 

wiadomo, że dama potrafi zrobić wszystko, co robi mężczyzna. Czasem jednak potrzebuje pomocy… Lady 

Juliana, córka hrabiego St. Maur, ma nie lada kłopoty. Prowadzi ubogi sierociniec, w którym brakuje wszystkiego, 

król londyńskiego półświatka chce ją zdobyć, a ojciec postanawia wydać ją jak najszybciej za mąż. Na scenę 

wkracza Neil Wraxall, wysłany przez ojca, by sprowadzić ją do domu. Uparta panna nie zamierza jednak go 

słuchać. Chcąc nie chcąc, Neil zaczyna jej pomagać… i ulegać jej czarowi. Na szczęście dla niej mężczyzna 

potrafi wszystko naprawić i wszystkimi się zaopiekować. Na nieszczęście dla nich obojga ich wzajemne zauro-

czenie może skończyć się czymś znacznie bardziej niebezpiecznym niż drobne kłopoty…  
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 89. Miłość na horyzoncie : [antologia opowiadań w klimacie górskim] / Agnieszka 

Lingas-Łoniewska, Anna Szafrańska, Agata Czykierda-Grabowska, Anna Bellon, 

Sylwia Trojanowska, K. A. Figaro, Natalia Nowak-Lewandowska, Natasza Socha, 

Elżbieta Rodzeń.- Warszawa : Wydawnictwo Zwierciadło, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Góry , Miłość , Uczucia , Życie codzienne , Antologia , 

Opowiadania i nowele obyczajowe 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

Dziewięć cenionych polskich autorek napisało opowiadania w klimacie górskim. Góry mają swoją tajemną moc, 

urok, bywają niebezpieczne i mogą zarówno zachwycać, jak i przerażać. Trzeba się do nich odnosić z szacunkiem 

i ich nie lekceważyć. A odwdzięczą się cudownymi widokami, naturą, aurą, powietrzem, a i czasami… miłością. 

To właśnie ona pojawia się w opowiadaniach, chociaż ukazana różnie, zmienia się tak szybko, niczym pogoda na 

górskich szlakach. Jest często nieprzewidywalna, właśnie tak jak one. Bohaterowie opowiadań mierzą się z proble-

mami dnia codziennego i uczuciami, jakimi darzą inne osoby. Wyprawa w góry odmieni ich życie. Spotkasz ich  

w Tatrach, Bieszczadach lub Sudetach; w pensjonacie, domu rodzinnym lub na górskim szlaku. Czy uda się im 

odnaleźć prawdziwą miłość? Czy znajdą tu ukojenie?  

 

 

90. Miłość szuka właściciela / Abby Jimenez ; przełożył Paweł Wolak.- Warszawa : 

Muza Warszawskie Wydawnictwo Literackie, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta samotna , Muzycy , Psy , Śmierć bliskiej osoby , 

Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2021-12 

 

 

Dwa lata po tragicznej śmierci narzeczonego Sloan Monroe nadal nie potrafi przywrócić swojego życia do 

normalności. Pewnego dnia spotyka jednak wesołego psiaka, którego oczy mówią „zabierz mnie do domu”, i od 

tego momentu wszystko się zmienia. Z futrzanym przyjacielem u boku jest jej łatwiej wziąć się w garść i wreszcie 

otrząsnąć z marazmu. Po kilku tygodniach kontaktuje się z nią właściciel, który wcześniej nie odpowiadał na 

wiadomości i nie odbierał telefonów. Okazuje się, że to muzyk, który wyjechał do Australii na trasę koncertową. 

Chciałby odzyskać swojego pupila. Sloan polubiła Tuckera i nie ma zamiaru się z nim rozstawać. Dręczą ją jednak 

wyrzuty sumienia: a co jeśli Jason naprawdę kocha swojego psa? Zaczyna się wymiana SMS-ów, a potem długie 

rozmowy telefoniczne. Sloan czuje, że Jason nie jest jej obojętny: to naprawdę miły, przystojny i zabawny facet. 

Co się stanie, kiedy w końcu spotkają się twarzą w twarz? Niestety kariera muzyczna Jasona szybko się rozwija               

i czeka go kolejne tournée. W takich okolicznościach nie łatwo budować nowy związek. Czy Sloan przeżyje 

kolejną emocjonalną katastrofę?  

 

 91. Mister mister / Mikołaj Milcke.- Gdynia : Wydawnictwo Novae Res, copyright 

2021. 

(Obyczajowa) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Celebryci , Konkursy piękności , Manipulacja (psychologia) , 

Matki i synowie , Mężczyzna , Show business , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-12 
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25-letni Mieszko nie myślał o udziale w konkursie piękności. Ulega jednak namowom swojej chorobliwie 

ambitnej matki i wbrew sobie startuje w konkursie Man of Poland – męskim odpowiedniku Miss Polonia. Szybko 

okazuje się, że to, co miało być niewinną rozrywką, pod błyszczącą brokatem powierzchnią skrywa najgorszą 

zgniliznę. Matka chłopaka zupełnie tego nie dostrzega. Prośbą lub groźbą robi wszystko, by Mieszko wygrał, 

został gwiazdą i zaspokoił jej oczekiwania. Determinacja rośnie z dnia na dzień, a katastrofa wydaje się nieuni-

kniona…  

 

 

92. Mistrzyni / Manuela Gretkowska.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, 2021 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901) , Kobieta , Ludzie 

bogaci , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-12 

 

 

Historia o kobiecie zachłannej na życie i miłość. Popularnością bije na głowę Sienkiewicza, przyjaźni się                        

z Prusem. Zarabia krocie. Nie ma w Warszawie kobiety bardziej wpływowej i szczodrej. Zedrze buty z bogacza, 

żeby podarować bezdomnemu. Głęboko wierzy w cnoty niewieście: bezczelność i szczerość. Kiedy trzeba, 

przeklnie arcybiskupa w katedrze. Gdy spotyka zafascynowanego nią debiutującego aktora, chce swoim zwycza-

jem podarować mu wszystko. A stać ją na wiele. Ale ile tak naprawdę będzie ją kosztować miłość do młodszego 

mężczyzny? W najnowszej powieści Manuela Gretkowska z przenikliwością i humorem portretuje kobietę niez-

wykłą i pełną sprzeczności. Nieprzewidywalną, groźną niczym piorun kulisty. To opowieść o szczodrości, 

zachłanności, pragnieniach i nienasyceniu.  

 

 

 93. Mitologia nordycka / Neil Gaiman ; przełożyła Paulina Braiter.- Wydanie 4.- 

Warszawa : Wydawnictwo MAG, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bóstwa , Mitologia skandynawska , Opowiadania i nowele , 

Fantastyka 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2021-12 

 

 

Wielkie nordyckie mity to jeden z korzeni, z których wyrasta nasza tradycja literacka - od Tolkiena, Alana 

Garnera i Rosemary Sutcliff po "Grę o tron" i komiksy Marvela. Stały się też inspiracją dla wielu obsypanych 

nagrodami bestsellerów Neila Gaimana. Teraz sam Gaiman sięga w odległą przeszłość, do oryginalnych źródeł 

tych opowieści, by przedstawić nam nowe, barwne i porywające wersje największych nordyckich historii. Dzięki 

niemu bogowie ożywają - pełni namiętności, złośliwi, wybuchowi, okrutni - a opowieść przenosi nas do ich świata 

- od zarania wszechrzeczy, aż po Ragnarok i zmierzch bogów. Barwne przygody Thora, Lokiego, Odyna czy Frei 

fascynują współczesnego czytelnika, a żywy, błyskotliwy język sprawia, że aż proszą się o to, by czytać je na głos 

przy ognisku w mroźną gwiaździstą noc.  
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 94. Mów mi Win / Harlan Coben ; z angielskiego przełożyła Magdalena Słysz.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mężczyzna , Zabójstwo , Śledztwo i dochodzenie , Agenci FBI 

, Kradzież , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2021-12 

 

 

 

Przed ponad dwudziestoma laty dziedziczka fortuny Lockwoodów, Patricia, została uprowadzona podczas napadu 

na rodzinną posiadłość. Przez wiele miesięcy przetrzymywano ją w chacie na pustkowiu. Patricii udało się uciec, 

ale jej oprawców nie schwytano, nie odzyskano również rodzinnych pamiątek, które zostały skradzione podczas 

porwania. Aż do teraz. W Upper West Side, w apartamencie na ostatnim piętrze znaleziono ciało mężczyzny. 

Oprócz zwłok uwagę policji przykuwają dwa przedmioty: skradzione płótno Vermeera i skórzana walizka                      

z inicjałami WHL3. Po raz pierwszy od lat mundurowi mają wyraźny tropy nie tylko w sprawie porwania Patricii, 

ale także w innej nierozwiązanej sprawie FBI, związanej ze skradzioną walizką i cennym obrazem. Ślady 

jednoznacznie prowadzą do pewnego mężczyzny… Windsor Horne Lockwood III lub Win – jak nazywają go 

przyjaciele – nie wie, jak skradzione dawno temu jego rodzinie walizka i obraz trafiły w ręce ofiary zagadkowej 

zbrodni. Kiedy FBI ujawnia, że martwy mężczyzna stał również za aktami terroryzmu, Win musi odkryć, co łączy 

te tak różne sprawy sprzed lat. Na szczęście ma do dyspozycji trzy rzeczy, których brakuje FBI: osobisty związek 

z co najmniej jedną ze spraw, nieograniczone środki finansowe i możliwość wymierzenia sprawiedliwości według 

własnych zasad.  

 

 

 95. Mroczna prawda / Cara Hunter ; przełożyła Joanna Grabarek.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2021. 

(Filia Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adam Fawley (postać fikcyjna) , Uniwersytet Oksfordzki , 

Molestowanie seksualne , Nauczyciele akademiccy , Policjanci , Studenci , Oksford 

(Wielka Brytania) , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2021-12 

 

Kiedy student uniwersytetu w Oksfordzie oskarża jednego z wykładowców o napaść seksualną, inspektor Adam 

Fawley i jego zespół uznają, że powtarza się stary schemat. Okazuje się,że bardzo się mylą. Tym razem 

napastnikiem jest kobieta – gwiazda i duma całego wydziału, zaś ofiara to student – niemal dwumetrowy były 

zawodnik rugby. Wkrótce inspektor Fawley i jego zespół zaczynają wyścig z czasem w poszukiwaniu prawdy. Nie 

zdają sobie jednak sprawy, że ktoś ich obserwuje. Ktoś, kto planuje wyłączyć Fawleya z obiegu na dobre….  

 

 

 96. Nadzieja : autorzy zebrani / [opieka redakcyjna: Paweł Goźliński, Jarosław 

Mikołajewski ; redakcja: Karolina Oponowicz, Paweł Sajewicz, Jacek Świąder].- 

Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nadzieja , Trudne sytuacje życiowe , Antologia , Opowiadania 

i nowele 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 
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Polscy pisarze niosą pomoc w czasach pandemii. Książka-cegiełka akcji charytatywnej "Nadzieja". "Ponoć bez 

niej nie ma człowieka" – pisze o nadziei Mariusz Szczygieł. „Pomoc najsłabszym i bezbronnym - dzieciom                       

i osobom w podeszłym wieku - jest jednym z najtrwalszych, obejmujących nas wszystkich nakazów etyki, bo 

wynika z samej istoty bycia człowiekiem” – dodaje Jacek Dehnel. To z połączenia tego najbardziej ludzkiego                 

z ludzkich uczuć – nadziei - i najbardziej ludzkiej z ludzkich potrzeb – potrzeby pomagania – zrodziła się ta 

książka. Polscy pisarze, reporterzy i poeci podarowali swoje utwory by mogły złożyć się w tom, z którego cały 

dochód zostanie przekazany ośrodkom pomocy społecznej dla osób starszych. "Teraz szczególnie powinniśmy się 

wzajemnie wspierać - a dzięki "Nadziei" mogę to zrobić także poprzez literaturę" – pisze Dominika Słowik, jedna 

z autorek tej niezwykłej książki.   

 

 

 97. Najeźdźcy z Północy / Radosław Lewandowski.- Warszawa : Wydawnictwo 

Akurat - Muza, 2016. 

(Wikingowie / Radosław Lewandowski ; [2]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wikingowie , Wojna , Labrador (Kanada ; półwysep) , 

Powieść historyczna , Powieść przygodowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

 

Trzymająca w napięciu historia samotnej wędrówki młodego wikinga Oddiego po iglastych lasach Labradoru 

(dzisiejsza Kanada). Pełna zaskakujących zwrotów akcji opowieść o jego spotkaniu z plemieniem Indian Beothuk 

oraz o konsekwencjach, jakie miało to wydarzenie. Oparta na udokumentowanych faktach historycznych, twórczo 

rozwinięta w stylu najlepszych powieści przygodowych saga o starciu dwóch cywilizacji, o wielkich namięt-

nościach i o niepohamowanej żądzy władzy.   

 

 

 98. Nasza część nocy / Mariana Enriquez ; przełożyły Marta Jordan i Katarzyna 

Okrasko.- Warszawa : Echa - Wydawnictwo Czarna Owca, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bractwa religijne , Mediumizm , Nieśmiertelność , Ojcowie i 

synowie , Przeznaczenie , Tajne organizacje , Ucieczki , Argentyna , Powieść , Horror 

Sygnatura:  WG-argent. 

Nowości:  2021-12 

 

 

Uzbrojeni po zęby żołnierze, strzeżone drogi i unoszące się w powietrzu napięcie – to Argentyna pod rządami 

wojskowej junty. Ojciec z synem zamierzają przeprawić się z Buenos Aires do północnej granicy kraju z Brazylią. 

Matka Gaspara, bo tak ma na imię chłopiec, zginęła w tajemniczych okolicznościach. Ojciec jest zdetermi-

nowany, by uratować chłopca przed jego przeznaczeniem. Gaspar ma bowiem zostać medium na usługach 

Bractwa – tajnego stowarzyszenia, które przy pomocy zakazanych i niebezpiecznych rytuałów kontaktuje się                 

z Ciemnością. By zyskać nieśmiertelność, członkowie Bractwa, rządzonego przez krewnych matki Gaspara, nie 

cofną się przed niczym. Ich starania sięgają setki lat wstecz, odkąd wieść o Ciemności przewędrowała z Afryki, 

przez Anglię, do Argentyny. Enriquez czerpie garściami z historii swojego kraju i dawno zapomnianych wierzeń, 

tworząc niepokojącą, lecz olśniewającą powieść. "Nasza część nocy" to kolejny dowód na to, że autorka jest 

jednym z najważniejszych głosów w literaturze latynoamerykańskiej.   
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99. Nawia : szamanki, szeptuchy, demony / Katarzyna Berenika Miszczuk, Marta 

Krajewska, Anna Szumacher, Jagna Rolska, Rafal Dębski, Martyna Raduchowska, 

Marcin Podlewski, Marcin Mortka.- Warszawa : Uroboros - Grupa Wydawnicza 

Foksal, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bóstwa , Czarownice i czarownicy , Demony , Mitologia 

słowiańska , Słowianie , Antologia , Fantasy , Opowiadania i nowele 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

Antologia opowiadań fantasy o tematyce słowiańskiej. Silne bohaterki kobiece w różnorodnych, często 

zaskakujących odsłonach słowiańszczyzny. Będzie można w niej spotkać zarówno współczesne szeptuchy, 

szamanki, demonice i boginki, jak i ich wcześniejsze wcielenia – sprzed wieków. Czytelnicy będą mieli okazję 

wrócić do znanych już bohaterów z bestsellerowych książek, które już zdążyły podbić ich serca, jak i poznać 

zupełnie nowych. Niebanalne wykorzystanie motywu silnej obecności duchowości Słowian i wierzeń naszych 

przodków w obszernej i różnorodnej księdze.  

 

 

 100. Nic tu po was / Kevin Wilson ; przełożył Jan Kraśko.- Warszawa : 

Wydawnictwo Agora, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bliźnięta , Dzieci , Kobieta , Opiekunki i opiekunowie 

dziecięcy , Przyjaźń , Rodzina , Samozapłon , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-12 

 

Wydawało się, że Lillian i Madison do siebie nie pasują: pierwsza – utalentowana, ale biedna jak mysz kościelna; 

druga – piękna i bogata. A jednak w elitarnym liceum z internatem były nierozłącznymi przyjaciółkami. Ich 

ścieżki rozeszły się, gdy Lillian w wyniku skandalu musiała opuścić szkołę, ale kontakt nigdy całkiem nie ustał. 

Po latach Lillian otrzymuje list, w którym Madison błaga o pomoc: chce, by przyjaciółka zajęła się opieką nad jej 

przybranymi dziećmi, bliźniętami z pierwszego małżeństwa męża. Jest jednak pewien haczyk: gdy bliźniaki za 

bardzo się czymś ekscytują, ulegają… samozapłonowi. Ich skóra staje w płomieniach w przedziwny, ale i piękny 

sposób. Lillian jest przekonana, że Madison robi jej kawał, okazuje się jednak, że wszystko, co napisała, jest 

prawdą. Nie mając nic do stracenia poza bezcelowym życiem w rodzinnym domu, Lillian przystaje na propozycję 

przyjaciółki. Na przestrzeni parnego i ciężkiego lata ona i bliźniaki będą musiały nie tylko sobie zaufać, ale też 

unikać płomiennej ekscytacji i nie wchodzić w drogę mężowi Madison, spiętemu politykowi. Zaskoczona tym, jak 

ważne stają się dla niej te przedziwne dzieci, Lillian dochodzi do wniosku, że potrzebuje ich tak samo, jak one 

potrzebują jej. Może właśnie to jest życie, o jakim zawsze marzyła? Ale czy na pewno?   

 

 101. Nie w humorze / Fran Lebowitz ; przełożył Łukasz Witczak.- Kraków : Znak 

Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miasta , Obyczaje i zwyczaje , Życie codzienne , Nowy Jork 

(Stany Zjednoczone) , Antologia , Felieton 

Sygnatura:  WG-82-92 

Nowości:  2021-12 
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Błyskotliwy zbiór dowcipnych, zjadliwych felietonów pióra Fran Lebowitz, gwiazdy dokumentalnego miniserialu 

Netfliksa Udawaj, że to miasto w reżyserii Martina Scorsese. Lebowitz bierze na celownik swojego ciętego 

humoru wszystko – od dzieci ("rzadko dysponują sensowną gotówką, którą można by od nich pożyczyć") przez 

rozmowy o seksie („gdyby twoje fantazje erotyczne kogoś interesowały, już dawno nie byłyby fantazjami") po 

nowojorskich kamieniczników ("świętym obowiązkiem każdego kamienicznika jest utrzymywanie w budynku 

odpowiedniej liczby karaluchów"). Jej stosunek do pracy to świetna odtrutka na współczesną wyczerpującą 

kulturę samodoskonalenia ("13.40 -- Myślę, czy by nie wstać, dochodzę jednak do wniosku, że nagły ruch mógłby 

mi  zaszkodzić.  Jeszcze  trochę  czytam  i  sobie  popalam").  Fran  Lebowitz  jest  żywą  legendą  Nowego  Jorku. 

 Przyjechawszy do tego miasta przeszło pięćdziesiąt lat temu, szybko wyrobiła sobie markę jako felietonistka 

założonego przez Andy'ego Warhola miesięcznika "Interview", z czasem opublikowała też dwa bestsellerowe 

zbiory tekstów. Należy do najbardziej przenikliwych komentatorów amerykańskiego życia społecznego, jest 

cenioną mówczynią, ikoną stylu, wytrawną ironistką i flanerką.   

 

 

 102. Nie wiesz, kim jesteś / Tim Weaver ; z angielskiego przełożył Łukasz Praski.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  David Raker (postać fikcyjna) , Filmowcy , Poszukiwania 

zaginionych , Prywatni detektywi , Anglia (Wielka Brytania) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2021-12 

 

 

Żadnych dowodów. Żadnych świadków. I ani śladu po zaginionej. Nowa powieść z Davidem Rakerem, śledczym 

zajmującym się niewyjaśnionymi przypadkami osób, które przepadły bez wieści. Pewna kobieta zatrzymuje 

samochód w urokliwym punkcie widokowym na wybrzeżu Somerset. Zostawia torebkę i telefon komórkowy na 

siedzeniu, ciska kluczyki w pobliskie zarośla − i znika. Kamery przemysłowe rejestrują jej przyjazd, ale nie 

odjazd. Lynda Korin przepada bez śladu. Czy można po prostu rozpłynąć się w powietrzu? Dla Davida Rakera, 

śledczego zajmującego się niewyjaśnionymi przypadkami zaginięć, którego zatrudniła siostra Lyndy, odpowiedź 

na pytanie, co stało się z zaginioną, to dopiero początek. Ważniejsze jest to, czy ciesząca się dobrym zdrowiem, 

zadowolona, dobrze sytuowana kobieta mogłaby chcieć porzucić swoje dotychczasowe życie. Czy mogłaby 

podjąć taką decyzję sama? A może ktoś zdecydował za nią? Poszukiwania zawiodą Rakera w przeszłość Lyndy, 

do czasów jej małżeństwa z nieżyjącym od dawna reżyserem filmowym, i naprowadzą go na trop kłamstw, które 

mogły zaważyć na życiu kobiety. Ale tylko Lynda zna sekret najbardziej szokujący ze wszystkich − tyle że ona 

zaginęła, i prawdopodobnie nie żyje…  

 

 

 103. Niedostatek / Lynn Steger Strong ; przekład Ewa Borówka.- Niemce : Fame 

Art, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Życie codzienne , Trudne sytuacje życiowe , 

Przyjaźń , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Powieść obyczajowa , Powieść 

psychologiczna 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2021-12 

 

Niedostatek to przejmująca historia, uderzająca w najczulsze punkty i odnosząca się do najskrytszych obaw 

„niedo-skonałych” kobiet, w której każda z nas odnajdzie kawałek siebie. Elisabeth zmaga się z pozbawioną  lukru  
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codziennością, zderza z depresją, odrzuceniem, bankructwem. Próbuje przetrwać i łączyć wszystkie role, jakie 

narzuca na siebie sama lub w ja-kich widzi ją społeczeństwo. Przytłaczające zmęczenie, presja Instagrama, 

wyzwania macierzyństwa, rozczarowanie pracą i doktoratem, oczekiwania męża – wszystko to próbuje jakoś 

pogodzić i zrównoważyć. Ukojenie przynosi poranne bieganie i…dawno utracona więź z przyjaciółką z młodości, 

Sashą. Sasha także zmaga się z kryzysem i być może po wielu latach ich wspólne chwile z przeszłości staną się 

sposobem na odzyskanie kontroli nad życiem w czasie teraźniejszym. W „Niedostatku” Lynn Steger Strong bada 

subtelne, często niezauważalne akty przemocy, których dokonuje się na pewnym typie kobiet, kiedy te  odważą się 

chcieć czegoś więcej. To rewelacyjnie napisana, wciągająca historia, która z jednej strony przyczynia się do 

głębszej refleksji, ale jednocześnie – co potwierdza uznanie ze strony „Time Magazine” – świetnie sprawdzi się 

jako literatura na okres wakacyjny.  

 

 

 104. Niejedno / Barbara Woźniak.- Okoniny : Wydawnictwo Drzazgi, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroba Alzheimera , Nauczyciele akademiccy , Ojcowie i 

synowie , Opieka nad osobami starszymi , Tarnów (woj. małopolskie) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

 

Szymon Kowalski, wykładowca akademicki prowadzący zajęcia z etyki dla przyszłych lekarzy, na polecenie 

przełożonej przygotowuje fakultet poświęcony medycynie III Rzeszy. Z początkiem roku akademickiego przepro-

wadza się do rodzinnego miasta, Tarnowa, by zająć się ojcem chorującym na alzheimera. Henryk jeszcze żyje, ale 

już go nie ma, a w każdym razie jest go z dnia na dzień coraz mniej – blaknie niczym liczby z obrazów Romana 

Opałki. Pochwyceni przez Barbarę Woźniak w intertekstualną sieć, czytamy wraz z głównym bohaterem jej 

powieści Foucaulta i Sontag, Dagermana i Lavant, a jednocześnie towarzyszymy mu w nieoczywistej pracy 

żałoby, słuchając Cohena i Świetlickiego. Jakkolwiek byśmy się starali, pytań dręczących Szymona nie da się 

zlekceważyć: Co mają ze sobą wspólnego nowoczesna ideologia biopolityczna i pozycja pacjenta we współ-

czesności? I czy wszyscy – mimowolnie, rządzeni przez dyskurs – jesteśmy Baumanowskimi ogrodnikami plewią-

cymi chwasty w trosce o zdrowie publiczne?  

 

 105. Niepamięć / Piotr Nesterowicz.- Kraków : Mando - Wydawnictwo WAM, 

copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Blokowisko , PRL , Relacje międzyludzkie , Rodzina , 

Sekrety rodzinne , Styl życia , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-12 

 

 

Weronika i Paweł odwiedzają rodziców na PRL-owskim blokowisku. Nic się tutaj nie zmieniło. Ten sam widok             

z okna, to samo ciasne wnętrze. Trudno uwierzyć, że kiedyś mieszkali tu razem. Już pierwsze godziny wizyty stają 

się nie do zniesienia. Z minuty na minutę coraz trudniej jest być rodziną. Rodziną bez tajemnic. "Niepamięć" jest 

jak powrót do rodzinnego miasta, w którym czas zatrzymał się w miejscu. To fascynująca powieść o rozliczaniu 

się z wypieraną przeszłością, trudnych relacjach rodzinnych oraz o tym, jak daleko warto się posunąć w imię 

odkrywania prawdy. Chwilami jest nostalgicznie, chwilami buntowniczo. Ten sentymentalny ciąg zdarzeń, niełat-

wych relacji i wstydliwej przeszłości pokazuje, że z rodzinną historią musi się zmierzyć każdy. To książka             

o nas.  
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106. Nigdy / Ken Follett ; z angielskiego przełożył Janusz Ochab.- Warszawa : 

Wydawnictwo Albatros, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Terroryzm , Kryzys polityczny , Agenci CIA , Szpiegostwo , 

Operacje reagowania kryzysowego , Konflikt międzynarodowy , Chiny , Stany 

Zjednoczone (USA) , Powieść polityczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2021-12 

 

 

Wielkie katastrofy zaczynają się od problemów, które uznano za zbyt nieistotne, by w porę się nimi zająć. Drobne 

nieporozumienia, w wyniku niefortunnych zbiegów okoliczności, błyskawicznie i niepostrzeżenie przeradzają się 

w poważne konflikty. Co najmniej dziewięć państw na świecie posiada arsenał nuklearny. Każde z nich, w sprzy-

jających okolicznościach, może sięgnąć po ostateczne rozwiązanie. I w mgnieniu oka zniszczyć ziemską 

cywilizację. Od spalonej słońcem Sahary, przez obozy dla uchodźców, po gabinety polityków i salony ambasad. 

Bohaterowie i tchórze, ludzie rozważni i szaleńcy, kochankowie i wrogowie… Całe spektrum świata, który 

poradził sobie z pandemią, by stanąć w obliczu kryzysu, który może być ostatnim… Amerykańska prezydent, robi 

wszystko, by uniknąć wydania rozkazu użycia broni jądrowej… Błyskotliwy szef chińskiego wywiadu, prowadzi 

misterną grę, by powstrzymać rząd swojego kraju przed starciem z Zachodem… Agenci CIA, rozpracowują                

w Afryce Północnej struktury islamskich terrorystów… Młoda Afrykanka, decyduje się na niebezpieczną podróż 

przez Saharę, by zapewnić przyszłość swojemu dziecku… Wszyscy oni podejmują ryzyko i poświęcają się, 

ponieważ wierzą, że są w stanie sprawić, żeby świat stał się lepszym i bezpieczniejszym miejscem. Tylko że to 

może nie wystarczyć… Bo delikatna równowaga już została zachwiana, a rzeczywistość, jaką znamy, wkrótce 

rozsypie się w proch.  

 

 

 107. Noc w Caracas / Karina Sainz Borgo ; tłumaczenie Magdalena Olejnik.- Poznań 

: Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Matki i córki , Przemoc , Rewolucja , Śmierć 

bliskiej osoby , Trudne sytuacje życiowe , Wybory życiowe , Caracas (Wenezuela) , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-inne 

Nowości:  2021-12 

 

Dramatyczna historia walki o przetrwanie w ogarniętej rewolucyjnym chaosem Wenezueli. Po śmierci matki 

Adelaida Falcón zostaje absolutnie sama w mieście, w którym przemoc wyznacza codzienny rytm życia. To dopie-

ro początek jej walki o przetrwanie pośród chaosu i anarchii. Wyrzucona z własnego mieszkania niespodziewanie 

znajduje schronienie, a zarazem szansę na rozpoczęcie nowego życia. By z niej skorzystać, musi jednak dokonać 

trudnego wyboru. Głośna debiutancka powieść Kariny Sainz Borgo to portret kobiety o niezwykłej sile                             

i niezłomnej woli życia w obliczu przemocy i bezprawia. Ta pełna napięcia, a zarazem głęboko liryczna książka 

pokazuje, jak kruchy jest nasz świat i jak szybko rzeczywistość, którą dobrze znamy, może się rozpaść na kawałki.   
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 108. Nowa ja / Halle Butler ; przełożyła Kaja Gucio.- Wołowiec : Wydawnictwo 

Czarne, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alienacja , Kobieta , Praca biurowa , Przyjaźń , Single 

(socjologia) , Urzędnicy , Chicago (Stany Zjednoczone) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-12 

 

 

Trzydziestoletnia Millie jest rozczarowana życiem i nudną codziennością. Wolny czas spędza, oglądając seriale      

i pijąc piwo, póki nie zaśnie na kanapie, by rano obudzić się w identycznej rzeczywistości. Nie lubi swojej 

najlepszej przyjaciółki i mimo upływu czasu wciąż nie może pogodzić się z rozstaniem z chłopakiem. Nie ma też 

wymarzonej pracy ani celu zawodowego, przez większość czasu chwyta się tymczasowych zajęć, których 

nienawidzi, ale wie, że musi się z czegoś utrzymać. Z letargu wyrywa ją mglista wizja awansu, która jednak jest 

równie iluzoryczna, co chwilowy przypływ motywacji do działania. Czarna satyra Butler, pełna cierpkiego, 

cynicznego humoru, to przede wszystkim ponury obraz sytuacji młodych ludzi na rynku pracy. Głowna bohaterka 

balansuje pomiędzy kreowanym przez media poczuciem, że każdy musi osiągnąć zawodowe spełnienie, a bardzo 

ograniczonymi możliwościami znalezienia pracy, która miałaby sens i gwarantowała stabilizację finansową. Butler 

nie daje czytelnikowi prostych odpowiedzi, ale pozwala na chwilę rozbawienia, współczucia dla samego siebie                

i refleksji nad amerykańską kulturą konsumencką.  

 

 

 109. Nowe rozdanie / K. N. Haner.- Warszawa : Edipresse Książki - Wydawnictwo 

Edipresse, copyright 2021. 

(Pink Book) 

(Efekt Ericka / K. N. Haner) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby mózgu , Kobieta , Ojcowie i córki , Konflikt rodzinny , 

Relacje międzyludzkie , Tajemnica , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

Megan Donell po rewelacjach usłyszanych od ojca traci przytomność i ląduje w szpitalu. Tam okazuje się, że 

dziewczyna ma zagrażającego życiu krwiaka mózgu i potrzebna jest natychmiastowa operacja. Lekarz mówi 

Erickowi, że stan jej zdrowia musi być spowodowany dawnym urazem głowy, ale mężczyzna wyjaśnia, że nic              

o tym nie wie. Po operacji Megan dochodzi do siebie, nie pamięta niestety kilku ostatnich dni ze swojego życia. 

Czuje jednak, że musi odciąć się od ojca… Ale czy Erick jej na to pozwoli?  

 

 

 110. Ocalić syna / Lucinda Berry ; przełożyła Joanna Grabarek.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2021. 

(Filia Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i synowie , Młodociani przestępcy , Pedofilia , 

Społeczności lokalne , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-12 
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Czasem przebaczamy mordercom, ale nigdy pedofilom. Noah jest wzorowym uczniem, mistrzem w pływaniu                  

i ulubieńcem całego miasteczka. Nikt nie podejrzewa, że coś jest nie tak, do dnia, gdy na jaw wychodzą mroczne, 

skrywane przez chłopaka sekrety. Noah zostaje skazany na osiemnaście miesięcy zamknięcia w ośrodku 

resocjalizacyjnym dla młodocianych przestępców seksualnych. Matka chłopaka, Adrianne, wspiera go, przeciwnie 

do jego ojca, który nie chce jego powrotu do domu. Seria wstrząsających i druzgocących okoliczności zmusza 

Adrianne do podjęcia najtrudniejszej decyzji w jej życiu. Jak daleko się posunie, aby chronić syna?   

 

 

 111. Od pierwszych słów / Agata Przybyłek.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2021. 

(W tajemnicy / Agata Przybyłek ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rafał Kamieński (postać fikcyjna) , Kobieta , Osoby 

zaginione , Prywatni detektywi , Relacja romantyczna , Restauratorzy (gastronomia) , 

Śledztwo i dochodzenie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

Amelia wychowała się nad morzem i od zawsze kochała Bałtyk oraz rodzinną restaurację, w której pracuje. 

Jednak jej spokojną do tej pory miejscowość spowija chmura lęku – przy drodze w lesie w tajemniczych 

okolicznościach znikają kobiety. Z Warszawy ściąga detektyw, którego Amelia zna z telewizji – niedawno 

rozwikłał głośną medialnie sprawę. Wszyscy w miasteczku liczą na jego pomoc, szczególnie pani burmistrz, której 

z Amelią i jej rodziną wyraźnie jest nie po drodze… Już po pierwszym spojrzeniu Rafał wiedział, że Amelia jest 

dziewczyną inną niż wszystkie. Czy zainteresowanie przystojnego i rozpoznawalnego mężczyzny z wielkiego 

miasta przerodzi się w coś więcej? Amelia nie szuka miłości ani mocnych wrażeń, jednak wiatr od lądu przyniesie 

w jej życiu zmiany…  

 

 

112. Odejdziesz ze mną? / Diana Brzezińska.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 

2021. 

(Seria kryminalna / Diana Brzezińska ; cz. 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ada Czarnecka (postać fikcyjna) , Krystian Wilk (postać 

fikcyjna) , Niesłuszne skazanie , Policjanci , Relacje międzyludzkie , Rodzeństwo , 

Szczecin (woj. zachodniopomorskie) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-12 

 

Jeden telefon burzy spokój Krystiana. Czy przed laty popełnili z bratem kolosalny błąd? Czy dzisiaj wszyscy 

szukają naśladowcy czy mordercy, który popełnił również tamte zbrodnie? Symbol wycięty na skórze znalezio-

nego tego wieczoru mężczyzny jest niemal identyczny jak znaki na ciałach ofiarach sprzed siedmiu lat. Ale jeśli 

sprawcą wszystkich morderstw jest jedna osoba, to w więzieniu siedzi niewinny człowiek, a seryjny zabójca ze 

Szczecina śmieje się gdzieś z tej tragicznej pomyłki… Ada i Krystian przeszli już razem wiele. Czy przeszłość, 

która wróciła tak nagle, zbliży ich do siebie jeszcze bardziej czy rozdzieli na zawsze?  
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 113. Odprysk świtu / Brandon Sanderson ; przełożyła Anna Studniarek.- Warszawa : 

Wydawnictwo MAG, 2021. 

(Archiwum burzowego światła / Brandon Sanderson) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Magia , Walka dobra ze złem , Wojownicy , Fantastyka , 

Powieść 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2021-12 

 

 

Odprysk Świtu, którego akcja toczy się między Dawcą Przysięgi a Rytmem Wojny, podobnie jak wcześniej 

Tancerka Krawędzi daje szansę zabłysnąć postaciom drugoplanowym. Po odkryciu statku-widma, którego załoga 

najprawdopodobniej zginęła, próbując dotrzeć do otoczonej sztormami wyspy Akinah, Navani Kholin musi 

wysłać ekspedycję, by upewnić się, że wyspa nie wpadła w ręce wroga. Podlatujący zbyt blisko Świetliści Rycerze 

nagle tracą całe Burzowe Światło, więc podróż musi się odbyć drogą morską. Właścicielka statku Rysn Ftori 

utraciła władzę w nogach, ale zyskała towarzystwo Chiri-Chiri, żywiącego się Burzowym Światłem skrzydlatego 

skowrończyka – istoty należącej do gatunku uważanego za wymarły. Teraz podopieczna Rysn choruje, a jedyną 

nadzieją na jej wyzdrowienie jest udanie się do starożytnego domu skowrończyków – Akinah. Z pomocą Lopena, 

niegdyś jednorękiego Wiatrowego, Rysn musi przyjąć misję powierzoną jej przez Navani i wpłynąć w niebez-

pieczny sztorm, z którego nikt nie uszedł z życiem. Jeśli załodze nie uda się odkryć tajemnic ukrytego miasta na 

wyspie, zanim spadnie na nich gniew jego starożytnych strażników, los Rosharu i całego cosmere zawiśnie na 

włosku.  

 

 

 114. Ogród Lorenza / Françoise Bourdin ; tłumaczenie Anna Tomoń.- Bielsko-Biała : 

Wydawnictwo Dragon, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ogrody zoologiczne , Spadek , Weterynarze , Powieść , 

Romans 

Sygnatura:  WG-fr.  

Nowości:  2021-12 

 

 

Lorenzo to młody, ambitny weterynarz. Po włoskim dziadku dziedziczy olbrzymie tereny i zakłada wyjątkowy 

ogród zoologiczny, w którym dzikie zwierzęta mogą żyć w naturalnych warunkach. Despotyczny ojczym 

odmawia mu wsparcia, więc Lorenzo musi sam podjąć nierówną walkę o spełnienie swojego wielkiego marzenia. 

Niespodziewanie w jego życiu znów pojawia się Julia, jego pierwsza miłość, która szybko angażuje się w projekt. 

Lorenzo odkrywa, że wciąż potrafi kochać... Ale czy w sercu Julii jest jeszcze miejsce dla mężczyzny, który 

opuścił ją, gdy najbardziej go potrzebowała?  

 

 115. Oona kontra życie / Margarita Montimore ; z języka angielskiego przełożyła 

Izabella Mazurek.- Warszawa : Słowne, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Podróże w czasie , Poczucie straty , Przemijanie , 

Wybory życiowe , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-12 
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Wzruszająca opowieść o tym, co w życiu przemija, a co pozostaje niezmienne – bez względu na czas. Jest 

sylwester 1982 roku. O północy Oona Lockhart skończy dziewiętnaście lat. Ma przed sobą całe życie! Jej jedyny 

problem to wybór planów na nadchodzący rok: studia za granicą czy trasa koncertowa z własną kapelą u boku 

ukochanego chłopaka? Dziewczyna stanie jednak przed poważniejszym dylematem, gdy noworoczne odliczanie 

przeniesie ją nie do następnego roku, lecz… trzydzieści dwa lata do przodu. Pięćdziesięciojednoletnia Oona 

pamięta tylko imprezę sylwestrową, ma lekką nadwagę i zerowe pojęcie o nowych technologiach. Co prawda, 

najwyraźniej jest bajecznie bogata, wciąż ma przy sobie matkę, ale… gdzie się podziały te trzy dekady? Każdego 

roku Oona będzie się budzić na innym etapie życia – z poczuciem straty, za to bogatsza o kolejne doświadczenia 

podróży w czasie. Czy wyciągnie lekcję ze swojego niezwykłego losu? Czy będzie potrafiła dostrzegać szczęście 

w drobnych chwilach i cieszyć się nimi, póki trwają?  

 

 

 116. Ornat z krwi / Krzysztof Beśka.- Wydanie drugie w języku polskim.- Gdańsk : 

Oficynka Wydawnictwo, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kopernik, Andrzej , Kopernik, Mikołaj (1473-1543) , Tomasz 

Horn (postać fikcyjna) , Wojciech (święty ; ok. 956-997) , Archeolodzy , 

Dziennikarstwo śledcze , Dziennikarze , Duchowieństwo , Sekty i nowe ruchy 

religijne , Tajemnica , Zabójstwo seryjne , Frombork (woj. warmińsko-mazurskie, 

pow. braniewski, gm. Frombork) , Gdańsk (woj. pomorskie) , Kwidzyn (woj. 

pomorskie) , Malbork (woj. pomorskie) , Powieść , Kryminał , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

         Nowości:  2021-12 

 

Morderstwa księży i tysiącletnia intryga, która może wstrząsnąć Polską... Archeolożka Ewa Rimmel oraz 

dziennikarz Tomasz Horn nagle znajdują się w centrum wyjątkowo niebezpiecznych wydarzeń. Ktoś, wyraźnie 

czegoś szukając w kościołach, brutalnie i bez skrupułów zabija księży, a także wkracza na tereny prowadzonych 

wykopalisk. Ewa i Tomasz, chroniąc życie swoje i przyjaciół, zaczynają śledztwo, którego finał okaże się 

totalnym zaskoczeniem dla wszystkich.  

 

 

 117. Ostatnia nadzieja / Marzena Rogalska.- Kraków : Wydawnictwo Znak - 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

(Karla / Marzena Rogalska ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Trudne sytuacje życiowe , Ojcowie i córki , II wojna 

światowa (1939-1945) , Uczucia , Londyn (Wielka Brytania) , Nowy Jork (Stany 

Zjednoczone) , Gwatemala , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-12 

 

Wraz z wybuchem wojny kończy się beztroskie życie Karli. Dziewczyna traci ukochanego, ojca, ojczyznę. Przed 

pogrążeniem się w rozpaczy ratują ją przyjaciele i myśl, że nawet najciemniejsza noc kiedyś się kończy. 

Tymczasem praca w szpitalu w sercu Londynu nie daje Karli ani chwili wytchnienia, a okrutny los nie przestaje jej 

doświadczać. Raz za razem przekonuje się, jak kruche i niewiele warte jest ludzkie życie. A kiedy wydaje się, że 

już nigdy nie przydarzy się jej nic dobrego, przychodzi niespodziewana wiadomość… Piekło bombardowanego 

Londynu, powojenny Nowy Jork, niebezpieczna Gwatemala i egzotyczny Oran – w nowej, pełnej tajemnic                        

i niebywałych zwrotów akcji powieści o Karli Linde Marzena Rogalska zabiera czytelnika w niezwykłą podróż               

w poszukiwaniu tego, co może się wydawać bezpowrotnie utracone.  
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 118. Oszustka / Janelle Brown ; przełożył Łukasz Błaszczyk.- Warszawa : 

Wydawnictwo Agora, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kradzież , Ludzie bogaci , Zemsta , Złodzieje , Powieść , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2021-12 

 

 

Nina jest błyskotliwą oszustką. Razem ze swoim chłopakiem Lachlanem okrada zepsutych bogaczy z ich 

drogocennych dzieł sztuki, biżuterii i innych błyskotek. Gdy jej matka podupada na zdrowiu, a policja zaczyna 

deptać im po piętach, Nina postanawia przeprowadzić ostatni skok. Jej celem staje się pochodząca z wyższych sfer 

intagramowa celebrytka Vanessa Liebling, z której okrutną rodziną Nina miała do czynienia w dzieciństwie. 

Krzywda sprzed lat to dobra motywacja, ale Nina nie przypuszcza nawet, że weszła w pułapkę, którą ktoś inny 

zastawił na nią… Oszustka to czwarta i najlepsza powieść bestsellerowej autorki Janelle Brown. Została świetnie 

przyjęta przez czytelników i ogłoszona m.in. Amazon Best Book of April 2020, znalazła się także na liście BEST 

BOOK OF 2020. We współpracy z Nicole Kidman platforma Amazon Prime szykuje na jej podstawie serial.  

 

 

119. Pamiętam / Piotr Stankiewicz.- Warszawa : Grupa Wydawnicza Relacja, 

copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Stankiewicz, Piotr (1983- ) , Pamięć autobiograficzna , Życie 

codzienne , Polska , Powieść autobiograficzna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

 

 

Oto książka dla każdego, czyj PESEL zaczyna się od cyfry „8”. I nie tylko! Piotr Stankiewicz na nowo odkrywa 

formę, z którą eksperymentowali Amerykanin Joe Brainard i Francuz Georges Perec. O Polsce lat osiemdzie-

siątych, dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych jeszcze nikt tak nie napisał. Wspomnienia, lakoniczne i nietrwałe, 

tworzą świadectwo przeszłości, które - chociaż osobiste - uruchamia w czytelniku pokłady jego własnych 

wspomnień, skojarzeń i refleksji.  

 

 

 120. Plan B / Ania Malinowska.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon, copyright 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przyjaźń , Wakacje , Wybory życiowe , Bałtyk 

(wybrzeże) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

 

Anka, Karolina i Magda wybierają się na wakacje nad polskie morze. Bez mężów, bez dzieci, bez planu, za to                   

z butelką rumu w podręcznym bagażu i mnóstwem entuzjazmu.  Mimo  że  przyjaźnią  się  od  lat,  dawno  już  nie 
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miały okazji spędzić czasu tylko ze sobą. Zamierzają znów, jak kiedyś, przegadać kilka nocy, tańczyć do upadłego 

i bawić się, jakby świat nie istniał. Ich mężowie (w tym jeden były) wyruszają w przeciwnym kierunku. Wszystko 

mają dopięte na ostatni guzik, a wydatki rozpisane w Excelu. Rzeczywistość jednak dość szybko weryfikuje ich 

plany. Nikt nie spodziewa się, do czego doprowadzi ten krótki urlop. Ani jak wiele mogą zmienić jeden telefon               

i jeden SMS…  

 

 

121. Plemię / Kamil Czernik.- Gdynia : Manufaktura Słów Wydawnictwo, copyright 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Las , Ludy pierwotne , Przyjaźń , Przyroda , Walka , Życie 

codzienne , Fantasy , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-12 

 

 

 

Zamieszkałe nieprzebytą puszczę plemię Iglasów po pokonaniu najeźdźców szykuje krwawą rozprawę                           

z sąsiadami. Lecz odwaga i śmiałość mogą nie wystarczyć, aby zwyciężyć. Plemię przynależy do gatunku fantasy, 

ale próżno w nim szukać magii. Zamiast niej autor postawił na słodko-gorzki realizm, więc tka fabułę, subtelnie 

mieszając wielkie wydarzenia z ludzkimi historiami – z ich dramatami, ale i powodzeniami.  

 

 

 122. Pogrzebani / Greg Buchanan ; [z angielskiego przełożył Jan Kraśko].- 

Warszawa : Wielka Litera, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kwarantanna (medycyna) , Lekarze sądowi , Prowincja , 

Prywatni detektywi , Śledztwo i dochodzenie , Wąglik , Weterynaria sądowa , 

Zmowa milczenia , Anglia (Wielka Brytania) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-szkoc.  

Nowości:  2021-12 

 

Do czego są zdolni ludzie, którzy się boją… Sprawy z przeszłości, które wpływają na teraźniejszość. Problemy 

bliskich, które prędzej czy później stają się naszymi problemami. Przymusowa izolacja ujawniająca mroczne 

tajemnice i najgorsze ludzkie instynkty. W pobliżu prowincjonalnego, niemal wymarłego nadmorskiego miaste-

czka Ilmarsh w Anglii, lokalny detektyw policyjny Alec Nichols odkrywa na farmie szesnaście głów koni, 

ułożonych w okręgu, z jednym okiem skierowanym w stronę zachodzącego zimowego słońca. Na miejscu 

zdarzenia pojawia się też lekarka medycyny sądowej Cooper Allen. Mimo zmowy milczenia śledczy wkrótce 

odkrywają łańcuch zbrodni, które wydarzyły się w tej małej społeczności - zaginięcia, podpalenia i okaleczenia.              

A wszystko ma związek z czymś śmiertelnie niebezpiecznym i czającym się w samej ziemi. Ze względu na 

zagrożenie miasteczko zostaje poddane kwarantannie. Przymusowa izolacja nie służy mieszkańcom. Spirala 

kłamstw, niedomówień i kolejnych dramatów rozszerza się z każdym dniem. Klaustrofobiczna atmosfera wpływa 

na psychikę i działania mieszkańców. Okazuje się, że pamięć zbiorowości przechowuje więcej, niż każdy                       

z mieszkańców by sobie życzył… "Pogrzebani" to coś więcej niż błyskotliwy thriller. To opowieść o współczes-

nych i powszechnych problemach: niskich zarobkach, dojmującym braku czasu, powszechnym zmęczeniu i niedo-

inwestowanej służbie publicznej – oraz o tym, jakie skutki może przynieść takie właśnie połączenie. To również 

opowieść o poczuciu winy, traumie i karze, osadzona w małej nadmorskiej społeczności, o której zapomniała 

reszta świata. Mieszkańców łączy ze sobą jeszcze jedno: nikt tu nie widzi dobrego miejsca do życia.  

 

 



53 
 

 123. Pokaż mi swój świat / Daria Skiba.- Chorzów : Wydawnictwa Videograf, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cukiernicy , Niewidomi , Psycholodzy , Sekrety rodzinne , 

Wrocław (woj. dolnośląskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

 

 

Justyna, dwudziestojednoletnia studentka psychologii, w ramach zaliczenia zajęć musi przygotować projekt pod 

tytułem Pokaż mi swój świat. Długo zastanawia się, jak zabrać się za ten pozornie łatwy, choć bardzo intrygujący 

temat. Wtedy z pomocą przychodzi przypadek – w ulubionej cukierni spotyka Rafała, który na oczach klientów 

dekoruje tort. Chwilę później odbiera telefon od nieznajomej kobiety z prośbą, by podjęła się pracy z sześcioletnią 

dziewczynką, która na skutek tragicznego wypadku straciła wzrok. Justyna dostrzega w mężczyźnie ogromną 

pasję do wykonywanej pracy. Postanawia, że to on i Martynka odegrają główne role w jej projekcie na studia. 

Jednak Rafał skrywa wiele tajemnic i kiedy między nim a Justyną zaczyna iskrzyć, mroczne sekrety wychodzą na 

jaw, gasząc tlący się ogień wzajemnej fascynacji. Czy dziewczynie uda się dokończyć studencki projekt? Jak                 

w całej tej sytuacji zachowa się przystojny cukiernik i jaką rolę naprawdę odegra Martynka? Powieść przepełniona 

jest ogromnymi emocjami i nagłym zwrotami akcji – nic nie jest takie, jakim mogłoby się wydawać, nic nie jest 

oczywiste, nic nie jest proste. Justyna i Rafał zostaną wystawieni na próbę, która na zawsze ich odmieni. Chodź, 

pokażę Ci mój świat.  

 

 

 124. Pokusa przebaczenia / Donna Leon ; przełożył Marek Fedyszak.- Warszawa : 

Noir sur Blanc, copyright 2021. 

(Komisarz Brunetti i tajemnice Wenecji / Donna Leon) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komisarz Brunetti (postać fikcyjna) , Narkotyki , Policjanci , 

Przestępczość zorganizowana , Wenecja (Włochy) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-12 

 

Kiedy z komendy weneckiej policji wycieka ważna informacja, komisarzowi Brunettiemu powierzone zostaje 

zadanie wykrycia, który z jego kolegów jest za to odpowiedzialny. Zanim zdoła rozpocząć śledztwo, w gabinecie 

komisarza niespodziewanie pojawia się przyjaciółka jego żony, która boi się, że jej syn zażywa narkotyki. Kilka 

tygodni później Tullio Gasparini, mąż kobiety, zostaje znaleziony u stóp mostu, nieprzytomny, z poważną raną 

głowy. Brunetti skłonny jest doszukiwać się związku między tym faktem a podejrzanym zachowaniem chłopca. 

Prawda okazuje się jednak bardziej skomplikowana. W sytuacji gdy stan Gaspariniego nie ulega widocznej popra-

wie, a śledztwo prowadzi donikąd, wsparciem dla Brunettiego są rodzina i zamiłowanie do dzieł literatury 

klasycznej. Próbując zrozumieć prawdziwy cel wymiaru sprawiedliwości, sięga po Antygonę i w świetle lektury 

tragedii Sofoklesa zmuszony jest rozważyć straszliwe konsekwencje, do których mogą prowadzić porywy 

wrażliwego serca.  
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 125. Polowanie / Bernard Minier ; przełożyła Monika Szewc-Osiecka.- Poznań : 

Rebis, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Martin Servaz (postać fikcyjna) , Policjanci , Zabójstwo , 

Przemoc , Zemsta , Śledztwo i dochodzenie , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-fr.  

Nowości:  2021-12 

 

 

 

Martin Servaz staje do walki o własną skórę... i honor. Departament Ariège, jesienna pełnia księżyca. Z pogrążo-

nego w ciemnościach lasu nagle na szosę wybiega jeleń. Jeleń o ludzkich oczach. Odbywa się polowanie, ale 

celem nie jest dzikie zwierzę. W czasie skomplikowanego śledztwa Servazowi przyjdzie stawić czoło potworno-

ściom rodem z najgorszych koszmarów. Czy walka o słuszną sprawę może usprawiedliwiać czynienie zła?                    

W najnowszej książce mistrz thrillera Bernard Minier mierzy się z szaleństwem naszych czasów: przemocą, 

zemstą, manipulacją. Polowanie to niezwykle aktualna powieść o życiu przesiąkniętym strachem.  

 

 

 126. Pomiędzy siostrami / Kristin Hannah ; z angielskiego przełożyła Anna Zielińska.- 

Warszawa : Świat Książki Wydawnictwo, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Relacje międzyludzkie , Rodzina , Wybory życiowe , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-12 

 

 

 

Wzruszająca, chwilami zabawna, momentami dramatyczna i pełna goryczy opowieść o życiu. Czy może być coś 

wspanialszego niż miłość? A coś gorszego niż samotność? Dramatyczne losy dwóch sióstr, które po latach 

odnajdują łączącą je niegdyś więź, są jeszcze jednym tego przykładem. Claire kocha i jest kochana; Meghann boi 

się bliskości, nie pozwala, by jej życiem rządziły emocje. Claire żyje skromnie, otoczona rodziną i przyjaciółmi; 

Meghann zajmuje luksusowy apartament, ale czuje się w nim obco i samotnie. Nieoczekiwane wydarzenia w życiu 

Claire radykalnie zmieniają skalę wartości Meghann i ułatwiają jej rozliczenie się z przeszłością.  

 

 

 127. Porzucenie / Elisabeth Åsbrink ; ze szwedzkiego przełożyła Natalia Kołaczek.- 

Warszawa : Wielka Litera, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antysemityzm , Kobieta , Matki i córki , Pamięć 

autobiograficzna , Rodzina wielopokoleniowa , Sefardyjczycy , Sekrety rodzinne , 

Tożsamość osobista , Londyn (Wielka Brytania) , Saloniki (Grecja) , Sztokholm 

(Szwecja) , Powieść biograficzna 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2021-12 

 

Powieść, która wzbudziła zachwyt w Europie. W Niemczech krytycy podkreślają, że książka wpisuje się                        

w osiągnięcia potężnej tradycji literackiej, a Porzuceniu patronują Primo Levi i  Izaak  Bashevis  Singer.  Elisabeth  
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Åsbrink przywraca historii Żydów sefardyjskich należne im miejsce w literaturze. Potężna, głęboka powieść                   

o miłości i nienawiści, dumie i upokorzeniu, a także trudnych powrotach do domu i konieczności nieustannej 

podróży. Porzucenie opowiada o losach kilku pokoleń rodziny przez pryzmat historii trzech kobiet i trzech miast. 

Ich losy łączy klątwa milczenia, poczucie wykluczenia i nieobecność mężczyzn. Powieść powstała na kanwie 

skomplikowanej historii emigracyjnej rodziny Elisabeth Åsbrink. Chcąc zrozumieć źródło swojego poczucia 

samotności, autorka wciela się w postać matki Sally, babki Rity i swojego alter ego Katherine. W kolejnych 

poszukiwaniach śledzi, jak ciężar kłamstwa, sekretów, przemilczeń i tabu dziedziczony jest przez kolejne 

pokolenia. Przetwarzając skomplikowaną, pełną bólu i upokorzeń historię przodkiń, odbywa podróż śladami 

swoich korzeni. Próbuje w ten sposób mitycznie scalić rodzinę, opowiedzieć i uporządkować swój ból. Po 

mistrzowsku odtwarza psychologiczną stronę kobiecego porzucenia i wykluczenia, udowadnia, że życie w cieniu 

ludzkiej nienawiści boli tak samo w Niemczech, Londynie, na Węgrzech i w Sztokholmie. 

 

 

 128. Powiedz "tak" markizowi / Tessa Dare ; przekład Katarzyna Przybyś-Preiskorn.- 

Wydanie 2.- Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2021. 

(Romans Historyczny) 

(Zamki szczęśliwej miłości / Tessa Dare ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Narzeczeństwo , Spadek , Wielka Brytania , 

Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-12 

 

"Zamki szczęśliwej miłości"… Piękne damy i przystojni dżentelmeni dziedziczą je, wygrywają, kupują lub 

zdobywają podstępem. I przeżywają w nich niebezpieczne i romantyczne przygody…  Lady Clio Whitmore miała 

siedemnaście lat, gdy zaręczyła się z markizem Granville. Minęło osiem lat… i wciąż jest narzeczoną. I obiektem 

żartów salonów. Ma tego dość. Ileż czasu może czekać na mężczyznę, który woli podróże niż życie małżeńskie?   

I czy w ogóle musi czekać? Zwłaszcza że właśnie odziedziczyła wspaniały zamek. Postanawia zerwać zaręczyny. 

Nie spodziewa się, że największą przeszkodą stanie się nie jej narzeczony, lecz jego brat – owiany aurą skandalu             

i wykluczony z salonów Rafe Brandon.  

 

 

 129. Praga magiczna / Angelo Maria Ripellino ; przełożyła Halina Kralowa ; 

ilustracje Tomasz Damm.- Wydanie 2., poprawione.- Warszawa : Wydawnictwo 

Dowody na Istnienie - Fundacja Instytut Reportażu, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kultura , Literatura , Sztuka , Praga (Czechy) , Esej 

Sygnatura:  WG-82-4  

Nowości:  2021-12 

 

 

Praga magiczna to – jak mówi Mariusz Szczygieł – biblia kultury czeskiej. Po dwudziestu czterech latach od 

pierwszego wydania w Polsce trafia w ręce Czytelników nowa edycja bestsellera, której autorem jest włoski 

slawista Angelo Maria Ripellino, a tłumaczką znakomita italianistka Halina Kralowa. Dla miłośników Pragi                    

i czeskiej kultury – lektura niezbędna. Autor uchodzi we Włoszech za jednego z najbardziej przenikliwych 

znawców polskiej, czeskiej i rosyjskiej literatury. Praga magiczna z 1973 roku jest syntezą wszystkich jego 

talentów: poetyckiego, przekładowego i eseistycznego. Wielki poeta Vladimír Holan twierdził, że „ten Włoch 

opanował język czeski jak Czech, ale o czeskiej poezji wie więcej niż nasi najlepsi znawcy”. Esej Ripellina umyka 

wszelkim klasyfikacjom. „Piszę książkę – mówił autor – zrodzoną z impulsów, zbiór dziwnych historii, anegdot, 

ekscentrycznych scenek, krótkich dygresji i zwariowanych załączników”. „Esej historyczny i historycznoliteracki?  
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Traktat poświęcony historii sztuki, urbanistyki i obyczaju? A może poemat prozą, miłosny poemat o oddaleniu od 

ukochanego, przesycony niemal erotyczną miłością do miejsca, do którego nie można powrócić, które nagle stało 

się zakazanym owocem, pilnowanym przez straże graniczne – zastanawiał się Leszek Engelking, tłumacz, poeta              

i eseista. – Ripellino, szlifierz słów, wytrawny alchemik słowa, napisał książkę nostalgiczną jak wiersz 

wrażliwego emigranta politycznego, ale zarazem erudycyjną jak dysertacja wnikliwego i drobiazgowego uczonego 

o zacięciu encyklopedycznym; świadomie skomponowaną, ale zarazem dopuszczającą chaos bazaru ze starociami; 

obiektywnie przedstawiającą fakty, ale zarazem subiektywną jak najintymniejsze wyznanie; podniosłą, ale zara-

zem nieodwracającą wstydliwie wzroku od najniższych warstw rzeczywistości; mroczną i posępną, ale zarazem 

niepozbawioną zabawnych momentów”. Oto Praga w utworach Kafki, Haška, Hrabala, Nezvala, Werfla, Kischa, 

Čapka; Praga w wizji Rudolfa II i Karola IV; Praga kubistyczna, impresjonistyczna, secesyjna; Praga z legend,               

z poezji, z romantycznych powieści grozy – przeróżnymi twarzami miasta zajmuje się autor Pragi magicznej.   

 

 

 130. Przybysze / Andrzej Michał Derwisz.- Gdynia : Wydawnictwo Novae Res, 

copyright 2021. 

(Science Fiction) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Artefakt , Istoty pozaziemskie , Oficerowie , Osoby zaginione , 

Profesorowie , Rzeczywistość alternatywna , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-12 

 

Wszechświat kryje w sobie tajemnice, których ludzkość nigdy nie powinna poznać. Profesor Stefan Senkowski 

podczas górskiej wędrówki przypadkowo odkrywa tajemniczy artefakt, który nazywa Przybyszem. Znaleziskiem 

interesuje się jego kolega z czasów studenckich, pułkownik Jan Małecki. Odwiedza Stefana w górskiej daczy, 

zdradzając, że podobnych, monumentalnych urządzeń nieznanego pochodzenia jest na Ziemi sporo, a on sam 

„dogląda” ich z ramienia NATO. Wkrótce obaj mężczyźni niespodziewanie przenoszą się do surrealistycznej 

rzeczywistości, gdzie czekają na nich kolejne zagadki do rozwiązania… Czy kosmici mają złe zamiary wobec 

Ziemian? Co sprawia, że coraz więcej ludzi znika bez śladu? Kto odpowiada za niezwykłe zdarzenia, które mają 

miejsce na wszystkich kontynentach Błękitnej Planety?  

 

 

 131. Przygody dobrego wojaka Szwejka czasu wojny światowej / Jaroslav Hašek ; 

przełożył Antoni Kroh ; wstęp i opracowanie Jacek Baluch.- Wydanie 1. (dodruk).- 

Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Ossolineum, 2020. 

(Biblioteka Narodowa. Seria 2,  ISSN 0406-0636 ; nr 261) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dobry wojak Szwejk (postać fikcyjna) , Hašek, Jaroslav 

(1883-1923). Przygody dobrego wojaka Szwejka , I wojna światowa (1914-1918) , 

Literatura czeska , Powieść , Żołnierze , Austro-Węgry , Czechy , Galicja (kraina 

historyczna) , Opracowanie , Powieść , Satyra 

Sygnatura:  WG-czes. 

          Nowości:  2021-12 

 

"Przygody dobrego wojaka Szwejka" to przesycona ironią i absurdem opowieść o praskim sprzedawcy psów 

("pokracznych kundli", których rodowody fałszował), mającym prawdziwy talent do wpadania w najdziwacz-

niejsze tarapaty i wydostawania się z nich obronną ręką. Cóż z tego, że na podstawie niewinnej rozmowy przy 

piwie został oskarżony o zdradę stanu? Nie ma nic, co mogłoby zaskoczyć Józefa Szwejka i zepsuć mu nastrój. Na 

życzenie śledczych główny bohater uprzejmie przyznaje  się  do  wszystkiego  (łącznie  z  zabójstwem  arcyksięcia 
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 Ferdynanda), nie traci pogody ducha, gdy trafia do szpitala dla obłąkanych, ani gdy zostaje wysłany na front                  

I wojny światowej. Więzienie, salę sądową, szpital, wojskowe koszary - wszystko podziwia z ciekawością turysty. 

I chociaż w trybach wojskowo-biurokratycznej machiny państwowej zdaje się być nikim, okazuje się, że w kon-

frontacji z jego sposobem myślenia to właśnie ludzie wyżej postawieni czują się zdezorientowani. Ze swoją 

dziwaczną szczerością, dosłownym traktowaniem wszystkich poleceń, anegdotami przytaczanymi nie w porę                  

i nonsensownymi komentarzami Szwejk sprawia wrażenie idioty, ale być może są to tylko pozory?   

 

 

 132. Przystań / Marika Krajniewska.- Warszawa : Fundacja AVE : współpraca 

Wydawnictwo i Fundacja Kultury Papierowy Motyl, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Benedyktynki Samarytanki , Aktorzy , Kamienice , Kobieta , 

Oskarżenie , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , Zakonnice , Polska , Warszawa 

(woj. mazowieckie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

Marcelina jest po trzydziestce, ma aktorskie wykształcenie i wielkie ambicje, ale małe role na koncie.                           

O Shakespearze nawet nie marzy. Zgodziłaby się zagrać gdziekolwiek, byleby tylko ktoś łaskawie dostrzegł jej 

potencjał. Wychowana przez dziadków poszukuje swojej tożsamości, pielęgnując dziecięce marzenie o byciu kimś 

wyjątkowym. Stanisława Umińska uchodzi za najzdolniejszą aktorkę młodego pokolenia. Jej kariera nagle się 

załamuje, gdy w Paryżu zostaje oskarżona o zamordowanie chorego na raka, bardzo cierpiącego męża. Po 

powrocie do Polski nie potrafi już grać. Odczuwa powołanie i zostaje przyjęta do Benedyktynek Samarytanek, aby 

pokierować - już jako siostra Benigna - domem dla "upadłych dziewcząt" w podwarszawskim Henrykowie. 

Apolonia ma dwanaście lat i uwielbia spędzać czas z ojcem na czytaniu komiksów. Gdy kończą się wakacje, nagle 

zmienia się świat, a Pola zamiast do szkoły trafia do osobliwego domu zwanego Przystanią. Zapatrzona w dzie-

cięce postaci z komiksów z lat trzydziestych sama pragnie zostać superbohaterką. Powieść Mariki Krajniewskiej, 

choć jest fikcją, została mocno osadzona w realiach historycznych. Jest tu i działalność konspiracyjna Umińskiej,  

i wojenny teatr Leona Schillera, i codzienna - jakże niezwykła - walka superbohaterek.  

 

 

133. Psy 2.5. W imię miłości / Waldemar "Nowy" Morawiec.- Warszawa : 

Wydawnictwo Świat Książki, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Franz Maurer (postać fikcyjna) , Polityka , Przestępczość , 

Więziennictwo , Miłość , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

 

Franz Maurer wychodzi z więzienia po 25 latach i wkracza w zupełnie nową Polskę. Dlaczego trafił za kratki? Co 

zdarzyło się po zabiciu przez niego Sawczenki? Gdzie był, co robił, komu się naraził? Odpowiedzi na te wszystkie 

pytania znajdziesz w powieści "Psy 2.5 W imię miłości”. Tego nie zobaczycie w kinie! "Wszystko, co wiem, mam 

poskładane z kawałków tego, co sam widziałem, w czym uczestniczyłem i co ktoś mi opowiedział. Parę rzeczy też 

sobie po prostu wyobrażam, ale mam wszystkie elementy, więc swoich wyobrażeń nie biorę z dupy, tylko                       

z pamięci. Mogą mnie nazywać Nowy, ale nie jestem już żółtodziobem. Siedzę w tym szmat czasu i jedno wiem 

na pewno – nie ma znaczenia, co im powiesz, czy prawdę, czy gówno prawdę, bo jeśli mają cię zabić albo 

posadzić, to i tak to zrobią. A prawda? Prawdę i  tak  wszyscy  mają  gdzieś. Wszyscy, ale  nie  wy.  Dlatego  wam 
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powiem prawdę. Komuś muszę. Zaczniemy w roku 1995. W Polsce, która nie jest jeszcze w NATO, ani w Unii 

Europejskiej. Zaczniemy, oczywiście, od Franza Maurera i - wyjątkowo - od miłości. A potem zobaczycie 

naprawdę wkurzonego Franza. Ale nie uprzedzajmy faktów." Waldemar Morawiec. (I tylko nie nazywajcie nie już 

Nowy...) 

 

 

 134. Punkt zero / Narek Malian ; z języka angielskiego przełożył Marek Fedyszak, 

przekład z tłumaczenia na angielski dokonanego przez Haykuhi Babajanyan.- 

Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Urban II (papież ; ca 1042-1099) , Fundamentalizm katolicki 

, Islamizm , Religia , Wyprawy krzyżowe , Francja , Persja (państwo dawne) , Syria , 

Powieść religijna , Sensacja 

Sygnatura:  WG-inne  

Nowości:  2021-12 

 

Tylko wierzący zabija w imię wolności i nie boi się śmierci... Tryptyk o fanatyzmie religijnym Od zarania 

dziejów ludzie zabijali w imię Boga. Nie mieli świadomości, że Bóg, za którego walczą, jest Bogiem Władzy. 

Wiek XI przeszedł do historii za sprawą dwóch religijnych ruchów – krucjat oraz działalności syryjskich 

nizarytów. Od tamtego czasu niewiele się zmieniło. 11 września 2001 roku rozpoczął nową tragiczną erę terro-

ryzmu, który rozprzestrzeniając się ze Stanów Zjednoczonych, objął całą Europę i Azję. Jednakże to tragiczne 

wydarzenia z Paryża z 2015 roku skłoniły autora do odniesienia się do korzeni ekstremizmu religijnego. Powieść 

stanowi niebanalny tryptyk, na który składają się dwie historie rozgrywające się w XI wieku i jedna współ-

czesna. Malian przenosi nas kolejno do roku 1095 i czasu krucjaty zainicjowanej przez papieża Urbana, Persji 

roku 1090, w której Hasan Ibn as-Sabbah, ismailicki misjonarz, tworzy wspólnotę islamskich ekstremistów               

i zajmuje twierdzę Alamut, oraz do współczesnego Paryża, w którym dwoje młodych ludzi, Liz i Ali, zakochuje 

się w sobie mimo różnic kulturowych. „Narek Malian ma wyjątkowy talent do realistycznego opisywania 

przeszłości i dokładnego przewidywania przyszłości. Godny uwagi jest także fakt, że potrafi łączyć przeszłość            

z przyszłością, spoglądając na nie z dzisiejszej perspektywy. Jest to niezwykła umiejętność, którą posiadło 

niewielu współczesnych pisarzy. Bez wątpienia Malian wciąż ma co zaoferować swoim czytelnikom”. Suren 

Sargsyan  

 

 

 135. Riot Baby / Tochi Onyebuchi ; z angielskiego przełożyła Katarzyna Rosłan.- 

Warszawa : Wydawnictwo Relacja - Grupa Wydawnicza Relacja, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cierpienie , Rasizm , Rodzeństwo , Rodzina , Stany 

Zjednoczone (USA) , Powieść , Dystopia , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2021-12 

 

 

 

Policyjna brutalność, rasizm i niesprawiedliwość. Intymna historia rodzinna i dystopijna narracja o Ameryce. Kev 

chce bronić siostrę przed mocami, które mogą ją zniszczyć. Ale czy kiedy zostanie uwięziony, Ella pozwoli bratu 

cierpieć? Historia płonie rewolucyjnym ogniem, a jednocześnie niemal szeptem opowiada o miłości, wściekłości           

i doświadczeniach czarnoskórych Amerykanów. Dzieciństwo Elli i jej brata zostało zdefiniowane i zniszczone 

przez rasizm. Ale ich przyszłość może zmienić cały świat.  
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136. Rita / Agnieszka Staszak.- Warszawa : Edipresse Książki - Wydawnictwo 

Edipresse, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przestępczość zorganizowana , Ciąża , Miłość , Kłamstwo , 

Projektanci mody , Włochy , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

 

 

Czasami w życiu nic nie odzwierciedla rzeczywistości. Rita to znana projektantka, która jeszcze przed trzydziestką 

osiągnęła olbrzymi sukces. Mieszka w luksusowym apartamencie w Rzymie, a jej kochankiem jest przystojny 

wspólnik. Mimo to nie czuje się szczęśliwa, przeżyta pięć lat wcześniej trauma pozostawiła ślad w jej oczach. 

Dowiedziała się wtedy, że miłość jej życia, Leo, nie jest tym, za kogo się podawał, a jej ojciec współpracuje                    

z włoską „Rodziną”. Sprawa nabiera dramatyzmu, gdy okazuje się, że Rita jest w ciąży. Nie chcąc dla siebie                  

i dziecka życia w mafijnym środowisku, ucieka z rodzinnego miasta nad jeziorem Garda i ukrywa się w opusz-

czonym domu w Toskanii. A wtedy zaczyna się za nią pogoń…  

 

 

 137. Rosyjskie róże / Martha Hall Kelly ; przełożyła Danuta Górska.- Warszawa : 

Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  I wojna światowa (1914-1918) , Arystokracja , Emigranci , 

Kobieta , Miłość , Przyjaźń , Rewolucja październikowa (1917) , Rosjanie , Paryż 

(Francja) , Petersburg (Rosja) , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść historyczna , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-12 

 

W roku 1914 świat już tyle razy znajdował się na krawędzi wojny, że wielu nowojorczyków lekceważy to 

zagrożenie. Eliza Ferriday jest podekscytowana wyprawą do Petersburga z Sofią Stresznawą, kuzynką Romano-

wów. Poznały się pewnego lata w Paryżu i zostały bliskimi przyjaciółkami. Teraz Eliza wyrusza w podróż życia              

z Sofią, by na własne oczy ujrzeć cuda Rosji: kościół pokryty od wewnątrz mozaiką zdobioną klejnotami, obrazy 

Rembrandta w Pałacu Zimowym, słynny balet. Gdy wybucha wojna, Eliza wraca do Ameryki, a Sofia z rodziną 

uciekają do wiejskiej posiadłości. Ponieważ brakuje im służby, zatrudniają córkę miejscowej wróżki, Warinkę, 

nieświadomie sprowadzając na dom wielkie niebezpieczeństwo. Po drugiej stronie Atlantyku Eliza ze wszystkich 

sił stara się pomagać rodzinom białych Rosjan, którzy uciekli przed rewolucją. Ale kiedy listy Sofii nagle 

przestają przychodzić, obawia się najgorszego... Od niespokojnych ulic Petersburga i wiejskich posiadłości 

arystokratów, poprzez zaułki Paryża, gdzie gnieżdżą się zubożali rosyjscy emigranci, do letnich rezydencji na 

Long Island, losy Elizy, Sofii i Warinki nieustannie splatają się ze sobą. W swojej najnowszej poruszającej 

książce, opowiedzianej z kobiecej perspektywy, Martha Hall Kelly przedstawia więzi prawdziwej kobiecej 

przyjaźni w najmroczniejszych okresach historii.   
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 138. Rozgrzeszenie / Yrsa Sigurðardóttir ; z języka angielskiego przełożył Paweł 

Cichawa.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Media społecznościowe , Nastolatki , Policjanci , Przemoc w 

szkole , Psycholodzy , Seryjni zabójcy , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-isl. 

Nowości:  2021-12 

 

 

Freya i Huldar stają przed nowym wyzwaniem. Dramatyczna walka z czasem przypomni Freyi lata, które 

usiłowała dotąd wymazać z pamięci… O tej zbrodni policja dowie się tak jak wszyscy inni - ze Snapchata. Na 

ekranach telefonów zobaczą przerażoną nastolatkę błagającą o wybaczenie. Gdy ją znajdą, będzie już za późno… 

Huldar, oficer policji, i Freyja, dziecięca psycholog, łączą siły, by rozwiązać kolejną sprawę. Przesłuchując 

przyjaciół zamordowanej nastolatki, szybko odkrywają, że Stella wcale nie była niewiniątkiem, jak powszechnie 

sądzono - ale kto mógł jej nienawidzić tak bardzo, by chcieć zabić? Wkrótce scenariusz się powtarza w mediach 

społecznościowych pojawiają się wiadomości od kolejnego nastolatka przepraszającego za swoje winy. Freyja                

i Huldar są pewni jednego: to jeszcze nie koniec. Zwłaszcza że przy pierwszej ofierze znaleziono kartkę z cyfrą 2. 

Czy Egill, zaginiony nastolatek, to ofiara numer 1? A może to ktoś inny wciąż czeka, by go odnaleźć? Rozpoczyna 

się walka z czasem, której finału nie spodziewa się chyba nikt…  

 

 

 139. Rozpływaj się / Anna Cieplak.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziadkowie i wnuki , Emigracja zarobkowa , Eurosieroctwo , 

Młodzi dorośli , Trudne sytuacje życiowe , Polska , Śląsk , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-12 

 

 

 

Pierwsza powieść o życiu eurosierot. Brakujący fragment narracji o współczesnej Polsce. Nowa książka Anny 

Cieplak! Było ich czworo, a ich drogi co rusz się przecinały. Przed laty wszystko wydawało się prostsze – Robert  

i Alina, Janek i Marca. Teraz jest Dorotka, rozwód, kredyt, wróżby z kart, chwilówki i zdrapki. Rok 1999. Ruda 

Śląska. W jednym familoku mieszkają Marca, nad nią Robert z Jankiem i Omamą (oma – śląska babcia, która 

weszła w rolę mamy), a na dokładkę Alina, która czuje się częścią ich rodziny. To czas pierwszych miłości, 

pierwszego alkoholu i marzeń o innym życiu, które płyną w atmosferze końca wieku i ostatniego satanistycznego 

mordu rytualnego. Rok 2009. Ustroń, Katowice. Spełniają się sny o wyrwaniu się do lepszego świata. Alina 

mieszka z córką w Superjednostce (bloku marzeń), a jej przyjaciele dostają pracę w górskim kurorcie pomimo 

kryzysu. Czy jest lepiej? Niekoniecznie. Czy mogło być gorzej? Z pewnością! Rok 2019. Ruda Śląska. Reunion, 

spotkanie po latach. Czas podsumowań i rozpaczliwych prób naprawienia relacji. To także powrót do dziecięcych 

zabaw i klątw, które wyjaśniają pewne zdarzenia lepiej niż fakty z przeszłości. W najnowszej powieści Anna 

Cieplak opowiada o ludziach, których mijamy każdego dnia. Choć metrykalnie dorośli, z powodu osierocenia, 

którego doświadczyli w okresie nastoletnim, wciąż zadają sobie trudne pytania. Czy jestem wystarczająco dobry? 

Czy nie zostanę porzucona? Czy powinnam starać się bardziej? Mocna, wyrazista i aktualna powieść o Polsce               

w Unii Europejskiej i osieroconym pokoleniu – młodych osobach, zmuszonych dorastać bez dorosłych, którzy za 

chlebem wyjechali na Zachód. Uciążliwie szczera, rozbrajająco zabawna i boleśnie życiowa.  
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 140. Rzeczy, które czynimy z miłości / Kristin Hannah ; z angielskiego przełożyła 

Zuzanna Henel.- Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Macierzyństwo , Rodzina , Wybory życiowe , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2021-12 

 

 

 

Kristin Hannah, ulubiona powieściopisarka polskich czytelniczek, autorka licznych bestsellerów „New York 

Timesa”, trafia do najgłębszych i najwrażliwszych zakamarków naszych serc. Książka „Rzeczy, które czynimy              

z miłości” to sugestywna i wzruszająca opowieść o magii i sile macierzyństwa. Mówi o radości z powrotu do 

domu i wyborze pomiędzy własnym dobrem a miłością. Historia Angeli, jednej z trzech sióstr Malone, 

przekonuje, że nawet jeśli nie zawsze można zapobiec trudnym doświadczeniom, to warto się z nimi zmierzyć               

w godny sposób, a życie niesie nie tylko trudy, ale i nagrody za ich pokonywanie. Poruszająca, głęboko 

emocjonalna podróż do sedna tego, co oznacza bycie rodziną. 

 

 

 141. Sekret Marii : życie, miłość i pasja Marii Montessori / Laura Baldini ; z języka 

niemieckiego przełożyła Anna Kierejewska.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Montessori, Maria (1870-1952) , Kobieta , Lekarze , Metoda 

Montessori , Pedagodzy , Rzym (Włochy) , Rzym (Włochy ; okolice) , Powieść 

biograficzna 

Sygnatura:  WG-austr.  

Nowości:  2021-12 

 

Pasjonujące losy nauczycielki, która odkryła sekret dobrego dzieciństwa Rzym, 1896 rok. Młoda Maria 

Montessori rozpoczyna wymarzoną pracę na dziecięcym oddziale kliniki psychiatrycznej. Z przerażeniem 

odkrywa, że mali pacjenci całe dnie siedzą na łóżkach, wpatrzeni pustym wzrokiem w przestrzeń. Kiedy upiera 

się, żeby zapewnić im coś do zabawy, w zapomniane przez świat dzieci nagle wstępuje życie. Inni lekarze nie 

mogą uwierzyć w tę przemianę. Dla Marii to moment ogromnej radości i początek światowej kariery. Ramię               

w ramię z wyjątkowym mężczyzną, z którym łączy ją głębokie uczucie i zawodowa pasja. Wkrótce jednak Maria 

będzie musiała podjąć dramatyczną decyzję, która zaważy na całym jej życiu. Wybitna postać. Wciągająca 

opowieść. Tajemnica, która w nowym świetle pokazuje jedną z najbardziej inspirujących kobiet w historii.  

 

 

142. Sierota z Warszawy / Kelly Rimmer ; tłumaczenie Violetta Dobosz.- Kraków : 

Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Getta żydowskie , Sieroty , 

Dzieci , Trudne sytuacje życiowe , Rodzina adopcyjna , Zakochanie , Warszawa 

(woj. mazowieckie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-austral.  

Nowości:  2021-12 
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Niezwykła opowieść o bohaterstwie, poświęceniu i nadziei. Wiosna 1942 roku. Po tragicznej stracie rodziny 

czternastoletnia Emilia Śląska mieszka w Warszawie przygarnięta przez bezdzietną parę. Niemiecka brutalność 

wobec Żydów zmusza ją do ukrywania prawdziwej tożsamości. Od tej pory dziewczynka nazywa się Elżbieta 

Rabinek. Wie, że za murami pobliskiego getta panuje jeszcze większe cierpienie niż po aryjskiej stronie. Elżbieta 

zaprzyjaźnia się z sąsiadką, pielęgniarką Sarą, która zaczyna przemycać ją do getta. Dzięki dokumentom 

zdobytym przez Sarę dziewczynka podejmuje niebezpieczne próby ratowania żydowskich dzieci. Podczas jednej 

ze swoich wypraw Elżbieta spotyka szesnastoletniego Romana Górkę, w którym się zakochuje. Czy ich miłość 

będzie silniejsza niż zło i cierpienie otaczającego ich świata?  Sierota z Warszawy to porywająca opowieść o rea-

liach życia dzieci podczas wojny. Pomimo głodu i strachu nie tracą one nadziei na lepszą przyszłość i nie przestają 

walczyć o miłość. 

 

 

143. Skóra / Liam Brown ; z angielskiego przełożyła Joanna Dżdża.- Warszawa : 

Relacja - Grupa Wydawnicza Relacja, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Epidemie , Internet , Izolacja prewencyjna (prawo) , Rodzina 

, Powieść , Dystopia 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2021-12 

 

 

Po wybuchu epidemii, która powoduje szybką i bolesną śmierć, naukowcy ze zdumieniem odkryli, że wirus tak 

bardzo osłabia odporność, że zagrażają nam najmniejsze drobinki skóry innych ludzi. Wszyscy są na wszystkich 

uczuleni. Nie możemy przebywać w jednym pomieszczeniu. Nie ma mowy o dotyku. Aby przetrwać, musimy 

poddać się całkowitej izolacji. Tymczasem w życiu Angeli niewiele się zmieniło. Dalej pracuje przed komputerem 

od rana do nocy, dzieci siedzą pozamykane w swoich pokojach i porozumiewają się przez komunikatory. A jeśli 

chodzi o jej męża, cóż… Pod pewnymi względami ich małżeństwo też wygląda tak jak wcześniej. Ale pewnego 

dnia Angela zauważa tajemniczego mężczyznę spacerującego bez maski ani jakiejkolwiek innej ochrony. 

Wygląda, jakby można go było dotknąć bez żadnych konsekwencji…  

 

 

 144. Skradzione laleczki / Ker Dukey & K. Webster ; tłumaczenie Dorota 

Lachowicz.- Oświęcim : Wydawnictwo NieZwykłe, 2018. 

(Laleczki / Ker Dukey, K. Webster ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Policjanci , Poszukiwania zaginionych , 

Rodzeństwo , Trauma , Uprowadzenie , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2021-12 

 

Kogo kocha Benny? Swoje małe, słodkie lalki. Póki są posłuszne i nie stają z nim do walki. Dba, by były piękne. 

Włosy im układa i na ich młode ciałka sukienki zakłada. A gdy noc zapada do zabawy przystępuje. Młodsza lalka 

uległa, starsza walczyć próbuje. Lecz kiedy ta ulubiona od niego ucieka, nie liczy się, że druga pozostać 

przyrzeka. Serce pęka mu z rozpaczy, oczy ma pełne łez, jego lalka musi wrócić, bądź jej życia nadszedł kres.  

Czy podjąłeś kiedyś decyzję, która zaważyła na całym twoim życiu? Dwanaście lat temu czternastoletnia Jade 

Phillips oraz jej młodsza siostra, Macy, zostały uprowadzone z pchlego targu. Dziewczynki były więzione przez 

psychopatycznego potwora imieniem Benny (znanego także jako Benjamin Stanton), skazane na jego znęcanie się 

i tortury. Po czterech latach Jade udało się uciec oprawcy. Niestety, nie mogła  zabrać  ze  sobą  siostry. Przyrzekła  
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więc, że po nią wróci. Obecnie, już jako szanowana pani detektyw, Jade nadal nie potrafi poradzić sobie ze 

świadomością, że nie udało jej się uratować młodszej siostry. Potworna przeszłość nie daje kobiecie spokoju. 

Nawiedza teraźniejszość i nie pozwala pani detektyw na nawiązanie żadnych bliskich relacji. Porywacz podejmuje 

wyzwanie, rozpoczynając swoją mroczną grę.   

 

 

 145. Skrzypaczka z Auschwitz / Ellie Midwood ; przekład Anna Hikiert-Bereza.- 

Łódź : Akapit Press, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rosé, Alma (1906-1944) , Auschwitz-Birkenau (niemiecki 

obóz koncentracyjny) , II wojna światowa (1939-1945) , Kobieta , Muzyka , 

Niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne , Orkiestry , Skrzypkowie , 

Więźniowie obozów , Powieść biograficzna , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-12 

 

Auschwitz, 1943 rok. Czy w czeluściach piekła może pojawić się nadzieja? Czy miłość może zatriumfować nad 

nienawiścią? Oparta na historii Almy Rosé „Skrzypaczka z Auschwitz” powołuje do życia jedną z najbardziej 

nieustraszonych i inspirujących bohaterek historii. W więzieniu każdy dzień to walka o przetrwanie. Alma jest 

więźniarką numer 50381, jak sugeruje jej jasnoniebieski tatuaż. Jest zamknięta z tysiącami innych ludzi, oderwana 

od bliskich, uwięziona za kolczastym drutem. Mimo tego, że była cenioną skrzypaczką, a jej występy urzekały 

publiczność. Gdy przyjmuje propozycję zostania dyrygentem orkiestry, uświadamia sobie, jak dzięki temu będzie 

mogła pomóc innym kobietom. Poznaje również Miklosa, pianistę, z którym znajduje radość we wspólnych 

próbach i koncertach. Czy w miejscu, gdzie powietrze skażone jest stratą, a pewnością jest tylko tragedia ich 

uczucie przetrwa? Ta poruszająca historia udowodni Wam, że miłość może zwyciężyć nawet w najciemniejsze dni 

i daje siłę, by przetrwać.  

 

 

 146. Słodka kusicielka / Sarah MacLean ; przekład Agnieszka Kowalska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Amber, 2018. 

(Bareknuckle bastards / Sarah MacLean ; t. 1) 

(Romans Historyczny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko pozamałżeńskie , Zemsta , Anglia (Wielka Brytania) , 

Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-12 

 

Kiedy tajemniczy nieznajomy zjawia się w sypialni lady Felicity Faircloth i składa jej niebywałą propozycję, 

Felicity zgadza się - pod jednym wszakże warunkiem. „Diabeł”, nieślubny syn księcia i król mrocznych zaułków 

Londynu, od lat czekał na okazję do zemsty. Teraz wreszcie może jej dokonać - z pomocą cichej i nieśmiałej 

Felicity. By zastawić pułapkę na wroga, musi tylko zmienić szarą myszkę w nieodpartą kusicielkę.  
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 147. Słońce, wiatr i księżyc / Agata Czykierda-Grabowska.- Poznań : Wydawnictwo 

Filia, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dojrzewanie , Młodzi dorośli , Przyjaźń , Polska , Powieść , 

Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

 

Kaja zawdzięcza Pawłowi życie jej brata. Pamiętne wakacje u dziadków na wsi są początkiem ich wielkiej 

przyjaźni, ale też próbą dojrzałości, ponieważ Paweł skrywa tajemnicę, której odkrycie będzie Kaję dużo 

kosztowało. Okres dorastania staje się dla Kai i Pawła bardzo burzliwym czasem. Rozkwitające uczucie nie jest           

w stanie przeciwstawić się zazdrości i nieprzemyślanym słowom. Nim zrozumieją, co tak naprawdę ich łączy, 

rozstają się na długi czas. Mija siedem lat. Kaja wraca ze Stanów, żeby spędzić wakacje z ukochaną babcią, która 

po śmierci męża, zostaje zupełnie sama. Na jej drodze ponownie staje przyjaciel z dzieciństwa. Czy pierwsza 

miłość jest w stanie na nowo się odrodzić? Czy jest warta tego, aby zmienić dla niej całe swoje życie?  

 

 

 148. Sontag : her life / Benjamin Moser.- [London] : Penguin Books - Penguin 

Random House UK, 2020. 

(Penguin Biography) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sontag, Susan (1933-2004) , Feminizm , Intelektualiści , 

Kobieta , Literatura amerykańska , Pisarze amerykańscy , Stany Zjednoczone (USA) , 

Biografia 

Sygnatura:  WG-O/j.ang. 

Nowości:  2021-12 

 

Susan Sontag made and broke the mould of the american twentieth-century public intellectual. In this long-awaited 

brilliant biography, Moser shows us how to read Sontag - and, by extension, her times.  Chris Kraus 

 

 

 149. Spragnieni, by trwać / Anna Szafrańska.- Warszawa : Słowne z Uczuciem - 

Burda Media Polska, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Epileptycy , Młodzi dorośli , Relacja romantyczna , 

Uzależnieni , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

 

Tessę, przyjaciółkę Alicji znanej ze „Spragnionych, by żyć”, i Piotra, brata Eweliny opisanej w „Spragnionych, by 

kochać”, połączył przypadek. I żadne z nich nie było z tego powodu zadowolone. Tessa chce przede wszystkim 

chronić przyjaciół, których uzależniony od narkotyków i alkoholu Piotr skrzywdził już wystarczająco. On jednak 

podjął walkę ze swoimi demonami i próbuje naprawić swoje życie. Czy Tessa może mu zaufać? Z biegiem czasu 

okazuje się, że łączy ich więcej, niż chcieliby przyznać… Ale zanim będą mogli być razem, Piotr musi odkupić 

swoje błędy, a Tessa – przekonać przyjaciół, by mu wybaczyli. Tylko jak, skoro ona też ich okłamała…? Ta 

historia poruszy nawet najbardziej nieczułe serca.   
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 150. Srebrna droga / Stina Jackson ; ze szwedzkiego przełożyła Emilia Fabisiak.- 

Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nastolatki , Ojcowie i córki , Poczucie winy , Poszukiwania 

zaginionych , Szwecja , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2021-12 

 

 

Trzy lata temu córka Lellego zaginęła w odległym zakątku północnej Szwecji. Każde kolejne wakacje Lelle 

spędza, jeżdżąc Srebrną Drogą, rozpaczliwie szukając utraconej córki, siebie samego i odkupienia. Tymczasem 

siedemnastoletnia Meja przyjeżdża z matką do niewielkiego miasteczka w nadziei na nowe życie. Jest w tym 

samym wieku, w jakim była córka Lellego, gdy doszło do tragedii. Dziewczyna jest u progu dorosłości. Nieświa-

doma, że w odciętym od świata miejscu czyhają na nią zagrożenia. Jesienny mrok z wolna spowija okolicę. Losy 

Lellego i Meji splatają się w dramatyczny i zarazem nieodwracalny sposób, choć oboje nigdy nie podejrzewaliby, 

że ich ścieżki się przetną.   

 

 

 151. Sto lat Lenni i Margot / Marianne Cronin ; z angielskiego przełożył Janusz 

Maćczak.- Warszawa : HarperCollins Polska, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy nieuleczalnie , Malarstwo (sztuka) , Nastolatki , 

Osoby w wieku starszym , Pamięć autobiograficzna , Przyjaźń , Szpitale , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2021-12 

 

Historia niezwykłej przyjaźni wykraczającej poza czas Życie jest krótkie – nikt nie wie tego lepiej od 

siedemnastoletniej Lenni Pettersson, przebywającej na oddziale szpitalnym dla nieuleczalnie chorych. Pielęgniarki 

gotowe są już składać kondolencje, ale Lenni ma jeszcze wiele do zrobienia. Kiedy spotyka Margot Macrae, 

osiemdziesięciotrzyletnią pacjentkę, która oferuje jej przyjaźń, życie Lenni nabiera intensywności, jakiej nigdy 

nawet nie przeczuwała. Uzdolniona artystycznie Margot, buntowniczka w fioletowej piżamie, zmienia sposób 

patrzenia Lenni na świat. Wspólnie postanawiają namalować sto obrazów przedstawiających historię ich życia – 

sto, bo tyle lat mają razem. Powstają opowieści o miłości i stracie, o odwadze, niezrozumieniu i pojednaniu,                  

o czułości i radości – opowieści, które prowadzą Lenni i Margot do kresu ich dni. Błyskotliwa, rozbrajająco 

zabawna, ale też głęboko przejmująca powieść Sto lat Lenni i Margot przypomina o wartości życia. Pokazuje, jak 

niezwykłym jest ono darem nawet wtedy, gdy już dobiega końca. Mówi o naszej zdolności do przyjaźni i miłości 

w chwilach, w których najbardziej ich potrzebujemy.  

 

 152. Szarady / Knut Hamsun ; przełożyła Maria Gołębiewska-Bijak.- Poznań : 

Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2021. 

(Seria Dzieł Pisarzy Skandynawskich) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mężczyzna , Miasta małe , Miłość , Szaleństwo , Wybrzeża , 

Norwegia , Powieść obyczajowa , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2021-12 
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Uznana powieść o obsesyjnej miłości i walce z samym sobą. "Do czego to podobne, że postanawia pan mieszkać 

w takim miejscu jak to, i dlaczego, u Boga Ojca, pan to robi? Czy jest więc dziwne, że ludzie mówią, iż pan 

zwariował? To miasto jest takie małe, że nawet nie pamiętam, jak się nazywa, póki się nie zastanowię, a pan tutaj 

cały czas odgrywa komedię i zaskakuje mieszkańców osobliwymi pomysłami! Czy naprawdę nie mógłby pan 

wymyślić czegoś lepszego?" Pewnego czerwcowego wieczoru do norweskiego miasteczka Lillesand przypływa 

obcy mężczyzna w aksamitnej czapce i żółtym garniturze z buteleczką trucizny w kieszeni. Johan Nagel od razu 

budzi wiele emocji. Wydaje się bowiem, że zna tajemnice mieszkańców. Wkrótce bez pamięci zakochuje się                 

w córce pastora, która niedawno się zaręczyła. Zarazem uczciwy i niemoralny, arogancki i skromny szybko staje 

się głównym tematem rozmów. "Szarady" to niezwykłe studium szaleństwa i egzystencji. Uważane za jedną                 

z najwybitniejszych powieści norweskiego noblisty dopiero po ponad dziewięćdziesięciu latach doczekały się 

kolejnego polskiego wydania, w nowym przekładzie Marii Gołębiewskiej-Bijak.   

 

 

153. Szelest / Małgorzata Oliwia Sobczak.- Warszawa : Wydawnictwo WAB - Grupa 

Wydawnicza Foksal, 2021. 

(Granice ryzyka / Małgorzata Oliwia Sobczak) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Tajemnica , Sopot (woj. pomorskie) , 

Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-12 

 

 

Dziennikarka Alicja Grabska dostaje zlecenie przetestowania mobilnej aplikacji Place to Rest, prowadzącej do 

zagadkowych miejsc na mapie Trójmiasta. W czasie kolejnego z wypadów, w lesie nieopodal sopockiej Łysej 

Góry, natyka się na ciało zamordowanej młodej kobiety. Czy śmierć zadana ofierze stanowiła karę? A jeśli tak, to 

za co? Dochodzenie prowadzone przez detektywa Oskara Korde łączy sprawy śmierci nastolatki i studentki 

dziennikarstwa. Morderca nie zostawił na miejscu przestępstwa żadnych śladów, jedynym tropem pozostaje karta 

pamięci z zapisanym na niej enigmatycznym filmikiem. Wspólne śledztwo Grabskiej i Kordy wiedzie do mrocz-

nego, pełnego tajemnic i erotyzmu świata, w którym przeszłość nie daje o sobie zapomnieć.  

 

 

 154. Szeryf Babilonu / Tom King scenariusz ; Mitch Gerads rysunki i kolory ; John 

Paul Leon okładka ; szeryfa Babilonu stworzyli Tom King i Mitch Gerads ; 

[tłumaczenie z języka angielskiego: Jacek Żuławnik].- Warszawa : Wydawnictwo 

Egmont Polska, 2021. 

(DC Black Label) 

(Klub Świata Komiksu ; album 2118) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  United States Army , Policjanci , Szkolenie wojskowe , 

Wojna iracka (2003-2010) , Żołnierze , Irak , Komiks , Kryminał 

Sygnatura:  WG-82-91 

          Nowości:  2021-12 

 

Bagdad, 2003 rok. Rządy Saddama Husajna dobiegły końca. Kraj znajduje się pod kontrolą Amerykanów, ale tak 

naprawdę nie panują oni nad sytuacją. Nikt nie wie o tym lepiej niż były gliniarz Christopher Henry, który 

przylatuje do Iraku na kontrakt wojskowy, żeby szkolić przyszłych funkcjonariuszy nowej irackiej policji. 

Pewnego dnia jeden z jego podopiecznych zostaje znaleziony martwy. Wobec bezwładu szczątkowej władzy 

cywilnej, Chris jako jedyny w Zielonej Strefie podejmuje działania zmierzające do wyjaśnienia zagadki śmierci 

stażysty. W dążeniu do odkrycia prawdy wspiera go dwoje Irakijczyków – wpływowa Sofia, członkini Małej Rady  
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Odbudowy Iraku, oraz Nasir, były funkcjonariusz policji Saddama. Czy jednak rzeczywiście wszyscy stoją po tej 

samej stronie? Autorem scenariusza jest jeden z najpopularniejszych obecnie amerykańskich scenarzystów 

komiksowych, zdobywca Nagrody Eisnera Tom King („Omega Men”, „Mister Miracle”), a za rysunki odpowiada 

Mitch Gerads („Mister Miracle”, „Punisher”).  

 

 

 155. Śmierć pani Westaway / Ruth Ware ; przełożyła Anna Tomczyk.- Poznań : 

Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Sekrety rodzinne , Spadek , Kornwalia (Wielka 

Brytania ; hrabstwo) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2021-12 

 

Hal, młoda tarocistka, rozpaczliwie potrzebuje pieniędzy. Nadal nie może pogodzić się ze śmiercią matki. 

Ponadto, człowiek, od którego pożyczyła sporą sumę, chce odzyskać swoje należności. Gdy Hal otrzymuje 

tajemniczy list, wydaje się, że jej sytuacja może się poprawić. Dowiaduje się z niego, że jej babcia – Hester 

Westaway – mieszkająca w ogromnej posiadłości w Kornwalii, zmarła. Ta wiadomość budzi wątpliwości Hal. Jest 

przekonana, że jej dziadkowie nie żyją już od ponad dwudziestu lat. Mimo że nie może w to uwierzyć, czuje, że 

powinna pojawić się na pogrzebie i odczytaniu testamentu. To może być dla niej szansa na duży zastrzyk 

pieniędzy. Czy to wszystko jest tylko żartem? Co kryje się w mrocznej przeszłości domu Hester Westaway?  

 

 

 156. Śmierć we Wrocławiu / Vlastimil Vondruška ; przełożyła Weronika Girys-

Czagowiec.- Wołów : Wydawnictwo Stara Szkoła, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ottokar II (król czeski ; 1230?-1278) , Dyplomacja , Osoby 

zaginione , Władcy , Czechy , Wrocław (woj. dolnośląskie) , Kryminał , Powieść 

historyczna 

Sygnatura:  WG-czes.  

Nowości:  2021-12 

 

 

Wysłannik czeskiego króla udaje się do Wrocławia, gdzie znika w tajemniczych okolicznościach. Z uwagi na 

dyplomatyczny charakter jego misji król Przemysł Ottokar II wysyła w ślad za nim na Dolny Śląsk swoich 

zaufanych ludzi: prokuratora królewskiego Oldrzicha, jego żonę Ludmiłę oraz giermka Otę. Za murami XIII-

wiecznego Wrocławia okazuje się, że śledztwo będzie dużo trudniejsze, niż początkowo zakładano. Czy proku-

rator królewski rozwiąże zagadkę tajemniczego zaginięcia, zanim pojawią się kolejne ofiary? Który z tropów 

prowadzi do celu?  

 

157. Śpiewaczka / Maciej Klimarczyk.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antykwariusze , Śledztwo i dochodzenie , Śpiewacy , 

Zabójstwo , Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie) , Włochy , Powieść 

psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 
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Artystka, dla której zbrodnia stała się kolejną sceną. Zabiła. Teraz stara się uniknąć kary. Kto rozwikła sprawę 

śpiewaczki? Thriller psychologiczny napisany przez cenionego psychiatrę i biegłego sądowego. Zaczyna z wyso-

kiego C i ani na moment nie odpuszcza. Śpiewaczka Eliza Kantecka jest największą gwiazdą Opery Nova                     

w Bydgoszczy. Właśnie przygotowuje się do głównej roli w Tosce Pucciniego. Artystka robi jednak coś, czego nie 

spodziewa się nikt. Z zimną krwią, krok po kroku realizuje swój plan. Dopracowany w każdym szczególe, 

precyzyjnie rozpisany jak mistrzowska partytura… Błyskawicznie przecięła Krugerowi lewą tętnicę szyjną. 

Jeszcze minutę temu rozmawiali przyjaźnie i śmiali się przy kieliszku koniaku, a teraz jego oczy przybrały wyraz 

wielkiego zdziwienia, jakby chciał powiedzieć: Nic z tego nie rozumiem, przecież jest tak miło. Zamiast głosu 

wydał jednak charczący dźwięk i złapał się za krwawiącą szyję. Eliza morduje właściciela antykwariatu, następnie 

sama dzwoni na policję i oddaje się w ręce wymiaru sprawiedliwości. Dlaczego utalentowana śpiewaczka tak 

starannie zaplanowała tę zbrodnię? Czy uda się jej oszukać śledczych i uniknąć kary? Co tak naprawdę kryje się 

za jej mistrzowską grą? Rozpoczyna się wciągający spektakl pełen kłamstw i manipulacji. Zaglądamy do aresztu              

i na oddział psychiatrii sądowej. Śledzimy pracę prokuratorów i biegłych. Jednocześnie wchodzimy w głąb 

ludzkiego umysłu. To, co odkryjemy w jego najmroczniejszych zakamarkach, zmrozi krew w żyłach największym 

miłośnikom thrillerów.  

 

 

 158. Tajemnica z przeszłości / Sylwia Kubik.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 

2021. 

 

 

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

Żuławy Wiślane (równina) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-12 

 

 

 

Ewa zakochuje się w Kamilu, rozważa nawet, czy z nim nie zamieszkać. Mimo to Antek dalej wytrwale zabiega            

o jej względy. Szczęście zakochanych zakłóca niespodziewany przyjazd dawnej znajomej Ewy, Agnieszki, która 

prosi ją o pomoc. Ewa chce zerwać z przeszłością – dlatego odmawia. Jednak Agnieszka zaczyna ją szantażować. 

I Ewa ze strachu ulega. Czy sekret, które chce wyjawić Agnieszka, spowoduje, że Ewa i Kamil się rozstaną? Czy 

ich miłość przetrwa próbę, którą szykuje dla nich los?  

 

 

 159. Tajemnice suwalskiego jeziora / Krzysztof Jasza.- Gdynia : Novae Res - Grupa 

Wydawnicza Zaczytani, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Architekci wnętrz , Dziennikarze , Legendy i podania , 

Policjanci , Stworzenia fantastyczne , Tajemnica , Wsie , Zjawiska paranormalne , 

Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

 

 

Młoda projektantka wnętrz, Magda Żaboklicka, kieruje remontem położonej na odludziu willi. Kiedy pewnej 

grudniowej nocy na budowie dochodzi do niepokojącego incydentu, dziewczynie z pomocą spieszy Waldemar 

Mrocz, redaktor niszowego miesięcznika, który przemierza kraj, tropiąc przejawy paranormalnej aktywności. 

Groźne istoty ze strefy mroku zdają się niecierpliwie oczekiwać jego przybycia, aby w końcu ujawnić pełnię 

swoich możliwości… Czy strzegący prawa we wsi Szurpiły aspirant Nowicki zdoła w racjonalny sposób  wyjaśnić 
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serię niesamowitych wydarzeń? A może będzie zmuszony zaakceptować fantastyczną hipotezę o grasujących                  

w okolicy krwiożerczych stworach z prastarych legend?  

 

 

 160. Tam, gdzie nie pada / Michael Sowa.- Warszawa : Lira Wydawnictwo, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Emigranci , Emigracja zarobkowa , Chłopi , Polacy za 

granicą , Ślązacy , Opole (woj. opolskie ; okolice) , Teksas (Stany Zjednoczone ; 

stan) , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

 

Pewnego dnia z dalekiego Teksasu do śląskiej wsi Płużnica przychodzi list. To zaproszenie od franciszkanina, ojca 

Leopolda Moczygemby, skierowane do jego braci z rodzinami. Jest połowa XIX wieku. Płużniczanom, mimo 

zniesienia pańszczyzny, żyje się coraz trudniej. Postanawiają wyruszyć do Ameryki. Bardzo szybko się okazuje, 

że w tę podróż wybiorą się nie tylko krewni zakonnika… Kilkuset Ślązaków udaje się w ponaddwumiesięczną 

odyseję przez kraje niemieckie, Ocean Atlantycki i prerie Teksasu. Zakładają istniejącą do dziś osadę Panna Maria 

nieopodal San Antonio. Tyle historia, która stanowi tło ballady o teksaskich Ślązakach, pełnej humoru, wzruszeń            

i lokalnego kolorytu, gdzie ślonsko godka funkcjonuje na równych prawach z angielskim i hiszpańskim. Czy 

Teksas okaże się dla Ślązaków rajem na ziemi? Zmieniają się realia, zmieniają się ludzie. Inne czasy, inny świat. 

Tylko… czy na pewno?  

 

 

 161. Tawerna w małym porcie / Jola Czemiel.- Olsztyn : Wydawnictwo Seqoja, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Pisarze , Realizm magiczny , Uczucia , Powieść 

psychologiczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

 

 

Pisarka szuka natchnienia. Znajduje dziwną tawernę i własną przeszłość. Jedna rzeczywistość miesza się z inną -  

a może tylko z wyobraźnią? Czym naprawdę było jej dzieciństwo? Kim są Manuela i Alejandro? Czy mieszkańcy 

tawerny będą mogli z niej wyjść? I czy pisarka odnajdzie spokój? 

 

 

162. Telefonistka z ulicy Próżnej / Weronika Wierzchowska.- Katowice : 

Wydawnictwo Szara Godzina, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Kobieta , Przyjaźń , Tajemnica , Telefoniści , 

Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 
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Koniec XIX wieku w Warszawie, czas wielkich zmian. Pojawiają się prąd elektryczny, fonograf, telefon i narko-

tyki, rozkwita feminizm i psychoanaliza. Hanka jednak ma większe problemy na głowie. Na przykład przygniata 

ją nuda codzienności i… szklany sufit, którego nie przebiją najcieńsze obcasy. Na co bowiem może liczyć młoda, 

pochodząca z robotniczej rodziny kobieta prócz pracy telefonistki i zimnej kawalerki? Zwłaszcza że los obdarzył 

ją jedynie urodą telefoniczną. Podsłuchana w chwili słabości rozmowa zmienia uporządkowany świat Hanki. 

Poznając bogatą rodzinę arystokratów, wpada w środek intryg i tajemnic. Ta znajomość może kosztować telefo-

nistkę nie tylko wolność, a nawet życie. Świat władzy i pieniędzy nie jest bowiem miejscem dla biednej i nic 

nieznaczącej kobiety. Nigdy jednak nie należy lekceważyć szarej myszki i gotowych na wszystko jej przyjaciółek!  

 

 

 163. Tęsknota za innnym światem : opowiadania / Ottessa Moshfegh ; z 

angielskiego przełożyl Łukasz Buchalski.- Warszawa : Wydawnictwo Pauza, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przemoc , Samotność , Wykluczenie społeczne , 

Opowiadania i nowele psychologiczne 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-12 

 

 

"Tęsknota za innym światem" to pierwszy zbiór opowiadań jednej z najciekawszych współczesnych pisarek 

amerykańskich. W opowieściach Ottessy Moshfegh jest coś niesamowicie niepokojącego, coś niebezpiecznego. 

Bohaterami opowiadań są osoby, które razem i każda z osobna reprezentują ułomną kondycję człowieka. 

Groteska, a czasami oburzenie, z jakimi autorka opisuje swe postacie, są jednocześnie nasycone czułością i współ-

czuciem, próbą zrozumienia i wybaczenia. To opowieści o izolacji i samotności każdego człowieka, który tęskniąc 

za osiągnięciem pełni i doskonałości, wybiera drogę, na której niemal zawsze potyka się o własne impulsywne 

zachowania i egzystencjalną niepewność. Nie ulega wątpliwości, że historie te opowiada autorka o otwartym 

umyśle, wielkim sercu i bystrym intelekcie. Moshfegh troszczy się nie tylko o osoby wyizolowane ze społeczeń-

stwa, ale też te, które obco czują się we własnym ciele. Czytelnik odkryje w tym zbiorze opowiadań nie tylko 

zaskakujące obrazy zaciekłości, zepsucia i przemocy, ale także czarny humor autorki – czasem absurdalny, innym 

razem melancholijny.   

 

 

 164. Toksyczna przyjaźń / Polly Phillips ; przełożyła Aldona Możdżyńska.- 

Warszawa : Muza Warszawskie Wydawnictwo Literackie, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przyjaźń , Toksyczne związki , Zabójstwo , Kryminał , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2021-12 

 

 

Od lat były nierozłączne, teraz stały się rywalkami  Kiedy dziewczyny z przyjaciółek zmieniają się w konkurentki 

– nic dobrego z tego nie może wyniknąć. Tak jest i w tym przypadku. Izzy i Becca  od lat nierozłączne, jako 

dorosłe kobiety zaczynają ze sobą rywalizować. Niby wciąż się przyjaźnią i wiedzą o sobie wszystko, ale w tej 

relacji coraz częściej dochodzi do spięć. I coraz bardziej widać, jak bardzo się różnią. Isabel  piękna, zgrabna, 

bogata, u boku wymarzonego męża wiedzie bajkowe niemal życie. Wykwintne przyjęcia, towarzyski blichtr, 

wszystko na wysoki połysk. Becca  przeciwnie, u niej nic nie jest doskonałe. Aspirująca dziennikarka ma narze-

czonego o wątpliwej reputacji, maleńkie mieszkanko i wciąż walczy z nadwagą. Na styku tych dwóch światów 

iskrzy coraz bardziej. Zgrzyty zdarzają się i podczas towarzyskich spotkań i podczas  wspólnie  spędzanych  świąt.  
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Bo choć nadal żyć bez siebie nie mogą, dominują teraz w ich kontaktach złośliwości, zawiść oraz brak lojalności.  

I ciągłe wzajemne pretensje. Gdy Becca na pierwszej stronie popularnego tabloidu czyta informację, którą dopiero 

co w „największym sekrecie” wyjawiła Izzy  jej wściekłość sięga zenitu… Ma dość tej przyjaźni. Ma dość takiej 

przyjaciółki…   

 

 

 165. Topieliska / Ewa Przydryga.- Warszawa : Muza Warszawskie Wydawnictwo 

Literackie, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby zaginione , Poszukiwania zaginionych , Śmierć 

małżonka , Szantaż (prawo) , Tajemnica , Wypadki drogowe , Kaszuby , Powieść 

psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

Mglisty poranek, szalejąca za oknem zamieć śnieżna i jedna prośba, która zmieni wszystko Telefon z przychodni 

wyrywa Polę ze snu. Okazuje się, że jej trzyletni synek wraz ze swoim tatą nie pojawili się na umówionej wizycie. 

Gdy Pola nie może skontaktować się ze swoim mężem, mimo szalejącej za oknem zamieci, decyduje się pojechać 

do przychodni. Po drodze jest świadkiem prowadzonej nad rzeką akcji ratunkowej. Na jej oczach dźwig wyławia 

samochód z roztrzaskaną przednią szybą. W pustym wraku Pola rozpoznaje nissana Kuby. Zamarznięte ciało jej 

męża zostaje wyłowione z rzeki kilka dni później. Zwłoki ich synka nie zostają jednak odnalezione. Wszystko 

wskazuje na nieszczęśliwy wypadek. Jakub nie zdołał uwolnić z pułapki ani siebie, ani dziecka. Tak brzmi 

oficjalna wersja. Mijają dni, a nad dobrym imieniem Kuby zaczynają się zbierać czarne chmury. W pracy dopuścił 

się kilku matactw i zapewne w związku z tym był szantażowany. W odległej przeszłości Kuby mnożą się kolejne 

luki, a główną z nich wypełnia tajemnicza dziewczyna, która kilkanaście lat wcześniej utonęła w kaszubskim 

jeziorze. Spirala obłędu zacieśnia się w trakcie przeszukiwania domu małżeństwa. W piwniczce na wina policja 

natrafia na zamknięte w metalowej skrzyni szczątki małego dziecka.  

 

 

 166. Topory i sejsmitary / Radosław Lewandowski.- Warszawa : Wydawnictwo 

Akurat - Muza, 2017. 

(Wikingowie / Radosław Lewandowski ; [3]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wikingowie , Wojna , Konstantynopol , Powieść historyczna , 

Powieść przygodowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

 

„Wikingowie. Topory i sejmitary" to trzymająca w napięciu historia krwawej walki o rodzinę i sprawiedliwość. 

Młody bohater próbuje odnaleźć się w brutalnej rzeczywistości średniowiecznej Europy, w której obowiązuje 

zasada „zabij albo giń”. W trzeciej części sagi Radosław Lewandowski po mistrzowsku łączy beletrystykę                      

z faktami historycznymi, tworząc sugestywny i niezwykle żywy obraz wydarzeń, które mogły mieć rzeczywiście 

miejsce. Konfrontacja Północy ze Wschodem jeszcze nigdy była przedstawiona tak dynamicznie i wiarygodnie.  
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 167. Trzeba marzyć / Bogna Ziembicka.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2021. 

(Willa pod jodłami / Bogna Ziembicka) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mieszkańcy wsi , Narzeczeństwo , Rodzeństwo , Tajni 

współpracownicy służb specjalnych , Kraków (woj. małopolskie ; okolice) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

 

To tu, w starym domu w Zagórzu, spotykają się wojenna przeszłość i teraźniejszość. Minął rok, odkąd Jaga 

zamieszkała w willi Pod Jodłami. Znalazła nową pracę, randkuje z Damianem. Zaprzyjaźnia się z panią Anielą, od 

której kupiła dom, i stopniowo poznaje jej burzliwą przeszłość: tajne życie agentki przedwojennego polskiego 

wywiadu. Siostra Jagi, Mela, szykuje się do ślubu. Jednak jej dawny narzeczony nie zamierza odpuścić. Robi 

wszystko, by Mela do niego wróciła. Do tej pory zawsze ktoś jej mówił, co ma robić: rodzice, szef, facet, z którym 

mieszkała. Teraz była wolna. stanęli wokół ognia, pili gorącą herbatę. Jodły szumiały jak morze, na niebie 

świeciły gwiazdy, trzaskały gałązki w ognisku.  

 

 

 168. Trzy siostry / Heather Morris ; przełożyła Kaja Gucio.- Warszawa : 

Wydawnictwo Marginesy, 2021. 

 

 

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

Holokaust , Kobieta , Miłość , Obozy pracy , Ocaleni z Holokaustu , Więźniowie 

obozów , Żydzi , Polska , Izrael , Słowacja , Powieść biograficzna , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-nowozel.  

Nowości:  2021-12 

 

Obietnica bycia razem. Nierozerwalna więź. Zaciekła wola przetrwania. Autorka międzynarodowych bestsellerów 

Heather Morris opisuje zapierające dech w piersiach zakończenie trylogii, zapoczątkowanej "Tatuażystą                        

z Auschwitz". Kiedy są dziewczynkami, Cibi, Magda i Livi obiecują ojcu, że zostaną razem bez względu na 

wszystko. Wiele lat później naziści wywożą piętnastoletnią Livi do Auschwitz. Cibi ma 19 lat i pamięta złożoną 

obietnicę i rusza za Livi – zamierza ją ochronić lub umrzeć razem z nią. Siedemnastoletnia Magda ukrywa się               

w rodzinnym mieście na Słowacji, ale w końcu zostaje schwytana. W horrorze obozu zagłady trzy piękne siostry 

spotykają się ponownie. Choć żyją w najgorszym koszmarze, są razem. Składają sobie kolejną obietnicę: że będą 

żyć. Ich walka o przetrwanie wyrwie je z piekła Auschwitz, lecz będą musiały przetrwać marsz śmierci przez 

rozdartą wojną Europę, by ostatecznie trafić do Słowacji, teraz pod rządami komunistów. Zdeterminowane, żeby 

zacząć od nowa, wyruszają w kolejną podróż – do nowej ojczyzny, Izraela. Tętniące od szczegółów i pięknie 

opowiedziane "Trzy siostry" ścisną wam serce i zadziwią odwagą i dziką miłością trzech sióstr. Dwie siostry 

mieszkają dziś w Izraelu, otoczone rodziną i przyjaciółmi. Wybrały Heather Morris, aby opowiedziała ich historię.  

 

 169. Trzy wdowy / Cate Quinn ; przełożyła Magdalena Rychlik.- Warszawa : 

Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przemoc w rodzinie , Poligamia , Podejrzany , 

Wdowieństwo , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2021-12 
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Trzy kobiety. Trzy żony. Trzy wdowy. Blake ukrywa przed światem tajemnicę - wraz z nim żyją w poliga-

micznym związku aż trzy kobiety. Rachel, pierwsza żona, to ta posłuszna aż do przesady, z przeszłością, o której 

wolałaby zapomnieć. Tina, była striptizerka wzięta prosto z odwyku, to urodzona buntowniczka. Najmłodsza                 

z nich, naiwna Emily, żyje w oddzieleniu od srogiej katolickiej rodziny. Jedyne, co je łączy, to Blake. To one stają 

się pierwszymi podejrzanymi, gdy zostają znalezione zwłoki ich męża. Każda z kobiet musi zadecydować, komu 

może zaufać. W obliczu plotek o sekretnym kulcie, tajemniczej żonie numer cztery, trzy wdowy zaczynają wątpić 

w to, co dotąd uznawały za prawdę. Bo im dłużej trwa śledztwo, na światło dzienne wychodzą kolejne mroczne 

informacje… 

 

 

 170. Ulica Noel / Richard Paul Evans ; tłumaczenie Hanna de Broekere.- Kraków : 

Znak Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

(Seria z Noel / Richard Paul Evans ; [t. 3]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta samotna , Mężczyzna samotny , Trudne sytuacje 

życiowe , Relacja romantyczna , Samotność , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-12 

 

Czasami potrzeba ciemności, żeby ukazało się nasze światło. Spotykają się na życiowym zakręcie, kiedy 

obydwoje stracili już wiarę, że coś dobrego może im się przydarzyć. Elle samotnie wychowuje synka, pracuje na 

dwie zmiany w przydrożnym barze i ledwo wiąże koniec z końcem. William dopiero co zamieszkał w ich miaste-

czku i od razu wzbudza zainteresowanie wszystkich swoim nietypowym zachowaniem. Los splata ich ścieżki                

w zaskakujący sposób. On pomaga jej otworzyć się na uczucia, a ona wspiera go w walce z demonami przeszłości. 

Elle zaczyna się zastanawiać, czy ich spotkanie na pewno było przypadkowe. I czy to możliwe, że William zna 

prawdę o najtrudniejszym okresie w jej życiu. Czy rodzące się uczucie da im szansę na nowy początek? Ulica 

Noel to pełna ciepła i wzruszeń opowieść o trudach samotności i powracającej nadziei. Piękna lekcja na święta             

o tym, że wszystko, co dajemy innym, do nas wraca. „Seria z Noel” Słowo „Noel” pochodzi z łaciny i oznacza 

„narodzić się”. „Seria z Noel” to wyjątkowe historie o tym, że w każdym życiu mogą narodzić się miłość i dobro. 

Wystarczy tylko mocno w to wierzyć.  

 

 171. Utonęła / Therese Bohman ; ze szwedzkiego przełożyła Justyna Czechowska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Pauza, 2021. 

 

 

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

Tajemnica , Szwecja , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2021-12 

 

 

Krótkie, upalne szwedzkie lato i sielankowa atmosfera. Marina zostawia za sobą trudny związek oraz burzliwą 

karierę w Sztokholmie i jedzie w odwiedziny do swej siostry, Stelli. To jej pierwsza wizyta w nowym domu Stelli 

i pierwsze spotkanie z jej nowym partnerem, pisarzem Gabrielem. Dom pełen książek, otoczony wspaniałym 

ogrodem jest tłem dla tej fascynującej, pełnej napięć powieści. Jesteśmy świadkami intensywnej psychologicznej 

gry. Nic nie jest takie, jakie się początkowo wydaje. Wszechobecny upał i gorąca zmysłowość ostro kontrastują            

z lodowatą i złowieszczą grozą tajemnic i strachu. To więcej niż zwykły skandynawski thriller. Książka ta 

zagłębia się w kobiecą duszę, a jednocześnie ujawnia wciąż obecny w rzekomo oświeconym i otwartym 

szwedzkim społeczeństwie ucisk wobec kobiet.  
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172. Uwikłany / Michał Bednarski.- [Komorów] : Wydawnictwo Pisane, copyright 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przestępczość zorganizowana , Służba zdrowia , Tajemnica , 

Polska , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-12 

 

 

Grupa obcych sobie osób spotyka się podczas rutynowej wizyty w przychodni. Jedna z nich, mężczyzna               

w średnim wieku, zachowuje się w stosunku do personelu i pozostałych pacjentów agresywnie. Sprawa się 

komplikuje, gdy główny bohater – Tomasz, odnajduje zwłoki tego mężczyzny. Na domiar złego, zaledwie kilka 

chwil później, w tajemniczych okolicznościach, znikają one bez śladu. Kto jest mordercą i co stało się z ciałem 

zamordowanego? Co łączy ze sobą pacjentów przychodni i czy uda im się znaleźć rozwiązanie zagadki, zanim 

będzie za późno? Tomasz nie mógł przypuszczać, że z pozoru banalna decyzja o przekroczeniu progu przychodni 

pociągnie za sobą szereg niefortunnych zdarzeń, które na zawsze zmienią jego postrzeganie świata. Nieświadomie 

wplątał się w intrygę, której zawiłości miał dopiero odkryć. Z biegiem czasu dowie się, jak bardzo zagrożony jest 

on sam. Będzie też musiał podjąć trudną decyzję. Zaryzykować w słusznej sprawie, zagrać va banque i postawić 

na szali własne życie.  

 

 

 173. Uwodzenie : historia architektoniczno-kryminalna / Lucas Harari ; przekład 

Tomasz Swoboda.- Warszawa : Fundacja Centrum Architektury, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Baseny termalne , Studenci , Tajemnica , Szwajcaria , 

Komiks 

Sygnatura:  WG-82-91 

Nowości:  2021-12 

 

 

 

Pierre, paryski student architektury, zostawia wszystko i rusza do Szwajcarii. Cel podróży: termy w Vals, 

wspaniała budowla w sercu gór. Konstrukcja o idealnie czystej formie, przedmiot jego rozprawy, urzeka go i staje 

się jego obsesją... Pierre jest pewny, że jej ściany kryją w sobie tajemnicę - ukryte przejście, które trzeba 

koniecznie odnaleźć.   

 

 

 174. Wąski pas lądu / Christine Dwyer Hickey ; przełożyła Magdalena Iwińska.- 

Warszawa : Prószyński i S-ka - Pruszyński Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hopper, Edward (1882-1967) , Chłopcy , Lato , Malarze 

amerykańscy , Małżeństwo , Cape Cod (Stany Zjednoczone ; półwysep) , Powieść 

biograficzna 

Sygnatura:  WG-irl.  

Nowości:  2021-12 
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Wyjątkowy literacki portret jednego z największych malarzy dwudziestego wieku. Cape Cod, 1950 rok. 

Dziesięcioletni Michael spędza lato ze swoim rówieśnikiem Richiem i jego rodziną. Kiedy pozostawieni sami 

sobie chłopcy poznają mieszkające w pobliżu małżeństwo artystów, Jo i Edwarda Hopperów, rodzi się między 

nimi niezwykła przyjaźń. Ona jest porywcza, obsesyjnie zazdrosna o męża. On, zamknięty w sobie, borykający się 

z kłopotami zdrowotnymi, sfrustrowany brakiem weny twórczej, zadurza się w pięknej Katherine, ciotce Richiego, 

której pozostało niewiele życia. To zauroczenie staje się również udziałem Michaela. "Wąski pas lądu" to przej-

mująca opowieść o samotności i smutku, a także wizja "amerykańskiego snu" w świecie po drugiej wojny 

światowej. Jest to zarazem literacki portret jednego z największych malarzy dwudziestego wieku i poruszające 

studium jego małżeństwa.  

 

 

 175. Wchodzi koń do baru / Dawid Grosman ; tłumaczenie Regina Gromacka.- 

Wydanie 2.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pamięć autobiograficzna , Przyjaźń , Stand-uperzy , Trauma , 

Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-hebr. 

Nowości:  2021-12 

 

NAJBARDZIEJ SZOKUJĄCY STAND-UP, NA JAKIM KIEDYKOLWIEK BYLIŚCIE Pewnego dnia do 

sędziego Avishaia dzwoni dawno niewidziany kolega z dzieciństwa, by zaprosić go na swój występ. Niczego nie 

wyjaśnia – nalega jednak, by gość zjawił się tego wieczoru na widowni. Nieoczekiwanie stand-up dojrzałego 

komika zamienia się w okrutny pojedynek z przeszłością. O czym i o kim tak naprawdę opowiada występujący                 

i jaką tajemnicę odkryje przed widzami? Czy publiczność będzie w stanie znieść tę historię? Ile prawdy potrafimy 

przyjąć, gdy okazuje się ona nie do wytrzymania? W tej nagrodzonej Międzynarodową Nagrodą Bookera powieści 

humor jest jak pistolet przystawiony do żeber, a przeszłość pochłania teraźniejszość i nie zostawia miejsca na 

oddech. Wybitna proza, która nie oszczędza nikogo i czyni czytelnika zupełnie bezbronnym.  

 

 

 176. Wiedma / Monika Maciewicz.- Wydanie 1. w tej edycji.- Poznań : Zysk i S-ka 

Wydawnictwo, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czarownice i czarownicy , Magia , Mitologia słowiańska , 

Obyczaje i zwyczaje , Rośliny lekarskie , Słowianie , Fantasy , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-12 

 

 

 

Każda wiedma przechodzi drogę inaczej, bo każdej co innego jest pisane… Gdy Biwia przybywa na tajemniczą 

wyspę nad jeziorem Lędo, nie spodziewa się, że tu rozpocznie się jej nowe życie. Pod czujnym okiem swojej starej 

opiekunki uczy się sztuki bycia wiedmą. Młoda adeptka poznaje tajniki magicznej wiedzy i odkrywa niesamowity 

świat rytuałów i zaklęć, leczniczych ziół i magicznych stworzeń. Niedługo wyruszy w swoją własną, pełną 

trudnych wyborów, podróż po krainie, w której czci się lasy, rzeki, słońce i księżyc, a obok ludzi żyją domowniki, 

kikimory i rusałki.  
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 177. Wiele hałasu o ciebie / Samantha Young ; z języka angielskiego przełożyła 

Marta Komorowska.- Warszawa : Słowne z Uczuciem - Burda Media Polska, 

copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Księgarze , Redaktorzy , Rolnicy , Trudne sytuacje 

życiowe , Chicago (Stany Zjednoczone) , Northumberland (Wielka Brytania) , 

Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-szkoc. 

Nowości:  2021-12 

 

Samantha Young, autorka uwielbianej przez czytelniczki serii Hart’s Boardwalk, w chwytającej za serce komedii 

romantycznej dziejącej się w urokliwym nadmorskim miasteczku w Anglii! Eve ma trzydzieści trzy lata i jest 

redaktorką w wydawnictwie w Chicago. A właściwie była, bo właśnie złożyła wypowiedzenie po tym, jak ominął 

ją długo oczekiwany awans. Jakby tego było mało – facet, z którym się spotykała, wystawił ją do wiatru. A teraz, 

ledwie kilka dni później, prowadzi lokalną księgarnię w angielskim Alnster. Cztery tygodnie – właśnie tyle mają 

trwać jej wakacje połączone z pracą. Tylko Eve wie, jak bardzo potrzebna jej odmiana. Ale nie wszystko idzie 

zgodnie z planem. Wręcz bardzo, bardzo NIEzgodnie. Eve zakochuje się w pięknym nadmorskim miasteczku                 

i jego życzliwych mieszkańcach. Zwłaszcza w jednym – charyzmatycznym i zabójczo przystojnym farmerze 

imieniem Roane. Tyle że przecież obiecała sobie: żadnych mężczyzn! Tylko co zrobić, gdy serce wie lepiej? Ta 

opowieść to miód na serce. I powód do płaczu ze śmiechu!   

 

 

 178. Wielkie Księstwo Groteski / Szczepan Twardoch.- Kraków : Wydawnictwo 

Literackie, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polacy , Polityka , Społeczeństwo , Ślązacy , Tożsamość 

narodowa , Antologia , Felieton 

Sygnatura:  WG-821.162.1-92  

Nowości:  2021-12 

 

 

Pięć lat. Prawie czterdzieści niepokornych i prowokujących felietonów. Krótkie formy, w których Twardoch 

rozprawia się z Polską, Śląskiem i światem. Tematy, które poruszały Polaków od 2016 roku w soczewce 

Szczepana Twardocha. Autor Króla bez pardonu demaskuje lęki polskiej władzy, jej słabości i kompleksy. Przy-

słuchuje się temu, co mówi ulica i temu, co słychać na warszawskich bankietach. PiS czy PO? Małżeństwa 

jednopłciowe – za czy przeciw? Komitet Obrony Demokracji i Radio Maryja. Powstanie warszawskie i oczywiście 

wielka dyskusja o autonomii Śląska. Twardoch bez literackiej fikcji krytykuje, uwodzi bezkompromisowością                  

i talentem polemicznym. Jednocześnie zaskakująco dużo opowiada o samym sobie – o krętej drodze do sukcesu, 

wizycie w hamburskiej „mordowni”, na Spitzbergenie i dopadającej go czasem potrzebie samotności. Wyznań 

pełnych dystansu, ironii, ale i szczerości znajdziecie tu wiele: Jestem hałaśliwy. Kiedy ktoś mnie nudzi, to przery-

wam wpół zdania, bo mogę, a piekłem jest uprzejme słuchanie nudziarzy. Jestem niezgrabny, zbyt szczery, za gafą 

popełniam gafę (a fe!), siadam i wstaję, kiedy mi się chce, a nie kiedy trzeba, robię tzw. błędy językowe, 

przeklinam, a co gorsza czasem mówię wziąść, akcent mam nieładny i jeszcze na dodatek mam to gdzieś. Po 

prostu: jestem chamem. (fragment książki)  
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 179. Wiersze i wykłady / Federico García Lorca ; wstęp i opracowanie Justyna 

Ziarkowska ; wybór przekładów Marcin Kurek ; [redakcja: Michał Kunik ; przekład: 

Mikołaj Bieszczadowski, Leszek Engelking, Jerzy Ficowski, Irena Kuran-Bogucka, 

Marcin Kurek, Jacek Lyszczyna, Józef Łobodowski, Czesław Miłosz, Feliks Netz, 

Maria Orzeszkowska-Szumowska, Jarosław Marek Rymkiewicz, Włodzimierz 

Słobodnik, Zofia Szleyen, Jan Winczakiewicz].- Wrocław : Zaklad Narodowy im. 

Ossolińskich, 2019. 

(Biblioteka Narodowa. Seria 2,  ISSN 0406-0636 ; nr 264) 

 

Hasła przedmiotowe:  García Lorca, Federico (1898-1936) , Literatura hiszpańska , 

Poezja , Antologia , Opracowanie , Wiersze , Wykład 

Sygnatura:  WG-82-1 

Nowości:  2021-12 

 

Federico García Lorca był znakomitym dramaturgiem, wybitnym pianistą, sprawnym rysownikiem, ale przede 

wszystkim charyzmatycznym poetą, wzbudzającym podziw innych twórców. Leonard Cohen nie tylko upamiętnił 

go w piosence „Take This Waltz”, lecz także nadał imię Lorca swojej córce. Zachwyt nad twórczością poety 

miesza się często z fascynacją jego życiem: przyjaźniami z Salvadorem Dalím, Luisem Bunuelem, Pablo Nerudą, 

działalnością społeczną, związkami z hiszpańskim folklorem, porywającą osobowością czy wreszcie tragiczną 

śmiercią, która dla wielu stała się symbolicznym końcem wolności w Hiszpanii – Lorca został rozstrzelany tuż po 

wybuchu hiszpańskiej wojny domowej, a zwycięski reżim generała Franco przez lata zacierał informacje na temat 

tej zbrodni. Tom z serii Biblioteka Narodowa to najobszerniejszy dotąd wybór wierszy Lorki w języku polskim; 

ukazują się one w znakomitych znanych wcześniej przekładach, uzupełnionych na potrzeby tego wydania przez 

poetę i tłumacza Marcina Kurka. Po raz pierwszy w Polsce w jednej publikacji znalazł się tu przekład całości 

książki „Poeta w Nowym Jorku”, pierwsze tłumaczenie próz poetyckich i wykładu o duende.  

 

 

 180. Wigilia z nieznajomym / Natasza Socha.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Małżeństwo , Poznań (woj. wielkopolskie) 

, Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

 

Odkryj magię świątecznej bliskości Antonina i Marcel od dawna czują, że ich uczucie się wypaliło. I choć nadal 

mieszkają pod jednym dachem, z roku na rok stają się sobie coraz bardziej obcy. Tegoroczne święta okażą się dla 

nich prawdziwą próbą, bo choć nie podjęli decyzji o rozstaniu, oboje postanawiają zrezygnować z wigilii                        

w rodzinnym gronie. Los bywa jednak przewrotny i na skutek zbiegu okoliczności małżonkowie są zmuszeni 

spędzić ten dzień razem. Czy ludzie, których poznają pomogą im odkryć prawdę o sobie? I czy magiczna 

atmosfera w przysypanym śniegiem Poznaniu sprawi, że dadzą sobie jeszcze jedną szansę? Wigilia z niezna-

jomym to poruszająca opowieść o tym, że miłość nie ma daty ważności, a szczęście nie zawsze jest różowe. 

Czasem to tylko i aż głos naszej duszy. 
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 181. Wilcza rzeka / Wioletta Grzegorzewska.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - 

Grupa Wydawnicza Foksal, 2021. 

(Archipelagi) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Grzegorzewska, Wioletta (1974- ) , COVID-19 , Emigracja , 

Kobieta , Matki i córki , Przeprowadzka , Samotność , Anglia (Wielka Brytania) , 

Powieść autobiograficzna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

Wilcza rzeka to autobiograficzna, oparta na dzienniku, powieść drogi, która relacjonuje dramatyczne losy pisarki, 

samotnej matki, mieszkającej na stałe w Wielkiej Brytanii. Bohaterka planuje przeprowadzkę z małej wyspy 

położonej na kanale la Manche, kiedy jest gotowa do drogi, nagle na świecie wybucha pandemia. Ostatnim 

promem udaje jej się przepłynąć do Southampton z córką, psem i kotem, skąd wyrusza do Hastings, gdzie jednak 

nie czeka na nią obiecane mieszkanie. Od tego dnia próbuje przetrwać, tuła się z trzynastoletnią córką po przypad-

kowych stancjach, które dzieli z różnymi, imigrantami, biedakami i, takimi jak ona, życiowymi wykolejeńcami               

i wreszcie staje się bezdomna i trafia z córką do schroniska dla kobiet.  

 

 

 182. Wilcze dziedzictwo / Radosław Lewandowski.- Wydanie 2.- Warszawa : 

Wydawnictwo Akurat - Muza, 2017. 

(Wikingowie / Radosław Lewandowski ; [1]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wikingowie , Wojna , León (Hiszpania ; okręg) , Powieść 

historyczna , Powieść przygodowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

Europa Północna, X wiek n.e. Szwedzi, Norwegowie i Duńczycy od lat  toczą między sobą krwawe wojny                    

o ziemię, bogactwa i honor. Tłem dla pasjonującej, trzymającej w napięciu akcji są wielkie lądowe i morskie 

bitwy, wspaniałe zwycięstwa i dotkliwe klęski, tajemne groty wypełnione nieprzebranymi skarbami, gorąca miłość 

i młodzieńcze zauroczenia. Ambicje Wikingów sięgały daleko poza granice skutej lodem Skandynawii; w książce 

śledzimy także losy uczestników zuchwałych wypraw do Ameryki Północnej i na Półwysep Iberyjski, gdzie 

wojownicy z surowej Północy nie zawahali się rzucić wyzwania chrześcijańskiemu królestwu Leónu i muzuł-

mańskiemu Emiratowi Kordoby. Szaleńcza odwaga i niewyczerpana żądza władzy, chciwość i bezwzględność, 

ciekawość świata i chęć podporządkowania go sobie – w tej książce jest wszystko, co składa się na legendę 

Wikingów, a także dużo więcej: opowiedziane ze swadą ludzkie losy, historie o miłości i nienawiści, dzieje 

wielkich przyjaźni i nikczemnych zdrad. „Wilcze dziedzictwo” to wartka akcja, kopalnia doskonale udoku-

mentowanej wiedzy o dawnych czasach, galeria niezwykłych, zapadających w pamięć postaci i rewelacyjna 

rozrywka dla wszystkich miłośników pisanej z rozmachem i fantazją literatury przygodowej.   

183. Wojna Ireny / James D. Shipman ; [tłumaczenie Maria Niezgoda].- Warszawa : 

Słowne - Burda Media Polska, copyright 2021. 

 

Hasła przedmiotowe:  Sendlerowa, Irena (1910-2008) , II wojna światowa (1939-

1945) , Getta żydowskie , Holokaust , Miłość , Nazizm , Przyjaźń , Ratowanie 

Żydów i pomoc Żydom (1939-1945) , Sprawiedliwy wśród Narodów Świata , 

Szpiegostwo , Walka , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść biograficzna 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-12 
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Powieść inspirowana losami Ireny Sendlerowej, niezwykłej bojowniczki polskiego podziemia, która w czasie II 

wojny światowej pomogła ocalić setki żydowskich dzieci z warszawskiego getta. Wzruszająca historia o odwadze 

i niezłomnej kobiecie walczącej o własne szczęście, a jednocześnie tuż pod okiem okupantów prowadzącej 

niebezpieczną grę, w której stawką było nie tylko jej życie, lecz także przetrwanie innych. Wrzesień 1939. Gdy 

wybucha wojna, warszawiacy są przekonani, że wkrótce będzie po wszystkim. Choć niedługo później ich nadzieje 

giną pod butami defilujących w stolicy Niemców, nikt nie spodziewa się tego, co dopiero nastąpi. Irena 

Sendlerowa, opiekunka społeczna, jednak się nie poddaje. Zwłaszcza gdy na jej pomoc liczą najsłabsi. Dla nich 

gotowa jest współpracować z okupantem, nawet jeśli oznacza to utratę przyjaciół, a także ukochanego mężczyzny. 

Poruszający obraz wojny, porywająca historia miłości wbrew wszystkiemu i dramatyczny wyścig z czasem,                   

w którym stawką jest życie. Z każdym dniem ogrom nazistowskich zbrodni się powiększa, a Irena przekracza 

kolejne granice, by chronić bezbronnych. Kiedy w niebezpieczeństwie znajduje się jej ukochany Adam, kobieta 

zrobi wszystko, by dostać się do getta. A gdy już tego dokona, nie cofnie się przed niczym, by ocalić jego, 

przyjaciół i tych, którzy poza nią nie mają nikogo – żydowskie dzieci. Tyle że nawet heroiczna odwaga może nie 

wystarczyć – Niemcy przygotowują się do likwidacji getta, a w otoczeniu kobiety jest szpieg, który donosi                    

o wszystkim. Wyścig z czasem trwa, a Irena nie może go przegrać.   

 

 

 184. Wołyńska gra / Justyna Białowąs ; [ilustracje Monika Drobnik-Słocińska].- 

Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nacjonalizm , Pamięć autobiograficzna , Pamięć zbiorowa , 

Patriotyzm , Polacy , Polityka historyczna , Relacje międzypokoleniowe , 

Resentyment , Ukraińcy , Zbrodnia wołyńska (1943-1944) , Galicja (kraina 

historyczna) , Sanok (woj. podkarpackie) , Warszawa (woj. mazowieckie) , Wołyń 

(Ukraina ; kraina historyczna) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

Zbrodnie nie dają o sobie zapomnieć, a nienawiść nigdy się nie kończy. Kogo dziś obchodzi Wołyń? Na pewno 

nie współczesnych trzydziestokilkulatków, a już najmniej tych, którzy już się o nim nasłuchali w dzieciństwie: 

Jagodę i Olega. Dla obojga Wołyń to tylko historia. A przynajmniej tak im się wydawało. Jagoda spędza dnie                 

i noce w warszawskiej korporacji, gdzie walczy z asapami, projektami i romansem z żonatym kolegą. Oleg kończy 

swój krótki pobyt w rodzinnych stronach na Ukrainie i planuje kolejny służbowy wyjazd za granicę. 11 lipca,                  

w rocznicę rzezi wołyńskiej, na warszawskiej Ochocie umiera student. Można by tę śmierć uznać za przypadek, 

gdyby nie dziwna karta, którą znajduje przy nim przyjaciel. I to za sprawą tej karty Jagoda i Oleg nie będą mogli 

dłużej udawać, że Wołyń ich nie dotyczy. Ruszają w śmiertelnie niebezpieczną podróż, po której już nigdy nie 

będą tacy sami.  

 

 

185. Wszędzie biały / scenariusz Wilfrid Lupano ; rysunki i kolory Stéphane Fert ; 

[tłumaczenie Ada Wapniarska].- Warszawa : Timof Comics, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Crandall, Prudence (1803-1890) , Afroamerykanie , 

Dziewczęta , Pensje dla dziewcząt , Rasizm , Connecticut (Stany Zjednoczone ; 

stan) , Komiks historyczny 

Sygnatura:  WG-82-91 

Nowości:  2021-12 
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W 1832 r. w pobliżu Bostonu, pewna "urocza i malownicza" mała szkoła dla młodych dziewcząt przyjęła około 

dwudziestu uczennic. W okolicy pomyślano, że edukacja dziewcząt jest trochę niedorzeczna i niepotrzebna, ale 

ostatecznie nie taka zła. Do dnia, w którym "urocza szkoła" zapowiada, że od teraz będzie przyjmować młode… 

czarne dziewczyny. Trzydzieści lat przed zniesieniem niewolnictwa, około piętnaście młodych uczennic szkoły 

Crandall zostanie powitanych falą wrogości o ogromnej skali. Biała Ameryka boi się niektórych dzieci.   

 

 

 186. Wybór pism / Kazimierz Wyka ; wstęp i opracowanie Paweł Mackiewicz.- 

Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2019. 

(Biblioteka Narodowa. Seria 1,  ISSN 0208-4104 ; nr 333) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wyka, Kazimierz (1910-1975) , Esej , Krytyka literacka , 

Literatura polska , Malarstwo europejskie , Okupacja niemiecka Polski (1939-1945) , 

Teoria literatury , Antologia , Artykuł naukowy , Esej , Recenzja literacka , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-821.162.1-4 

Nowości:  2021-12 

 

„Wybór pism” Kazimierza Wyki przedstawia intelektualną biografię wybitnego myśliciela – biografię zanurzoną 

w historii, zależną od jej zwrotów i kaprysów, zarazem jednak suwerenną, prawdziwie twórczą w rozmachu 

filozoficznych i ideowych dążeń. Wrażliwą na swój czas, choć ten wielokroć nie sprzyjał skupieniu i pracy. Czułą 

dla miejsca: konkretnego, bliskiego, ledwie w swoim zmiennym istnieniu pochwytnego. „Jestem historykiem 

literatury, bywam krytykiem, mnóstwo robót organizacyjno-naukowych przepłynęło i wciąż przepływa przez moje 

godziny, a wszystko to coraz silniej stwarza barykadę biurka. Im dłużej żyję w kraju pełnym tematów, tym mniej 

ten kraj znam. Zmienia się on szybko, trudno mu zza biurka dotrzymać kroku. Tego kraju jestem piekielnie 

ciekaw” – pisał Kazimierz Wyka. I nie była to deklaracja na wyrost, tym bardziej zaś kokieteria przedwojennego 

klerka. Obszerny i reprezentatywny wybór pism Kazimierza Wyki to znakomita okazja, by na nowo rozważyć 

spuściznę wielkiego literaturoznawcy. A może zastanowić się także, czego brakuje współczesnej humanistyce, że 

tak daleko jej do pasji i swobody myśli autora „Życia na niby” oraz urody jego języka.  

 

 

 187. Wybór poezji / Emily Dickinson ; wstęp i opracowanie Agnieszka Salska ; 

[przekład: Stanisław Barańczak, Kazimiera Iłłakowiczówna, Wacław Iwaniuk, Ewa 

Kuryluk, Krystyna Lenkowska, Maciej Maleńczuk, Ludmiła Marjańska, Artur 

Międzyrzecki, Tadeusz Sławek, Andrzej Szuba].- Wrocław : Zakład Narodowy im. 

Ossolińskich, 2021. 

(Biblioteka Narodowa. Seria 2.  ISSN 0406-0636 ; nr 265) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dickinson, Emily (1830-1886) , Literatura amerykańska , 

Poezja , Antologia , Opracowanie , Wiersze 

Sygnatura:  WG-82-1 

           Nowości:  2021-12 

 

Życie Emily Dickinson przypadło na szczególny okres w historii Stanów Zjednoczonych; okres naznaczony 

sporem między Północą a Południem, który w 1861 roku doprowadził do wojny. Konflikt ustanowił na 

amerykańskiej scenie literackiej wyraźną cezurę pomiędzy koncepcją świata i człowieka zbudowaną na wierze               

w niezmienne prawa boskie i prawa natury a popartą dokonaniami dziewiętnastowiecznej nauki i filozofii wizją 

rzeczywistości jako ciągłej zmiany. Poezja Dickinson wyrosła z niespotykanej mieszanki pionierskiej twardości 

charakteru, językowej błyskotliwości oraz intensywnie introspektywnej purytańskiej duchowości. Trudno jednak 

nie zauważyć, że całą  twórczość  poetki  przenika  poczucie  straty  –  krótki  moment  spełnienia  ulokowany  jest 
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zawsze w przeszłości, a nadzieja na rekompensatę w przyszłym życiu pozostaje bardziej potrzebą serca niż 

przedmiotem wiary. Podobnie jak pisarstwo Walta Whitmana dzieło Dickinson stanowi źródło poezji północno-

amerykańskiej. To jedno z największych dokonań literatury światowej ma również bogatą i fascynującą historię             

w polszczyźnie. Czytając „polską” Dickinson, można dostrzec wielość języków, jakimi posługiwała się nasza liry-

ka ostatniego półwiecza, prześledzić ewolucję poetyckiego smaku i estetycznych upodobań, a także doświadczyć 

specyfiki przekładu literackiego.  

 

 

 188. Wybór prozy / Tadeusz Różewicz ; wstęp i opracowanie Wojciech Browarny.- 

Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2021. 

(Biblioteka Narodowa. Seria 1,  ISSN 0208-4104 ; nr 338) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antologia , Proza , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

 

Mówiąc „pisarz”, myślę o pisaniu prozy – zanotował w dzienniku Tadeusz Różewicz. Niniejsza książka 

przedstawia najciekawszą i najbardziej reprezentatywną część dorobku prozatorskiego autora Wycieczki do 

muzeum. Niektórzy krytycy i badacze uznawali opowiadania i szkice Różewicza za twórczość drugorzędną, 

jednak wielu innych doceniło jej różnorodność, dynamizm i refleksyjność. Dzieła takie jak powieść Śmierć                       

w starych dekoracjach czy zbiór esejów, notatek warsztatowych i wspomnień zatytułowanych Przygotowanie do 

wieczoru autorskiego ugruntowały pozycję Różewicza w literaturze polskiej przełomu lat sześćdziesiątych                       

i siedemdziesiątych jako wybitnego prozaika. Wybór prozy zawiera dzieła dobrze znane, ale i te nieco dziś 

zapomniane, lecz równie ważne w twórczości i biografii pisarza. Tom przypomina utwory partyzanckie i humo-

rystyczne, dokumentuje reporterski okres pracy literackiej Różewicza, a także naprowadza na trop nienapisanej 

powieści Sobowtór. To właśnie w prozie autora Niepokoju ukryte są odpowiedzi na pytania: dlaczego Różewicz 

nie został pisarzem katolickim ani „żołnierzem wyklętym”?; kiedy i dokąd, mimo niechęci do podróżowania, 

kilkadziesiąt razy wyjeżdżał za granicę?; co czytał w gazetach i oglądał w muzeach, galeriach, kinach?; co sądził  

o kulturze masowej, kapitalizmie konsumpcyjnym i skażeniu naturalnego środowiska?; dlaczego spoczął na 

luterańskim cmentarzu w Sudetach? Nowele, opowiadania i eseje Tadeusza Różewicza są znakomitą literaturą, ale 

również autentyczną, przejmującą i wielowątkową „biografią” polskiej nowoczesności oraz kultury XX i początku 

XXI wieku.  

 

 

 189. Wyleczeni / Alicja Horn.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Lekarze , Szpitale , Tajemnica , Zabójstwo seryjne , 

Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

 

 

Zrób rachunek sumienia, zanim trafisz do szpitala. Kiedy pielęgniarki znajdują w dyżurce ciało zastępcy 

ordynatora, cień pada na cały personel słynnego warszawskiego szpitala. Mnożą się plotki i domysły – 

zamordowany lekarz nie był lubiany w środowisku i wielu miało powody, by się na nim zemścić. Śmierć doktora 

nie odbija się jednak szerokim echem w mediach. Głównym tematem wiadomości są brutalne morderstwa kobiet 

w mokotowskich parkach. Młoda lekarka Marta Wolska przeżywa trudny okres – po rozwodzie próbuje skupić  się  
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na pracy, lecz nie może uwolnić się od bolesnych wspomnień z dzieciństwa. Dziwne zbiegi okoliczności 

sprawiają, że zaczyna podejrzewać, iż jest w jakiś sposób powiązana zarówno z morderstwem w szpitalu, jak i z 

„Bestią z Mokotowa”. Podczas interwencji policji poznaje przystojnego komisarza. Wkrótce połączy ich nie tylko 

namiętność… Wyleczeni to pierwszy napisany przez lekarza polski thriller medyczny, w którym wielopoziomowa 

intryga kryminalna łączy się z sugestywnym obrazem szpitalnej rzeczywistości widzianej od środka.  

 

 

 190. Wymazywanie : rozpad / Thomas Bernhard ; przełożyła Sława Lisiecka.- Wydanie 

3., przejrzane.- Łódź : Wydawnictwo Od Do, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzina , Pogrzeb , Szydzenie , Austria , Rzym (Włochy) , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-austr. 

Nowości:  2021-12 

 

 

"Wymazywanie" - ostatnia powieść Thomasa Bernharda uznawana za jego szczytowe osiągnięcie literackie.                 

W niezrównanym monologu Franza Muraua, który, otrzymawszy telegram z informacją o tragicznej śmierci 

rodziców i brata, jedzie z Rzymu do Wolfsegg, ogromnej rodzinnej posiadłości, by pochować zmarłych i zdecy-

dować o przyszłym losie majątku, pisarz wygłasza zjadliwą i brawurową pod względem stylistycznym krytykę 

Austrii i utrzymującej się również po II wojnie światowej katolicko-narodowosocjalistycznej mentalności jej 

obywateli. Swoim zwyczajem autor szydzi absolutnie ze wszystkiego: w karkołomnych, wielokrotnie złożonych 

zdaniach pełnych właściwych mu powtórzeń wyśmiewa na przykład bezmyślne działania wszelkich możliwych 

instytucji państwowych, które niszczą umysł i ducha człowieka, chłoszcze bezduszną służbę zdrowia, kpi                      

z fotografii jako najstraszliwszego, sprzecznego z naturą wynalazku ludzkości, wygłasza niepowtarzalną tyradę na 

temat segregatorów firmy Leitz, naigrawając się z wszechobecnej biurokracji, drwi z dokonań największych 

pisarzy obszaru języka niemieckiego. Celem jego ataków jest jednak przede wszystkim głupota.  

 

 

 191. Zanim umrzesz / Magdalena Chrzanowska.- Wydanie 1. w tej edycji.- Poznań : 

Wydawnictwo Replika, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Agroturystyka , Kobieta , Sekrety rodzinne , Wypadki , Polska 

, Thriller , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-12 

 

 

Pewnego dnia ofiary dawnych zbrodni znów zapukają do drzwi… W dworku w Pochyliszkach, który pełni rolę 

gospodarstwa agroturystycznego, zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Reprezentujące cztery pokolenia właścicielki 

dworku stają się ofiarami bardzo nieprzyjemnych zdarzeń. Najpierw jedna z kobiet zostaje dotkliwie pogryziona 

przez własnego psa. Dwa dni później jej córka ulega wypadkowi samochodowemu, a wnuczka zostaje areszto-

wana. Natomiast nestorka rodu, po przeczytaniu anonimu, dostaje ataku serca. Wydarzenia te nie są przypadkowe. 

Wyraźnie widać, że ktoś się uwziął na kobiety. Czy próbuje je tylko zastraszyć, czy może pragnie ich śmierci? 

Jaką tajemnicę skrywają ściany dworku i okoliczny las?  
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 192. Zaopiekuj się mną / Helen J. Rolfe ; przełożyła Agnieszka Szling.- Warszawa : 

Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone (2001) , Osoby w 

wieku starszym , Wdowieństwo , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2021-12 

 

 

Uczucia nie zawsze podążają oczywistymi ścieżkami… Czy prawdziwa miłość zdarza się częściej niż raz                  

w życiu? Maddie Kershaw wcale nie jest przekonana. W ataku terrorystycznym 11 września 2001 roku życie 

stracił chłopak, którego uważała za tego jedynego - jej wielka miłość. Od tamtej pory Maddie sądzi, że jedyne, co 

jej zostało, to wdawanie się w liczne romanse. Pewnego dnia jednak na przyjęcie urodzinowe dla stulatki przez 

pomyłkę przywozi… erotyczny tort. To zdarzenie w zaskakujący sposób wywraca jej życie do góry nogami - na 

uroczystości poznaje Evana, mężczyznę, dzięki któremu znów zaczyna wierzyć, że w miłości i ona może dostać 

drugą szansę. Evan Quinn jest zatwardziałym kawalerem, ale Maddie natychmiast wpada mu w oko. Do tego 

stopnia, że na pierwszej randce pozwala sobie na dużą dozę szczerości i przyznaje się, że być może choruje na 

raka jądra. I choć pragnie kobiety jak nikogo wcześniej, nie chce, żeby była z nim tylko z litości. A gdy na drodze 

do szczęścia zaczynają pojawiać się kolejne przeszkody, przekonuje się, że droga do miłości chyba nie jest taka 

prosta, jak uważał… Ale czy pod australijskim słońcem "żyli długo i szczęśliwie" nie jest czymś, o co naprawdę 

warto walczyć?   

 

 

 193. Zaraza / Przemysław Piotrowski.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 

2021. 

(Igor Brudny / Przemysław Piotrowski ; 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Igor Brudny (postać fikcyjna) , Policjanci , Przestępstwa ze 

szczególnym okrucieństwem , Zabójstwo seryjne , Zielona Góra (woj. lubuskie) , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-12 

 

Po tym, jak cudem uszedł z życiem z zasadzki psychopatycznego mordercy, Igor Brudny powoli i z trudem 

dochodzi do siebie. Świat, w którym się obudził, nie jest już jednak taki sam. Komisarz musi trzymać się z dala od 

Warszawy, a zielonogórski zespół inspektora Ryszarda Czarneckiego już nie istnieje. Ale przynajmniej dawna 

partnerka Brudnego, Julia Zawadzka, wciąż jest przy nim. Sama Zawadzka, po przeniesieniu do komendy                     

w Zielonej Górze, również mierzy się z nowymi wyzwaniami. Prowadzone przez nią śledztwo utknęło w mart-

wym punkcie, a w dodatku w pobliskim lesie znaleziono zwłoki kolejnej zamordowanej kobiety. Wyniki sekcji są 

jasne: w ciele ofiary nie została prawie żadna kropla krwi. Do tego jeszcze dochodzi ofiara wypadku 

samochodowego, o której Zawadzka wolałaby zapomnieć… Wszystko wskazuje na to, że nad Zieloną Górą 

zbierają się ciemne chmury. Sfrustrowany własną bezradnością Brudny zastanawia się, czy zło, które znał tak 

dobrze, znów pojawiło się w mieście. Któregoś dnia w jego domu niespodziewanie pojawia się ktoś, kto 

desperacko potrzebuje pomocy. Czy pokiereszowany komisarz znajdzie w sobie siłę, by rozwiązać jeszcze jedną 

sprawę?  
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 194. Złe uczynki / Lucinda Berry ; przełożyła Elżbieta Pawlik.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2021. 

(Filia Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziewictwo , Media społecznościowe , Nastolatki , Ofiary 

gwałtu , Pranie mózgu , Seryjni zabójcy , Uprowadzenie , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-12 

 

 

Uważaj, co publikujesz w sieci. Twój kolejny post może go zaprowadzić prosto do ciebie… Giną młode kobiety. 

Morderca namierza je, śledząc ich profile w mediach społecznościowych. Spośród wielu uprowadzonych, tylko 

Sarah i Elli mają tyle szczęścia, że udaje im się ujść z życiem. Po ucieczce, obie trafiają do szpitala. Agenci FBI, 

zrobią wszystko, by znaleźć tego zwyrodnialca. Kobiety są kluczem do ich śledztwa, ale Sarah coś ukrywa. Już 

wkrótce Ella przekona się, że jej koszmar jeszcze się nie skończył.  

 

 

 195. Zniknięcie / K. N. Haner.- Warszawa : Edipresse Książki - Wydawnictwo 

Edipresse, copyright 2021. 

(Pink Book) 

(Efekt Ericka / K. N. Haner) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przyjaźń , Wybory życiowe , Zdrada , Relacja romantyczna , 

Rodzina , Tajemnica , Las Vegas (Stany Zjednoczone, stan Nevada) , Powieść 

obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-12 

 

Meg razem z Erickiem i paczką przyjaciół leci na weekend do Las Vegas. W planach mają tańce do białego rana, 

wylegiwanie się w słońcu z dala od paparazzich i koncert Beyoncé. Wspaniałą zabawę psuje jednak kłótnia kocha-

nków. Meg, wściekła na Ericka, nie idzie na koncert. Dziewczyna wraca do hotelu, gdzie znowu trafia w sidła 

Filipa, który zgrywa przyjaciela. Mężczyzna wykorzystuje sytuację, a skołowana Meg ulega czarowi jednej chwili, 

co okazuje się wielkim błędem. W konsekwencji kobieta postanawia wyjechać do Londynu i zacząć żyć tam na 

własną rękę. Wydaje się bowiem, że jedynym wyjściem z tej sytuacji jest ucieczka.  

 

 

 196. Zobacz, co zrobiłeś / Matthew Farrell ; przełożył Ryszard Oślizło.- Białystok : 

Mova - Wydawnictwo Kobiece, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dowód poszlakowy , Podejrzany , Sekrety rodzinne , 

Śledztwo i dochodzenie , Zabójstwo , Filadelfia (Stany Zjednoczone) , Powieść , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-12 

 

Każdy jest podejrzany. Każdy może być zagrożeniem. W takich chwilach wrogów trzyma się blisko, a rodzinę 

jeszcze bliżej. W obskurnym motelu w Filadelfii zostaje znalezione okaleczone ciało kobiety. Technik 

kryminalistyki Liam Dwyer zakłada, że będzie to kolejne „typowe” miejsce zbrodni. Ofiarą nie jest jednak przy-

padkowa dziewczyna. To Kerri, była kochanka Liama, którą niedawno porzucił, by ratować swoje małżeństwo. To  
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nie jedyny problem mężczyzny. Nie pamięta on, gdzie był ani co zrobił w noc morderstwa, a wszystkie dowody 

wskazują na niego… Spanikowany Liam zwraca się do swojego brata, Seana, detektywa z wydziału zabójstw. Od 

kiedy byli dziećmi, zawsze mógł na niego liczyć. I chociaż obciążające dowody wydają się mnożyć z minuty na 

minutę, Sean zrobi wszystko, aby ocalić brata i odkryć prawdę. Ale im głębiej kopie, tym mroczniejsze sekrety 

wychodzą na jaw. Liam zaczyna podejrzewać, że zabójcą może być Sean…  

 

 

 197. Żagary : antologia poezji / wstęp Tadeusz Bujnicki ; opracowanie Jarosław 

Fazan, Krzysztof Zajas.- Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Żagary (grupa literacka) , Literatura polska , Poezja , 

Antologia , Opracowanie , Wiersze 

Sygnatura:  WG-821.162.1-1 

Nowości:  2021-12 

 

 

Na mapie literatury międzywojennej Polski grupa poetycka Żagary, skupiona wokół pisma o tej samej nazwie, 

stanowi zjawisko szczególne. Powstała i działała w Wilnie w latach 1931–1934, lecz w całym kraju widoczny był 

wpływ jej poezji, silnie zakorzenionej w doświadczeniu lokalnym, a zarazem komponowanej według najnowszych 

założeń poetyki awangardowej i surrealistycznej. Żagaryści stanowili trzon tzw. drugiej awangardy. Inicjatorzy                 

i czołowi twórcy grupy – Teodor Bujnicki, Jerzy Zagórski, Czesław Miłosz – należeli do „pokolenia 1910”                       

i wchodzili w dorosłość, mając za sobą dzieciństwo przypadające na lata pierwszej wojny światowej, wczesną 

edukację w okresie wielkiego kryzysu oraz studia w czasach narastającego antysemityzmu i ksenofobii. Dlatego 

główne zręby ich twórczości, przy całej odmienności poetyk, posiadają wiele cech wspólnych: wizyjny katastro-

fizm, ironiczny dystans do historii i polityki, przeciwstawianie porządków kultury i natury, idee lewicowe                         

i socjalizujące oraz pacyfizm. Widoczna jest u nich nadal żywa tradycja polskiego romantyzmu, a także myślenie  

i działanie w kategoriach pogranicznych, wieloetnicznych i wielokulturowych. Ich katastroficzne i apokaliptyczne 

przeczucia znalazły wkrótce swoją przejmującą kontynuację u młodych poetów okupacyjnej Warszawy. 

Formalnie grupa istniała krótko, jednakże antologia obejmuje całą twórczość poetycką dziesięciu żagarystów z lat 

trzydziestych XX wieku, aż do momentu zajęcia Wilna przez Armię Czerwoną w czerwcu 1940 roku, co polity-

cznie i symbolicznie wyznacza kres miasta w jego dotychczasowym kształcie.  

 

 

 198. Żniwiarz dusz / Rena Barron ; przełożyła Zuzanna Byczek.- Warszawa : 

Wydawnictwo Jaguar, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Demony , Magia , Mitologia afrykańska , Spisek , Szamanizm 

, Fantastyka , Powieść 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2021-12 

 

 

Książę, którego magia odrzuca. Król, który poprzysiągł zemstę. Szamanka, która nie jest już sama. Po wielu latach 

tęsknoty za darem magii, Arrah zdobyła to, czego zawsze pragnęła – ale zapłaciła za to zbyt wysoką cenę. Teraz 

ostatnia znachorka ma uratować tę samą rodzinę, która ją zdradziła, pogrążone w chaosie królestwo i niemożliwą 

do spełnienia miłość. Kiedy Arrah wróciła na plemienne ziemie, by odnaleźć tych, którzy przeżyli atak demonów, 

jej ukochany Rudjek poluje na ostatnich ocaleńców z demonicznej armii – i odkrywa intrygę, która ma zniszczyć 

wszystko, co pozostało z ich świata. Król Demonów pragnie Arrah, a jeśli ona i Rudjek nie rozwikłają jego 

planów, zniszczy wszystko i wszystkich, którzy staną mu na drodze.  



86 
 

 199. Życie za życie / Alex Dahl ; przełożyła Emilia Skowrońska.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2020. 

(Filia Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko przewlekle chore , Matki i córki , Samotne matki , 

Śmierć dziecka , Transplantacja , Utonięcie , Wybory życiowe , Powieść 

psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2021-12 

 

Minął rok, kiedy życie Alice Miller rozpadło się na kawałki, po tym jak utonęła jej córka, Amelie. Rok 

wypełniony słowami otuchy ze wszystkich stron i nie kończącymi się kondolencjami. Jednak Alice znajduje 

ukojenie tylko w alkoholu i pigułkach nasennych. Pogrążona w ciężkiej depresji kobieta, nie dba już o nic. Pragnie 

tylko tego, by Amelie powróciła. Wszystko się zmienia, kiedy dowiaduje się o istnieniu dziewczynki, której 

przeszczepiono serce jej córki. Dziewczynka żyje tylko dlatego, że bije w niej serce Amelie. W najciemniejszych 

zakamarkach mózgu Alice zaczyna się kształtować pewien bardzo niebezpieczny plan…   

 

 

 

 

 

 

Literatura piękna młodzieżowa 
 

 

 1. Mroczne jezioro / Natasha Preston ; przekład Andrzej Goździkowski.- Łódź : 

Feeria Young - JK Wydawnictwo, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziewczęta , Obozy młodzieżowe , Przyjaźń , Tajemnica , 

Wakacje , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2021-12 

 

 

Przyjaciółki Esme i Kayla w dzieciństwie spędziły razem cudowne wakacje w Obozie nad Jeziorem. W tym roku 

wracają tam po dziewięciu latach jako opiekunki i bardzo się z tego cieszą. Dziewczynki, którymi mają się 

zajmować, przypominają im je same sprzed lat - jakie były radosne i beztroskie, zanim… coś się wydarzyło. 

Przyjaciółki skrywają mroczny sekret, o którym, jak im się wydaje, wiedzą tylko one. Przecież złożyły przysięgę 

krwi, że nigdy nikomu nie wyjawią swojej strasznej tajemnicy. Zresztą nawet im samym prawie udało się o niej 

zapomnieć. Jeszcze nie wiedzą, że to lato w Obozie nad jeziorem naprawdę będzie niezapomniane… ale do tych 

wspomnień nikt nie będzie wracać z uśmiechem. Beztroskie letnie rozrywki oraz flirty z przystojnymi opiekunami 

nagle przerywa wiadomość od kogoś, komu zależy, aby dziewczyny dopadła sprawiedliwość… Ktoś wie, co 

wtedy zrobiły. I jest tuż obok.  Jezioro nigdy nie zapomina. Esme i Kayla są w poważnym niebezpieczeństwie. Do 

czego doprowadzi żądza zemsty tajemniczego prześladowcy? Co czeka dwie nastolatki uwikłane w mroczną 

historię sprzed lat?   
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 2. Niemożliwa para / Emma Mills ; tłumaczył Miłosz Urban.- Poznań : Media 

Rodzina, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dojrzewanie , Nastolatki , Przyjaźń , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-82-93  

Nowości:  2021-12 

 

 

 

Rozbrajająca historia o przyjaźni i miłości. Prawdziwa, szczera i śmieszna aż do bólu. Gideon to gwiazda 

amatorskiego teatru, najpopularniejszy chłopak w szkole i autor najlepszych tekstów, jakie można usłyszeć z ust 

faceta. Charyzma aż od niego bije. Iris jest bogata, złośliwa i nieznośna. I niczym się nie przejmuje. Tymczasem 

Claudia poważnie podchodzi do nauki i przyjaźni, jest bardzo oddana rodzinie, uwielbia gry komputerowe i ciężko 

pracuje na swoje kieszonkowe. Wie, że na wszystko trzeba zarobić. Jak to możliwe, że z Gideonem zaczyna 

łączyć ją romantyczniejsza (i pełna śmiechu) miłość, a z Iris czuła (i pełna złośliwości) przyjaźń, ciężko wyjaśnić. 

Jedno jest pewne: ta historia jest tak intensywna, że przepełnia serca i kradnie je bezpowrotnie!  

 

 

Literatura popularnonaukowa 
 

 

 

 

 

 1. (Nie)równość płci w sferze publicznej = Gender (in)equality in the public sphere / 

redakcja naukowa: Martyna Kawińska, Olga A. Kotowska-Wójcik.- Warszawa : 

CeDeWu : Księgarnia Ekonomiczna, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Praca , Rola społeczna , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-316.34/.35  

Nowości:  2021-12 

 

 

Nowatorskie i interdyscyplinarne ujęcie problematyki dotyczącej (nie)równości płci w przestrzeni publicznej. 

Tematyka i treść publikacji podejmują zagadnienia istotne dla teorii oraz praktyki polityki równościowej. Twórczy 

charakter publikacji stanowi perspektywa zarówno krajowa, jak i międzynarodowa, analizowana przez przedsta-

wicieli innych państw Europy. Zaprezentowane teksty są odzwierciedleniem pracy autorów reprezentujących 

różne środowiska naukowe oraz różne perspektywy badawcze. 
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2. 11 września : dzień, w którym zatrzymał się świat / Mitchell Zuckoff ; przełożyli 

Adrian Stachowski i Paulina Surniak.- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, copyright 

2021. 

(Seria Reporterska Wydawnictwa Poznańskiego) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bin Laden, Osama (1957-2011) , Atak terrorystyczny na 

Stany Zjednoczone (2001) , Bohaterstwo , Katastrofy lotnicze , Śmierć , Terroryzm , 

Uprowadzenie , Nowy Jork (Stany Zjednoczone ; stan) , Stany Zjednoczone (USA) , 

Pensylwania (Stany Zjednoczone ; stan) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-656  

         Nowości:  2021-12 

 

Jedenastoletni Bernard po raz pierwszy leciał samolotem. Dwuletnia Christine zostawiła w łóżku ukochaną 

przytulankę, żeby nic jej się nie stało podczas podróży. Stewardessa Amy Sweeney właśnie wróciła z urlopu 

wychowawczego i nie mogła się pogodzić z tym, że nie odprowadzi tego dnia córeczki do przedszkola. Zandra                  

i Robert lecieli w podróż poślubną na Hawaje. Renée May, stewardessa, chciała zaskoczyć rodziców 

niespodziewaną wizytą. Zamierzała powiedzieć im, że jest w ciąży. 11 września 2001 roku terroryści porwali 

cztery samoloty, zamierzając rozbić je o najważniejsze budynki Stanów Zjednoczonych. Dwa boeingi uderzyły                

w wieże World Trade Center, jeden w Pentagon. Ostatni zamach został częściowo udaremniony przez boha-

terskich pasażerów – samolot spadł na ziemię w terenie niezabudowanym. Mitchell Zuckoff zaczął dokumentować 

losy osób dotkniętych przez zamachy terrorystyczne z 11 września już następnego dnia – i nie przestawał przez 

kilkanaście lat. Bohaterami jego książki są pasażerowie porwanych samolotów, strażacy, pracownicy World Trade 

Center i ich bliscy, a także mieszkańcy Shanksville w Pensylwanii, gdzie rozbił się ostatni samolot. Zuckoff 

odtwarza ten dzień minuta po minucie, z precyzją i empatią, w skali intymnej i monumentalnej. Przenosi 

czytelnika do samolotów, do płonących wież i do wozów strażackich pędzących w ich stronę. Ta książka to 

misterna układanka z ludzkich historii, eksponująca siły, które łączą ludzi w ekstremalnych okolicznościach.  

 

 

 3. 7 nawyków szczęśliwego małżeństwa / Stephen R. Covey, [Sandra M. Covey, John 

Covey, Jane P. Covey] ; przełożył Aleksander Gomola.- Poznań : Dom Wydawniczy 

Rebis, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bliskie związki międzyludzkie , Małżeństwo , Nawyki , 

Uczucia , Więź małżeńska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2021-12 

 

W dzisiejszym świecie samo pragnienie stworzenia silnego, trwałego związku i rodziny nie wystarczy. Potrze-

bujemy nowego nastawienia i dodatkowych narzędzi, aby sprostać rozmaitym życiowym wyzwaniom. Ponad-

czasowe i sprawdzone w wielu dziedzinach "7 nawyków" to gotowy program na udane małżeńskie i rodzinne 

życie. Trzeba jednak wiedzieć, jak go realizować. W tej książce Stephen R. Covey z żoną Sandrą oraz jego brat 

John z żoną Jane dzielą się z nami osobistymi historiami na temat tego, jak stosować te zasady na co dzień i jak 

pomogły im one przetrwać trudne chwile i uporać się z małżeńskimi kłopotami. Wyjaśniają, co to znaczy 

zaczynać z wizją celu i myśleć w kategoriach wygrana-wygrana. Podkreślają, jak ważna jest empatyczna 

komunikacja, twórcza współpraca i "ostrzenie piły", czyli odpoczynek i regeneracja. Ich pragmatyzm, ciepły 

humor i rodzinne anegdoty sprawią, że "7 nawyków szczęśliwego małżeństwa" nie tylko umocni wasz związek, 

ale też wywoła uśmiech na twarzach.   
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 4. ABC komputera / Piotr Wróblewski.- 12. wydanie.- Gliwice : Helion, copyright 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Internet , Komputery , Obsługa i eksploatacja , Windows 10 , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-004.3 

Nowości:  2021-12 

 

 

I. OBSŁUGA SYSTEMU WINDOWS 10: 1. Wizyta w sklepie, 2. Pierwsze kroki z Windows 10, 3. Klawiatura, 

mysz i odnowione menu Start, 4. Aplikacje bez tajemnic, 5. Zapisywanie i odczytywanie dokumentów, 6. Eksplo-

rator plików i zasoby komputera, 7. Gry, nauka i muzyka, 8. Edycja grafiki i wideo, 9. Wirusy komputerowe, 10. 

Konfiguracja systemu Windows 10, 11. Narzędzia systemu Windows 10 ; II. MICROSOFT WORD I GRAFIKA: 

12. Poznajemy pakiet MS Office, 13. Formatowanie tekstów, 14. Czcionki i języki w dokumentach Worda, 15. 

Tabele i układ kolumnowy, 16. Praca z długimi dokumentami, 17. Grafika w Wordzie ; III. MICROSOFT EXCEL 

I OBLICZENIA: 18. Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego, 19. Excel i magia automatycznych obliczeń, 20. 

Analiza danych w Excelu ; IV. INTERNET: 21. Podłączenie do Internetu, 22. Pierwsze kroki w Internecie, 23. 

Poczta elektroniczna (e-mail), 24. Windows 10 już na zawsze online!, 25. Zastosowania Internetu. 

 

 

 5. Absurdy i kurioza przedwojennej Polski / Remigiusz Piotrowski.- Wydanie 1. - 1 

dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Życie codzienne , Polska , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-39 

Nowości:  2021-12 

 

 

 

Co śmieszyło przeciętnego obywatela II RP? Po co rozkręcano afery robakowe w warszawskich lokalach? Kto był 

najgłupszym przestępcą powojennej Polski? Ile kosztowało zaaranżowanie małżeństwa z domatorką przy kości,              

a ile z panną szczupłą i lubiącą podróże? Jakie były najdziwniejsze sposoby zarobkowania i które zawody odeszły 

do lamusa? Pełna humoru, anegdotyczna opowieść o najbardziej absurdalnych historiach z życia przedwojennej 

Polski. Autor niezwykle barwnie, z erudycją i fantazją opowiada o niedorzecznych sytuacjach, których nie 

brakowało w codzienności obywatela II RP. A oryginałów i ekscentryków było w tamtej Polsce na pęczki!                   

W niezliczonych przykładach autor pokazuje złożoność i bogactwo ówczesnej obyczajowości, a wszystko na 

subtelnie zarysowanym tle realiów społecznych, sytuacji politycznej i gospodarczej kraju. Opowiadane historie 

rozśmieszają i zaskakują, ale też skłaniają do refleksji - zwłaszcza kiedy autor konfrontuje je ze współczesnością. 

Tekst ubarwiają ilustracje oraz wyimki znanych wspomnień, a także dzienników z prasy z lat 20. i 30. Dziwactwa, 

skandale, przezabawne anonse matrymonialne, niecodzienne przyzwyczajenia, przerażające trupy cyrkowe, 

szaleni wizjonerzy. Idiotyczne włamania, nieudolne kradzieże, zabawne wpadki polityków. O tych i wielu innych 

kuriozach jest ta książka.  
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 6. Analiza finansowa w przedsiębiorstwie : przykłady, zadania i rozwiązania / Beata 

Kotowska, Aldona Uziębło, Olga Wyszkowska-Kaniewska.- Wydanie 5.- Warszawa 

: CeDeWu, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Analiza finansowa , Finanse przedsiębiorstwa , 

Sprawozdawczość finansowa , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-657 

Nowości:  2021-12 

 

 

1. Analiza wstępna sprawozdań finansowych ; 2. Analiza przyczynowa ; 3. Analiza wskaźnikowa: 3.1. Płynność 

finansowa, 3.2. Rentowność, 3.3. Zadłużenie, 3.4. Produktywność ; 4. Analiza piramidalna ; 5. Analiza dyskry-

minacyjna ; 6. Analiza wyniku finansowego ; Rozwiązania ; Załączniki. 

 

 

 7. Analiza statystyczna w Excelu dla bystrzaków / Joseph Schmuller ; przekład 

Maksymilian Gutowski.- Gliwice : Septem - Helion, copyright 2020. 

(Dla Bystrzaków) 

(W Prostocie Tkwi Siła) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arkusz kalkulacyjny , Excel , Statystyka matematyczna , 

Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004 

Nowości:  2021-12 

 

Analiza statystyczna w Excelu jest niezwykle przydatna, a dzięki tej książce przekonasz się, że może też być 

łatwa! Odkryjesz, jak używać perfekcyjnie zaprojektowanych narzędzi Excela do analizowania i interpretowania 

danych, przewidywania trendów, podejmowania decyzji oraz wykonywania wielu innych zadań. Zmierz się                    

z technicznymi aspektami Excela i zacznij go wykorzystywać do interpretacji swoich danych! W książce: 

Wyciąganie wniosków z arkuszy kalkulacyjnych, Narzędzia analityczne, Stosowanie narzędzi szybkiej analizy, 

Tworzenie wykresów danych, Praca na prawdopodobieństwie.   

 

 

 8. Apartament w hotelu Wojna : reportaż z Donbasu / Tomáš Forró ; przełożył Andrzej 

S. Jagodziński.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2021. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konflikt na Wschodniej Ukrainie (2014- ) , Ochotnicy (wojsko) 

, Uchodźcy , Wojna hybrydowa , Donieck (Ukraina, obw. doniecki ; okolice) , Ługańsk 

(Ukraina, obw. ługański ; okolice) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-355.4 

Nowości:  2021-12 

 

„Donieck to miasto jak każde inne – pod warunkiem że nie weźmie się pod uwagę wojny na jego przedmieściach, 

pustek na ulicach i strachu z tyłu głowy”.  Mamuka jako czternastoletni chłopiec brał udział w wojnie w Gruzji, po 

latach wylądował na froncie w Donbasie, gdzie strzelał do Rosjan z automatu, walczył z nimi wręcz i namierzał 

ich pozycje przed ostrzałem z moździerzy. Jura to przestępca, który trafił w szeregi prorosyjskich bojowników. 

Liza żyła na przedmieściach Ługańska. Kiedy wyjechała na kilka tygodni, żeby schronić się przed atakami 

separatystów, nie podejrzewała, że już tam nie wróci. Tomáš Forró opowiada o wojnie w Donbasie z samego serca 

konfliktu. Rozmawia z ludźmi po obu stronach frontu, niejednokrotnie naraża życie i potajemnie jeździ tam, dokąd  
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nie zapuszcza się żaden dziennikarz. Wnikliwie opisuje sytuację polityczną na wschodzie Ukrainy i rosyjską 

taktykę wojny hybrydowej, w której walka konwencjonalna miesza się z partyzantką, a fakty z propagandą. Jego 

analizy są nieodłącznie związane z historiami ludzi, dla których wojna i jej skutki są bolesną codziennością.  

Wielka polityka przeplata się tutaj z małą, a losy żołnierzy z losami zwykłych rodzin, którym konflikt odebrał 

wszystko.  

 

 

 9. Aplikacje Google dla seniorów / Krzysztof Masłowski.- Gliwice : Helion, 

copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aplikacja internetowa , Aplikacja mobilna , Google , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-004.7 

Nowości:  2021-12 

 

 

Google, czyli współczesny świat. Konkretnie - świat wirtualny. Wyszukiwarka pod adresem google.com 

wystartowała w roku 1997. Osiągnęła spektakularny sukces, ponieważ jej twórcy zaprojektowali algorytm, który 

pozwolił nie tylko wyszukiwać strony www zawierające poszukiwane przez użytkownika treści, ale także sam je 

selekcjonował. Od najbardziej do najmniej wartościowych. Oczywiście - "zdaniem" algorytmu, ale i tak faktem 

jest, że Google ułatwił życie osobom korzystającym z internetu w celu odnalezienia konkretnych informacji. A że 

liczba stron i bitów danych, jakie zawiera sieć stale rośnie, to i popularność wyszukiwarki google.com staje się 

większa i większa. Inne wyszukiwarki mogą jedynie "pomarzyć" o takim statusie - np. w Polsce aż 97% bywalców 

internetu korzysta z Google. Jednak uniwersum firmy Google to o wiele więcej, niż tylko maszyna do selek-

cjonowania danych z sieci. Firma zawiadująca marką stale pracuje nad tym, by dostarczyć klientom nowych, co 

ciekawe - najczęściej nieodpłatnych narzędzi, ułatwiających funkcjonowanie w obecnym, coraz mocniej "wirtu-

alnym" świecie. I tak, Google na dziś to m.in.: Tłumacz, pozwalający zrozumieć teksty i słowa w kilkudziesięciu 

językach, Mapy, dzięki którym nie zgubimy się w żadnym niemal kraju świata, Bardzo przyjazna w użytkowaniu 

poczta Gmail, Konto i dysk Google, gdzie można bezpiecznie zapisywać zdjęcia i inne pliki. Z oferty Google 

korzystać można za pośrednictwem komputera i telefonu. Jest on zatem z nami właściwie wszędzie - gdziekolwiek 

się udamy. Wszędzie i zawsze gotów jest służyć nam pomocą. O ile oczywiście poznamy jego aplikacje                            

i nauczymy się ich używać. Najszybciej i najskuteczniej - dzięki tej książce, napisanej prostym, przystępnym 

językiem, bez informatycznej nowomowy i nadmiaru niepotrzebnych informacji. Właściwa selekcja danych - to 

podstawa!   

 

 

 10. Archiwum Ringelbluma : antologia / wstęp Jacek Leociak ; opracowanie Marta 

Janczewska, Jacek Leociak.- Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2019. 

(Biblioteka Narodowa. Seria 1,  ISSN 0208-4104 ; nr 334) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ringelblum, Emanuel (1900-1944) , II wojna światowa (1939-

1945) , Archiwum Ringelbluma , Getto warszawskie , Holokaust , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Antologia , Dzienniki , Listy , Opowiadania i nowele , Wiersze , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438).082 

Nowości:  2021-12 

 

 Archiwum Getta Warszawy, zwane Archiwum Ringelbluma, jest unikalnym zbiorem dokumentów stanowiących 

jedno z  najważniejszych  świadectw  Zagłady  Żydów.  Składające  się  na  nie  materiały  od  początku  tworzono 



92 
 

i zbierano według ścisłych zasad metodologicznych, w co zaangażowany był kierowany przez Emanuela 

Ringelbluma zespół fachowców-dokumentalistów oraz ludzi nauki, literatury, kultury i społeczników. W żadnym 

skupisku żydowskim egzystującym pod niemieckim terrorem nie podjęto podobnej inicjatywy na tak wielką skalę. 

Archiwum Ringelbluma powstało w getcie warszawskim, ale z jego kart wyłania się panoramiczny obraz losu 

ludności żydowskiej w czasie Zagłady. Materiały tam zgromadzone są czymś więcej niż tylko źródłem 

historycznym – są świadectwem rozumianym w kategoriach moralnych i egzystencjalnych, manifestacją ludzkiej 

podmiotowości. To nieodparta potrzeba dawania świadectwa była wyzwaniem, które twórcy Archiwum podjęli 

bez wahania. Niniejszy tom zawiera wybór tekstów na różny sposób ujawniających powinność świadczenia, przy 

czym ich cechą wspólną – poza warstwą informacyjną i faktograficzną – jest szeroko pojęta literackość. Autorzy 

antologii prezentują wielorakie formy ekspresji doświadczenia Zagłady: od poezji i prozy, przez dzienniki, zapiski 

autobiograficzne, rozważania religijne, po relacje i listy. „Wbrew oczekiwaniom, wbrew potocznym wyobra-

żeniom, nawet wbrew prawdopodobieństwu, świadectw z czasów Zagłady ocalało dużo. (...) Zgodnie z logiką 

„ostatecznego rozwiązania” powinien przecież zostać po nich popiół, tak jak po ich autorach. Pisane w obliczu 

stałego zagrożenia, były troskliwie przechowywane i chronione jak największy skarb. ze Wstępu Jacka Leociaka 

 

 

 11. Bądź jak woda, przyjacielu : nauki Bruce'a Lee / Shannon Lee ; przełożyły Joanna 

Grabiak-Pasiok i Anna Zdziemborska.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lee, Bruce (1940-1973) , Filozofia Dalekiego Wschodu , 

Rozwój duchowy , Samokontrola , Samorealizacja , Walka wręcz , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2021-12 

 

 

Bruce Lee to postać ikoniczna, zasłynął na całym świecie z mistrzowskiego opanowania kung-fu i innych sztuk 

walki i pozostawił po sobie niezapomniane filmowe dziedzictwo. Ale był również filozofem, wielkim myśli-

cielem, który już w bardzo młodym wieku zrozumiał, że sztuka walki to coś więcej niż tylko ćwiczenie technik                 

i dyscyplina – to głęboka metafora spełnionego życia. Stworzył własną, kultową filozofię „bądź jak woda”. 

Uważał, że naśladując naturę wody, jej delikatność i siłę, możemy osiągnąć własny naturalny stan przepływu.                 

A dzięki temu zyskamy w życiu spokój, pewność siebie i wolność. W książce tej córka Bruce'a Lee przybliża 

myśli i nauki swojego ojca. Ukazuje, że sztuki walki są doskonałą metaforą rozwoju osobistego, i wyjaśnia, jak 

można je praktykować w codziennym życiu. Każdy rozdział to lekcja nauk Bruce'a Lee oparta na jego wyjątkowej 

filozofii „bądź jak woda”.  

 

 

 12. Bądź skuteczny : 50 narzędzi rozwijających efektywność osobistą i zawodową / 

Mateusz Grzesiak.- Gliwice : Onepress - Helion, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nawyki , Praca , Relacje międzyludzkie , Samorealizacja , 

Sukces , Techniki samopomocy , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2021-12 

 

 

 

By być skutecznym zawodowo i szczęśliwym w życiu osobistym potrzebujesz dobrych nawyków - świadomie 

zaplanowanych, a następnie wdrożonych sposobów działania, dzięki którym szybko osiągniesz zaplanowane cele. 

Wśród nich może się znaleźć zbudowanie wymarzonej  sylwetki,  nauka  języka  obcego  albo  innej  umiejętności, 
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okazywanie uczuć partnerowi, spędzanie więcej czasu z dzieckiem, wstawanie rano lub zmiana nawyków 

żywieniowych. Dzięki odpowiedniej wiedzy jesteś w stanie przeprogramować swój mózg tak, by zmienił 

niesłużące Ci myśli, emocje i zachowania na takie, które są zdrowe dla Ciebie i Twoich bliskich. Jak to zrobić, 

dowiesz się z tej książki.   

 

 

 13. Beata Tyszkiewicz : portret damy / Anna Augustyn-Protas.- Warszawa : 

Burda Książki, copyright  2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tyszkiewicz, Beata (1938- ) , Aktorzy polscy , Film polski 

, Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-791.071A/Z-Tyszkiewicz B. 

Nowości:  2021-12 

 

 

Jaka ona jest? Pamiętam, jak pytałam o to przypadkowe osoby. Zawsze pojawiał się zachwyt - że piękna, że z kla-

są i że ma cudowne poczucie humoru. Zdumiewało mnie, jak żywe reakcje i jaką czułość wywołuje w innych 

kobietach. Ale prawdziwie zaskakujące okazały się rozmowy z jej znajomymi. Powszechnie znany portret wielkiej 

damy nabrał dodatkowego kolorytu. Postać z niego okazała się nadspodziewanie barwna. Nieszablonowa. A do 

tego jej fascynujące życie stać by się mogło kanwą filmowego scenariusza. Ta książka to nie jest typowy biogra-

ficzny zapis faktów z życia słynnej aktorki. To opowieść rozpisana na głosy. Nieznane dotąd fakty przytaczają 

między innymi Daniel Olbrychski, Juliusz Machulski, Hanna Bakuła czy Iwona Pavlović. Przypominają zdarze-

nia, obrazy i słowa, które rzucają nowe światło na tę niezwykłą postać i na jej czasy. Kobietę, która dostała od losu 

urodę i talent. Ale - proszę mi wierzyć  nie tylko to.  

 

 

 14. Betonoza : jak się niszczy polskie miasta / Jan Mencwel.- Warszawa : 

Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2020. 

(Nie-Fikcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Beton , Degradacja środowiska , Drzewa , Miasta , Tereny 

zielone , Urbanistyka , Polska , Reportaż interwencyjny 

Sygnatura:  WG-71 

Nowości:  2021-12 

 

Czy Polacy kochają beton i nienawidzą drzew? Można tak pomyśleć, przyglądając się przemianom polskich miast 

i miasteczek. Kolejne wyspy miejskiej zieleni padają pod piłami drwali, a zamiast śpiewu ptaków słychać ryk 

kosiarek i pił. Jak długo jeszcze urzędnicy będą powtarzać, że stuletnie drzewa to samosiejki, więc można je po 

prostu wyciąć? Czy naprawdę zalewanie rynku betonem zasługuje na miano "rewitalizacji"? Czy deweloperzy                

w końcu zrozumieją, że ludzie potrzebują nie tylko metrów kwadratowych, ale też mieć gdzie wyjść na spacer?               

A w obliczu zmieniającego się klimatu zieleni w miastach potrzebujemy jak nigdy dotąd. Jan Mencwel z talentem 

reportażysty i zaangażowaniem aktywisty docieka, dlaczego kolejne drzewa znikają pod betonowymi placami oraz 

co - nie tylko można, ale trzeba - z tym zrobić. "Betonoza" to historia choroby trawiącej polskie miasta, ale też 

recepta na ich uzdrowienie.   
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 15. Bez oklasków / Jan Englert, Kamila Drecka.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Englert, Jan (1943- ) , Aktorzy polscy , Film polski , 

Reżyserzy polscy , Teatr polski , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-791.071A/Z-Englert J. 

Nowości:  2021-12 

 

 

 

Jan Englert mówi o sobie, że jest złożony z wielu Englertów. Jest romantyczny i analityczny, niegodziwy i szla-

chetny, bezwzględny i empatyczny, a jednocześnie pozbawiony – wydawałoby się niezbędnego w wypadku 

aktorstwa – szaleństwa. Ponad pięćdziesiąt lat na scenie i piastowanie ważnych funkcji pozwoliło mu poznać 

dobrze własną naturę, nabrać dystansu do rzeczywistości i z ironią spojrzeć na siebie sprzed lat.  Do tej pory pisali 

o nim inni. Kamili Dreckiej jako pierwszej udało się nakłonić go do szczerej rozmowy. Jakiego Jana Englerta 

poznamy z ich dialogu?  

 

 

 16. Bieszczadzka odyseja : wspomnienia moich rodziców / Zbigniew Maj.- 

Rzeszów : Wydawnictwo Książkowe "Carpathia", 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Majowie (rodzina) , Osadnictwo , Życie codzienne , 

Bieszczady (góry) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(438).083 

Nowości:  2021-12 

 

 

W Bieszczady ruszali w poszukiwaniu nowego, lepszego życia. Pełni nadzei, planów, oczekiwań. Zderzenie 

marzeń z rzeczywistością nie zawsze pokrywało się z wyobrażeniami. Tylko najtwardsi i ci, którzy pokochali 

Bieszczady prawdziwą miłością, znaleźli w sobie dość siły i determinacji, by zostać tu na zawsze... "Bieszczadzka 

Odyseja" to opowieść o trudach życia powojennych osadników z lat 50. i 60. XX w. Książka oparta jest na 

wspomnieniach rodziców autora, którzy już' w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych zamieszkali w Bieszczadach, 

podejmując pracę w miejscowych Państwowych Gospodarstwach Rolnych. To książka o codziennym życiu 

"zwyczajnych" ludzi, najczęściej młodzieży pochodzącej z ubogich, wielodzietnych rodzin. Wbrew utrwalonym 

już mocno wyobrażeniom o Bieszczadach, jako miejscu ucieczki, czy "zsyłki" dla ludzi niepokornych, bądź 

takich, którzy weszli w kolizję z prawem, to właśnie biedni ludzie pochodzący z przeludnionych wiosek, 

dominowali wśród pierwszych powojennych mieszkańców tych gór. Tytuł książki nawiązuje do wieloletniej 

tułaczki pionierskich rodzin osadniczych, w poszukiwaniu swojego miejsca do godnego życia. Treść uzupełniona 

została opisami miejsc, w których rozgrywały się wydarzenia z lat pięćdziesiątych, i wspomnieniami autora                    

z czasów jego dzieciństwa.   

 

17. Blisko, bliżej / Katarzyna Kubisiowska ; wstęp Marek Bieńczyk ; [wybór 

tekstów Dorota Gruszka].- Kraków : Wydawnictwo Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aktorzy polscy , Muzycy polscy , Pisarze polscy , Reżyserzy 

polscy , Antologia , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-929-052  

Nowości:  2021-12 
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„Tylko w bliskości rodzi się prawdziwa rozmowa ” - mówi Katarzyna Kubisiowska. Zadebiutowała w „Prze-

kroju”, pisała w „Filmie”, „Rzeczpospolitej”, „Gazecie Wyborczej”. Do rozmów zaprasza kluczowe postaci pols-

kiej kultury. Jej rozmówcy zgodnie twierdzą, że potrafi budować bezpieczną atmosferę, stawiać nieszablonowe 

pytania, drążyć tematy, o których wcześniej nigdy z nikim nie rozmawiali. Z Katarzyną Nosowską o nadziei,                    

z Agnieszką Holland o wspólnocie, z Ireną Santor o pasji - to tylko niektóre z rozmów o tym, co najważniejsze.  

Inspirujące, mądre, skłaniające do refleksji - bliskie spotkania, z których każde może na zawsze odmienić nasze 

spojrzenie na świat.  

 

 

 18. Bóg : ludzka historia religii / Reza Aslan ; tłumaczenie Tomasz Sikora.- Kraków 

: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antropologia religii , Bóg , Nauki kognitywne , Religia , 

Religijność , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-2-1 

Nowości:  2021-12 

 

 

Bóg jest naszą ideą i od nas zależy, czy okaże się dobra. Obowiązkowa lektura dla wszystkich, którzy chcą 

zrozumieć, skąd wzięły się religie i do czego ludzie wykorzystują Boga. W Bogu od zawsze szukamy tego, czego 

nam brakuje: miłości, sprawiedliwości i pocieszenia. Ale przypisujemy mu także to, czego sami nie potrafimy 

kontrolować: gniew, chciwość i zazdrość. Stworzyliśmy Boga na nasze podobieństwo i dlatego ta sama religia 

stanowi dla jednych ludzi źródło pokoju, a dla innych wezwanie do stosowania przemocy. BÓG JEST NASZĄ 

IDEĄ I OD NAS ZALEŻY, CZY OKAŻE SIĘ DOBRA. Obowiązkowa lektura dla wszystkich, którzy chcą 

zrozumieć, skąd wzięły się religie i do czego ludzie wykorzystują Boga.  

 

 

 19. Brazylijskie jiu-jitsu : od białego do czarnego pasa / Saulo Ribeiro, Kevin 

Howell ; przekład: Maciej Ptaszek ; [fotografie: Erich Krauss].- Łódź : Galaktyka, 

copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jujitsu , Walka wręcz , Trening sportowy , Brazylia , 

Podręcznik , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-796.8  

Nowości:  2021-12 

 

Nie ma wśród czołowych zawodników MMA takich, którzy lekceważyliby brazylijskie jiu-jitsu. To część kanonu 

mieszanych sztuk walki.  Brazylijskie jiu-jitsu nie jest typową książką techniczną. To szczegółowy podręcznik 

szkoleniowy, który zmieni sposób nauczania jiu-jitsu na całym świecie. Saulo Ribeiro – sześciokrotny mistrz 

świata w brazylijskim jiu-jitsu i dwukrotny mistrz świata w ADCC submission wrestling – słynie ze znajomości 

funkcjonalnego jiu-jitsu i znakomitej techniki. W swojej książce po raz pierwszy prezentuje rewolucyjny system 

grapplingu: przedstawia ponad 200 technik, które pozwolą ci podążać drogą od białego do czarnego pasa. 

Omówienie typowych błędów popełnianych w jiu-jitsu i praktycznych metod ich unikania czyni tę książkę lekturą 

obowiązkową dla wszystkich ćwiczących. Ribeiro rzuca nowe światło na teorie i strategie uważane do niedawna 

za przestarzałe. Dzięki systemowi wypróbowanemu i przetestowanemu na najwyższym poziomie rywalizacji 

Ribeiro pomoże ci doskonalić umiejętności pas po pasie i osiągnąć doskonałość.  
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 20. Brr : jak zażywać zimnych kąpieli, aby wspierać cały organizm / Susanna Søberg 

; tłumaczenie Elżbieta Frątczak-Nowotny.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kąpiele zimowe , Odporność , Sporty ekstremalne , Wpływ na 

zdrowie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-615.8  

Nowości:  2021-12 

 

 

Zanurz się w zimnej wodzie - zrób pierwszy krok na drodze do zdrowia, szczęścia i lepszej odporności! Przepis na 

morsowanie jest prosty: wszystko, czego potrzebujesz, to determinacja, by wejść do zimnej wody i chwilę w niej 

zostać. Zanurzając się regularnie w zimnej wodzie, zyskasz znacznie więcej niż ładne zdjęcie na Instagramie. 

Zimowe kąpiele wspomagają przemianę materii, dodają energii, poprawiają samopoczucie i nastrój. Zwiększają 

radość życia, przynoszą ulgę w bólu, a zmienność temperatur oddziałuje korzystnie na krążenie. Pływanie zimą 

poprawia wrażliwość na insulinę i aktywuje brunatną tkankę tłuszczową, co może pomóc w walce z chorobami 

cywilizacyjnymi i otyłością, a także cukrzycą typu 2. Chciałbyś zacząć morsować, ale się boisz? Uważasz, że to 

zajęcie dla ekstremalnych twardzieli? Nic bardziej mylnego! Susanna Søberg powie ci, jak w bezpieczny i odpo-

wiedzialny sposób zostać morsem, i pomoże przygotować się psychicznie do pierwszego zanurzenia w zimnej 

wodzie. Możesz zacząć od jednego palca stopy!   

 

 

 21. Buddyzm dla bystrzaków / Jonathan Landaw, Stephan Bodian, Gudrun 

Bühnemann ; [tłumaczenie Michał Lipa, Wojciech Usarzewicz].- Gliwice : Septem - 

Wydawnictwo Helion, copyright 2019. 

(Dla Bystrzaków) 

(W Prostocie Tkwi Siła) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Buddyzm , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-24 

Nowości:  2021-12 

 

Przewodnik po historii buddyzmu. Co to znaczy być buddystą? Jakie są fundamentalne założenia tej religii? Jaka 

jest jej historia? Czy poszukujesz prawdy, czy zgłębiasz wiedzę o religiach, czy po prostu jesteś ciekaw, dlaczego 

buddyzm jest tak często praktykowany - dzięki temu przyjaznemu podręcznikowi poznasz ważne terminy, konce-

pcje i przyjrzysz się pochodzeniu tej fascynującej starożytnej praktyki. Przy okazji dowiesz się sporo o codzien-

nych rytuałach, świętach, medytacji i wielu innych zagadnieniach.  

 

 

 22. Bywalec zieleni : Bolesław Leśmian / Piotr Łopuszański.- Warszawa : Iskry, 

copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Leśmian, Bolesław (1877-1937) , Poeci polscy , Polska , 

Biografia 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091)A/Z-Leśmian B. 

Nowości:  2021-12 
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"Bywalec zieleni" to książka o życiu jednego z największych polskich poetów, Bolesława Leśmiana. Autor 

przedstawia korzenie rodzinne i wiele nieznanych faktów, ciekawych dokumentów, przytacza dużo nowych 

informacji. Biografia została napisana na podstawie najnowszego stanu wiedzy. Piotr Łopuszyński przypomina 

zapomniane teksty poety, obala wiele nieprawdziwych opowieści o nim i jego bliskich, cytuje dokumenty, 

nekrologi, listy, wspomnienia. Leśmian został pokazany jako człowiek o wybitnym umyśle i wielkim talencie 

poetyckim, a zarazem jako marzyciel nieradzący sobie z problemami codzienności.  

 

 

 23. Chamstwo / Kacper Pobłocki.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chłopi , Pańszczyzna , Poddaństwo , Świadomość społeczna , 

Tożsamość narodowa , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438) 

Nowości:  2021-12 

 

 

 

"Hasłem naszym mizeria, okryciem nędza, napojem łzy". Myśląc o historii niewolnictwa, niejednokrotnie nie 

pamiętamy o historii polskich chłopów i chłopek. Ale jak inaczej nazwać ich darmową pracę pod ciągłą groźbą 

kary cielesnej? Jedynie dzięki dokładnemu przyjrzeniu się tej przemilczanej historii możemy zrozumieć istotę 

strategii przetrwania w systemie pańszczyzny. Dopiero wtedy możemy również dostrzec nić łączącą niewolniczą 

pracę na polskim dworze ze służebną formą naszych współczesnych form zatrudnienia. Bo to nie rewolucja 

przemysłowa, tylko folwarczny przemysł okrucieństwa stanowił prolog do współczesności. Antropolog Kacper 

Pobłocki w błyskotliwym i erudycyjnym "Chamstwie" rzuca nowe światło na zmitologizowaną opowieść o cza-

sach Rzeczpospolitej szlacheckiej.  

 

 

 24. Chłopaki z Dubaju / Piotr Krysiak.- Marbella : Deadline Unlimited, copyright 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarstwo śledcze , Mężczyzna , Prostytucja , 

Stręczycielstwo , Dubaj (Zjednoczone Emiraty Arabskie) , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2021-12 

 

 

Luksusowe jachty, najdroższe hotele, popularne plaże w Dubaju, Berlin, Katar, Wielka Brytania. Kolorowe drinki, 

narkotyki i seks. Wstrząsające non-fiction! Po „Dziewczynach z Dubaju” przyszedł czas na reportaż „Chłopaki              

z Dubaju”, który odsłania kolejną przerażająco mroczną sferę świetnie zorganizowanego seks-biznesu. „Najpierw 

puszczałem się z dużo starszymi kobietami. Miałem zaledwie piętnaście lat. Matka była dziwką, ojciec przemy-

tnikiem narkotyków. Tak wyszło” – ALEX „Czy wiecie, że męskie dziwki zarabiają więcej od swych koleżanek 

po fachu? Że uprawiają seks z kobietami i z mężczyznami? Ich kalendarze wyglądają jak perfekcyjnie zapla-

nowane trasy gwiazd rocka. Tydzień w Berlinie, tydzień na Ibizie, potem Hiszpania, Wielka Brytania, Katar, 

Dubaj, Austria, Szwajcaria. Wśród ich klientów są politycy, dziennikarze, pisarze, celebryci, także księża, biznes-

meni, aferzyści. Najczęściej pracują pod wpływem narkotyków, na długich, czasem nawet tygodniowych sex-

party. W ciągu weekendu zarabiają blisko 4 tysiące euro. Podczas trzyletniej infiltracji tego środowiska poznałem 

wielu z nich. Przyglądałem się, jak wykańczają ich narkotyki. Jak się staczają. Niekiedy zakochują się w swoich 

klientach, którzy jednak szybko wymieniają ich na nowy model. Tylko niewielu  potrafi  odbić  się  od  dna. Świat  
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męskiej prostytucji przypomina przygody bohaterów z «Dworca ZOO». Męskie dziwki z całego świata debiutują 

właśnie w Berlinie. Nie bez przyczyny mówi się, że to największy burdel Europy. Współczesnym Dworcem ZOO 

są pięciogwiazdkowe hotele, a heroinę zastępuje bijąca rekordy popularności tina i krople GBL. Po kilku latach, 

czasem nawet wcześniej, kończą – podobnie jak ich koledzy z lat 80. – na ulicy, puszczając się z obleśnymi 

staruchami za działkę narkotyków. Po ich markowych ciuchach, wypchanych portfelach i złocistej opaleniźnie 

zostaje tylko wspomnienie” – Piotr Krysiak, autor „Chłopaków z Dubaju”. 

 

 

 25. Chodzić i uśmiechać się wolno każdemu : praca seksualna w XIX wieku na 

ziemiach polskich / Alicja Urbanik-Kopeć.- Warszawa : Wydawnictwo Krytyki 

Politycznej, 2021. 

(Seria Historyczna ; 43) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Działalność charytatywna , Dom publiczny , Emancypacja , 

Higiena , Kobieta , Praca seksualna , Pracownice i pracownicy seksualni , Prawo , 

Wyzysk , Wykluczenie społeczne , Polska , Monografia 

Sygnatura:  WG-316.34/.35 

Nowości:  2021-12 

 

"Praca seksualna na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku była nie tylko zjawiskiem społecznym, 

problemem prawnym i zdrowotnym, ale również chętnie używaną figurą retoryczną. O prostytucji jako zarazie 

moralnej grzmiały Kościół i towarzystwa abstynenckie, o niebezpieczeństwie dla płodności i rozsadniku epidemii 

chorób wenerycznych wypowiadali się lekarze, o zgubnych skutkach społecznych, biedzie i wykorzystywaniu 

dziewczyn z proletariatu pisali socjaliści. Emancypantki upatrywały w pracy seksualnej źródło chorób i powód 

rozpadu rodzin". Jak wyglądało życie ówczesnych pracownic seksualnych? Dlaczego powszechnie uznawano je za 

zagrożenie dla społeczeństwa? Alicja Urbanik-Kopeć po raz kolejny wypełnia białe plamy w społecznej historii 

kobiet.   

 

 

 26. Choroby zakaźne oraz instrumenty zapobiegania ich rozprzestrzenianiu w 

polskim systemie ochrony zdrowia / Małgorzata Paszkowska.- Warszawa : 

CeDeWu, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Administracja publiczna , Choroby zakaźne ludzi , Nadzór 

epidemiologiczny , Służba zdrowia , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-61 

Nowości:  2021-12 

 

W książce przedstawiono aspekty organizacyjne i regulacje prawne w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób 

zakaźnych i zakażeń u ludzi w Polsce. Wskazano w niej instrumenty prawne w zakresie zapobiegania i zwalczania 

chorób zakaźnych, a także ich funkcjonowanie w praktyce. Ponadto przedstawiono aktualną problematykę epide-

mii zakażeń koronawirusem SARS CoV-2, w tym szczególne instrumenty prawne w zakresie jego zwalczania. 
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 27. Co cię gryzie : fascynujący świat pasożytów / Carl Zimmer ; przełożył Jan 

Dzierzgowski.- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby pasożytnicze , Pasożyty , Parazytologia , Żywiciel 

(pasożytnictwo) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-576 

Nowości:  2021-12 

 

 

 

Ta książka przeniesie cię na inną planetę. Dzięki tej wyprawie będziecie mogli poznać niezwykłych mieszkańców 

tej planety. Bezwzględnych, którzy potrafią wykastrować swojego żywiciela i przejąć kontrolę nad jego umysłem. 

Przebiegłych, którzy tak oszukują układ odpornościowy, że ten uznaje ich za zupełnie nieszkodliwych. Cwanych, 

którzy zdecydują za nas, co powinniśmy zjeść na obiad. Pasożyty są jedną z największych sił napędowych ewo-

lucji żywych istot, a w ekosystemie pełnią równie ważną rolę co lwy czy lamparty. A może to one są najlicz-

niejszymi istotami na tej planecie? A może nawet najważniejszymi?  

 

 

 28. Co ludzie sukcesu robią przed śniadaniem / Laura Vanderkam ; [tłumaczenie 

Joanna Sugiero].- Gliwice : Helion, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czas pracy , Samorealizacja , Samowychowanie , 

Zarządzanie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-37  

Nowości:  2021-12 

 

 

Praca zawodowa, życie codzienne, weekendy, czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, ile czasu przecieka Ci przez 

palce, ile godzin i dni marnujesz na bezużyteczne, nudne, frustrujące zajęcia, ile szans bezpowrotnie w ten sposób 

odrzucasz? Dlaczego nigdy nie udaje Ci się wykroić wolnej chwili na poczytanie ulubionej książki, naukę języka 

czy wyjazd w Himalaje? I co robią inni, którym jakoś się to udaje? Wierz lub nie, ale oni mają dokładnie tyle 

samo czasu co Ty, równie skomplikowaną sytuację rodzinną, zawodową i towarzyską tylko są znacznie lepiej 

zorganizowani. Jeśli czujesz, że masz już dość nerwowych poranków, spóźnionych terminów, atmosfery wiecz-

nego pośpiechu i bezproduktywnej pracy, sięgnij po tę książkę. Znajdziesz tu trzy krótkie poradniki, które 

odmieniły już życie tysięcy ludzi. Ich autorka pokaże Ci, jak po mistrzowsku wykorzystać poranki, osiągnąć 

maksimum produktywności w pracy i spędzić weekend tak, by czuć się naprawdę fantastycznie. Na potrzeby 

książki Laura Vanderkam przeprowadziła wywiady z najróżniejszymi ludźmi sukcesu: dyrektorami, artystami, 

ludźmi wolnych zawodów, a także przekopała się przez mnóstwo badań dotyczących zarządzania czasem. 

Podpowie Ci, jak zmienić zgubne nawyki, rozbawi Cię i skłoni do myślenia. Nigdy więcej nie trać czasu!  

 

 29. Coś pięknego! : poznaj haft i naucz się wyszywać krok po kroku / Kaja Muszak.- 

Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hafciarstwo , Haft , Poradnik , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-64  

Nowości:  2021-12 
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Marzy ci się zrobiony własnoręcznie haft? Tamborek chodził ci po głowie od dłuższego czasu, ale nie wiedziałaś, 

od czego zacząć przygodę z wyszywaniem? Twój wzrok przyciągają muliny w soczystych barwach?  Przedsta-

wiam ci pierwszą w Polsce tak dużą, współczesną publikację o hafcie. Na kilkuset bogato ilustrowanych stronach 

dzielę się z tobą wiedzą o tym, jak zacząć haftować, i zdradzam hafciarskie triki. Znajdziesz tu kilkadziesiąt 

ściegów i instrukcje do nich, sposoby na wyszywanie liści, kwiatów i napisów. Ponadto dowiesz się, jak oprawić 

swoją pracę czy stworzyć hafciarski pamiętnik. To prawdziwe kompendium wiedzy dla wszystkich, którzy chcą 

nauczyć się wyszywać! 

 

 

 30. Czarne lato : Australia płonie / Szymon Drobniak.- Wołowiec : Wydawnictwo 

Czarne, 2021. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pożar , Klęski elementarne , Australia , Reportaż 

Sygnatura:  WG-913(9) 

Nowości:  2021-12 

 

 

Trzydzieści trzy ofiary śmiertelne, ponad dwa i pół tysiąca spalonych domów, ponad miliard martwych i trzy 

miliardy poszkodowanych zwierząt. Ponad osiemnaście milionów hektarów buszu i obszarów rolniczych strawio-

nych przez ogień. Straty oszacowano na co najmniej sto miliardów dolarów. Liczby budzą przerażenie, a przecież 

to, co nadejdzie – a nadejdzie na pewno – będzie jeszcze bardziej dramatyczne. Tak wygląda katastrofa klimaty-

czna. Szymon Drobniak na własne oczy obserwował tragiczne skutki „czarnego lata” w Australii. Jako naukowiec 

widzi to, czego laicy jeszcze nie dostrzegają. Jako poeta z wielką wrażliwością opowiada o tym, jak ginie świat, 

który znamy. I ostrzega, że gwałtowne przemiany po tragicznym sezonie pożarów, które dotknęły ludzi i wyjąt-

kowy świat australijskiej fauny i flory, wkrótce będą codziennością w wielu miejscach na świecie.   

 

 

 31. Czuła przewodniczka : kobieca droga do siebie / Natalia de Barbaro.- 

Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobiecość , Kobieta , Samorealizacja , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923  

Nowości:  2021-12 

 

 

 

Książka znanej psycholożki i felietonistki magazynu „Wysokie obcasy” Natalia de Barbaro pracuje z kobietami, 

które poszukują odpowiedzi na pytania: „Kim tak naprawdę jestem? Czego chcę? O czym marzę? Na co sobie 

pozwalam?”. Jej książka to rzetelna z punktu widzenia psychologii, ale także poetycka, czasem brutalnie szczera   

i poruszająca opowieść o kobiecej drodze do poznania samej siebie. Dlaczego kobiety grają role, które wcale im 

nie odpowiadają? Czemu pracują ponad siły i surowo oceniają się za najmniejsze uchybienia? Jak sprawić, by 

wewnętrzny głos, mówiący kobiecie o jej potrzebach i marzeniach, był słyszany wyraźniej niż nakazy i wymogi 

kultury? Autorka zaprasza w podróż pod opieką Czułej Przewodniczki - kobiecej intuicji i mądrości. Idealna 

lektura dla kobiet, które czują, że w ich życiu za dużo jest powinności, a za mało radości. „Czuła przewodniczka” 

jest zilustrowana kolażami wybitnej artystki młodego pokolenia Anety Klejnowskiej.  
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32. Czystka / Katarzyna Surmiak-Domańska.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Dziadkowie i wnuki , 

Kresowiacy , Milczenie , Pamięć rodzinna , Trauma , Więź rodzinna , Zbrodnia 

galicyjska (1943-1945) , Kresy wschodnie Rzeczypospolitej , Polska , Ziemie 

Odzyskane , Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(438).082 

Nowości:  2021-12 

 

Każdy ma prawo zapomnieć lub chociaż milczeć o doznanych krzywdach i żyć nowym życiem. Tak jak ojciec 

autorki. Ale życie bez korzeni jest bardzo trudne - bo każdy ma prawo wiedzieć, kim jest, z kogo się wywodzi               

i jakie traumy odziedziczył. Katarzyna Surmiak-Domańska chce wiedzieć. Chce także odzyskać babcię Fran-

ciszkę, która w jej życiu nie istniała. Ta książka jest zapisem odbudowywania pamięci - jednej kobiecie przywraca 

w niej miejsce, drugiej pozwala zrozumieć, jak przeszłość wpływa na wszystkich żyjących członków rodziny.  

"Czystka" to pisana z reporterską wnikliwością rodzinna saga, śledztwo genealogiczne prowadzone z dystansem 

niepozbawionym czułości, badanie historii rodziny na podstawie skrawków i analogii. Z zachowanych listów, 

zamazanych wspomnień, ale także przemilczeń i niedopowiedzeń wyłania się stopniowo obraz wiejskiego życia 

na Kresach - od pozornej idylli przedwojennej wielokulturowości, przez grozę wojny i horror rzezi wołyńsko-

galicyjskiej, po zagładę tamtego świata, wysiedlenia, zajmowanie domów po Niemcach i próby budowania 

wszystkiego od początku. Nie brakuje tu postaci drugoplanowych - poza najbliższą rodziną pojawiają się także 

ciotka pracująca jako służąca we Francji, wuj z Ameryki i liczni krewni. Ich obecność to tło barwne i nieodzowne, 

by obraz stał się kompletny, a przeszłość odzyskana.   

 

 

 33. Demiurg : biografia Adama Michnika / Roman Graczyk.- Warszawa : Zona Zero, 

copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Michnik, Adam (1946- ) , Komitet Samoobrony Społecznej 

KOR , NSZZ "Solidarność" , Prawo i Sprawiedliwość (PiS) , Gazeta Wyborcza , 

Afera Rywina (2002) , Dzieciństwo , Dziennikarze , Internowani , Marzec 1968 

(Polska) , Młodość , Okrągły stół w Polsce (1989) , Opozycja polityczna nielegalna , 

Polityka wewnętrzna , Więźniowie polityczni , Wybory parlamentarne w Polsce 

(1989) , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052A/Z-Michnik A. 

          Nowości:  2021-12 

 

Biografia Adama Michnika - jednego z najbardziej znanych architektów przemian polskiej rzeczywistości. Roman 

Graczyk nie pisze z pozycji ani „przeciw Michnikowi”, ani „za Michnikiem”, lecz z pozycji „o Michniku”. Nie 

wyklucza to jego pozytywnych ani negatywnych ocen, ale omija wszystkie założenia a priori w stosunku do 

opisywanej postaci. Jedni Adama Michnika kochają, inni – szczerze nie cierpią. Nie da się powiedzieć ani 

jednego, ani drugiego o autorze tej książki. Rzetelnie opisuje nieproste koleje życia swojego bohatera. Przedstawia 

wyraziste poglądy Adama Michnika i mechanizmy tworzenia ideowych biegunów sceny politycznej. Książka 

ukazuje potężną i wpływową osobowość, kogoś, kto ma ambicje budowania nie tylko sceny politycznej, ale                      

i meblowania głów polskiej inteligencji. I to mu się w poważnym stopniu udało.  
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 34. Dizajn miejsc codziennych / Aleksandra Koperda ; fotografie Michał 

Lichtański.- Kraków : Znak Koncept - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Meble , Mieszkania , Projektowanie wnętrz , Wnętrza 

architektoniczne , Wzornictwo przemysłowe , Polska , Poradnik , Publikacja 

bogato ilustrowana , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-74  

Nowości:  2021-12 

 

Dobry dizajn jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy go dostrzec i umiejętnie zaadaptować do własnych potrzeb. Ta 

książka pomoże ci zrozumieć istotę wzornictwa, poznać klasyczne elementy dizajnu i znaleźć inspiracje. 

Aleksandra Koperda wprowadzi cię do świata dizajnu. Przez dziurkę od klucza podejrzysz, jak mieszkają 

mistrzowie projektowania przestrzeni, poznasz ponadczasowe modele mebli określane mianem klasyki i wiodące 

trendy oraz zyskasz wskazówki, jak łączyć na pozór zwykłe przedmioty z wyrafinowanymi drobiazgami. Autorka 

zdradzi ci adresy sklepów ze starociami, fabryk mebli, pchlich targów, cepelii i showroomów. Odwiedzisz z nią 

pracownie niezwykłych artystów, studio tatuażu, spektakularne prywatne wnętrza i małe rzemieślnicze warsztaty. 

Zobaczysz, jak łączy się klasyczne elementy wzornictwa lat 50., 60. i 70.  Poznaj historię ikon dizajnu, klasyków 

architektury i nazwiska młodych twórców oraz zdobądź konkretną wiedzę na temat współczesnego projektowania 

przestrzeni codziennych. 

 

 

35. Dlaczego liberalizm zawiódł? / Patrick J. Deneen ; przełożył Michał J. 

Czarnecki.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2021. 

(Biblioteka Myśli Współczesnej) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Demokracja , Liberalizm , Polityka , Populizm (ideologia) , 

Wolność , Esej 

Sygnatura:  WG-32 

Nowości:  2021-12 

 

Patrick Deneen - utalentowany krytyk kultury - w książce, która stała się ostatnio jedną z najczęściej komen-

towanych po drugiej stronie Atlantyku, wskazuje na intelektualne i kulturowe tradycje kształtujące naszą 

codzienność oraz przedstawia klarowną, naukową analizę przyczyn i źródeł obecnego kryzysu zachodniej polityki. 

Wynik jego pracy, to ? powtarzając za Jacksonem Learsem ? „skuteczne antidotum na świątobliwych lewicowców 

i prawicowców, pokazujące jak uboga, dwubiegunowa koncepcja wolności spętała nasze życie publiczne, choć 

miała je uwolnić. Trudno o bardziej aktualny i konieczny sposób wzbogacenia naszego jałowego dyskursu 

politycznego”.  

 

 36. Dlaczego pływamy : zaskakujące opowieści o relacji człowieka z wodą / Bonnie 

Tsui ; przekład: Paulina Wojnakowska.- Łódź : Feeria Wydawnictwo - JK 

Wydawnictwo, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Morza , Pływanie , Woda , Świat , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-797.1/.2  

Nowości:  2021-12 
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W wodzie czyha na ludzi wiele niebezpieczeństw, coś nas do niej jednak nieustannie przyciąga. A przecież,                  

w przeciwieństwie do wielu innych stworzeń, nie jesteśmy urodzonymi pływakami. Musimy się tej umiejętności 

nauczyć. Co takiego jest w wodzie, że czujemy z nią niezwykle silną więź? Mistrzyni reportażu Bonnie Tsui, 

umiejętnie przeplatając dawne oraz współczesne historie dotyczące pływania z wątkami osobistymi, ukazuje w tej 

książce głęboką i wieloaspektową relację człowieka z wodą. Znajdziesz tu fascynujące opowieści o prehisto-

rycznych amatorach sportów wodnych z „zielonej Sahary”, klubie pływackim z ogarniętego wojną Bagdadu, 

którego członkowie spotykali się w eleganckim basenie pałacowym Saddama Husajna, o Brytyjkach z epoki 

wiktoriańskiej, które odważyły się upomnieć o prawa kobiet do… bezpiecznego korzystania z wody, o współ-

czesnych pływakach japońskich zwinnie sunących przez taflę w zbroi samuraja, o społecznościach wodnych 

nomadów i wiele, wiele innych. Dowiesz się z niej ponadto, jakie korzyści zdrowotne przynosi nam pływanie,                 

a zanurzając się w lekturze, być może nabierzesz ochoty, by natychmiast wskoczyć do wody i doświadczyć jej 

oczyszczającego działania.  

 

 

 37. Dlaczego się szczepimy? : wirusy, bakterie i epidemie / Ewa Krawczyk ; ilustracje 

Andrzej Rysuje.- Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bakterie , Choroby wirusowe , Choroby zakaźne ludzi , 

COVID-19 , Epidemie , Ruchy antyszczepionkowe , Szczepienia ochronne , 

Szczepionki , Wirusy , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-61 

Nowości:  2021-12 

 

Wydawałoby się, że po ponad dwóch wiekach stosowania szczepionek można stwierdzić bez żadnych wątpli-

wości, jakim są znakomitym orężem w walce z chorobami. Niestety rosnące w siłę ruchy antyszczepionkowe                 

z uporem i bezwzględnie próbują zdyskredytować ugruntowaną wiedzę, oskarżając szczepienia o wszystko, co 

najgorsze. Począwszy od trucia i zabijania dzieci, przez powodowanie nieuleczalnych i ciężkich chorób, aż po 

rzekomy wpływ na zmianę orientacji seksualnej. Tymczasem opinia nauki o szczepionkach jest jednoznacznie 

pozytywna. Działają bardzo efektywnie, a ich stosowanie jest bezpieczne. Dr Ewa Krawczyk zebrała całą niezbę-

dną wiedzę na temat powstania, historii i dobroczynnego działania szczepionek na zdrowie jednostek, jak                         

i populacji. "Dlaczego się szczepimy" to nieoceniona pozycja, która pozwoli wam prowadzić rzeczowe dyskusje              

z antyszczepionkowcami, ale również rozwieje wszelkie wątpliwości w sprawie szczepień i szczepionek.   

 

 

 38. Do końca czasu : umysł, materia i nasze poszukiwanie sensu w zmieniającym 

się Wszechświecie / Brian Greene ; przełożył Tomasz Krzysztoń.- Warszawa : 

Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2021. 

(Na Ścieżkach Nauki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czas , Kosmologia , Prawa fizyki , Przemijanie , Umysł , 

Wszechświat , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-53 

Nowości:  2021-12 

 

To książka o Wszechświecie; od jego początków, aż do końca - takiego, jakim go sobie obecnie wyobrażamy.                

A także o zdumiewającym zjawisku, które określamy jako świadomość, i o procesach myślowych, umożliwia-

jących nam poznawanie Wszechświata. Najnowsza książka Briana Geene’a to wielkie podsumowanie naszej 

wiedzy o rzeczywistości i wielka medytacja nad pięknem praw fizyki, istotą życia, świadomości, a także przemi-

jalnością wszystkiego. "Do końca czasu" to wspaniałe dzieło jednego z  najbardziej  wpływowych  współczesnych 



104 
 

fizyków, które być może zostanie kiedyś uznane za jego najważniejszą i jednocześnie najbardziej niezwykłą 

książkę.  

 

 

 39. Dobro : jak być optymistą w trudnych czasach / Adam Boniecki.- Kraków : 

Wydawnictwo Znak - Społeczny Instytu Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boniecki, Adam Edward (1934-) , Duchowieństwo katolickie 

, Duchowość katolicka , Optymizm , Polska , Rozważania i rozmyślania religijne 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2021-12 

 

 

Najnowsza książka księdza Adama Bonieckiego. Głos spokoju i rozsądku w twoim domu. Czy powinno się 

nauczać religii w polskich szkołach? Jak odnaleźć spokój i harmonię w pocovidowej rzeczywistości? Czego                  

w dobie kryzysu klimatycznego naucza nas Ewangelia? Jak rysuje się przyszłość polskiego Kościoła? Co z nami 

robią media społecznościowe? Jak ze sobą rozmawiać mimo różnic? Ta książka to wybór najbardziej aktualnych 

tekstów księdza Adama publikowanych na łamach „Tygodnika Powszechnego” w latach 2019–2021. Lektura 

poruszających, pełnych mądrości i zrozumienia tekstów pozwala odkryć głos prawdziwego autorytetu, którego we 

współczesnym świecie tak bardzo poszukujemy. Ks. Adam Boniecki studiował filozofię na Wydziale Teologi-

cznym Uniwersytetu Warszawskiego i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Był duszpasterzem akademickim 

przy uniwersyteckim kościele św. Anny w Krakowie. W 1979 roku Jan Paweł II wezwał go do Rzymu i powierzył 

mu poprowadzenie polskiej edycji „L’Osservatore Romano”. Redaktor senior „Tygodnika Powszechnego”.  

 

 

 40. Dom Gucci : potęga mody, szaleństwo pieniędzy, gorycz upadku / Sara Gay 

Forden ; przełożyła Anna Błasiak.- Wydanie pierwsze w tej edycji.- Warszawa : 

Wydawnictwo Marginesy, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gucci, Maurizio (1948-1995) , Gucci (rodzina) , Moda , 

Projektanci mody , Włochy , Biografia 

Sygnatura:  WG-391 

Nowości:  2021-12 

 

Kronika niezwykłej potęgi dynastii Guccich i jej równie niezwykłego upadku. W 1993 roku ta luksusowa marka 

znalazła się na skraju bankructwa, do czego przyczyniły się złe decyzje Maurizia Gucciego i jego zamiłowanie do 

ekstrawagancji. Dwa lata później Maurizio został zastrzelony w drodze do biura. Za zorganizowanie morderstwa 

skazano jego byłą żonę Patrizię Reggiani Martinelli. Dostała 29 lat więzienia. Czy Patrizia zleciła zabójstwo, 

ponieważ wydatki Maurizia wymknęły się spod kontroli? Czy zrobiła to, ponieważ czarujący eks zamierzał 

poślubić swoją kochankę Paolę Franchi? A może w ogóle tego nie zrobiła? Historia Guccich to historia blichtru, 

przepychu i intryg, historia powstania, bliskiego upadku i późniejszego odrodzenia się modowej dynastii. To 

wielkie nazwiska: Tom Ford, Sophia Loren, Jackie Kennedy Onassis, Domenico De Sole, Pierre Cardin, Chiara 

Mastroianni, Yves Saint Laurent. To także stolice świata mody: Mediolan, Florencja, Nowy Jork i Paryż. Sara Gay 

Forden pozwala zajrzeć za kulisy najsłynniejszego domu mody, pokazuje ukryte namiętności, potęgę oraz słabe 

punkty rodu Guccich. To wartka opowieść o modzie, wielkich pieniądzach i rozdzierającej serce tragedii.   
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 41. Dostojewski : portret intymny / Alex Christofi ; przełożyła Hanna Jankowska.- 

Warszawa : Prószyński i S-ka, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dostojewski, Fiodor (1821-1881) , Kobieta , Miłość , Pisarze 

rosyjscy , Rosja , Syberia (Rosja) , Biografia 

Sygnatura:  WG-821.161.1(091) 

Nowości:  2021-12 

 

 

Miłość. Ruletka. Syberia. Życiem Dostojewskiego można by obdarzyć kilku rosyjskich klasyków. Młody rewolu-

cjonista skazany na śmierć, po tajemniczej próbie egzekucji zesłany na Syberię, by przeżyć koszmar w obozowym 

"domu umarłych". W czasach politycznej zawieruchy zostaje przyjęty do wewnętrznego kręgu cara, a jego życie 

zaczyna kręcić się wokół dwóch wielkich słabości pisarza: kobiet i hazardu. Mimo choroby znajduje czas, by 

stworzyć nie tylko opowiadania i teksty publicystyczne, ale i monumentalne powieści, uznane przez pokolenia 

czytelników za jedne z najlepszych, jakie kiedykolwiek napisano. Christofi splata biografię i twórczość Dosto-

jewskiego z historycznym kontekstem, tworząc zaskakującą mozaikę Rosji jego czasów. Syberyjski obóz, jaskinie 

hazardu, wilgotne cele więzienne carskiej twierdzy czy wytworne salony Petersburga to tylko kilka scenerii,                 

w jakich przyszło żyć temu pisarzowi, a także trzem kobietom, z którymi łączyły go wielkie romanse. To Maria, 

chora na gruźlicę wdowa, prorokująca zabójstwo cara Polina i wierna stenografka Anna. To one inspirowały jego 

twórczość, a właśnie dzięki ostatniej z nich możemy nadal po nią sięgać. "Dostojewski" to wierny portret 

prawdziwego artysty. Oddanego kochanka, empatycznego przyjaciela ludu, lojalnego brata… i pisarza zdolnego 

przeniknąć głębię ludzkiej duszy. Odważny i hipnotyzujący zwrot w sztuce biografii. Douglas Smith, autor 

książek "Rasputin" i "Skazani. Ostatnie dni rosyjskiej arystokracji". Wspaniale pomyślana i napisana, ale dopiero 

uczucie, jakie Christofi żywi do opisywanego tematu, sprawia, że jest to tak poruszająca książka. "The Guardian"  

 

 

42. Drakula / Matei Cazacu ; przełożyła Beata Biały.- Wydanie 2. poprawione.- 

Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2021. 

(Biografie Sławnych Ludzi) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wład Palownik (hospodar wołoski ; 1430-1476) , Władcy , 

Hospodarstwo Wołoskie , Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052A/Z-Wład III Palownik 

Nowości:  2021-12 

 

Biografia siedmiogrodzkiego księcia z XV wieku Włada III zwanego Dracul (Diabeł, Czart) lub Tepes (Palownik) 

znanego z okrucieństwa. Bohater książki od razu kojarzy się, i słusznie, każdemu czytelnikowi z mitycznymi 

wampirami z tajemniczych zamków Karpat. Tak opisał ongi księcia Włada B. Stoker i tak zostało. Tymczasem był 

człowiekiem z krwi i kości, władcą w trudnych czasach zmagań z Austrią i Turcją. Niewątpliwie człowiekiem 

złym, pewnie w swym okrucieństwie szalonym, ale prawdziwym i osadzonym w obyczajach swojej epoki. Świe-

tnie napisana opowieść o czasach późnego średniowiecza, o dziejach krwawego księcia i historii jego legendy.  
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 43. Droga krajowa numer 106 : na tajnych szlakach kalabryjskiej mafii / Antonio Talia 

; przełożył Mateusz Salwa.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2021. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przestępczość zorganizowana , Kalabria (Włochy ; region) , 

Włochy , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2021-12 

 

Kalabrię, malowniczy region na południu Włoch, od dziesiątek lat trawi poważna choroba. Nie są nią ubóstwo ani 

wyniszczające upały. Jest nią ’ndrangheta – tajna organizacja, która stała się najpotężniejszą strukturą mafijną                

w Europie. Jej wirus rozprzestrzenia się na całym świecie i pochłania coraz więcej ofiar. Mediolan i Duisburg, 

Toronto i Melbourne, Montevideo i Hongkong. Epidemia ’ndranghety nie oszczędziła żadnego z kontynentów. 

Antonio Talia próbuje odkryć źródło przemocy i rusza w podróż drogą krajową numer 106. Pokonując ponad sto 

kilometrów południowym wybrzeżem Kalabrii, wśród gajów pomarańczowych i malowniczych miasteczek, szuka 

odpowiedzi na pytanie, jak to możliwe, że w tak pięknym i surowym krajobrazie kryją się odwieczne konflikty, 

bezwzględność i sieć przestępczych zależności. Droga krajowa numer 106 to reporterskie śledztwo odkrywające 

nieznane karty mafijnej historii i książka drogi opowiadająca o regionie, w którym kult męskości, broń, narkotyki   

i osmalone na brzegach obrazki z Matką Boską nie są lokalną legendą, tylko tragiczną codziennością oddziałującą 

na kolejne pokolenia Kalabryjczyków. 

 

 

 44. Duch śniegów : śladami tybetańskiej pantery / Sylvain Tesson ; przełożyła Anna 

Michalska.- Warszawa : Noir sur Blanc, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tesson, Sylvain (1972- ) , Irbis , Podróże , Chiny , Tybet 

(Chiny ; region autonomiczny) , Pamiętniki i wspomnienia , Relacja z podróży 

Sygnatura:  WG-913(5) 

Nowości:  2021-12 

 

 

W północno-wschodnim Tybecie, na wysokości 5000 m n.p.m. rozciąga się królestwo śnieżnej pantery – rodzaj 

sawanny przeniesionej na azjatyckie pustkowia; niezmierzone morza traw poprzetykane nielicznymi wydmami, 

przemierzane przez stada antylop, kozic i jaków. Tesson udaje się do tego niegościnnego dla człowieka sanktu-

arium na zaproszenie Vincenta Muniera, specjalisty w fotografowaniu zwierząt. Wspólnie, w temperaturach prze-

kraczających -30 stopni, wyruszą na poszukiwanie śladów tego śnieżnego ducha, licząc na choćby najkrótsze 

spotkanie. Dzięki doskonałemu pisarstwu Tessona my również możemy wziąć udział w tej tybetańskiej przygo-

dzie, poznając pasjonującą sztukę tropienia i obserwacji zwierząt, azjatycką duchowość, ale też wiele celnych 

spostrzeżeń na temat katastrofalnych skutków działalności człowieka w świecie zwierząt. Na przykładzie śnieżnej 

pantery autor zastanawia się nad strukturą świata i cykli wymierania gatunków.  

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

45. Dzień przed : czym żyliśmy 12 grudnia 1981 / Igor Rakowski-Kłos.- Kraków : 

Znak Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Stan wojenny w Polsce (1981-1983) , Życie codzienne , Polska 

, Pamiętniki i wspomnienia , Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(438).083 

Nowości:  2021-12 

 

 

Co robił 13 grudnia 1981 roku, może powiedzieć niemal każdy żyjący wtedy Polak. A DZIEŃ PRZED? 

Następnego dnia wiele się zmieniło, ale wtedy była po prostu sobota. Trzaskał mróz, na ulicach leżał śnieg. Nad 

sałatką warzywną, śledziem w occie i zmrożoną wódką życzenia przyjmowali Aleksander, Adelajda i Konrad. 

Ktoś szedł na pierwszą randkę, ktoś zdawał egzamin na prawo jazdy, ktoś widział czyjąś śmierć. Studenci 

kończyli strajki, żołnierze marzli w koszarach, pielęgniarki czuwały na nocnym dyżurze. Działy się rzeczy zwykłe 

i niezwykłe – w ten ostatni dzień karnawału „Solidarności”. Dziennikarz historyczny Igor Rakowski-Kłos                     

z zacięciem detektywa godzina po godzinie rekonstruuje, co wydarzyło się 12 grudnia 1981 roku. Sięga do źródeł 

(także dotychczas nieznanych), ale przede wszystkim udziela głosu osobom, dla których ten dzień był z jakiegoś 

powodu szczególny. Poznajemy więc kulisy tego, co działo się w telewizji, w marynarce wojennej i w polity-

cznym centrum dowodzenia. Dowiadujemy się, czym żyli kierowniczka kina, model pozujący dla „Przekroju”, 

Danuta Wałęsowa i zespół Perfect. Na co skarżyli się czytelnicy „Świata Młodych”? Kogo szukali milicjanci                   

w Wałbrzychu? Co kupił w kiosku Baltona Aleksander Kwaśniewski? No i z kim spał kot Jarosława Kaczyń-

skiego? Z wielogłosu godnego najlepszych filmów dokumentalnych wyłania się nie tylko przejmujący portret 

społeczeństwa na chwilę przed tragedią, ale też barwny i momentami zaskakujący obraz zwykłego życia w PRL.   

 

 

 46. Dzikość : jak kultury zwierzęce wychowują rodziny, tworzą piękno i osiągają 

pokój / Carl Safina ; tłumaczenie Andrzej Wojtasik.- Warszawa : Wydawnictwo 

Krytyki Politycznej, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ekologia , Zachowanie się zwierząt , Zwierzęta , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-591  

Nowości:  2021-12 

 

 

Carl Safina, jeden z najbardziej bestsellerowych i najczęściej nagradzanych autorów piszących o przyrodzie,        

w swojej najnowszej książce przybliża czytelnikom trzy kultury inne niż ludzkie – jak funkcjonują, dlaczego 

akurat tak i jak się w nich żyje. Niektórzy twierdzą, że kultura jest osiągnięciem wyłącznie ludzkim. To 

nieprawda. Ta książka przedstawia trzy kultury żyjących na Ziemi istot innych niż ludzie. Jeśli jesteś kaszalotem, 

arą żółtoskrzydłą lub szympansem, również doświadczasz swojego życia ze zrozumieniem, że jesteś osobą                     

w określonej społeczności. Nie definiują Cię wyłącznie twoje geny; twoja kultura jest drugą formą dziedzictwa. 

Otrzymujesz je od tysięcy osób, z puli wiedzy przechodzącej przez pokolenia. Możesz wychowywać młode, 

rozumieć, czym jest piękno, lub walczyć o pokój. Twoja kultura również ewoluuje. Zmieniający się świat wymaga 

dostosowywania się do nowych sytuacji, więc zdolność uczenia się, zwłaszcza uczenia się społecznego, pozwala 

adaptować zachowanie znacznie szybciej, niż pozwoliłby na to same geny. Dzikość oferuje niezwykły wgląd                  

w kultury zwierząt innych niż ludzie – poprzez spojrzenie na życie jednostek w różnych współczesnych 

społeczeństwach zwierzęcych. Pokazując, jak inni się uczą i są uczeni, Safina pozwala lepiej zrozumieć to, co 

dzieje się poza ludzkością. Dzięki reporterskiemu wglądowi w głębię dzikiego życia książka oferuje wyjątkowe 

spojrzenie za zasłonę życia na Ziemi i pomaga w udzieleniu odpowiedzi na najbardziej palące pytanie: czy 

rzeczywiście jesteśmy tutaj sami?  
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 47. Ekstaza : lata 90 : początek / Anna Gacek.- Warszawa : Wydawnictwo 

Marginesy, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aktorzy , Film , Modelki i modele , Muzyka rozrywkowa , 

Piosenkarze , Styl życia , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-78 

Nowości:  2021-12 

 

 

Muzyka, filmy, seriale, teledyski, moda, media, idole i ikony, rewolucja w rytmie Smells Like Teen Spirit. Seks, 

heroina i grunge. Supermodelki i trabanty. Laura Palmer, Courtney Love i Madonna. Jeremy i dziewczyny                     

z teledysków Aerosmith. Kurt, Eddie, Layne, Chris i Andy. Axl i Bono. Seattle i Sub Pop. Koszule w kratę                      

i martensy. MTV Unplugged i Beavis i Butt-head. Pokolenie X i Samotnicy. Anna Gacek w szerokim kontekście – 

obejmującym politykę, gospodarkę, kulturę, społeczeństwo i historię – zatrzymuje kilkadziesiąt niezapomnianych 

momentów popkultury. To opowieść pełna anegdot i mało znanych faktów. "Ekstaza" Anny Gacek to więcej niż 

odpowiedzi na pytania, dlaczego Kurt Cobain opluł fortepian Eltona Johna, Agent Cooper uwielbiał słodycze, 

Anna Wintour nienawidziła grunge’u, Eddie Vedder zdemolował Carnegie Hall, a skromna pracownica wytwórni 

płytowej z Seattle wkręciła „New York Timesa”. To poruszająca opowieść o młodych ludziach zagubionych                  

w swoim sukcesie, przerażonych niechcianą rolą rzeczników pokolenia. O samotności w adorującym tłumie,                     

o pułapkach sławy, bezlitosnym świecie mediów i show biznesu, wreszcie o nieuchronnej tragedii. Były to czasy 

najlepsze i były to czasy najgorsze. Były to wspaniałe czasy. Lat dziewięćdziesiątych nie można opisać w jednej 

książce, to dopiero początek.  

 

 

 48. Elektronika i internet rzeczy : przewodnik dla ludzi z prawdziwą pasją / Audrey 

O'Shea ; przekład Anna Mizerska.- Gliwice : Helion, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Elektronika , Internet rzeczy , Poradnik 

Sygnatura:  WG-621.38 

Nowości:  2021-12 

 

 

 

Dzięki tej książce łatwo wkroczysz w pasjonujący świat elektroniki, nowych technologii i internetu rzeczy. 

Równolegle z poznawaniem podstaw teoretycznych będziesz tworzyć proste obwody i przełączniki, aby stop-

niowo zajmować się coraz bardziej złożonymi projektami. Dowiesz się, jak korzystać z płytki Arduino i tworzyć 

programy sterujące zbudowanymi przez Ciebie urządzeniami. Nauczysz się w bezpieczny sposób podłączać te 

urządzenia do internetu. Zawarte tutaj wskazówki nie tylko ułatwią Ci eksperymentowanie, ale także pozwolą 

uniknąć często popełnianych błędów. Wśród przykładów opisanych w książce znajdziesz projekty służące do 

poważnych zadań, ale również takie, które przede wszystkim są zabawne i pozwalają na rozwinięcie kreatyw-

ności!  
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 49. Elżbieta i Filip / Iwona Kienzler.- Warszawa : Wydawnictwo Lira- Lira 

Publishing, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Elżbieta II (królowa Wielkiej Brytanii ; 1926- ) , Filip (książę 

Edynburga ; 1921-2021) , Małżeństwo , Polityka , Rodzina , Skandale , Tajemnica , 

Władcy , Anglia (Wielka Brytania) , Biografia 

Sygnatura:  WG-94(410)  

Nowości:  2021-12 

 

Królowa Elżbieta II i jej mąż, książę Filip, przeżyli razem siedemdziesiąt trzy lata. Iwona Kienzler w swojej nowej 

książce odkrywa tajemnice najsłynniejszej współcześnie królewskiej pary. Ta historia rozpoczyna się od wstą-

pienia młodej, niespełna dwudziestosześcioletniej Elżbiety na tron, a kończy obrazem monarchini siedzącej 

samotnie w kościelnej ławce na pogrzebie swojego męża. Autorka przygląda się trudnej roli, jaką pełnił Filip – 

królewski małżonek, a jednocześnie mężczyzna pragnący działać na własnych warunkach. Nie dość, że musiał się 

przyzwyczaić do życia na świeczniku, to jeszcze miał dojmującą świadomość, że nie będzie mu dane przekazać 

własnym dzieciom swojego nazwiska. Królowej również łatwo nie było – instytucja monarchii przeżyła za jej 

panowania kilka kryzysów, a samej władczyni nie ominęły skandale w rodzinach jej dzieci i wnuków. Poznajmy 

dzieje niełatwej miłości Elżbiety II i Filipa, księcia Edynburga. Będziemy świadkami ich wzlotów i upadków, 

namiętności i pasji, a także trudności, z jakimi zmagają się wszystkie małżeństwa.  

 

 

 50. Encyklopedia elementów elektronicznych. T. 1, Rezystory, kondensatory, 

cewki indukcyjne, przełączniki, enkodery, przekaźniki i tranzystory / Charles 

Platt ; przekład Zbigniew Waśko.- Gliwice : Helion, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cewka indukcyjna , Elektronika , Kondensator , Oporniki 

, Przekaźniki , Tranzystory , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-621.38 

Nowości:  2021-12 

 

WSTĘP: 1. Kwestie organizacyjne ; ZASILANIE - ŹRÓDŁA: 2. Bateria ; ZASILANIE - POŁĄCZENIA: 3. 

Zworka, 4. Bezpiecznik, 5. Przycisk, 6. Przełącznik, 7. Przełącznik obrotowy, 8. Enkoder obrotowy, 9. Przekaźnik 

; ZASILANIE - WYGŁADZANIE: 10. Rezystor, 11. Potencjometr, 12. Kondensator, 13. Kondensator zmienny, 

14. Cewka indukcyjna ; ZASILANIE - PRZEKSZTAŁCANIE: 15. Transformator, 16. Zasilacz, 17. Przetwornica 

DC-DC, 18. Falownik ; ZASILANIE - REGULACJA: 19. Stabilizator napięcia ; ELEKTROMAGNETYZM - 

WYJŚCIE LINIOWE: 20. Elektromagnes, 21. Solenoid (elektromagnes z ruchomym rdzeniem) ; 

ELEKTROMAGNETYZM - WYJŚCIE OBROTOWE: 22. Silnik prądu stałego, 23. Silnik prądu przemiennego, 

24. Serwomechanizm, 25. Silnik krokowy ; PÓŁPRZEWODNIKI DYSKRETNE - JEDNOZŁĄCZOWE: 26. Dio-

da, 27. Tranzystor jednozłączowy ; PÓŁPRZEWODNIKI DYSKRETNE - WIELOZŁĄCZOWE: 28. Tranzystor 

bipolarny, 29. Tranzystor polowy (FET) ; DODATEK A. Symbole schematyczne. 

 

51. Encyklopedia elementów elektronicznych. T. 2, Tyrystory, układy scalone, 

układy logiczne, wyświetlacze, LED-y i przetworniki akustyczne / Charles Platt, 

Fredrik Jansson ; przekład Zbigniew Waśko.- Gliwice : Helion, copyright 2021. 

 

Hasła przedmiotowe:  Dioda LED , Elektronika , Przetworniki , Tyrystor , 

Układ logiczny , Układ scalony , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-621.38 

Nowości:  2021-12 
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Kwestie organizacyjne ; PÓŁPRZEWODNIKI DYSKRETNE - TYRYSTOR: 1. SCR, 2. Diak, 3. Triak ; 

UKŁADY SCALONE - ANALOGOWE: 4. Przekaźnik półprzewodnikowy, 5. Transoptor, 6. Komparator, 7. 

Wzmacniacz operacyjny, 8. Potencjometr cyfrowy, 9. Timer ; UKŁADY SCALONE - CYFROWE: 10. Bramka 

logiczna, 11. Przerzutnik, 12. Rejestr przesuwający, 13. Licznik, 14. Enkoder, 15. Dekoder, 16. Multiplekser ; 

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA, WSKAŹNIKI I WYŚWIETLACZE - ODBICIOWE: 17. LCD ; ŹRÓDŁA ŚWIATŁA, 

WSKAŹNIKI I WYŚWIETLACZE - ŹRÓDŁO POJEDYNCZE: 18. Żarówka, 19. Neonówka, 20. Świetlówka, 

21. Laser, 22. Wskaźnik LED-owy, 23. Oświetlenie LED-owe ; ŹRÓDŁA ŚWIATŁA, WSKAŹNIKI I WYŚWIE-

TLACZE - WYŚWIETLACZE: 24. Wyświetlacz LED-owy, 25. Wyświetlacz fluorescencyjny, 26. Elektrolumi-

nescencja ; ŹRÓDŁA DŹWIĘKU - GENERATORY: 27. Przetwornik elektroakustyczny, 28. Sygnalizator 

dźwiękowy ; ŹRÓDŁA DŹWIĘKU - ODTWARZACZE: 29. Słuchawki, 30. Głośnik. 

 

 

 52. Everest : przewodnik trekkingowy / [przekład z języka angielskiego] Radek 

Kucharski.- Warszawa : Wydawnictwo Sklepu Podróżnika, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szlaki turystyczne , Turystyka górska , Himalaje (góry) , 

Mount Everest (góra) , Przewodnik turystyczny , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-913(5)  

Nowości:  2021-12 

 

 

Everest przyciąga trekkerów jak magnes. Przewodnik opisuje najpopularniejszą trasę trekkingową w dolinie 

Khumbu, z Lukli do bazy pod Everestem i na szczyt Kala Patthar, skąd rozciąga się niezrównany widok na 

najwyższą górę świata. Znajdziemy tu też opisy szlaku z Jiri do Lukli, trasy do Gokyo z pięknymi jeziorami                       

i szczytem Gokyo Ri, Szlaku Trzech Przełęczy, łączącego główne doliny regionu, oraz kilku innych tras poza 

Khumbu, po stronie tybetańskiej. Stan szlaków został sprawdzony po trzęsieniu ziemi z 2015 roku. W książce 

znajdziemy też wiele informacji na temat kultury i historii regionu oraz istotne porady dotyczące zdrowia                        

i aklimatyzacji, a także niezbędnych do podjęcia trekkingu w Himalajach przygotowań i formalności.  

 

 

 53. Facefitness : sekrety odmładzającej gimnastyki twarzy / Kateryna Atamanova.- 

Kraków : Jednym Słowem Znak - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gimnastyka kobieca , Higiena , Kobieta , Masaż , Twarz , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-615.8  

Nowości:  2021-12 

 

 

Jak zapewnić sobie ładny owal twarzy, wysokie policzki i rześką cerę na każdym etapie życia? Odkryj facefitness 

– naturalną, bezpieczną, relaksującą gimnastykę twarzy, która przywraca młodość całemu ciału. Nie potrzebujesz 

trenera ani sprzętu. Wystarczą: 10 minut, twoje własne dłonie, trochę techniki i odrobina silnej woli. Kateryna 

Atamanova jest profesjonalną trenerką facefitnessu, którą pokochały instagramerki. Obrazowo wyjaśnia, jak twój 

styl życia wpływa na powstawanie niechcianych zmian. Opracowane przez nią proste ćwiczenia, treningi                          

i automasaże rozpromienią twoją twarz! Dzięki tej książce: - zobaczysz, jak znikają zmarszczki mimiczne, 

poradzisz siebie z opadającymi powiekami, ujędrnisz cerę, - zlikwidujesz cienie pod oczami, podwójny podbródek 

stanie się mglistym wspomnieniem. 10 minut dziennie wystarczy, by wyraźną różnicę zobaczyć już po 30 dniach!  

 



111 
 

 54. Filmowe menu : przewodnik kulinarny dla kinomaniaków / Andrew Rea ; 

zdjęcia Scott Gordon Bleicher ; [przekład Katarzyna Biegańska].- Warszawa : 

Laurum - MT Biznes, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Film , Gotowanie , Tematy i motywy , Przepisy kulinarne 

, Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-791  

Nowości:  2021-12 

 

OGLĄDAJ. DELEKTUJ SIĘ. Pamiętacie orgazmiczną kanapkę z filmu Kiedy Hary poznał Sally…? A gigan-

tyczne timpano z Wielkiego otwarcia, słodkości z Czekolady czy boeuf bourguignon z Julie i Julia? Wiele                     

z naszych ulubionych filmów pozostawia wspomnienie kultowych scen kulinarnych. Prezentowana kolekcja 

ponad czterdziestu przepisów to subiektywny wybór najwspanialszych ról filmowych, jakie zagrało jedzenie.  

Andrew Rea, twórca niezwykle popularnego kanału na YouTube Binging wih Babish, podjął się trudnego zadania 

wyselekcjonowania i opracowania filmowych receptur, dzięki czemu powstał ten filmowo-kulinarny przewodnik. 

Niech was zainspiruje do przygotowania niezwykłych dań, nie tylko pysznych, ale czasami porywających niż 

filmowa fikcja.  

 

 

 55. Finansowy ninja / Michał Szafrański.- Wydanie 3.- Warszawa : Kaveo Publishing, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Budżety rodzinne , Finanse , Finanse osobiste , Gospodarstwo 

domowe , Inwestycje , Zarządzanie , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-336  

Nowości:  2021-12 

 

 

 

Przewodnik po finansach osobistych, który każdy powinien przeczytać jeszcze w szkole.  Dowiedz się, jak mądrze 

zarządzać pieniędzmi, uniknąć pułapek zastawianych przez instytucje finansowe oraz skutecznie zaplanować 

swoją emeryturę. Ponad 540 stron praktycznej wiedzy o oszczędzaniu, zarabianiu, optymalizacji podatkowej, 

negocjowaniu i inwestowaniu, które pomogą Ci zostać prawdziwym finansowym ninja i osiągnąć bezpieczeństwo 

finansowe.  

 

 

 56. Fit na zawsze : jak nie zaczynać ciągle od nowa / Marta Hennig-Kruk.- Poznań : 

Publicat Wydawnictwo, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ćwiczenia siłowe , Odżywianie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-796.8 

Nowości:  2021-12 

 

 

 

Stało się. Chcesz być fit. Próbujesz i… zaczynasz od poniedziałku. Potem od kolejnego. I następnego miesiąca. 

Może lepiej poczekać na nowy rok? Niezależnie od tego, czy dopiero startujesz, czy jesteś osobą zaawansowaną –  
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ta książka pomoże ci wreszcie być fit na zawsze, a nie na tydzień przed wakacjami. Bądź najsprawniejszą wersją 

siebie, osiągnij życiową formę i przestań ciągle sobie obiecywać, że jutro będzie lepiej - bo możesz już od teraz 

żyć zdrowo codziennie. „Fit na zawsze” to pozycja dla każdego, kto chce się wyrwać z pętli zaczynania wciąż od 

nowa. Zainspiruje cię do skupienia się na zdrowiu, sprawności i pozwoli zrozumieć, dlaczego większość z nas 

ciągle błędnie pojmuje bycie w formie.  

 

 

 57. Fredek, Rzeszów, Hollywood : opowieści o Fredzie Zinnemannie / Grażyna 

Bochenek.- Kraków [i inne] : Wydawnictwo Austeria Klezmerhojs, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zinnemann, Fred (1907-1997) , Zinnemannowie (rodzina) , 

Reżyserzy amerykańscy , Stosunki etniczne , Żydzi , Galicja (kraina historyczna) , 

Rzeszów (woj. podkarpackie) , Stany Zjednoczone (USA) , Wiedeń (Austria) , 

Biografia , Reportaż 

Sygnatura:  WG-791.071A/Z-Zinnemann F.  

Nowości:  2021-12 

 

Zagadka pierwsza: W zbiorowej świadomości historyków kina, filmoznawców i widzów wciąż panuje 

przekonanie, że Fred Zinnemann, twórca "W samo południe" i "Stąd do wieczności", był wiedeńczykiem, a jego 

korzenie były austriackie. Mówił o tym wielokrotnie, a za nim powtarzali to historycy i dziennikarze. O Polsce i o 

Rzeszowie nigdy nie wspominał. Może to była zwykła próżność, a może jakaś gra, może nie potrafił wyplątać się 

z życiorysu, który kiedyś sobie stworzył, a być może faktycznie w tę wersję swojej biografii w którymś momencie 

uwierzył? Zagadka druga: Ślady wielowiekowej obecności Żydów w stolicy Podkarpacia są ledwie uchwytne, 

wspólna przeszłość została niemal zupełnie zapomniana, opowieść o Zinnemannie każe się natomiast z nią 

skonfrontować. Może pytanie nie powinno brzmieć: dlaczego hollywoodzki reżyser nie chciał się przyznawać do 

Rzeszowa, tylko: czy Rzeszów - i pod jakimi warunkami - był/jest gotowy przyznać się do niego? Jaki rodzaj 

historii jesteśmy gotowi usłyszeć?  

 

 

 58. Głębokie Południe : cztery pory roku na głuchej prowincji / Paul Theroux ; 

przełożył Michał Szczubiałka.- Wydanie 2.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2021. 

(Seria Amerykańska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Theroux, Paul (1941- ) , Obyczaje i zwyczaje , Rasizm , 

Społeczeństwo , Stosunki etniczne , Stany Zjednoczone (część południowa) , Relacja z 

podróży , Reportaż 

Sygnatura:  WG-913(73) 

Nowości:  2021-12 

 

"Głębokie Południe" Paula Theroux to świat, w którym „historia żyje i ma się dobrze” – stosunki między czarnymi 

a białymi są wciąż napięte, pełne wzajemnych żalów i poczucia krzywdy: wielu zresztą wciąż pamięta czasy 

segregacji rasowej, a niektórzy twierdzą, że wcale się nie skończyły. Sercem wspólnoty jest tu lokalny kościół, 

ulubioną niedzielną rozrywką jarmark z bronią, którego uczestnicy zachowują się tak, jakby wojna secesyjna 

zakończyła się wczoraj. A wokół ciągną się pola bawełny, powoli wypieranej przez inne uprawy. Lecz choć 

Południe regularnie nawiedzają huragany, choć jest biedne, zacofane i popada w ruinę, równocześnie fascynuje 

muzyką, kuchnią, pogodą ducha i humorem. Theroux oburza się i pała gniewem, patrząc na nędzę i nierówności, 

ale podziwia wytrwałość i odwagę działaczy społecznych i zwykłych ludzi doświadczonych przez los. Jego 

opowieść ma też bohaterów drugoplanowych, znanych i mniej znanych kronikarzy Południa: Williama Faulknera, 

Mary Ward Brown, Marka Twaina, Carson McCullers, Tennessee Williamsa, którzy tak jak on próbowali 

zrozumieć i opisać fenomen tego świata.   
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 59. Gospodarka gruntami w miastach : problematyka użytkowania ziemi przestrzeni 

miejskiej / Bogusław Luchter.- Warszawa : CeDeWu, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Grunt , Miasta , Nieruchomości , Planowanie przestrzenne , 

Polska , Monografia 

Sygnatura:  WG-332 

Nowości:  2021-12 

 

 

1. Ważniejsze pojęcia, przeprowadzone badania i wybrane teorie dotyczące gospodarki gruntami w miastach ; 2. 

Formy użytkowania ziemi (gruntów, terenów) w miastach ; 3. Struktura własnościowa gruntów w miastach ; 4. 

Czynniki wpływające na strukturę użytkowania ziemi w miastach ; 5. Jednostki przestrzenne uwzględnione                   

w ewidencji gruntów miejskich ; 6. Struktura funkcjonalno-przestrzenna miast i jej związki z użytkowaniem ; 7. 

Analiza porównawcza przemian struktury użytkowania ziemi na przykładzie wybranych miast Polski. 

 

 

 60. Grzegorz VII / Glauco Maria Cantarella ; przekład Maria Radożycka-Paoletti.- 

Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2021. 

(Biografie Sławnych Ludzi) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Grzegorz VII (papież ; ok. 1020-1085) , Papiestwo , Papieże 

, Święci i błogosławieni 

Sygnatura:  WG-272-732.2 

Nowości:  2021-12 

 

Czy średniowieczny święty może być ciekawym tematem dla współczesnego czytelnika? Cantarella w swojej 

świetnie napisanej biografii świętego papieża Grzegorza udowadnia, że zdecydowanie tak. Z kart jego książki 

schodzi fascynująca postać wielkiego reformatora, człowieka twardego, wizjonera i świadomego wielkiej odpo-

wiedzialności za wiarę i Kościół. A wszystko na tle czasów niezwykle dynamicznych, gdzie Rzym, władza                        

i autorytet przechodzą z rąk do rąk. A wśród tego zamętu cesarz Henryk korzy się przed papieżem w Canossie.                

I choć to zwycięstwo chwilowe jedynie, to Kościół i Europa po Grzegorzu zostają ujęte w nowe ramy porządku, 

według wizji tego wielkiego męża stanu na papieskim tronie, i tak trwają do dzisiaj.  

 

 

 61. Hiroszima 1945 : historia atomowego ataku, który zmienił świat / Chris Wallace, 

Mitch Weiss ; przekład Bartłomiej Pietrzyk.- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

(Znak Historia) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Broń jądrowa , Atak 

atomowy na Hiroszimę i Nagasaki (1945) , Hiroszima (Japonia) , Stany Zjednoczone 

(USA) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(100)"1939/1945"::355.4  

Nowości:  2021-12 
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Najważniejsza książka o jednym z najistotniejszych momentów w historii ludzkości. 6 sierpnia 1945 roku, godzina 

7:30. Na pokładzie lecącego w stronę wysp japońskich bombowca B-29 kapitan William "Deak" Parsons uzbraja 

ważącą 4 tony bombę plutonową nazwaną pieszczotliwie Little Boy. Trzy kwadranse później śmiercionośny 

ładunek opuszcza komorę bombową i po 43 sekundach wybucha, zabijając 70 tysięcy mieszkańców Hiroszimy                 

i niszcząc 92% zabudowań. Nigdy wcześniej i nigdy później pojedynczy atak nie przyniesie tylu ofiar. 116 dni 

wcześniej Harry Truman dowiaduje się o śmierci prezydenta Roosevelta. Nie wie nic o tajnym Projekcie 

Manhattan i nie ma pojęcia, że to jemu przyjdzie wydać rozkaz użycia pierwszej amerykańskiej broni masowego 

rażenia. "Hiroszima 1945" to niezwykła, trzymająca w napięciu relacja z ostatnich tygodni poprzedzających atak 

atomowy na Japonię i opowieść o ludziach, którzy odegrali w tej historii najważniejsze role lub byli po prostu jej 

ofiarami. Dlaczego Albert Einstein, popierający badania nad bronią jądrową, nagle zmienił zdanie? Jakie sekrety 

skrywał tajny Projekt Manhattan? Kim byli kluczowi gracze w amerykańskim wyścigu jądrowym? Co zdołali 

wykraść sowieccy szpiedzy, infiltrujący zespół badawczy Oppenheimera? Co czuły załogi bombowców biorących 

udział w nalotach z użyciem bomb atomowych i jak nalot zapamiętała 10-letnia Hideko Tamura, która przeżyła 

wybuch w strefie zero, ale straciła matkę?   

 

 

 62. Historia biochemii / redakcja naukowa Dorota Bartusik-Aebisher ; współpraca 

Sabina Galiniak, Lidia Bieniasz, Rafał Podgórski, Tomasz Kubrak ; redaktor języka 

angielskiego David Aebisher.- Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biochemia , Opracowanie , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-577 

Nowości:  2021-12 

 

 

Książka powstała przy współpracy: Sabiny Galiniak, Lidii Bieniasz, Rafała Podgórskiego i Tomasza Kubraka. 

Redaktor języka angielskiego – David Aebisher 

 

 

 63. Historia sztuki dla bystrzaków / Jesse Bryant Wilder ; [tłumaczenie Marcin 

Machnik, Katarzyna Sapeta].- Gliwice : Septem - Wydawnictwo Helion, copyright 

2019. 

(Dla Bystrzaków) 

(W Prostocie Tkwi Siła) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Historia sztuki , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-7.03(091) 

Nowości:  2021-12 

 

Sama sztuka, żadnych sztuczek. Czy wiesz, że gwałtowny charakter Carravagia kosztował go życie? Czy słyszałeś 

o tym, że za późne rzeźby Augusta Rodina oskarżano o pornografię? Życie wielkich artystów, wciągnięte w wir 

historii, odcisnęło trwałe piętno na ich sztuce. Sztuka jest wszędzie wokół nas. Nawet wrocławski dworzec tętni 

historią -- jego główna fasada zbudowana jest w stylu angielskiego neogotyku. Ileż tajemnic kryją te obrazy, 

rzeźby i budowle... Jednych fascynują naskalne malowidła sprzed tysięcy lat, innych religijna sztuka średnio-

wiecza; są i tacy, których poruszają wyłącznie współcześni artyści, operujący nowoczesnymi technologiami. 

Sztuka to nieprzebrane źródło wiedzy o nas samych i historii rodzaju ludzkiego, zaklęte w pięknych przedmiotach. 

A Ty, czego w niej szukasz dla siebie? 
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 64. Historia terroryzmu : od starożytności do Da'isz / [redakcja] Gérard Chaliand, 

Arnaud Blin ; przełożyła Katarzyna Pachniak.- Warszawa : Państwowy Instytut 

Wydawniczy, 2021. 

([Rodowody Cywilizacji (CERAM)]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Terroryzm , Monografia 

Sygnatura:  WG-323.27/.28 

Nowości:  2021-12 

 

Pierwsza tak ambitna i szeroko zakrojona historia terroryzmu to wyjątkowe dzieło, pozwalające na głęboką analizę 

samego zjawiska oraz ewolucji jego postrzegania. Autorzy śledzą skrupulatnie wszystkie przejawy i formy 

terroryzmu na przestrzeni dziejów ‒ od Zelotów i Asasynów, poprzez XIX-wiecznych anarchistów, terror rosyjski 

w służbie państwa, współczesne formy wyrosłe po roku 1968, aż po radykalny fundamentalizm muzułmański 

bojowników Al-Ka’idy i Państwa Islamskiego. Obszerny wykład historyczny został wzbogacony bogatym 

wyborem tekstów źródłowych – wystąpień, manifestów i pism teoretycznych najbardziej wpływowych postaci ‒ 

od Bakunina po Ibn Ladena i Az-Zawahiriego ‒ w większości niedostępnych dotąd polskim czytelnikom. 

Rozmach tego dzieła ‒ będącego wynikiem pracy międzynarodowego zespołu specjalistów ‒ pozwala śmiało 

nazwać je wielką encyklopedią terroryzmu. 

 

 

65. Historia współczesnej medycyny : renesans, wynalezienie chirurgii i rewolucja 

implantów / David Schneider ; tłumaczenie Grzegorz Łuczkiewicz.- Kraków : Znak 

Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chirurgia , Medycyna , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-61 

Nowości:  2021-12 

 

 

Doktor David Schneider - jeden z najlepszych chirurgów barku i łokcia na świecie - odkrywa przed czytelnikami 

niezwykłą historię medycyny i jej związki z nauką, filozofią i polityką. W fascynujący sposób przedstawia kolejne 

punkty przełomowe: pierwsze badania anatomiczne, wynalezienie chirurgii, narodziny antyseptyki i anestezji, 

odkrycie antybiotyków czy skonstruowanie rozrusznika serca. Opowiada też fascynujące losy tych, którzy 

doprowadzili do tych przełomów - Johna Huntera, Josepha Listera, Roberta Kocha, Williama Halsteda czy Earla 

Bakkena. Schneider nie tylko ukazuje barwne życiorysy i niezwykłe odkrycia, ale też zadaje ważne pytania                    

o przyszłość medycyny.   

 

 

 66. Instynkt : o wilkach w polskich lasach / Anna Maziuk.- Wołowiec : Wydawnictwo 

Czarne, 2021. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludzie a zwierzęta , Łowiectwo , Natura , Wilk , Polska , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-592/599 

Nowości:  2021-12 

 



116 
 

„Wilki, jak się o nich myśli, są bardzo dzikie, a jak się je spotka, to już są dobre” – mówi ośmioletnia Halszka, ale 

to niezbyt powszechne przekonanie. W ciągu lat status prawny polskich wilków kilkakrotnie się zmieniał. W 1956 

roku weszło w życie rozporządzenie zezwalające na tępienie wilków wszelkimi sposobami, także przy użyciu 

trucizny. Tak zwana akcja wilcza doprowadziła do niemal zupełnego wybicia przedstawicieli gatunku Canis lupus. 

Pod koniec 1975 roku wilk stał się zwierzęciem łownym. Nie można było go już truć, a w niektórych częściach 

kraju zabroniono również polowania w czasie wychowu młodych. Wreszcie w 1998 roku został objęty ochroną. 

Nie wpłynęło to jednak znacząco na zmianę wizerunku – w naszej kulturze zwykle postrzega się go jako 

zagrożenie. W literaturze, folklorze, baśniach, a nawet w psychoanalizie – wszędzie jest postacią negatywną albo 

symbolem tego, co wyparte. Tymczasem z książki Anny Maziuk wyłania się obraz fascynującego zwierzęcia, 

bardzo rodzinnego, tworzącego silne więzi, dzikiego, ale nie złego. Bohaterami książki są także ludzie – 

naukowcy i pasjonaci, którzy poświęcili życie badaniu i ochronie wilków, fotografowie, hodowcy, leśnicy i myś-

liwi. Instynkt jest opowieścią o relacjach człowieka ze zwierzęciem – skomplikowanych, często podyktowanych 

interesami lub polityką, obciążonych kulturowym balastem.  

 

 

 67. Inteligencja kwiatów / Maurice Maeterlinck ; [tłumaczenie: Franciszek 

Mirandola].- Kraków : MG, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adaptacja (biologia) , Fizjologia roślin , Inteligencja 

(psychologia) , Kwiat (część rośliny) , Rośliny , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-581 

Nowości:  2021-12 

 

 

Maurice Maeterlinck – belgijski dramaturg, poeta, eseista, piszący w języku francuskim, laureat Nagrody Nobla             

w dziedzinie literatury za rok 1911. Wśród jego utworów wielką poczytnością cieszyły się znakomite eseje 

filozoficzno-przyrodnicze, w których dowiódł talentu wnikliwego obserwatora przyrody i umiejętności fascynu-

jącego jej opisywania. Dziś prezentujemy jego Inteligencję kwiatów. Ciekawe jest zauważyć, że po latach wraca-

my do identycznych obserwacji jak właśnie Maeterlinck, który pisze o swojej książce tak: Szkic mój nie ma zgoła 

aspiracji stania się podręcznikiem. Jedynie pragnę zwrócić uwagę na kilka interesujących rzeczy, jakie dzieją się 

tuż obok nas, w tym samym świecie, gdzie uważamy się z taką pychą za istoty uprzywilejowane. (…) Geniusz 

ziemi, będący prawdopodobnie zarazem geniuszem całego świata, zachowuje się w walce o byt podobnie do 

człowieka. Stosuje te same metody i posługuje się tą samą logiką. Osiąga cel środkami, jakich się imamy, idzie po 

omacku, waha się, zawraca, zaczyna po kilka razy jedno, dodaje szczegóły, eliminuje je, poznaje i naprawia błędy. 

Słowem, robi wszystko, co my byśmy robi na jego miejscu.  

 

 

 68. Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję / Mateusz Pakuła.- 

Warszawa : Wydawnictwo Nisza, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pakuła, Mateusz (1983- ) , Chorzy na nowotwory , Chorzy w 

stanach terminalnych , Cierpienie , Ojcowie i synowie , Trudne sytuacje życiowe , 

Umieranie , Dzienniki 

Sygnatura:  WG-616-083 

Nowości:  2021-12 
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To nie jest powieść o śmierci, to opowieść o umieraniu. Szczera, intymna do granic, groteskowa, brutalna, smutna 

i okropnie śmieszna. To dziennik umierania ojca, nie książka wspomnieniowa. To historia o rodzinie w sytuacji 

granicznej. O instytucjach opiekuńczych, które zawalają sprawę. O Kościele, który zawala, służbie zdrowia, która 

zawala. To opowieść o czułości i bliskości, które zalewa gniew, bezradność, rozpacz i wściekłość. To w końcu 

krzyk przeciwko nielegalności eutanazji.  

 

 

 69. Jak przemawiać bez strachu : pokonaj zdenerwowanie, mdłości i siódme poty : 

przemawiaj z pasją i energią / Mike Acker ; [tłumaczenie Agnieszka Jarosz].- 

Warszawa : CeDeWu, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prezentacje i wystąpienia , Przezwyciężanie lęku , Radzenie 

sobie ze stresem , Poradnik 

Sygnatura:  WG-316.77 

Nowości:  2021-12 

 

 

Myśl o wyjściu na scenę i wystąpieniu przed milionową publicznością jest przerażająca bardziej niż śmierć. 

Jednak jeśli chcesz odnieść sukces we współczesnym świecie - jest to nieuniknione. Przed Tobą być może 

prezentacja biznesowa, szkolna bądź toast do wygłoszenia na weselu najlepszego przyjaciela, tymczasem 

paraliżuje cię strach przed zabraniem głosu. Nie musi tak być - JUŻ NIE. Książka ta - pełna anegdot, praktycznych 

wskazówek i zabawnych momentów - nauczy cię siedmiu sprawdzonych strategii, dzięki którym odnajdziesz                 

w sobie mówcę. Nie czekaj ani chwili dłużej. Nadszedł dzień, byś zajął się swoim lękiem, ukoił nerwy i - co 

najważniejsze - nauczył się przemawiać bez strachu.   

 

 

 70. Jak rozmawiać z nieznajomymi : co powinniśmy wiedzieć o ludziach, o których 

nic nie wiemy / Malcolm Gladwell ; przełożyła Agnieszka Sobolewska.- Kraków : 

Znak Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Psychologia społeczna , Rozmowa , Poradnik 

Sygnatura:  WG-316.6  

Nowości:  2021-12 

 

 

Tym razem Gladwell przygląda się temu, co dzieje się, kiedy spotykamy nieznajomych. I czemu tak często 

rozmowy z nimi kończą się niepowodzeniem. Jak to możliwe, że brytyjski premier Chamberlain uznał Hitlera za 

osobę godną zaufania? Czy można winić serial "Przyjaciele" za to, że mylimy się w ocenie drugiego człowieka? 

Jakim cudem Fidel Castro robił z CIA durnia przez całe pokolenie? Sprawa Amandy Knox, oszustwa Berniego 

Madoffa, samobójstwo Sylvii Plath - to tylko niektóre z fascynujących opowieści, jakie w swojej nowej książce 

serwuje Malcolm Gladwell. Autor zabiera nas w niezwykłą wyprawę w świat wielkiej historii, głośnych wydarzeń 

medialnych i najnowszych osiągnięć psychologii, aby pokazać, co idzie nie tak, gdy spotykamy się z nieznajo-

mymi. Czemu tak często rozmowy z nimi kończą się niepowodzeniem lub konfliktem? Co tak naprawdę powin-

niśmy wiedzieć o ludziach, o których nic nie wiemy? "Jak rozmawiać z nieznajomymi" to najlepszy poradnik na 

nasze trudne czasy.   
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 71. Jak udomowiono człowieka : u początków historii pierwszych państw / James C. 

Scott ; przekład Fabian Tryl.- Wydanie 1. - 1 dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo 

Naukowe PWN, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cywilizacja , Niewolnictwo , Państwo , Początki 

państwowości , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-321 

Nowości:  2021-12 

 

 „Rolnictwo, jak zakładano, było wielkim krokiem naprzód w dobrobycie, jakim mogli cieszyć się ludzie, 

możliwościach odżywiania się i odpoczynku. Na początku było jednak wręcz odwrotnie. Państwo i pierwsze 

cywilizacje były często postrzegane jako atrakcyjne magnesy, które przyciągały ludzi dzięki swojemu luksusowi, 

kulturze i możliwościom. W rzeczywistości wczesne organizmy państwowe musiały zdobyć i utrzymać dużą część 

swoich populacji poprzez zastosowanie różnych form zniewolenia, a ich niezmienną bolączką była konieczność 

życia w dużym zatłoczeniu. Pierwsze państwa były bardzo kruche i miały skłonność do upadania, jednak 

następujące po upadku wieki ciemne często oznaczały odczuwalną poprawę dobrobytu ich mieszkańców. I na 

koniec, należy zdawać sobie sprawę, że życie poza granicami państwa - jako barbarzyńca - mogło być często pod 

względem materialnym łatwiejsze, bardziej swobodne i zdrowsze niż egzystencja w granicach cywilizacji, 

przynajmniej jeżeli chodzi o ludzi nienależących do elity”.  Fragment wstępu 

 

 

 72. Jak zostać mistrzem w sporcie i w życiu : psychologiczne wskazówki do pracy z 

dziećmi, dla nauczycieli, trenerów i rodziców : opowiadania, interpretacja 

psychologiczna / Jan Blecharz, Małgorzata Siekańska, Gershon Tenenbaum.- 

Warszawa : CeDeWu, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Motywacja osiągnięć , Osiągnięcia sportowe , Psychologia 

sportu , Opowiadania i nowele psychologiczne , Poradnik 

Sygnatura:  WG-796  

Nowości:  2021-12 

 

Karol zostaje mistrzem olimpijskim maratonu ; Samantha gra inteligentnie ; Chico i tajemnica Pelego ; Tenis to             

w pewnym sensie sport drużynowy ; Z mentorem do sławy 85; W zdrowym ciele zdrowy duch, czyli o tym, jak 

Aleks został superbohaterem ; Nowe wyzwanie ; Sześć niezwykłych liter. 

 

 

 73. Jak Związek Radziecki wygrał wojnę / Mark Sołonin ; przełożyła Anna 

Pawłowska.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Front wschodni (1941-1945) 

, Polityka , Niemcy , ZSRR , Esej 

Sygnatura:  WG-94(100)"1939/1945" 

Nowości:  2021-12 

 

 

W najnowszej książce Mark Sołonin udowadnia, jak zakłamana jest oficjalna historia Wielkiej Wojny 

Ojczyźnianej. Wykorzystując odtajnione w ostatnich latach dokumenty, przedstawia kulisy układu  w  Monachium 
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i próby wywołania wojny przez Stalina, analizuje gry operacyjne Armii Czerwonej pokazujące, jak najwyżsi 

dowódcy ZSRR wyobrażali sobie przyszłą wojnę z Niemcami, stawia zaskakujące pytanie: "Po co dwa razy                  

w ciągu jednego dnia (a dokładniej nocy) ogłoszono dwie mobilizacje?", wnika w kulisy kontrofensywy korpusów 

zmechanizowanych w okolicach Lepla i Sienna (operacji, która stoi w jednym szeregu z największymi bitwami 

pancernymi drugiej wojny światowej), zastanawia się nad prawdziwymi przyczynami głodu w oblężonym 

Leningradzie, tworzy alternatywny scenariusz przebiegu wojny bez amerykańskiej pomocy dla Stalina.  

 

 

 74. Jan III Sobieski / Zbigniew Wójcik.- Wydanie 3.- Warszawa : Państwowy 

Instytut Wydawniczy, 2021. 

(Biografie Sławnych Ludzi) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jan III Sobieski (król Polski ; 1629-1696) , Władcy , Polska , 

Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052A/Z-Jan III Sobieski 

Nowości:  2021-12 

 

 

To wznowienie klasycznej biografii Jana III Sobieskiego pióra jednego z najlepszych znawców epoki prof. 

Zbigniewa Wójcika. Książka jest owocem dziesiątków lat starannych i dogłębnych badań i przemyśleń autora. Jest 

to świetny przykład połączenia wytrawnego warsztatu historyka ze swobodą operowania piórem tak, by zawładnąć 

wyobraźnią czytelnika i wciągnąć go w barwny świat Rzeczpospolitej i Europy końca wieku XVII. Wójcik napisał 

rzecz jeszcze w początku lat osiemdziesiątych i do dzisiaj nie ma ten obraz króla Jana konkurencji. Nie dziwne 

zatem, że to już trzecie wydanie.  

 

 75. Java dla bystrzaków / Barry Burd ; przekład Wojciech Moch.- Gliwice : Septem 

- Helion, copyright 2020. 

(Dla Bystrzaków) 

(W Prostocie Tkwi Siła) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Programowanie (informatyka) , Java (język programowania) 

, Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2021-12 

 

Java jest wszędzie, a rosnący popyt na aplikacje WWW i dla Androida sprawia, że programiści Javy są 

poszukiwani bardziej niż kiedykolwiek! Ten świetny podręcznik opisuje najważniejsze elementy tego języka, takie 

jak powłoka JShell. W książce znajdziesz też praktyczne pytania i ćwiczenia, które pomogą Ci rozwinąć umiejęt-

ności programowania w Javie. Dzięki prostym instrukcjom obsługiwania klas i metod języka Java, stosowania 

zmiennych oraz sterowania przepływem programu szybko staniesz się ekspertem programowania w Javie!   

 

 76. Jeździec bez głowy : co o ciele wiedzieli średniowieczni ludzie? / Jack Hartnell ; 

przełożył Maciej Miłkowski.- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2021. 

(Zrozum) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ciało ludzkie , Leczenie , Medycyna , Socjologia ciała , 

Sztuka , Średniowiecze , Tematy i motywy , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-616  

Nowości:  2021-12 
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Z tej książki dowiesz się: - Jaki był średniowieczny sposób na zapobieganie łysieniu? - Gdzie żyło plemię ludzi 

bez głów? - Jakie cechy charakteru można wyczytać z wyglądu włosów? - Dlaczego serce w średniowieczu było 

ważniejsze od żołądka? Często myślimy o średniowieczu, że to ciemne wieki, zahamowanie rozwoju ludzkości na 

ponad tysiąc lat. Współcześnie wiele stosowanych w średniowieczu zabiegów medycznych określilibyśmy 

mianem tortur. Jack Hartnell dosłownie od stóp do głów pokazuje fascynujące oblicze tego okresu. Autor obala 

wiele mitów dotyczących średniowiecza i pokazuje, że my - ludzie współcześni - mamy z ludźmi średnio-

wiecznymi znacznie więcej wspólnego, niż początkowo by się wydawało. Bo czym różni się średniowieczna wiara 

w istnienie plemienia olbrzymów bez głów od wiary w istnienie zielonych ludzików zamieszkujących inne 

planety?  

 

 

 77. Jeże : najeżona kłopotami namiętność / Hugh Warwick ; przełożył Adam 

Pluszka.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jeż , Ludzie a zwierzęta , Psychologia zwierząt , Zachowanie 

się zwierząt , Reportaż 

Sygnatura:  WG-592/599  

Nowości:  2021-12 

 

 

Proszę państwa, oto jeż, jeż ma kolce wzdłuż i wszerz – a oprócz tego to niezwykle ciekawe i urocze zwierzę, 

które żyje tuż obok nas. Wędruje przez pola i po obrzeżach lasów, myszkuje w parkach i ogrodach, nocami 

przemyka przez ulicę. Dlaczego jeże są tak fascynujące? Hugh Warwick – dożywotni członek Brytyjskiego 

Towarzystwa Ochrony Jeży – bada dziwaczny humor z nimi związany i towarzyszące im mity (nieszczęsne jabłko 

na grzbiecie). Obala także kilka niesłusznych oskarżeń i stara się wyjaśnić, skąd w nas ta najeżona kłopotami 

namiętność. Chociaż Międzynarodowe Igrzyska Olimpijskie Jeży potrafią przerosnąć nawet jego... Oto oda do 

pokornego jeża napisana przez jeżowego fanatyka. Opowieść o tym, czym właściwie jeże się zajmują i co mówią 

o naszej potrzebie kontaktu z dziką przyrodą, a także o zmianach środowiska. To podróż w czasie (sięgająca 

miocenu), przez kulturę (co o jeżach sądzili Herodot i Beatrix Potter) i w przestrzeni, bo Warwick przemierza 

Hebrydy Zewnętrzne, szuka rzadkiej odmiany jeża w Japonii i czołga się przez pola w Shropshire. Hugh Warwick 

– z humorem i wyczuciem – opowiada wszystko, co moglibyście chcieć wiedzieć o jeżach, a także o kilku 

rzeczach, o których nigdy byście nie pomyśleli (że chcecie je wiedzieć).  

 

 

 78. Joseph Fouché / Jean Tulard ; przekład Grażyna Majcher.- Warszawa : 

Państwowy Instytut Wydawniczy, 2021. 

(Biografie Sławnych Ludzi) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fouché, Joseph (książę Otrantu ; 1759-1820) , Oficerowie , 

Rewolucjoniści , Francja , Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052A/Z-Fouche J. 

Nowości:  2021-12 

 

Joseph Fouche to ikoniczna postać perfekcyjnego ministra policji w wyrosłym z piekła francuskiej rewolucji 

cesarstwie Napoleona. Był niewątpliwie jednym z architektów politycznej rzeczywistości epoki początków wieku 

XIX, a na jego doświadczeniach wzorowano się w całej Europie. Jean Tulard, pierwsze pióro napoleońskiej 

historiografii, maluje biografię tego nietuzinkowego człowieka z wielkim znawstwem epoki i rządzących nią 

praw, także psychologicznych. Był Fouche nieodrodnym synem epoki – od rewolucyjnego radykała do królew-

skiego ministra. Zimny, praktyczny, zdemoralizowany, a nieprzeciętnie inteligentny.  
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 79. Już nie chcę być człowiekiem : opowieść o przetrwaniu zagłady / Pieter van Os ; 

przełożyła Iwona Mączka.- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2021. 

(Seria Reporterska Wydawnictwa Poznańskiego) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kizel, Mala Rivka (1926-2020) , II wojna światowa (1939-

1945) , Adopcja , Nazizm , Ocaleni z Holokaustu , Ukrywanie się Żydów (1939-1945) 

, Żydzi , Amstelveen (Holandia) , Izrael , Niemcy , Warszawa (woj. mazowieckie) , 

Biografia , Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(100)"1939/1945"::341.322.5 

         Nowości:  2021-12 

 

Rodzina fanatycznych nazistów kochała ją jak własną córkę. Ona sama zakochała się w niemieckim inżynierze, 

który w klapie marynarki nosił przypinkę partii Hitlera. Jako Anni Gmitruk, folksdojczka ze wschodniej Polski, 

nigdy nie zdradziła, kim była naprawdę: Malą Rywką Kizel, żydowską dziewczyną z ortodoksyjnej rodziny, której 

bliscy zginęli w warszawskim getcie. Dzięki hartowi ducha, znajomości języka, mieszance szczęścia i uroku Mali 

udało się uniknąć ich losu. Po wyzwoleniu przez amerykańską armię wróciła na krótko do Polski, by później przez 

Izrael trafić w końcu do niderlandzkiego Amstelveen. Historia Mali opowiedziana została bez wielkich słów                  

i zbędnego moralizowania. To trzymająca się faktów relacja ze świata, w którym człowiek człowiekowi był 

wilkiem. „Już nie chcę być człowiekiem” to również opowieść o odkrywaniu tożsamości tej wyjątkowej kobiety. 

Pieter van Os odbył szereg podróży śladami bohaterki, mocno zagłębiając się w powikłane dzieje naszej części 

Europy. Obszaru z ciągle powracającymi obsesjami na punkcie pochodzenia i charakteru narodowego.   

 

 

 80. Kim Dzong Un : historia dyktatora / Jung H. Pak ; przełożyły Agnieszka Walulik 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kim, Jong-Un (1984- ) , Autorytaryzm (politologia) , 

Dyktatura (ustrój) , Polityka , Przywódcy i głowy państw , Korea Północna , 

Biografia 

Sygnatura:  WG-32 

Nowości:  2021-12 

 

Jung H. Pak, była analityczka CIA i znawczyni problematyki polityki międzynarodowej, z reporterską 

dociekliwością opisuje nieznane fakty z życia przywódcy Korei Północnej. Kim jest tajemniczy dyktator, który tak 

bardzo lubi znikać? Jakie sekrety skrywa jeden z najbardziej brutalnych reżimów świata? Gdzie znajduje się 

słynna broń atomowa i kiedy może zostać użyta? Do czego doprowadziły odbywające się za zamkniętymi 

drzwiami spotkania Kim Dzong Una z prezydentem USA, Donaldem Trumpem? A przede wszystkim: czy Kim 

Dzong Un na pewno wciąż żyje? Książka Jung H. Pak to wstrząsająca historia, ukazująca najbardziej tajemniczą 

dyktaturę na świecie.   

 

81. Kleopatra : królowa, która rzuciła wyzwanie Rzymowi i zdobyła wieczną sławę / 

Alberto Angela ; z języka włoskiego przełożył Tomasz Kwiecień.- Warszawa : 

Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 2021. 

 

Hasła przedmiotowe:  Cezar (100-44 p.n.e.) , Kleopatra VII (królowa Egiptu ; 69-

30 p.n.e.) , Marek Antoniusz (ok. 83-30 p.n.e.) , Władcy , Starożytny Egipt , 

Biografia 

Sygnatura:  WG-94(3) 

Nowości:  2021-12 
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Główną bohaterką tej opowieści jest Kleopatra, ostatnia królowa hellenistycznego Egiptu, kobieta o nieprzeciętnej 

urodzie, inteligencji i ambicjach, polityk i strateg wojenny, kochanka Cezara i Antoniusza, której niezwykłe                     

i dramatyczne losy pobudzają wyobraźnię ludzi od ponad dwóch tysiącleci. Zdobyła wielką władzę, by na koniec 

stracić wszystko, lecz jej mit żyje. Znamy ją z szekspirowskich dramatów i hollywoodzkich filmów, stała się 

symbolem uwodzicielskiej siły, słynne po dziś dzień są sceny jej pierwszego spotkania z Cezarem (48 r. p.n.e.) 

oraz samobójczej śmierci (30 r. p.n.e.) po bitwie pod Akcjum. Jaka była naprawdę? Jak wyglądał jej świat?   

 

 

 82. Klin : zyskaj wpływ na ciało i umysł, odkryj tajemnicę odporności / Scott Carney 

; przekład: Piotr Cieślik.- Łódź : Galaktyka, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Carney, Scott (1978- ) , Ćwiczenia oddechowe , Odporność , 

Układ nerwowy , Umysł , Poradnik 

Sygnatura:  WG-613  

Nowości:  2021-12 

 

 

Niesamowicie dobra lektura. Wim Hof W najnowszej książce, będącej wciągającą opowieścią o przesuwaniu 

granic ludzkiej wytrzymałości, wielokrotnie nagradzany dziennikarz Scott Carney pokazuje, jak w punkcie styku 

między bodźcem a naturalną reakcją organizmu można wbić klin umożliwiający przejęcie kontroli nad automa-

tycznymi reakcjami fizjologicznymi. Pozwoli to na ponowne odkrycie i wykorzystanie potencjałów danych nam    

w procesie ewolucji, a także na zwiększenie własnych możliwości w niemal każdej sytuacji. W bestsellerze Co nas 

nie zabije Carney zanurzał się w lodowatej wodzie i uczył technik oddychania według metody opracowanej przez 

Wima Hofa. Dało mu to nieprawdopodobną wytrzymałość i przyniosło ulgę w cierpieniu spowodowanym 

uporczywym schorzeniem autoimmunologicznym. Tym razem Carney, podróżując po całym świecie, szuka ludzi, 

którzy rozumieją subtelny język reakcji ciała na otoczenie. Wszystko po to, by przekonać się, do czego jesteśmy 

naprawdę zdolni i co możemy osiągnąć w świecie pozbawionym typowych ludzkich ograniczeń.  

 

 

 83. Kobiety z obrazów : nowe historie / Małgorzata Czyńska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Marginesy, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anguissola, Sofonisba (1528?-1625) , Bell, Vanessa (1879-

1961) , Chagall, Bella (1895-1944) , Kiki de Montparnasse (1901-1953) , Laurencin, 

Marie (1883-1956) , Mahler, Alma (1879-1964) , Morisot, Berthe (1841-1895) , Juel-

Przybyszewska, Dagny (1867-1901) , Siddal, Elizabeth (1829-1862) , Valadon, 

Suzanne (1865-1938) , Kobieta , Malarstwo europejskie , Malarze , Modelki i modele 

, Tematy i motywy , Esej 

Sygnatura:  WG-75  

                                  Nowości:  2021-12 

 

Ambitne, utalentowane, zdeterminowane – artystki, muzy, modelki, inspiratorki i protektorki twórców. Długo 

czekały, by zaistnieć w świecie sztuki zdominowanym przez mężczyzn. Wreszcie nadszedł ich czas. Suzanne 

Valadon, ulubiona modelka Renoira i Toulouse-Lautreca, porzuciła pozowanie mistrzom, żeby malować i zyskać 

sławę artystki. Berthe Morisot, choć zakochana w Éduardzie Manecie i zafascynowana jego sztuką, ze wszystkich 

sił starała się go nie naśladować. Komplementy, w których porównywano jej obrazy do jego dzieł, uznawała wręcz 

za zniewagę. Piękna Kiki, najsłynniejsza modelka dwudziestolecia, zawładnęła wyobraźnią i zmysłami paryskich 

artystów. Królowa Montparnasse’u nigdy nie nosiła bielizny, a sukienkę imitowała falbaną doszytą do rąbka 

płaszcza, żeby raz-dwa pozować nago. Vanessa  Bell  od  dzieciństwa  wiedziała, że  pragnie  być  malarką. Sławy  
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zazdrościła jej młodsza siostra, Virginia Woolf, która w utworach literackich wielokrotnie sięgała do fenomenu 

postaci siostry – pięknej, zmysłowej, utalentowanej. Nie wyobrażała sobie, żeby ktoś inny projektował okładki jej 

książek i malował portrety. Bella Chagall wtopiła się w malarską wizję swojego męża tak mocno, że pisał do niej: 

„Kiedy Ci się długo przyglądam, wydaje mi się, że jesteś moim dziełem”. Fascynujące opowieści o kobietach                 

z obrazów dopisują ważny rozdział do historii sztuki i emancypacji. Ich wkład do światowej kultury jest nie do 

przecenienia.  

 

 

 84. Koniec świata : krótki przewodnik po tym, co nas czeka / Bryan Walsh ; 

przełożył Grzegorz Kulesza.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, copyright 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cywilizacja , Futurologia , Klęski elementarne , Prognozy , 

Ziemia , Reportaż 

Sygnatura:  WG-001 

Nowości:  2021-12 

 

Co spowoduje nasze wyginięcie? Jak możemy ocalić siebie i naszą przyszłość? Bryan Walsh odpowiada na 

najważniejsze pytania, które musi zadać sobie ludzkość, by przetrwać. Koniec świata to fascynujący reportaż 

popularnonaukowy, który odkrywa złożoność problemu, jakim jest nieunikniony koniec świata. Od asteroid                   

i sztucznej inteligencji, przez superwulkany po wojnę nuklearną, autor przygląda się wszystkiemu, co może 

unicestwić nasz gatunek. Łowcy asteroid z NASA, detektywi chorób na tropie kolejnego zabójczego wirusa. 

Walsh rozmawia z mężczyznami i kobietami, których zadaniem jest wyobrazić sobie niewyobrażalne. Osobami na 

pierwszej linii działań prewencyjnych, aktywnie starającymi się zapobiec rozmaitym scenariuszom zagłady                   

w laboratoriach biotechnologicznych i centrach rządowych. Bryan Walsh analizuje zagrożenia zarówno naturalne, 

jak i stworzone przez nas samych. Szczegółowo opisuje prawdopodobieństwo tych katastrof i ich potencjalny 

wpływ na nasze życie. Korzystając z lat doświadczeń jako dziennikarz śledczy i korespondent naukowy dla 

magazynów „Time”i „Newsweek”, wskazuje też, jak najskuteczniej się uratować.  Czy mamy jakieś szanse?   

 

 

85. Krahelska. Krahelskie / Olga Gitkiewicz.- Wydanie pierwsze.- Warszawa : 

Dowody na Istnienie Wydawnictwo - Fudacja Instytutu Raportażu, 2021. 

(Seria Reporterska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Krahelska, Halina (1886-1945) , Krahelska, Krystyna (1914-

1944) , Krahelska, Wanda (1886-1968) , Kobieta , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-316.34/.35 

Nowości:  2021-12 

 

Krahelska. Krahelskie. Halina, Wanda, Krystyna. Trzy kobiety, jedno nazwisko, zbliżone lata aktywności, ta sama 

klasa społeczna. Często je mylono, dopisywano im nieistniejące pseudonimy, litery w nazwisku, przypisywano nie 

ich intencje, mieszano szczegóły biografii, jeden życiorys rozpisywano na trzy albo – częściej – trzy zlepiano               

w jeden. Tylko jak to opowiedzieć? – zastanawia się Olga Gitkiewicz. Halina Krahelska, legendarna inspektorka 

pracy, działaczka społeczna i komunistka. Kwestionowała każdy system, a na obiad podawała pogadankę                   

o zatrudnianiu dzieci w łódzkich fabrykach włókienniczych, choć przecież gotowała podobno znakomicie, goście 

chwalili zwłaszcza jej pieczyste, i piekła mazurki. Nikomu się nie kłaniała. Wanda Krahelska, zamachowczyni               

z dobrego domu, stała na balkonie w peruce, gdy ulicą jechał powóz carskiego namiestnika. Krystyna Krahelska 

użyczyła twarzy i ciała pomnikowi warszawskiej Syrenki i jak syrena była dzielna i jasna, a żaden dom nie był  jej 
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domem. Klisze, klisze. Więc jak to opowiedzieć? Może usunąć nietrafione epitety, spróbować znaleźć nowe, 

poddać się, spróbować raz jeszcze. Starać się o obiektywizm i dystans, a potem jednak oceniać. Przykładać 

współczesną miarę do niewspółczesnych zamiarów, bez pozwolenia czytać cudze listy, rewidować pamięć, tropić 

błędy, popełniać własne, wpadać w pułapki, gubić się w ślepych zaułkach pomylonych życiorysów, opowiadać. 

To jest książka o Halinie Krahelskiej i innych kobietach z rodziny Krahelskich. To jest książka o kliszach. 

Niektóre są prześwietlone.  

 

 

 86. Kreatywność i jakość w organizacji w aspekcie budowania wartości dla klienta / 

Justyna Majchrzak-Lepczyk, Joanna Rosak-Szyrocka, Aneta Sokół.- Wydanie 1. 

(dodruk).- Warszawa : CeDeWu, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jakość , Konsumenci (ekonomia) , Kreatywność , Obsługa 

klienta , Przedsiębiorstwo , Zarządzanie jakością , Polska , Monografia , Raport z 

badań 

Sygnatura:  WG-005 

Nowości:  2021-12 

 

1. ZNACZENIE WARTOŚCI DLA KLIENTA; 2. JAKOŚĆ W KSZTAŁTOWANIU WARTOŚCI DLA 

KLIENTA; 3. KREATYWNOŚĆ A WARTOŚĆ DLA KLIENTA; 4. WARTOŚĆ W OPINII KONSUMENTÓW 

I PRZEDSIĘBIORCÓW. 

 

 

87. Królestwa Karolingów : władza, konflikty, kultura 751-987 / Rosamond 

McKitterick ; tłumaczyli Bartosz Hlebowicz, Mateusz Wilk.- Warszawa : 

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Karolingowie (dynastia) , Frankowie , Wikingowie , Francja 

, Niemcy , Włochy , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-94(44) 

Nowości:  2021-12 

 

 

R. I. Źródła ; R. II. Od majordomów do królów Franków. Dojście do władzy Karolingów ; R. III. Podbój i konso-

lidacja: Pepin III i Karol Wielki ; R. IV. Instrumenty sprawowania władzy ; R. V. Ludwik Pobożny i Cesarstwo 

chrześcijańskie ; R. VI. Podstawy renesansu karolińskiego ; R. VII. Karol Łysy i obrona karolińskiej władzy 

królewskiej ; R. VIII. Nauka, wytwarzanie ksiąg i biblioteki: rozkwit renesansu karolińskiego ; R. IX. Normandia, 

Bretania i Flandria ; R. X. Odo i narodziny potęgi Robertynów ; R. XI. Nauka i monastycyzm w X wieku ; R. XII. 

Ostatni Karolingowie. 

 

 

 88. Królestwa Merowingów : władza, społeczeństwo, kultura : 450-751 / Ian Wood 

; tłumaczył Mateusz Wilk.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. 

(Korzenie Europy) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Merowingowie (dynastia) , Państwo Franków , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-94(4) 

Nowości:  2021-12 
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Jakimi władcami byli królowie z rodu Merowingów? Jaką rolę w polityce władców merowińskich odgrywał 

Kościół? W jakim stopniu państwo Franków było sukcesorem cesarstwa rzymskiego? Ian Wood, wysoko ceniony 

historyk zajmujący się dziejami wczesnośredniowiecznej Europy, w barwny i zajmujący sposób przedstawia histo-

rię dynastii Merowingów. Dokonuje analizy źródeł i rekonstruuje najbardziej prawdopodobny przebieg wydarzeń. 

 

 

89. Księżyc od nowiu do nowiu : dziennik hiperpodróży / Martín Caparrós ; przełożyła 

Marta Szafrańska-Brandt.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Afrykanie , Emigranci , Trudne sytuacje życiowe , Uchodźcy , 

Francja , Hiszpania , Holandia , Liberia , Mołdawia , Zambia , Reportaż fabularny 

Sygnatura:  WG-314 

Nowości:  2021-12 

 

 

Hiperpodróż autora Głodu śladami wykluczenia, biedy i cierpienia Martín Caparrós na zlecenie Organizacji 

Narodów Zjednoczonych ma w krótkim czasie odwiedzić kilkanaście miejsc na świecie. W każdym z nich spotyka 

się z ludźmi naznaczonymi migracją. To ofiary wykluczenia i wojen. Zadaniem argentyńskiego dziennikarza jest 

spisanie przeprowadzonych rozmów i nadanie im formy obiektywnych reportaży. Coś jednak każe reporterowi 

postępować niezgodnie z narzuconymi odgórnie instrukcjami… Kiszyniów w Mołdawii. Natalia przeszła piekło. 

Jej mąż sprzedał ją albańskim handlarzom żywym towarem. Trafiła do domu publicznego w Libanie. Udało jej się 

uciec, teraz próbuje zapomnieć. Monrovia w Liberii. Richard jako jedyny ocalały członek rodziny nie otrzymał 

amerykańskiej wizy, marzy o tym, aby uciec z kraju, w którym przeżył kilka wojen domowych. Widział, jak 

rebelianci zabijali bliskie mu osoby i wypijali ich krew. Amsterdam. Jadiya jest Holenderką urodzoną w rodzinie 

marokańskich imigrantów. Ma dwie ojczyzny, ale żadna z nich nie chce jej w pełni zaakceptować. Martín 

Caparrós w Księżycu… okazuje się reporterem w najwyższej formie. Podobnie jak w głośnym Głodzie także w tej 

książce poszerza granice gatunku. Argentyńczyk opowiada historie spotkanych ludzi i miejsc, a jednocześnie 

zastanawia się nad sobą. Czy on – człowiek Zachodu – kiedykolwiek zrozumie, co to znaczy być wykluczonym? 

Jak zachować się w obliczu takiego cierpienia? I dlaczego pod jednym księżycem dzieją się tak nieprawdo-

podobne rzeczy? Wstrząsająca – i jak zawsze w przypadku Caparrósa – bardzo potrzebna książka.  

 

 

 90. Kurierka : historia kobiety, która mogła zatrzymać Holocaust / Stanisław Zasada.- 

Warszawa : Agora, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rzepecka, Władysława Krystyna (1925-2017) , Auschwitz-

Birkenau (niemiecki obóz koncentracyjny ; budynki) , II wojna światowa (1939-1945) 

, Obozy koncentracyjne , Holokaust , Spisek , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(100)"1939/1945"::341.322.5 

Nowości:  2021-12 

 

Waszyngton, Biały Dom. Wysłannik polskiego rządu na emigracji rozmawia z Franklinem Delano Rooseveltem, 

prezydentem Stanów Zjednoczonych. Temat rozmowy: sytuacja w okupowanej Polsce i zagłada Żydów. Emisa-

riusz nazywa się Jan Kozielewski, ale używa nazwiska Karski. Jan Karski. To dla niego ładna dziewczyna                      

z okładki, Władysława Rzepecka, wyprawiła się pół roku wcześniej w niebezpieczną podróż. Wiozła dowody 

niemieckich zbrodni w Auschwitz. Wcześniej zdobyli je i wywieźli z obozu - ich ucieczka była jedną z najbardziej 

brawurowych w historii Auschwitz - członkowie obozowego ruchu oporu zorganizowanego przez Witolda Pilec-

kiego. Karski miał się zapoznać z tymi materiałami i namówić Roosevelta, żeby powstrzymał Holocaust. 

Stanisław Zasada w swojej książce odkrywa nieznany i  pełen  zagadek  epizod  II  wojny  światowej,  który  mógł  
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odmienić jej przebieg. Ale też w niezwykle barwny i brawurowy sposób opowiada o ruchu oporu w najstrasz-

liwszym z obozów koncentracyjnych oraz ludziach, którzy próbowali nieść pomoc więźniom za drutami. W tym 

reportażu historie anonimowych dotąd bohaterów krzyżują się z losami legend z czasów wojny. Wszystkie 

okazują się tak samo ważne.  

 

 

 91. Lajla znaczy noc / Aleksandra Lipczak.- Kraków : Karakter, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arabowie , Chrześcijanie , Dziedzictwo kulturowe , Hiszpanie 

, Muzułmanie , Społeczeństwo , Wielokulturowość , Żydzi , Andaluzja (Hiszpania ; 

kraina historyczna) , Andaluzja (Hiszpania ; wspólnota autonomiczna) , Esej , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(460) 

Nowości:  2021-12 

 

"Z naszej historii można pić na różne sposoby" - mówi jeden z bohaterów książki. Przez osiem wieków na 

południu Hiszpanii istnieje założony przez Arabów wielokulturowy byt polityczny współtworzony przez 

muzułmanów. Żydów i chrześcijan. Średniowieczne Kordoba, Sewilla i Toledo to tętniące życiem metropolie, do 

których z całego świata ściągają kupcy, naukowcy i artyści. Tu wykonuje się pierwszy zabieg tracheotomii                     

i rozwija astronomię, tu tworzy się wspaniałe biblioteki, tłumaczy greckich filozofów, pisze wielojęzyczną poezję, 

a polityką zagraniczną na muzułmańskim dworze kieruje żydowski dyplomata. W książce rozpięte między historią 

a współczesnością i między esejem a reportażem autorka dekonstruuje popularne symbole Historii (flamenco, 

mozaiki, plamy), odsłaniając ich muzułmańsko-arabskie korzenie. Pokazuje, jak dzisiaj Andaluzja obchodzi się ze 

swym dziedzictwem. Koegzystencja, spotkanie tak zwanego Zachodu z tak zwanym islamem, płynność granic, ale 

też fundamentalizm, wypędzenia, egzorcyzmowanie innych... Al-Andalus to polimpsest, który przydaje się                    

w myśleniu o dzisiejszym świecie.  

 

 

 92. Lodowate kąpiele : szwedzki poradnik bezpiecznego morsowania / Linda 

Ahlgren, Linda Vagnelind ; tłumaczenie Patrycja Włóczyk.- Kraków : Znak 

Koncept - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chłód , Fizjologia człowieka , Kąpiele zimowe , Wpływ na 

zdrowie , Szwecja , Poradnik 

Sygnatura:  WG-612 

Nowości:  2021-12 

 

Nie musicie być maniakami zdrowego stylu życia i fanatykami ćwiczeń, by rozpocząć przygodę z morsowaniem. 

Potrzebujecie jedynie odrobiny ciekawości i chęci doświadczenia czegoś nowego. Morsowanie zmieni wasze 

życie! Od czego zacząć morsowanie? Jak fizycznie i psychicznie przygotować się na  szok  termiczny?  Jak  długo  

pozostawać w wodzie? Czy zanurzać głowę? W jaki sposób szybko rozgrzać się po wyjściu z wody? Praktyczny 

poradnik, który trzymasz w rękach zawiera odpowiedzi na wszystkie te pytania. Linda Ahlgren i Linda Vagnelind 

to szwedzkie ekspertki, dla których morsowanie to nie tylko aktywność fizyczna, ale przede wszystkim styl życia    

i sposób na obcowanie z naturą. Autorki dają cenne, praktyczne rady wynikające z lat doświadczenia w morso-

waniu, pomagają osiągnąć maksymalne korzyści z lodowatych kąpieli i inspirują do pozytywnych zmian.  
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93. Logistyka / Bogdan Klepacki (red.) ; autorzy: Joanna Domagała [i 19 

pozostałych].- Warszawa : CeDeWu, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Logistyka , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-005 

Nowości:  2021-12 

 

 

 

Cz. I. ISTOTA I ROZWÓJ LOGISTYKI; Cz. II. PODSTAWOWE OBSZARY DZIAŁAŃ LOGISTYCZNYCH; 

Cz. III. LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE; Cz. IV. PROJEKTOWANIE I FUNKCJONOWANIE SIECI 

ORAZ SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH; Cz. V. METODY I TECHNIKI WSPOMAGAJĄCE PODEJMO-

WANIE DECYZJI LOGISTYCZNYCH; Cz. VI. WSPÓŁCZESNE KIERUNKI ROZWOJU LOGISTYKI. 

 

 

 94. Lwice trenują inaczej : jak dopasować dietę i treningi do kobiecej fizjologii / 

Stacy T. Sims ; przekład: Patrycja Przełucka ; [ilustracje: Paige Vickers].- Łódź : 

Galaktyka, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fizjologia człowieka , Kobieta , Trening wytrzymałościowy 

, Wydolność fizyczna , Poradnik 

Sygnatura:  WG-796 

Nowości:  2021-12 

 

Nie jesteśmy małymi mężczyznami. Przestańmy więc jeść i trenować tak, jakbyśmy nimi były. Większość planów 

treningowych i dietetycznych opracowano z myślą o mężczyznach. Nic więc dziwnego, że tak wiele z nas                 

z trudem wykorzystuje swój potencjał. Lwice trenują inaczej to przewodnik stworzony specjalnie dla aktywnych 

kobiet. Dzięki niemu nauczysz się, jak dostosować żywienie, nawadnianie i treningi tak, aby współdziałać                 

z własną fizjologią. Doktor Stacy T. Sims, fizjolog wysiłku i dietetyk, podpowie ci, co zrobić, by zostać 

biohakerką własnego ciała i mieć jak najlepsze wyniki sportowe. Z tą książką osiągniesz nowy poziom sprawności 

fizycznej, budując beztłuszczową masę mięśniową tam, gdzie jej najbardziej potrzebujesz, wzmacniając kości oraz 

zwiększając swoją wytrzymałość i moc. Znajdziesz w niej również plany posiłków opracowane pod kątem konkre-

tnych celów, przepisy na odżywcze dania, wspomagające optymalizację składu ciała oraz porady żywieniowe 

dostosowane do każdego etapu treningu i regeneracji. Autorka poświęciła osobne rozdziały kwestiom związanym 

ze zmianami, jakie zachodzą w ciele kobiety w czasie ciąży i w okresie menopauzy. Bez względu na to, jaki rodzaj 

aktywności uprawiasz – bieganie, kolarstwo, sporty terenowe, triathlon – ta książka jest dla ciebie, jeśli chcesz, by 

twoje ciało było zdrowsze i sprawniejsze. Dzięki dr Sims wiemy zdecydowanie więcej o tym, jak kobiece ciało 

funkcjonuje podczas aktywności fizycznej.  

 

 95. Łańcut w obiektywie Edwarda Sońskiego = Łańcut on photographs by Edward 

Soński / [opracowanie redakcyjne, korekta i teksty Małgorzata Kuźniar ; zdjęcia 

Edward Soński].- Rzeszów : Wydawnictwo Edytorial, 2016. 

 

Hasła przedmiotowe:  Fotografia polska , Łańcut (woj. podkarpackie) , Album 

Sygnatura:  WG-72(438) 

Nowości:  2021-12 
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Rynek i Plac Sobieskiego ; Kościół farny ; Cmentarz ; Synagoga ; Muzeum-Zamek w Łańcucie ; Sokół ; Domy, 

kamienice i wille ; Muzeum Gorzelnictwa ; MBP Łańcut ; MDK Łańcut ; MOSiR Łańcut ; Wydarzenia kulturalne. 

 

 

 96. Łemkowie : losy zaginionego narodu / Marek A. Koprowski.- Wydanie 2.- 

Poznań : Wydawnictwo Replika, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gocz, Maria (1943- ) , Gocz, Teodor (1929-2018) , Grupy 

etniczne , Łemkowie , Języki wschodniosłowiańskie , Wysiedlanie , Polska , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-323(438) 

Nowości:  2021-12 

 

Łemkowie stanowią pełnoprawny naród o własnej, odrębnej kulturze i tożsamości. Są też narodem mocno 

skrzywdzonym. Mieszkali w Karpatach od wieków. Jednak po II wojnie światowej i po przesiedleniu do ZSRR,              

a także na polskie Ziemie Odzyskane, utracili swoją ojczyznę. I choć nadal istnieje sznsa na ich renesans, napo-

tykają oni liczne przeszkody. Książka zawiera obszerny, a zarazem niezwykle przystępnie napisany szkic history-

czny dotyczący dziejów tej nacji od połowy XIX w. do chwili obecnej. Ponadto znalazły się  w niej bezpośrednie 

relacje rodowitych Łemków - Teodora i Marii Goczów z Zyndranowej koło Dukli w Beskidzie Niskim, twórców 

Muzeum Kultury Łemkowskiej oraz Bogdana Gambala, działacza Ruskiej bursy w Gorlicach.  

 

 

 97. Maria Tudor : pierwsza królowa Anglii / Anna Whitelock ; przełożyła Beata 

Biały.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, copyright 2019. 

(Biografie Sławnych Ludzi) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Maria I (królowa Anglii ; 1516-1558) , Władcy , Anglia 

(Wielka Brytania) , Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052A/Z-Maria I 

Nowości:  2021-12 

 

 

Nowa biografia pierwszej kobiety na tronie Anglii, zwanej przez swoich protestanckich oponentów Krwawą Mary. 

Podczas rządów królowa próbowała związać Anglię z Hiszpanią i naprawić relacje z Kościołem katolickim po 

zerwaniu ich ze Stolicą Apostolską przez Henryka VIII. Anna Whitelock przedstawiła ją jako zaradną władczynię 

kierującą państwem w okresie niepokojów i kryzysów nie tylko wewnętrznych, lecz także w polityce zagranicznej.  

 

 

 98. Marlene Dietrich : prawdziwe życie legendy kina / Maria Riva ; tłumaczenie 

Dorota Pomadowska, Monika Skowron, Natalia Wiśniewska.- Kraków : Znak Litera 

Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dietrich, Marlene (1901-1992) , Riva, Maria (1924- ) , 

Aktorzy niemieccy , Matki i córki , Piosenkarze niemieccy , Niemcy , Stany 

Zjednoczone (USA) , Biografia , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-791.071A/Z-Dietrich M.  

Nowości:  2021-12 
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HISTORIA KOBIETY, KTÓRA ROBIŁA WSZYSTKO, CO CHCIAŁA (Z KAŻDYM, Z KIM CHCIAŁA).  

"Kiedy mówiła, inni jej słuchali. Kiedy się poruszała, wszyscy patrzyli. Miałam trzy lata, gdy dotarło do mnie, że 

nie mam matki – ja należę do Jej Wysokości."  Maria Riva – jedyne dziecko Marlene Dietrich – od najmłodszych 

lat towarzyszyła matce na przyjęciach i w aktorskiej garderobie. Na planie filmowym zawsze czekała w gotowości 

z lusterkiem do poprawienia makijażu. Nikt nie znał Marlene tak jak jej córka. Ikona stylu, królowa życia                 

i toksyczna matka. Perfekcjonistka z wielkim ego, która nie cofała się przed niczym. Zagrała w pierwszej filmowej 

scenie pocałunku dwóch kobiet, a do stworzenia idealnego kostiumu zdobyła ubrania męskich prostytutek z ulic 

Berlina. Jej urokowi ulegli Ernest Hemingway i Gary Cooper. Uwiodła kochankę Grety Garbo, romansowała                  

z Édith Piaf. Na złość Goebbelsowi zrzekła się niemieckiego obywatelstwa. Uwielbiała diamenty i futra, zajadała 

się frankfurterkami i gęsim smalcem, była uzależniona od soli przeczyszczających. Błyskotliwie nakreślony 

portret gwiazdy wszechczasów i epicka panorama złotej ery Hollywood. W tej wyjątkowej biografii osobiste 

wspomnienia autorki przeplatają się z mało znanymi faktami z życia elit oraz fragmentami prywatnej korespo-

ndencji i pamiętników gwiazdy. Książka napisana z pazurem i szalenie dowcipna, pełna ciepła i szczera aż do 

bólu.   

 

 

 99. Mediacje : podstawy prawne i praktyka stosowania / Joanna Filaber (red. 

nauk.).- Warszawa : CeDeWu, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mediacja (prawo) , Prawo administracyjne , Prawo cywilne , 

Prawo karne , Prawo medyczne , Prawo pracy , Polska , Materiały pomocnicze , 

Opracowanie , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-347  

Nowości:  2021-12 

 

CZ. I. MEDIACJE W OBSZARZE PRAWA ADMINISTRACYJNEGO; CZ. II.  MEDIACJE W OBSZARZE 

PRAWA PRACY; CZ. III. MEDIACJE A CYWILNE POSTĘPOWANIE SĄDOWE; CZ. IV. MEDIACJE                

W OBSZARZE PRAWA KARNEGO; CZ. V. MEDIACJE W OBSZARZE OPIEKI ZDROWOTNEJ I BŁĘDÓW 

MEDYCZNYCH. 

 

100. Michael Collins / Tim Pat Coogan ; przełożyła Anna Dorota Kamińska.- 

Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2020. 

(Biografie Sławnych Ludzi) 

 

Hasła przedmiotowe:  Collins, Michael (1890-1922) , Irlandzka Armia 

Republikańska (IRA) , Dowódcy , Partyzanci , Politycy , Przywódcy i głowy państw 

, Irlandia , Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052A/Z-Collins M. 

Nowości:  2021-12 

Michael Collins (1890-1922) to dziś w Irlandii (i nie tylko) postać legendarna. Uczestnik Powstania 

Wielkanocnego (1916), brytyjski więzień, jeden z dowódców Irlandzkiej Armii Republikańskiej w prowadzonej  

w latach 1919-1921 partyzanckiej wojnie z Wielką Brytanią, uczestnik delegacji negocjującej z Londynem traktat 

pokojowy, w wyniku którego powstało Wolne Państwo Irlandzkie, w końcu szef rządu tymczasowego i naczelny 

wódz armii irlandzkiej. Zginie w przydrożnej zasadzce jako ofiara wojny domowej, która wybuchła pomiędzy 

zwolennikami i przeciwnikami dalszej walki z Anglikami. Barwny życiorys tego niezwykłego człowieka (tak                 

w sferze prywatnej, jak i politycznej) Pat Coogan ? doskonały warsztatowo historyk i świetny narrator ? umieszcza 

na szerokim tle irlandzkiej historii. Czytelnik poznaje dzięki temu nie tylko poglądy i dokonania tytułowego 

bohatera, ale zyskuje też ogólną wiedzę dotyczącą uwarunkowań i etapów drogi, która prowadziła Irlandczyków 

ku niepodległości.  



130 
 

 101. Miejski grunt : 250 lat polskiej gry z nowoczesnością / Rafał Matyja.- Kraków : 

Wydawnictwo Karakter, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Architektura polska , Budownictwo miejskie , Ludność 

miejska , Miasta , Modernizacja , Socjologia miasta , Urbanizacja , Polska , 

Monografia 

Sygnatura:  WG-94(438) 

Nowości:  2021-12 

 

W głośnej książce "Wyjście awaryjne" Rafał Matyja postulował, by opowiedzieć naszą historię na nowo - nie 

przez pryzmat podbojów i powstań, ale budowy miast, tworzenia instytucji, ewolucji stylu życia. Nie tylko                       

z perspektywy Warszawy, ale też Śląska, Pomorza czy Małopolski. Dopiero takie ujęcie, zdecentralizowane i sku-

pione na modernizacji, pozwoli nam lepiej zrozumieć miejsce, w którym żyjemy, i to, kim jesteśmy. W nowej 

książce autor podejmuje rzucone przez siebie wyzwanie. I opowiada fascynującą historię naszych ziem, ze 

szczególnym uwzględnieniem miast, w kontekście rozwoju całej Europy. Czerpie z setek trudno dostępnych 

źródeł, zestawia dane, pozwala wyobrazić sobie, jak tworzyły się zręby nowoczesności i jak wpływało to na 

codzienne życie mieszkańców - od rewolucyjnego wynalazku dyliżansu po szybką kolej, od organizacji poczty po 

informatyzację. Równolegle z opowieścią historyczną, obfitującą w barwne, nieraz zdumiewające przykłady, autor 

rozwija metarefleksję nad tym, co w największym stopniu odcisnęło piętno na nas jako społeczeństwie i sposobie, 

w jaki postrzegamy państwo.   

 

 

 102. Mieszkaj boho : dobre wibracje w twoim domu / Justina Blakeney ; zdjęcia 

Dabito ; tłumaczenie Maria Kabat.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boho-chic , Mieszkania , Projektowanie wnętrz , 

Wyposażenie mieszkań , Poradnik , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-643/645  

Nowości:  2021-12 

 

Odryj magię wnętrz boho. Po fascynacji surowym, skandynawskim pięknem czas na wnętrza w stylu boho! Otocz 

się soczystymi barwami, egzotycznymi wzorami i oryginalnymi dodatkami. Zaproś do swojego domu energię 

płynącą z roślin, zanurz się w słodkim zapachu kokosa lub białej szałwii, wypełnij swoje mieszkanie kojącym 

zmysły światłem. Stwórz raj we własnych czterech ścianach! Zawarte w książce kwestionariusze pomogą ci 

zdefiniować,  jakie  wnętrze  najlepiej   pasuje   do  twojej   osobowości,  a  kolejne  części  -  Przejrzystość,  Flow, 

Duchowość, Wzrost, Harmonia - pokażą, jak bez pomocy architekta i bez milionowego budżetu, dzięki własnej 

intuicji i wyobraźni, stworzyć piękny i wyjątkowy dom. Justina Blakeney, założycielka znanej amerykańskiej 

marki Justina Blakeney Home, instagramerka, którą obserwuje 1,4 miliona osób, pokazuje, na czym polega magia 

wnętrz boho, a także uczy, jak dobierać kolory i dodatki, by wywoływały pozytywne emocje, oraz jak nadać 

wnętrzom unikatowy rytm. Planuj z wyobraźnią - dekoruj z sercem - mieszkaj boho.  
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 103. Między cyfrowymi tubylcami a imigrantami : retoryka polskiej blogosfery / 

Małgorzata Bulaszewska.- Warszawa : CeDeWu, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Blog , Blogerzy , E-wizerunek , Kobieta , Komunikacja 

internetowa , Społeczności internetowe , Wideoblog , Polska , Opracowanie , Raport 

z badań 

Sygnatura:  WG-07  

Nowości:  2021-12 

 

Przedmiotem publikacji są sposoby komunikowania stosowane przez producentki treści popkulturowych o tema-

tyce lifestyle'owej zamieszczanych w Sieci przez blogerki i vlogerki, wywodzące się z dychotomicznie 

przeciwstawionych sobie grup: digital natives oraz digital immigrants. Analizując aktywność przedstawicielek obu 

tych grup oraz na podstawie przeprowadzonych wywiadów, Autorka: • ustala ich pozycję w Sieci oraz sprawdza, 

czy istnieją różnice komunikacyjne pomiędzy nimi • zastanawia się nad swoistością realizowanych przez nie 

produkcji • podejmuje dyskusję nt. stereotypów w postrzeganiu wyglądu kobiet • szuka odpowiedzi na pytanie                

o potrzeby życiowe, jakie próbują zaspokoić swoją działalnością producentki owych treści • bada, na ile potencjał 

aktywności w Sieci przedstawicielek obu grup może być przekuty w kapitał ekonomiczny i symboliczny • 

podejmuje tematykę potencjału tworzenia wirtualnych wspólnot przez blogerki/vlogerki • sprawdza, czy sposoby 

komunikacyjne blogerek oraz tematyka wpisów uległy zmianie ze względu na pandemię oraz współczesną 

sytuację społeczno-kulturową. 

 

 

104. Miłość i sława : dziennik : Tyczyn 1926-1932 / Franciszek Kotula ; 

[opracowanie redakcyjne Krzysztof Ruszel].- Rzeszów : [wydawca nieznany], 

2021 (Mitel). 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kotula, Franciszek (1900-1983) , Nauczyciele , Rzeszów 

(woj. podkarpackie ; okolice) , Tyczyn (woj. podkarpackie, pow. rzeszowski, gm. 

Tyczyn) , Dzienniki 

Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Kotula F. 

Nowości:  2021-12 

 

 

[Ze "Wstępu"]: Publikacja dziennika Franciszka Kotuli z lat 1926-1932 stwarza wyjątkową okazję do poznania 

złożonego procesu formowania się osobowości znanego regionalisty i historyka kultury ludowej, autora wielu 

poczytnych książek. [...]. Franciszek Kotula urodził się w 1900 r. w Głogowie Małopolskim, miasteczku 

położonym kilkanaście kilometrów na północ od Rzeszowa. [...]. W dzienniku znalazły się wspomnienia z dzieciń-

stwa upływającego na wykonywaniu różnych zajęć w gospodarstwie [...]. Po maturze F. Kotula rozpoczął pracę 

jako nauczyciel, najpierw przez dwa lata w Straszydlu w powiecie rzeszowskim, a następnie od 1922 r. w rodzin-

nym Głogowie. W 1928 r. otrzymał płatny urlop i wyjechał na roczny Kurs Nauczycielski w Toruniu. [...]. Po 

powrocie z Torunia w 1929 r. F. Kotula został przeniesiony do szkoły siedmioklasowej w Tyczynie. Pracę                   

w miasteczku nieco większym aniżeli rodzinny Głogów i  położonym  bliżej  Rzeszowa,  potraktował  jako  awans  

w zawodzie nauczyciela. Uczył języka polskiego, historii i geografii oraz dodatkowo prowadził zajęcia z robót 

ręcznych oraz gimnastyki. Po trzech latach wyróżniającemu się nauczycielowi zaproponowano zatrudnienie                    

w Rzeszowie. Od nowego roku szkolnego 1932 F. Kotula rozpoczął pracę w szkole nr 1 im. A. Mickiewicza przy 

ulicy Bernardyńskiej. 
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 105. Ministerstwo Prawdy : biografia Roku 1984 Orwella / Dorian Lynskey ; 

przełożył Grzegorz Kulesza.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, copyright 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Orwell, George (1903-1950) , Orwell, George (1903-1950). 

Rok 1984 , Dystopia , Literatura angielska , Powieść , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-821.111(091) 

Nowości:  2021-12 

 

Dzięki ostatniej powieści George Orwell stał się ikoną współczesnego świata. Spisane przez niego idee weszły do 

języka, a w erze nieustannej obserwacji, fake newsów i politycznych podziałów wydają się szczególnie aktualne. 

Kulturowy wpływ "Roku 1984" widać w najważniejszych dziełach ostatnich siedemdziesięciu lat. Orwellem 

inspirowali się między innymi: Margaret Atwood w "Opowieści podręcznej", Terry Gilliam w "Brazil", Alan 

Moore i David Lloyd w "V jak Vendetta" czy David Bowie w "Diamentowych psach". Nie wspominając o forma-

cie reality show z Big Brotherem na czele. Dorian Lynskey próbuje zrozumieć, co wpłynęło na Orwella podczas 

pisania "Roku 1984". Przygląda się doświadczeniom pisarza z hiszpańskiej wojny domowej i bombardowanego 

przez nazistów Londynu. Uważnie bada jego poglądy polityczne i literackie obrazy dystopii czy utopii, z których 

Orwell czerpał. Wyjaśnia, co sprawiło, że książka stała się tak wielkim fenomenem w dniu premiery i analizuje, 

jak zmieniał się jej odbiór przez ostatnie dekady. "Ministerstwo Prawdy" to fascynujące studium poświęcone 

jednemu z najważniejszych dzieł literatury współczesnej. Lynskey po mistrzowsku pokazuje, jak historia może 

kształtować fikcję i jak fikcja może wpływać na historię.   

 

 

 106. Mistrz : Tadeusz "Teddy" Pietrzykowski / rękopisy i opowieści ojca z 

Auschwitz zebrała Eleonora Szafran.- Warszawa : Ringier Axel Springer Polska, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pietrzykowski, Tadeusz (1917-1991) , Auschwitz-Birkenau 

(niemiecki obóz koncentracyjny) , Bokserzy , Niemieckie nazistowskie obozy 

koncentracyjne , Ruch oporu , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(100)"1939/1945"::341.322.5 

Nowości:  2012-12 

 

„MISTRZ” PRZYWRACA PAMIĘĆ O LEGENDARNYM POLSKIM BOKSERZE, MISTRZU WSZECH WAG 

AUSCHWITZ. Nikt przed nim tego nie zrobił. Żaden z wycieńczonych szeregowych więźniów nie odważył się 

walczyć z silniejszymi, dobrze odżywionymi obozowymi kapo. „Teddy” pamiętał jednak, czego przed wojną 

nauczył go Papa Stamm: trzeba walczyć do końca. Zwycięstwa „Teddy’ego” na obozowych ringach to nie była 

tylko wygrana walka bokserska, to był pokaz niezłomności i nadzieja dla tysięcy więźniów, którzy patrzyli „jak 

Polak bije Niemca” i widzieli w tym zapowiedź zwycięstwa i końca wojny. Ta książka to dokument pamięci. 

„Teddy” sam opowiada, co przeżył i widział. Jego historie trzymają w napięciu, nieraz budzą przerażenie, czasem 

głębokie wzruszenie szlachetną postawą współwięźniów albo zaciekawienie uczuciem rodzącym się w obozowym 

piekle. Relacje o niezwyciężonym „Teddym” pojawiają się we wspomnieniach byłych więźniów Auschwitz, ale 

on sam dotąd żył w cieniu swoich niewiarygodnych zwycięstw. Niezwykle skromny,  pogodny  człowiek  –  heros  

w skórze antybohatera – przez lata snuł swoje opowieści tylko w gronie rodziny i przyjaciół. Odnalezienie 

zielonego brulionu z zapiskami pozwoliło nareszcie oddać głos mistrzowi.  
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 107. Mobutu / Jean-Pierre Langellier ; przełożyła Grażyna Majcher.- Warszawa : 

Państwowy Instytut Wydawniczy, copyright 2019. 

(Biografie Sławnych Ludzi) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mobutu Sese Seko (1930-1997) , Politycy , Prezydenci , 

Demokratyczna Republika Konga , Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052A/Z-Mobutu Sese Seko 

Nowości:  2021-12 

 

Biografia jednego z najsłynniejszych dyktatorów afrykańskich, zwanego „królem Zairu”. Przez trzydzieści dwa 

lata (1965?1997) Mobutu rządził żelazną ręką Kongiem/Zairem. Przejął władzę pośród narastającego chaosu 

wojny domowej i oddalił groźbę rozpadu państwa, lecz umacniając swą dyktaturę pogrążył kraj na nowo w morzu 

krwi, korupcji i bezwstydnym drenażu wszelkich zasobów. Jednocześnie jednak ten władca strojny w skórę 

lamparta nie był zwykłym tyranem. Przyjmując rolę przyjaciela Zachodu w okresie zimnej wojny odegrał 

niebagatelną rolę strategiczną, co nie przeszkadzało mu sięgać po wzorce rodem z maoistowskich Chin lub Korei 

Północnej (by wspomnieć tylko o groteskowym przydomku, który w całości brzmiał: „Wszechmocny wojownik, 

który pozostawia za sobą ogień i kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa, a nic ani nikt nie może go zatrzymać” czy 

entuzjastycznym przeprowadzaniu rewolucji kulturalnej w duchu „autentyczności” – oczywiście pod światłym 

przewodnictwem Najwyższego Przewodnika). W umacnianiu zairskiego systemu, który doczekał się własnej 

nazwy – kleptokracja – miały swój udział kilkusettysięczne rzesze urzędników, nikt jednak nie mógł się równać              

z jego twórcą. Doprowadziwszy kraj do zapaści gospodarczej musiał w końcu opuścić ojczyznę w niełasce, by 

umrzeć na wygnaniu, a wszystko to miało miejsce raptem dwadzieścia lat temu.  

 

 

 108. Moda vintage : jak pokochać ubrania z drugiej ręki : second handy, vintage 

shopy i cała reszta / Aleksandra Zawadzka.- Warszawa : Słowne - Burda Media 

Polska, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Moda , Odzież używana , Sklepy , Vintage , Poradnik 

Sygnatura:  WG-391 

Nowości:  2021-12 

 

 

Ta książka pomoże Wam kupować ubrania i dodatki w lumpeksach, sklepach vintage oraz aplikacjach i dbać                   

o nie, by służyły jeszcze dłużej. Nauczycie się odróżniać podróbki od oryginałów, datować rzeczy, czytać metki             

i poznawać tkaniny po dotyku. Przeczytacie, jak działają second handy i skąd w ogóle wzięła się moda na vintage, 

a także zobaczycie jak kształtowały się trendy w poszczególnych dekadach. Poznacie też dziewczyny, które 

pokochały drugi obieg i zgodziły się otworzyć przed Wami swoje szafy pełne skarbów. To praktyczny przewodnik 

po modzie z drugiej ręki, którego nie może zabraknąć podczas Waszej pierwszej lub kolejnej wizyty w lumpeksie.  

 

 109. Moja lewa joga / Paulina Młynarska.- Warszawa : Prószyński i S-ka - 

Prószyński Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Młynarska, Paulina (1970- ) , Dziennikarze , Joga , 

Samorealizacja , Społeczeństwo , Polska , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-796.4 

Nowości:  2021-12 
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Masz po cichu ochotę na spotkanie z jogą, ale jednocześnie towarzyszy Ci nieodparte wrażenie, że joga to 

karkołomne wygibasy na markowej macie w modnych ciuchach pośród wonnych kadzidełek? Do tego z zażeno-

waniem oglądasz kolejne celebrytki, które ogłaszają światu, że zmieniają swoje życie dla jogi? Odmieniane przez 

wszystkich słowo JOGA powoduje, że nie już wiesz, czym ta joga tak naprawdę jest? Jeśli tak, to ta książka jest 

właśnie dla Ciebie. Paulina Młynarska bardzo szczerze opowiada o swojej drodze - dzięki regularnej praktyce jogi 

- od bólu, lęku i traumy do wolności, dobroci i łagodności. Od czego zacząć? Jak poznać jogicznych szarlatanów                 

i oszustów? Jak krok po kroku iść ścieżką ku mądrości, nie traktując wszystkiego zbyt serio? "Moja lewa joga" to 

osobista opowieść o jodze, która niesie zmianę. Ale i o przełomowym, pandemicznym czasie, w którym radzenie 

sobie ze zmianą okazuje się kluczowe. Bez udawania, że obędzie się bez popełniania błędów, walki o siebie                    

i zmęczenia. I jak zawsze u Pauliny Młynarskiej - z humorem, ironią i nieco politycznie. Bo to jest jej… lewa 

joga. Dasz się zaprosić na matę?   

 

 

 110. Mroczny Eros : pypcie na języku polityki / Michał Rusinek.- Warszawa : 

Wydawnictwo Agora, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Humor , Język polski , Polityka , Polska , Felieton 

Sygnatura:  WG-811.162.1  

Nowości:  2021-12 

 

 

 

NOWA KSIĄŻKA MICHAŁA RUSINKA PO PYPCIACH NA JĘZYKU, NIEDORAJDZIE I ZERZE ZAHA-

MOWAŃ CZAS NA MROCZNEGO EROSA. O PYPCIACH W JĘZYKU POLITYKI. Powiedzmy to sobie od 

razu, żeby nie było niedomówień: nie jestem ani specjalistą od języka polityki, ani tym bardziej jego miłośnikiem. 

Język ten jednak ma pewną cechę wspólną z piosenkami disco-polo, którym w dużej części poświęciłem 

poprzednią książkę. Otóż ani jednego, ani drugiego nie da się nie słyszeć. Wpadłem więc na pewien pomysł: żeby 

się przed nim bronić, żeby nie zaczął on infekować mojego języka, postanowiłem - wprost przeciwnie - uważniej 

się w niego wsłuchiwać, brać pod lupę poszczególne jego frazy, interpretować, psychoanalizować i dekonstru-

ować. Mam poczucie, że w ten sposób wzmacniam własny układ odpornościowy, bo w jakimś sensie rozbrajam 

ten nieznośny język - także śmiechem. Jeśli zdecydują się Państwo tę książkę przeczytać, to istnieje prawdopodo-

bieństwo (badania laboratoryjne w toku, efektów ubocznych nie stwierdzono), że i Państwa układ odpornościowy 

zostanie wzmocniony. – MICHAŁ RUSINEK  

 

 

 111. Mróz, głód i wszy : życie codzienne Wyklętych : na podstawie relacji żyjących 

żołnierzy / Stanisław Płużański.- Warszawa : Fronda, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Partyzanci , Podziemie polityczne i zbrojne (1944-1956) , 

Żołnierze wyklęci , Życie codzienne , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438).083 

Nowości:  2021-12 

 

 

 

Pierwsza książka traktująca o codzienności bytowania żołnierzy podziemia antykomunistycznego po II wojnie 

światowej. Opowiemy o jednostkach działających w ramach obozu poakowskiego, narodowego, jak i stanowią-

cych niezależne oddziały wojskowe. Poznajemy ekstremalne warunki życia partyzantów, ich ubiór, wyżywienie, 

możliwości dbania o higienę osobistą i zdrowie. Gdzie  kwaterowali, jak  odpoczywali,  jak  wyglądały  codzienne  
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obowiązki oraz standardowy harmonogram dnia - co ciekawe, bardzo zbliżony do siebie w większości oddziałów. 

Autor opisuje też problem dyscypliny w poszczególnych oddziałach. Nie omija niesubordynacji, grabieży czy 

uzależnienia od alkoholu – skupiając się na sposobie egzekwowania prawa przez dowódców i efektach walki                  

o utrzymanie wojskowej karności w jednostce. Unikatowa książka Stanisława Płużańskiego powstała w oparciu               

o bogaty materiał źródłowy: wywiady z żyjącymi żołnierzami, źródła archiwalne, wydane dokumenty i wspom-

nienia. Autorowi udało się przeprowadzić 14 rozmów z żyjącymi żołnierzami.Ich historia zaczyna się jeszcze                 

w 1944 roku, koniec następuje dopiero w 1963 roku wraz ze śmiercią ostatniego z żołnierzy wyklętych Józefa 

Franczaka ps. „Lalek”. 

 

 

 112. My love story : autobiografia / Tina Turner ; przekład Justyna Kukian.- Kraków 

: Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turner, Tina (1939- ) , Muzyka rozrywkowa , Piosenkarze 

amerykańscy , Stany Zjednoczone (USA) , Autobiografia 

Sygnatura:  WG-78.071A/Z-Turner T. 

Nowości:  2021-12 

 

 

Bez dwóch zdań. Tina Turner to jedyna prawdziwa królowa rock'n'rolla oraz ikona lat osiemdziesiątych! Przez 

ponad 60 lat tworzyła piosenki, które rozbrzmiewają w stacjach radiowych na całym globie. Nieśmiertelna sława, 

pierwsze miejsca na światowych listach przebojów, tłumy szalejących fanów... Tak w skrócie wyglądała kariera 

jednej z najjaśniejszych gwiazd muzyki rozrywkowej. Choć Tina spędziła większość czasu w blasku fleszy; to jej 

życie nie zawsze było usłane różami. Zawodowy sukces okupiła cierpieniem w życiu prywatnym. Nieszczęśliwe 

dzieciństwo w patologicznej rodzinie, nieudane małżeństwo z pierwszym mężem, który w noc poślubną zabrał ją 

do burdelu, wreszcie - samobójstwo najstarszego syna. Mało która gwiazda przeżyła tyle co ona. W "My love 

story" Tina jak nigdy przedtem otwiera się przed wielbicielami i szczerze opowiada o swoich wzlotach, jak                      

i bolesnych porażkach w życiu osobistym.  

 

 

113. Myślenie czarno-białe : binarny mózg jako balast w skomplikowanym świecie / 

Kevin Dutton ; przełożył Radosław Madejski.- Warszawa : Muza Warszawskie 

Wydawnictwo Literackie, 2021. 

(Spectrum) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Decyzje , Myślenie , Sztuka przetrwania , Wybory życiowe , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2021-12 

 

Porządkowanie i kategoryzowanie jest wpisane w nasz instynkt. Jesteśmy zaprogramowani do rozgraniczania                 

i szufladkowania w biernym trybie czerni i bieli. Właśnie tak działa ludzki mózg. Imigrant czy uchodźca? 

Muzułmanin czy chrześcijanin? Oni czy my? Zamiast wychodzić naprzeciw obcym, zbliżamy się do tych, którzy 

są podobni do nas. Zamiast rewidować nasze postrzeganie świata, staramy się tylko potwierdzić to, w co 

wierzymy. W rezultacie również między skrajnymi poglądami stają się jeszcze większe. A niebezpieczeństwa 

czyhają na każdym kroku. ISIS. Rasizm. Brexit. Trump. Ciągłe rozumowanie w trybie binarnym sprawia, że 

zatracamy zdolność racjonalnego myślenia i zamiast odcieni szarości widzimy świat w tonacji czarno-białej. 

"Myślenie czarno-białe" to alarmujące przesłanie w obliczu nasilającej się nietolerancji kulturowej, politycznego 

ekstremizmu i rozszalałej pandemii. Jednak autor dowodzi, że jeśli  poznamy  nasze  ewolucyjne  uwarunkowania, 
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zdołamy pokonać przeciwności i zrozumieć otaczający nas świat, a w przyszłości będziemy podejmować bardziej 

wyważone decyzje.  

 

 

 114. Nasi nobliści : 56 laureatów znad Wisły, Odry i Niemna / Maria i Przemysław 

Pilichowie.- Warszawa : Sport i Turystyka - Muza, 2021. 

 

Hasła przedmiotowe:  Laureaci , Nagroda Nobla , Pisarze polscy , Polacy , Polacy 

za granicą , Pracownicy naukowi , Wynalazcy i odkrywcy , Biografia , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-929-052 

Nowości:  2021-12 

 

 

 

W 2019 roku literacką Nagrodę Nobla odebrała Olga Tokarczuk. To już piąta Nagroda Nobla dla polskich pisarzy. 

Władysława Reymonta, Henryka Sienkiewicza, Czesława Miłosza, Wisławę Szymborską oraz laureata pokojowej 

Nagrody Nobla Lecha Wałęsa czy naszą dwukrotną noblistkę, Polkę wszech czasów Marię Skłodowską-Curie 

wszyscy znają. Ale nie wszyscy wiedzą, że z naszym krajem związanych jest kilkudziesięciu innych laureatów 

Nagrody Nobla. Przybliżamy portrety literackie 56 noblistów urodzonych w Polsce w jej obecnych granicach i na 

Kresach Wschodnich bądź o polskich korzeniach. 

 

 

115. Nasz biedny Fiedia : kobiety i Dostojewski / Sylwia Frołow.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dostojewski, Fiodor (1821-1881) , Kobieta , Pisarze rosyjscy , 

Rosja , Biografia , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-821.161.1(091) 

Nowości:  2021-12 

 

 

Powieści Dostojewskiego to historie męskich tragedii, dla których kobiety stanowią jedynie tło. W jego życiu było 

odwrotnie - to one stały na pierwszym planie, to bez nich nie potrafił istnieć ani tworzyć. A więc ukochana matka, 

znosząca humory zazdrosnego męża; pierwsza żona Maria, cierpiąca na gruźlicę i skrajne stany emocjonalne; 

Polina, uwieczniona w "Graczu" kontrowersyjna kochanka; no i Ania, druga żona, oddana towarzyszka godząca 

się na wszelkie upokorzenia i nałóg hazardowy wybitnego męża. To te najważniejsze. Ale kobiet w życiu 

Dostojewskiego było więcej. I niemal każda dała cząstkę siebie którejś z jego bohaterek. Geniusz i znawca duszy 

ludzkiej od kobiet oczekiwał poświęcenia i współczucia, w zamian oferując emocjonalne piekło. Anna Korwin-

Krukowska, której pisarz się oświadczył, szybko to zrozumiała: "Jego żona powinna zupełnie, całkowicie 

poświęcić się jemu, oddać mu całe swoje życie, myśleć tylko o nim. A ja tak nie mogę, ja sama chcę żyć!". "Nasz 

biedny Fiedia" to gorzka i pasjonująca opowieść o kobietach w życiu geniusza i klucz do nowego odczytania jego 

twórczości. To także opowieść o pierwszych rosyjskich emancypantkach, które należały do bliskiego kręgu 

przyjaciół Dostojewskiego. 
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 116. Naturalna : ziołowe wsparcie na każdy dzień / Leslie Korn ; tłumaczenie 

Monika Bukowska.- Kraków : Znak Jednym Słowem - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kosmetyka naturalna , Napoje , Potrawy , Rośliny lekarskie 

, Ziołolecznictwo , Poradnik , Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-615  

Nowości:  2021-12 

 

 

Wykorzystaj moc roślin dla zdrowia i urody. Stwórz proste mieszanki przypraw i ziół, dzięki którym twoje życie 

odzyska naturalny rytm. Koktajl na bazie olejku konopnego pomoże ci pokonać PMS, a napój z ananasa 

uszczęśliwi jelita. Zioła ochronią cię przed infekcjami, wyregulują hormony i zregenerują twój organizm. 

Zaopiekuj się sobą od zaraz! Dr Leslie Korn, zielarka i klinicystka, łączy osiągnięcia nauki z rdzenną mądrością 

kobiet i wiedzą o roślinach. W tej książce znajdziesz: - proste przepisy na koktajle, napoje i napary z użyciem ziół 

oraz przypraw, - receptury na naturalne pastylki i syropy wzmacniające odporność, - domowe kosmetyki: balsamy, 

płyny do kąpieli, odświeżacze powietrza.  

 

 

 117. Nawyk sukcesu : naucz się myśleć jak wielcy przedsiębiorcy / Piotr Pudło.- 

Warszawa : CeDeWu, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Innowacje , Pracowitość , Przedsiębiorcy , Przedsiębiorczość 

, Sukces , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-005 

Nowości:  2021-12 

 

 

Dla wielu osób warunkiem niezbędnym do założenia firmy jest posiadanie sporych zasobów finansowych, 

wieloletniego doświadczenia bądź rozległe kontakty. Historie jednych z najbogatszych przedsiębiorców na świecie 

uczą, że wcale tak nie jest. Tak naprawdę kwestie te, jakkolwiek bardzo pomocne, nie są najważniejsze w począt-

kowych etapach tworzenia przedsiębiorstwa. Kluczem jest określony sposób myślenia i działania. Niniejsza 

książka prezentuje, czym charakteryzuje się sposób myślenia i działania przedsiębiorców, którzy osiągnęli spekta-

kularne wyniki biznesowe. Co więcej, wskazuje, iż schemat ten można powielać, uwalniając własny potencjał 

przedsiębiorczości. Osoby osiągające ponadstandardowe rezultaty w zakresie realizowanych przez siebie przed-

sięwzięć cechują pewne powtarzalne wzorce, należące do sfery zachowań podlegających uczeniu. Oznacza to, że 

każdy jest w stanie owe wzorce odtworzyć, a tym samym - zwiększyć swoje szanse na sukces.   

 

 

 118. Nazywam się : moja historia / Chanel Miller ; przełożyła Kamila Slawinski.- 

Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miller, Chanel (1992- ) , Molestowanie seksualne , Ofiary 

gwałtu , Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności , Stany 

Zjednoczone (USA) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2021-12 
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Wyznanie kobiety, która przez ponad trzy lata walczyła w sądzie nie tylko ze swoim gwałcicielem, ale także                  

z systemem chroniącym sprawcę, a nie ofiarę. Brocka Turnera nakryto na molestowaniu Chanel Miller na 

kampusie Uniwersytetu. Był to przypadek na pozór jednoznaczny - naoczni świadkowie, złapany sprawca, 

dowody fizyczne zabezpieczone. Jednak Turnera skazano tylko na 6 miesięcy więzienia. Historia Miller rzuca 

światło na kulturę nastawioną na ochronę sprawców, oskarża system karny, który zawodzi najsłabszych. Jest też 

świadectwem wielkiej odwagi, żeby przezwyciężyć wstyd i opowiedzieć o najtrudniejszych doświadczeniach,               

a następnie pozbyć się etykiety ofiary. Wyznanie, które Miller opublikowała w 2016 roku jako Emily Doe, stało 

się wiralem - w ciągu 4 dni obejrzało je 11 milionów ludzi, przetłumaczono je na wiele języków i odczytano                

w amerykańskim Kongresie. "Nazywam się" oddaje głos osobom, które doświadczyły gwałtu i mają prawo o nim 

opowiadać własnym językiem, we własnym imieniu i z własnej perspektywy. Nie zawsze zgodnej z tym, jak się je 

powszechnie postrzega. Autorka pokazuje rzeczywistość ofiary gwałtu, która na każdym kroku musi udowadniać 

nawet najbardziej podstawowe rzeczy, by jej uwierzono. Że wcale się o to nie prosiła. Ta książka zupełnie zmienia 

sposób myślenia o systemowej przemocy wobec kobiet.   

 

 

119. Nie! / Agnieszka Orłowska.- Kraków : Wydawnictwo EMG, 2021. 

(Ktoś, Nie Coś) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Psy , Tresura , Poradnik 

Sygnatura:  WG-636/638 

Nowości:  2021-12 

 

 

 

Agnieszka Orłowska napisała książkę bardzo psią. To pies jest bowiem u niej na pierwszym miejscu i wszystko, 

czego się z książki dowiadujemy, pisane jest z psiej perspektywy. Unikając szkodliwego uczłowieczania, autorka 

pozwala mu być tym, kim naprawdę jest. Czyli właśnie psem. Korzysta przy tym z najnowszej wiedzy behawio-

rystycznej i łączy ją z własnymi doświadczeniami. Orłowska, nie szczędząc anegdot z życia własnych czworono-

żnych towarzyszy, z czułością i humorem ukazuje świat zwierzęcych potrzeb, odbiegający od naszych  wyobrażeń  

i oczekiwań. Książka daleka jest przy tym od suchego teoretyzowania, a każdy opiekun znajdzie w niej dla siebie 

wiele praktycznych porad i technik (tak, działają, sprawdzałem). A przede wszystkim - wbrew przewrotnemu 

tytułowi - uzmysławia nam, ludziom, dlaczego nie warto mówić psu "nie!".  Radek Rak  

 

 

 120. Niekochalni : lęk przed bliskością / Andrzej Gryżewski, Sylwia Sitkowska.- 

Wydanie 1. (dodruk).- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bliskie związki międzyludzkie , Lęk , Relacje międzyludzkie 

, Single (socjologia) , Życie seksualne , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2021-12 

 

 

Jak pozbyć się lęku przed bliskością i być wreszcie szczęśliwym. Od ponad dziesięciu lat lawinowo rośnie liczba 

singli. Coraz więcej osób ma problemy ze stworzeniem satysfakcjonującego związku. Nie sprzyja temu zawrotny 

pęd życia, jego konsumpcyjny styl przekładający się na relacje międzyludzkie, a także coraz powszechniejsze 

uzależnienie od portali społecznościowych. Jak się jednak okazuje, jednym z głównych powodów życia w samot-

ności, czasem głęboko ukrytym, jest lęk przed bliskością. Książka "Niekochalni. Lęk  przed  bliskością"  Andrzeja 
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Gryżewskiego, seksuologa i psychoterapeuty, oraz Sylwii Sitkowskiej, psycholożki i psychoterapeutki, poświę-

cona jest tej dojmującej bolączce naszych czasów. Jak rozpoznać problem? Jakie ma on podłoże? Jak wpływa na 

seks i miłość? Jak wreszcie znaleźć partnera? Na wszystkie te pytania, a także wiele innych, znajdziesz odpowiedź 

w "Niekochalnych".   

 

 

 121. Nieostatnie kuszenie : jak przetrwać noc Kościoła / Maciej Biskup OP.- 

Kraków : Wydawnictwo WAM, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kościół katolicki , Kryzys , Kuszenie , Teologia katolicka , 

Esej , Rozważania i rozmyślania religijne 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2021-12 

 

 

Duchowy przewodnik na czas kryzysu. Szatańskie kuszenia, których doświadczył Jezus, opisane są w Biblii 

bardzo wyraźnie. Pierwsze miało miejsce na Pustyni Judzkiej, ostatnie na krzyżu. Obecnie Kościół wciąż podda-

wany jest podobnej próbie. Przychodzi ona nie tyle z zewnątrz, ile w dużej mierze ze środka, ze strony jego synów 

i córek. Klerykalizm, nadużywanie władzy i łamanie sumienia to trzy główne przyczyny bolesnego kryzysu                  

w Kościele. Jak rozpoznać moment, w którym zaczynamy być kuszeni? Jak nie dać się zwieść i przezwyciężyć                 

w sobie pokusy? Nie jest to takie proste i oczywiste. Kuszenie Szatana w Kościele - jak pisze o. Maciej Biskup OP 

- dokonuje się bowiem w sposób bardzo subtelny, za pomocą religijnego języka i kościelnej narracji, powołującej 

się na rzekomy duchowy autorytet. Odpowiedzią jest kontemplacja Chrystusa. Nie ma bowiem w Jego obliczu               

i zachowaniu cienia pychy, władczości, przemocy czy manipulacji. I to jest droga Kościoła. "Aby ta szczególna 

noc Kościoła ustąpiła, jego ludzie muszą zdobyć się na odwagę zstąpienia na dno grzechu w Kościele, tak aby 

rozpoczął się proces oczyszczenia i odnowienia wszystkiego w Chrystusie". Maciej Biskup OP   

 

 

 122. Nieposkromiona / Glennon Doyle ; przekład Irmina Lubowiecka.- Gliwice : 

Sensus - Helion, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziewczęta , Kobieta , Osobowość , Pamięć 

autobiograficzna , Rola społeczna , Tożsamość (psychologia) , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.922 

Nowości:  2021-12 

 

 

Kim byłaś, zanim świat powiedział Ci, kim masz być? W wieku mniej więcej dziesięciu lat zaczynamy się uczyć, 

jak być grzecznymi dziewczynkami: jakich emocji nie wolno nam wyrażać, jak powinnyśmy się zachowywać               

i wyglądać, do czego mamy dążyć, w co wierzyć, kogo wolno kochać i jakiego życia należy pragnąć. Grzeczne 

dziewczynki nie są głodne, wściekłe ani dzikie. Wszystkie te rzeczy, które świadczą o tym, że kobieta jest 

człowiekiem, są brudnym sekretem grzecznej dziewczynki. Świat dookoła nas używa wielu środków łagodnej               

i mniej łagodnej perswazji, aby uwarunkować kobiety i nauczyć je pożądanych zachowań. Mimo upływu lat ideał 

kobiety uległej, cichej, skromnej i posłusznej ma się świetnie. Jeśli od dawna - latami poddawana społecznej 

tresurze i pogrzebana wśród otępiających uzależnień - wypierasz się prawdziwej siebie i odmawiasz sobie prawa 

choćby do rozgoryczenia, odrzucenie oczekiwań, jakie świat ma wobec Ciebie, może okazać się trudne. Odzy-

skiwanie siebie, własnej nieposkromionej osobowości, wymaga odwagi i wysiłku. Wymaga wyjścia ze swoich 

klatek, oddalenia się od  nich  i  zbudowania  nowej  siebie:  nowej  wiary  i  nowego  spojrzenia  na  świat,  nowej  
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tożsamości i nowych celów. Być może także nowej miłości i nowej rodziny. Tylko tak można poczuć, że się żyje, 

posmakować wolności i... chcieć jej więcej. Zapytaj wreszcie, czego Ty chcesz od siebie! Ta książka nie prze-

prowadzi Cię przez tę trudną drogę. Ta książka zainspiruje Cię do odnalezienia siebie autentycznej i wolnej. Jest 

zbiorem prawdziwych historii o tym, jak powstawały klatki pewnej kobiety, dlaczego w nich tkwiła i co pomogło 

jej się z nich uwolnić. To opowieść pełna szczerych, czasem bolesnych wspomnień i przemyśleń, którymi trudno 

byłoby podzielić się nawet z najbliższą przyjaciółką. W tej intymnej, osobistej książce znajdziesz też to, co 

najważniejsze: elektryzujące wezwanie do przebudzenia i odzyskania swojego życia na własnych warunkach.  

 

 

 123. Niezłomny : legendarna wyprawa Shackeltona i statku Endurance na Antarktydę / 

Caroline Alexander ; przełożył Adrian Tomczyk.- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Shackleton, Ernest Henry (1874-1922) , Endurance (statek) , 

Odkrycia geograficzne , Podróżnictwo morskie , Podróżnicy , Antarktyka , Wielka 

Brytania , Reportaż 

Sygnatura:  WG-910.4 

Nowości:  2021-12 

 

Szefie, mam już dość żarcia kłaków renifera, zaraz będę miał od tego w środku kule włochate niczym koźle jaja. 

Dajmy to szyprowi i McCarthy’emu. I tak z reguły nie mają pojęcia, co wsuwają. Tak brzmiały słowa Creana – 

drugiego oficera statku Endurance – skierowane do sir Ernesta Shackletona podczas dramatycznej wyprawy na 

Antarktydę, gdzie statek został uwięziony przez lód, następnie zmiażdżony, a jego załoga zmuszona do półtora-

rocznej tułaczki po bezludnej wyspie. Próżno szukać większej determinacji i próby charakteru niż u dowódcy tej 

ekspedycji – Ernesta Shackletona oraz członków jego załogi. Wyprawa, choć nieudana, została zapamiętana jako 

jedna z najwspanialszych w dziejach. Gdy statek został uwięziony przez lód, legendarny odkrywca podjął 

brawurową próbę ratowania swojej załogi. Wraz z pięcioma ludźmi przepłynął zwykłą szalupą 1200 km po 

otwartym oceanie, dopłynął na Georgię Południową, a następnie bez chwili odpoczynku podjął heroiczny 

trzydziestosześciogodzinny  marsz  przez  potężny  masyw  górski,  aby  sprowadzić  ratunek.  Angielski   panteon 

bohaterów mógł pomieścić tylko jednego wielkiego badacza polarnego – Roberta Scotta – skazanego na klęskę 

młodzieńca, który zginął, przynosząc honor swojemu krajowi. I choć Shackleton nie zdobył w Anglii uznania, 

jakim cieszył się Scott, to właśnie jego historia może inspirować kolejne pokolenia.  

 

 

 124. Niezniszczalny : Bohdan Pniewski : architekt salonu i władzy / Grzegorz 

Piątek.- Warszawa : Teatr Wielki Opera Narodowa : Wydawnictwo Filtry, copyright 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pniewski, Bohdan (1897-1965) , Architekci polscy , 

Architektura polska , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-72(438) 

Nowości:  2021-12 

 

 

Bohdan Pniewski był najbardziej wpływowym architektem w Polsce XX wieku. projektował przede wszystkim 

gmachy publiczne (m.in. Teatr Wielki, Sejm, siedzibę NBP), ale też wille prominentnych osobistości. Jego dosko-

nałe relacje z władzą zaczęły się już w czasach II RP i pozostały równie dobre w PRL. Nie stroniąc od barwnych 

anegdot z życia pierwszego polskiego "starchitekta", Grzegorz Piątek kreśli jego biografię na tle zmieniającego się 

pejzażu politycznego i architektonicznego Warszawy.   
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 125. Niezwykłe bitwy i szarże husarii / Radosław Sikora.- Kraków : Znak Horyzont 

- Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bitwy , Husaria , Wojsko , Polska , Rosja , Wiedeń (Austria) 

, Wielkie Księstwo Litewskie , Opracowanie , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-356/359 

Nowości:  2021-12 

 

 

Spektakularne zwycięstwa dumy polskiego oręża. Starcia, które zmieniły bieg historii. 200 husarzy walczących             

w zwycięskiej bitwie pod Mohylewem z 30 000 wojsk moskiewskich. Bitwa pod Kircholmem, w której husarze 

pokonują nowoczesną armię europejską. Sułtan płaczący po sromotnej przegranej pod Chocimiem, gdzie 600 

husarzy rozgromiło 10 000 żołnierzy wojsk osmańskich. Wiedeńska szarża ratująca chrześcijan przed muzuł-

mańskim zalewem. Husaria dokonywała na polach bitew rzeczy niezwykłych. Zwyciężała w starciach, które 

wydawały się nie do wygrania. Rozbijała szyki nieprzyjaciela. Nie obawiała się ognia muszkietowego ani nawet 

artyleryjskiego. Wielokrotnie odmieniała losy nie tylko Rzeczypospolitej, ale i całej Europy. Radosław Sikora po 

raz kolejny przybliża nam dzieje tej niezwykłej formacji. W obrazowy sposób opowiada o bitwach, które przeszły 

do legendy i tych mniej znanych, opisuje niezwykłe zwycięstwa, ale też i prawdziwe przyczyny klęsk, które                   

z rzadka, ale jednak się trafiały. Pisze też o bitwach, które dotąd niesłusznie uznawane były za porażki husarii. 

Przedstawia wyczyny niezwykłe, szuka również przyczyn kryzysu tej niezwykłej polskiej formacji wojskowej.  

Książka jest bogato ilustrowana i wzbogacona o cytaty i ciekawostki z epoki , dzięki czemu dowiecie się o boha-

terskich czynach husarzy z pierwszej ręki, zobaczycie również, jak naprawdę wyglądała ta formacja.  

 

 

 126. Nieźle się zapowiadało / Jan Suzin.- Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Suzin, Jan (1930-2012) , Spikerzy , Telewizja , Polska , 

Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-07 

Nowości:  2021-12 

 

 

 

"Nieźle się zapowiadało" to lekkie pełne humoru, wspomnienia Jana Suzina o początkach Telewizji Polskiej, 

ludziach, którzy ją tworzyli, i czasach, w jakich się rozwijała. Autor wspomnień, jeden z najsłynniejszych i najbar-

dziej lubianych polskich prezenterów telewizyjnych i lektorów filmowych, pracę w telewizji rozpoczął w połowie 

lat 50. XX wieku. Wziął udział w konkursie na spikera telewizyjnego. Przeszedł ostrą selekcję, m.in. udzielając 

Adamowi Hanuszkiewiczowi błyskotliwej odpowiedzi, gdy ten podczas egzaminu poprosił znienacka o wypeł-

nienie dziury w programie "Mam przyjemność państwa zawiadomić" - zagaił wówczas ze spokojem Jan Suzin - 

"że telewizja właśnie sprowadziła z Paryża całą serię filmów dla dorosłych, które już od jutra nadawane będą                 

w późnych godzinach nocnych...". Pasją Jana Suzina było rysowanie i - jak się okazało - także pisanie. Alicja 

Pawlicka wiele lat po śmierci męża odnalazła w domowym archiwum maszynopis z ciekawym, nikomu niezna-

nym tekstem. I zwróciła się do Wydawnictwa ARKADY z propozycją jego wydania. Nieprzypadkowo. ARKADY 

w 1974 r. opublikowały bowiem książki Leona Marka Suzina, ojca autora, pt. "Perspektywa wykresowa dla 

architektów", która miła kilka wydań.  
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 127. Nigdy się nie bałam : jak polskie lekarki pisały historię medycyny / Katarzyna 

Droga.- Białystok : Mova - Wydawnictwo Kobiece, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lekarze , Medycyna , Pracownicy naukowi , Życie 

codzienne , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-61  

Nowości:  2021-12 

 

 

Silne, odważne, z niezwykłymi historiami medycznymi i doświadczeniami wojennymi. Życiorysy lekarek 

stanowią niezwykłą inspirację dla współczesnego czytelnika, są dowodem uporu, determinacji, zdolności oraz 

pokazują ogromną wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka. Jaki wpływ na przestrzeni lat polskie lekarki 

miały na historię medycyny? Katarzyna Droga, pisarka, dziennikarka, współzałożycielka magazynów „Cogito”              

i „Victor”, dziennikarka magazynu „Twój Styl”, a w latach 2009–2017 redaktorka naczelna psychologicznego 

magazynu „Sens”, nakreśla sylwetki lekarek, które odważnie zmieniały sztukę medyczną, większość życia 

poświęcając leczeniu i pacjentom. Poznajemy m.in. sylwetkę Anny Tomaszewicz-Dobrskiej, żyjącej na przełomie 

XIX i XX wieku, pierwszej kobiety z dyplomem lekarskim na ziemiach polskich, wykształconej w Zurychu,                  

z doświadczeniem zdobytym w Sankt Petersburgu, która nie mogła nostryfikować dyplomu w Polsce ze względu 

na płeć. Justyny Budzińskiej-Tylickiej (1867–1936), wykształconej w Paryżu, która była pionierką w dziedzinie 

propagowania higieny i zdrowia kobiecego. Janiny Bernasiewicz, która podczas otwarcia szpitala psychiatry-

cznego w Choroszczy w 1930 roku była jedyną kobietą w gronie pracujących tam lekarzy, oraz Bronisławy 

Dłuskiej, starszej siostry Marii Skłodowskiej-Curie, wykształconej w Paryżu, która wraz z mężem otworzyła                 

w Aninie przy dzisiejszej ulicy Kajki prewentorium przeciwgruźlicze. Kształcąc się, praktykując i przekazując 

swoją wiedzę, udowodniły, że medycyna nie jest dziedziną zarezerwowaną jedynie dla mężczyzn. Pokazały, że 

także mogą być chirurgami, onkologami, naukowcami, dyrektorami placówek medycznych. Na podstawie doku-

mentów, rozmów z żyjącymi nestorkami medycyny oraz wspomnień autorka pokazuje determinację, siłę i odwagę 

Polek w medycynie.  

 

 

128. Nocny prześladowca : życie i zbrodnie Richarda Ramireza / Philip Carlo ; z 

języka angielskiego przełożył Robert J. Szmidt.- Białystok : Mova - Wydawnictwo 

Kobiece, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ramirez, Richard (1960-2013) , Przestępcy seksualni , Seryjni 

zabójcy , Kalifornia (Stany Zjednoczone ; stan) , Teksas (Stany Zjednoczone ; stan) , 

Biografia 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2021-12 

Jego zbrodnie wstrząsnęły całym światem. Wślizgiwał się do mieszkań swoich ofiar i z niesłychanym okrucień-

stwem torturował je i mordował. Zabił co najmniej czternaście osób, pięć okaleczył, kolejnych kilkanaście 

zgwałcił. Jego ofiarami byli mężczyźni, kobiety i dzieci. Okrzyknięty przez prasę ,"Nocnym prześladowcą", przez 

14 miesięcy terroryzował mieszkańców Los Angeles. Skazany na 196 lat pozbawienia wolności i 19 kar śmierci 

Richard Ramirez do dziś pozostaje jednym z najgroźniejszych amerykańskich seryjnych morderców. Autor, Philip 

Carlo, przez trzy lata odwiedzał Ramireza w celi śmierci, próbując się dowiedzieć, co skrywa umysł jednego                   

z najbardziej znanych morderców Ameryki. Efektem tych rozmów jest książka "Nocny prześladowca. Życie              

i zbrodnie Richarda Ramireza" – najbardziej szczegółowa z dostępnych na rynku pozycji o Nocnym prześladowcy 

– mordercy, którego historia zainspirowała twórców bijącego rekordy oglądalności dokumentu na Netflixie. 

"Nocny prześladowca. Życie i zbrodnie Richarda Ramireza" to przedziwny i hipnotyzujący obraz  zła,  do  którego 
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zdolny jest człowiek. To coś więcej niż epicka literatura faktu w najbardziej brutalnym wydaniu – to prawdziwe 

arcydzieło zbrodni.   

 

 

 129. Oczy zasypane piaskiem : notatki z Palestyny / Paweł Smoleński.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2014. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konflikt palestyńsko-izraelski , Palestyńczycy , Żydzi , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(5) 

Nowości:  2021-12 

 

"Przejmujący obraz cierpień Palestyńczyków żyjących na terytoriach zdominowanych przez Izrael, skłóconych                

i pogrążonych w beznadziei. Najwyższą cenę płacą ci spośród nich, którzy szukają dróg pokojowego współżycia  

z Izraelczykami. Ten wizerunek nakreślił polski pisarz, znany z pogardy dla antysemityzmu i z sympatii do 

Izraela. Taki sam zespół emocji, który nakazuje Smoleńskiemu nakładać okulary proizraelskie, powoduje, że są to 

okulary izraelskiego demokraty, zwolennika pokoju i pojednania z Palestyńczykami. W Palestyńczykach widzi 

Smoleński Żydów Bliskiego Wschodu, dyskryminowanych, poniewieranych, odzieranych z godności i bezsilnych. 

W swoją refleksję o tragicznym konflikcie autor włączył wrażliwość dziecka polskiej historii – jej dziejów 

dramatycznych i heroicznych, jej glorii i mizerii, jej honoru i szaleństwa. Nieprzypadkowo jeden z bohaterów tej 

książki, młody izraelski prawnik i obrońca prześladowanych Palestyńczyków, odwołuje się do doświadczenia 

swego ojca, ofiary czystki antysemickiej w Polsce w 1968 roku. Tę książkę gorąco polecam tym wszystkim, 

którzy chcą rozumieć złożoność świata naszych wyborów politycznych i moralnych." Adam Michnik  

 

 

 130. Od bionauki do biobiznesu : komercjalizacja wiedzy w biotechnologii 

medycznej / Artur K. Studziński.- Warszawa : CeDeWu, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Badania naukowe , Biotechnologia , Finansowanie , 

Komercjalizacja wyników badań naukowych , Przedsiębiorczość akademicka , 

Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-60  

Nowości:  2021-12 

 

Biotechnologia medyczna jest jednym z najprężniej rozwijających się sektorów na świecie. Autor, ekonomista                

i praktyk biznesu oraz jednocześnie biotechnolog z doświadczeniem pracy zawodowym w sektorze B+R, opisuje 

specyfikę rynku badań biotechnologicznych, rozwoju leków biologicznych oraz tworzenia bioprzedsiębiorczości 

w Polsce. Publikacja prezentuje wąską i specjalistyczną wiedzę, jaką powinien posiadać czytelnik zainteresowany 

tworzeniem start-upów biotechnologicznych, pozyskiwaniem budżetów na rozwój projektów badawczych oraz 

wyborem strategii i modeli komercjalizacji osiągnięć naukowych z zakresu biotechnologii medycznej, biofarmacji, 

diagnostyki genetycznej i biomedycyny. 
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 131. Od ucha do ucha : homo sapiens się śmieje / Łukasz Jach ; [redakcja 

merytoryczna: dr Adam Zemełka].- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, copyright 

2021. 

(Zrozum) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Humor , Śmiech , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-159.925  

Nowości:  2021-12 

 

Z tej książki dowiesz się: - Czy jest coś mniej zabawnego, niż tłumaczenie dowcipów? - Jakie są różnice między 

kobietami a mężczyznami w podejściu do humoru? - Czy humor łączy się z inteligencją? - Co wspólnego ma 

Sokrates ze współczesnymi pranksterami? Dzięki tej książce wreszcie zrozumiecie dlaczego śmieszą was (lub nie) 

„Przyjaciele” oraz jakie są różnice w humorze prezentowanym w najpopularniejszych serialach komediowych. Na 

końcu każdego rozdziału czekają na was ćwiczenia, które rozruszają te części ciała, które potrzebne są, aby się 

śmiać – mięśnie, i mózgi. Łukasz Jach przez pryzmat psychologii, antropologii i kognitywistyki pokazuje nam 

jakie istnieją style humoru oraz na jakiej podstawie się wykształciły. Przechodząc od koncepcji najsłynniejszych 

greckich filozofów, przez wyniki najnowszych badań, aż do rozpracowywania dowcipów dowiecie się dlaczego               

w ogóle coś was bawi. Bez względu na to, czy śmiejąc się wydajecie dźwięki „ha, ha”, „he, he” czy „hi, hi”. 

 

 

 132. Oddasz fartucha czyli Facet w kuchni / Tomasz Strzelczyk.- Kraków : Znak 

Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Potrawy , Książka kucharska , Publikacja bogato 

ilustrowana 

Sygnatura:  WG-641.5  

Nowości:  2021-12 

 

 

Ma być tanio, prosto, pysznie i domowo, bo wtedy smakuje najlepiej! Zapraszam was do mojej kuchni, pachnącej 

ziołami i świeżo zmielonym czarnym pieprzem. Znajdziecie tu mnóstwo prostych inspiracji, aby przygotować 

smaczne potrawy, które wywołają uśmiech na twarzach waszych bliskich. Bo tak naprawdę czego chcieć więcej? 

Wiem, że nie chcecie tracić czasu na stanie godzinami przy garnkach czy długie szukanie składników na 

wypełnionych po brzegi sklepowych półkach. Dlatego dzielę się z wami swoimi pomysłami na pyszne i łatwe               

w przygotowaniu dania, które nawet laikom nie sprawią trudności. Co jeszcze tu znajdziecie? Oczywiście zdjęcia 

każdej przygotowanej przeze mnie potrawy, żebyście mogli sobie wyobrazić jej zapach i smak.   

 

 

 133. Okruchy większej całości / Bogdan Frymorgen.- Kraków ; Budapeszt ; 

Syrakuzy : Wydawnictwo Austeria, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Frymorgen, Bogdan (1962- ) , Chorzy w rodzinie , 

Dziadkowie i wnuki , Miłość , Osoby z zaburzeniami psychicznymi , PRL , Rodzice 

, Rodzina , Życie codzienne , Polska , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Frymorgen B. 

Nowości:  2021-12 
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Okruchy większej całości są podróżą w krainie pamięci naznaczonej psychiczną chorobą ojca i matczynym 

sklejaniem rodziny. Wchodzimy w labirynt malowany emocjami dziecka, ale naszym przewodnikiem jest dojrzały 

mężczyzna. Frymorgen emigruje w przeszłość z fotograficzną precyzją. Odwiedza wiejski krajobraz PRL-u 

eksponując w kadrze jego obrazy, zapachy i dźwięki. Nie poleruje wspomnień. Zachowuje proste, lakoniczne 

pióro. To jego debiut literacki. Zawodowo od lat zajmuje się dziennikarstwem. Jest brytyjskim korespondentem 

radia RMF FM. Jak podkreśla autor, do pisania skłoniła go pandemia, a zainspirowała psychoanaliza jungowska, 

której poddał się w dorosłym wieku. Z krótkich miniatur wyłania się celebracja życia. Z wdzięcznością miesza się 

szorstka ocena przeszłości. Frymorgen zaznacza w tekście, że pamięć nie jest bliźniaczą siostrą prawdy. 

„Okruchy” są bardzo subiektywnym śladem pozostawionym na własnym kawałku ziemi. A może uniwersalnym 

świadectwem człowieka?  

 

 

 134. Ona ma siłę / Emily Nagoski ; przełożyła Katarzyna Świątoniowska.- Wydanie 

2.- Warszawa : Buchmann - Grupa Wydawnicza Foksal, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobiecość , Kobieta , Samoakceptacja , Seksualność , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2021-12 

 

 

 

Czym jest pożądanie, czego (i dlaczego) się wstydzimy, jak fantazjujemy, dlaczego tak ważne są kontekst oraz 

emocje i dlaczego - mimo wielkich starań naukowców - nigdy nie powstanie "różowa tabletka", czyli odpowiednik 

viagry dla kobiet. "Ona ma siłę" to gotowy zestaw odpowiedzi na dręczące cię pytania. EMILY NAGOSKI obala 

liczne mity, pomaga kobietom oswoić seksualność i przede wszystkim pokochać własne ciało, czyniąc z różnoro-

dności i niedoskonałości piękno i prawdziwą siłę.  

 

 

135. Oni : homoseksualiści w czasie II wojny światowej / Joanna Ostrowska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2021. 

(Seria Historyczna ; 41) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Geje , Homoseksualizm , 

Niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne , Więźniowie obozów , Niemcy , 

Polska , Monografia 

Sygnatura:  WG-94(100)"1939/1945"::341.322.5 

Nowości:  2021-12 

 

Nieliczni Niemcy, którzy wykorzystywali seksualnie i dręczyli innych więźniów w nazistowskich jednostkach 

penitencjarnych – tak określano w Polsce mężczyzn skazanych w latach 1933–1945 na mocy paragrafu 175 

piętnującego relacje homoseksualne. „Oni” byli obcy; byli drapieżcami i było ich bardzo niewielu. Z tych trzech 

powodów nie zajmowano się ich historią, nie upamiętniano i nie traktowano jako ofiar nazistowskiego systemu. 

Ocaleńców przemilczano. W Polsce „takich” ludzi miało nie być. Homoseksualnych mężczyzn aresztowano                    

i więziono w Rawiczu, Międzychodzie, Wronkach, Strzelcach Opolskich, czy Tarnowie. Wywożono do KL 

Sachsenhausen, KL Buchenwald, KL Mauthausen, KL Gross-Rosen, kompleksu obozowego Auschwitz-Birkenau-

Monowitz oraz na Majdanek. Ginęli w jednostkach penitencjarnych na terenie Rzeszy a jeśli udało im się przeżyć, 

wracali do domu. Ich groby można odnaleźć na polskich cmentarzach. Opowieść o nich nie składa się wcale                   

z pojedynczych śladów. Nawet jeśli ich biografie są niepełne, często urwane lub pozbawione finału, to tworzą 

rozbudowany wielogłos.  Historia  osób  nieheteronormatywnych  w  czasie  II  wojny  światowej  nadal  pozostaje  
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w sferze tabu. Siedemdziesiąt pięć lat po zakończeniu wojny nie ma w Polsce praktycznie żadnych publikacji na 

ich temat, trudno o nawet drobne fragmenty w ogólnych opracowaniach. „Oni” nie istnieją z naszej winy. 

Zamazani przez przedwojenne fantazmaty podsycane nazistowską propagandą i perwersyjne plotki wojenne i obo-

zowe, zrównani zostali z bezimiennymi uwodzicielami, kryminalistami, aspołecznym elementem. Przeciwko tym 

wyobrażeniom trzeba się wreszcie zbuntować, a o „nich” nie da się już dłużej milczeć.   

 

 

 136. Open : autobiografia tenisisty / Andre Agassi ; przełożył Jarosław Rybski.- 

Wrocław : Wydawnictwo Bukowy Las, copyright 2011. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Agassi, Andre(1970- ) , Tenisiści , Stany Zjednoczone (USA) , 

Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-796.3  

Nowości:  2021-12 

 

 

Jeden z najbardziej podziwianych sportowców w historii – Andre Agassi – od wczesnego dzieciństwa nienawidził 

tenisa. Nakłaniany do machania rakietą od wieku przedszkolnego, nie pogodził się z nieustanną presją nawet 

wtedy, gdy dotarł na szczyt. Opowiedział o tym w znakomitej autobiografii, opisując w niej swoje życie tenisisty 

balansujące miedzy autodestrukcją i perfekcjonizmem. Samotny, przerażony chłopak rzuca szkołę w 9. klasie                 

i buntuje się: farbuje włosy, przekłuwa uszy i ubiera się jak punk, stając się wkrótce ikoną młodych buntowników. 

Kiedy w wieku szesnastu lat przechodzi na zawodowstwo, zarówno jego wygląd na korcie, jak i błyskawiczna 

kontra zapowiadają rewolucyjne zmiany w światowym tenisie. Tymczasem Agassi wciąż zmaga się ze sobą. Czuje 

zwątpienie, gdy przegrywa z największymi gwiazdami tenisa, i jest jeszcze bardziej niepewny, kiedy w końcu 

zaczyna z nimi wygrywać. Zaskakuje cały świat, wygrywając Wimbledon w 1992 r. W jednej chwili staje się 

ulubieńcem publiczności i mediów. Agassi z fotograficzną dokładnością przywołuje każdy swój kluczowy mecz             

i każdą znajomość. Nigdy wcześniej gra na korcie, ale też i to wszystko, co dzieje się wokół, nie zostało tak 

precyzyjnie opisane. Ujawnia prawdę o niszczącej depresji i przygodzie z narkotykami, która mogła zniweczyć 

wszystko, do czego doszedł. Opisuje wreszcie swoje spektakularne odrodzenie, powrót, którego punktem szczyto- 

wym były heroiczne zmagania podczas French Open w 1999 r., oraz drogę powrotną na pierwsze miejsce 

rankingu ATP, kiedy to został najstarszym najlepszym tenisistą na świecie. Prostymi, emocjonalnymi słowami 

Agassi opisuje swego lojalnego brata, mądrego trenera, wyrozumiałego opiekuna, wszystkich ludzi, którzy 

pomagali mu odzyskać równowagę i znaleźć miłość – Stefanie Graf. Wspierany przez nią walczy z obezwład-

niającym bólem kręgosłupa, by być groźnym graczem w 21. i zarazem ostatnim roku sportowej kariery. Udziałem 

w swoim ostatnim turnieju w 2006 r. przypieczętowuje zadziwiającą metamorfozę z bezkompromisowego 

buntownika w statecznego mężczyznę, z ucznia porzucającego szkołę w zwolennika starannego wykształcenia.              

W pamiętnym meczu podczas US Open stawia czoło dużo młodszemu przeciwnikowi, żegnając się z kibicami             

w najbardziej spektakularny sposób, o jakim słyszano w sporcie.  

 

 

 137. Opowieści ze świata mrówek / Edward O. Wilson ; tłumaczenie Szymon 

Drobniak.- Kraków : Copernicus Center Press, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mrówki , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-592/599 

Nowości:  2021-12 
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MRÓWKI w czasie 150 milionów lat ewolucji odegrały kluczową rolę w ekosystemach pod niemal każdą 

szerokością geograficzną. Podobnie jak ludzie potrafią współpracować, walczyć czy zniewalać. Budują siedziby 

ze skomplikowanymi systemami komór i korytarzy, uprawiają ogrody, a nawet hodują inne zwierzęta. Posiadają 

szereg niezwykłych umiejętności, na przykład: Pogonomyrmex – uwalniają chmurę alarmowych feromonów, aby 

wezwać na pomoc swoje współtowarzyszki, gdy dochodzi do konfrontacji z mrówkami ognistymi; Megaponera 

analis – najbardziej wojownicze mrówki Afryki, potrafią przenosić w żuwaczkach do piętnastu termitów; 

Basiceros – najwolniejsze ze wszystkich mrówek, pokrywają swoje ciała kurzem i śmieciami dla kamuflażu.  

Zadziwiające zwyczaje tych niewielkich stworzeń prezentuje wybitny zoolog Edward O. Wilson. Autor zabiera 

nas w niezwykłą podróż od Mozambiku i Nowej Gwinei, przez wyspę Dauphin w Zatoce Meksykańskiej, aż po 

dzikie rejony Puszczy Amazońskiej, podczas której z pasją opowiada o swojej trwającej od niemal ośmiu dekad 

fascynacji tymi niezwykłymi owadami.   

 

 

 138. Oświęcim : czarna zima / Marcin Kącki.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cyganie , Degradacja środowiska , Ludność miejska , 

Problemy społeczne , Żydzi , Oświęcim (woj. małopolskie) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-316.3 

Nowości:  2021-12 

 

 

Pierwszy współczesny reportaż o Oświęcimiu - mieście naznaczonym przez zło. Miejscowe legendy mówią                  

o klątwie, która ciąży nad miastem od stuleci. Marcin Kącki, znakomity reporter, autor słynnego Białegostoku, 

zadaje mieszkańcom pozornie proste pytanie: „Jak się tu żyje?” Rozmawia ze zbieraczami, którzy maniakalnie 

poszukują pamiątek z obozu. Z ostatnim oświęcimskim Romem, żyjącym w cieniu przemilczanego pogromu.              

Z ludźmi, którzy boją się zejść do własnej piwnicy, i z mieszkańcami osiedla, którzy bramę obozową mijają                  

w drodze na zakupy. I z tymi, którzy nie otwierają okien, by nie czuć smrodu z kominów.  Nawet  ziemia  nie  daje 

 spokoju, nasączona trucizną zakładów chemicznych. Raz puszczone w ruch mechanizmy zła zatrzymują się 

powoli. Oświęcim, niczym soczewka, skupia nadzieje i lęki Polaków. I nikt nie pokazuje tego lepiej niż Kącki. 

Czy w mieście, które nie może uciec od przeszłości, da się normalnie żyć?  

 

 

 139. Pamiętniki / do druku przygotował Jan Kieniewicz.- Wydanie 2.- Kraków : 

Wydawnictwo Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kieniewicz, Stefan (1907-1992) , Historiografia polska , 

Historycy , Intelektualiści , Polska , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-930 

Nowości:  2021-12 

 

 

Świat Stefana Kieniewicza odszedł w przeszłość i powoli zacierają się jego kontury. Opowieść autora o dojrze-

waniu do życia rodzinnego i publicznego nie tylko ocala wiele szczegółów rzeczywistości pierwszej połowy XX 

wieku, lecz także pozwala zbudować z nią więź emocjonalną. Dobrze urodzony w carskiej Rosji. Stracił dom, 

zanim w Polsce poszedł do szkoły. Nie strzelał, nie galopował, ale odebrał complete education. Czytał światową 

literaturę w pięciu językach i nie uważał się za poliglotę. Z równym zapałem karnawałował i bywał w archiwach. 

Gdy założył własną rodzinę, przyszła wojna. Dziesięć lat po niej uznał, że już nic oprócz M4 mu nie trzeba. 

Konspiracja, powstanie i obozy koncentracyjne umocniły jego wiarę, a  zarazem  pozwoliły  mu  lepiej  zrozumieć  
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epokę, której badaniu poświęcił życie. Stronił od polityki, ale stał się głosem środowiska. Za to poza akademią 

nieraz słyszał, że gdyby wszyscy pisali pamiętniki i odpowiadali na listy, historycy nie byliby potrzebni. Choć 

Stefan Kieniewicz był nadzwyczaj sumiennym korespondentem, nie zgodziłby się z taką opinią. Pamiętniki 

pokazują, dlaczego historycy są jednak niezbędni. Stefan Kieniewicz (1907–1992) - pochodził z rodziny ziemiań-

skiej na Kresach, w wolnej Polsce wybrał drogę inteligenta. Służył ojczyźnie jako uczony i konspirator, rodzinie 

jako mąż i ojciec. Historyk wieku XIX, zrobił magisterium w Poznaniu, doktorat w Warszawie, a habilitację                

w Krakowie. W czasie wojny działał w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK, ranny w powsta-

niu, trafił do obozu koncentracyjnego. Po wojnie pracował w Instytucie Historycznym UW i Instytucie Historii 

PAN . Zyskał sławę jako badacz dziejów powstania styczniowego.   

 

 

 140. Pasieka dredziarza / Ewa i Paweł Piątek.- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 

copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Piątek, Ewa (1982- ) , Piątek, Paweł , Ekologiczny styl życia , 

Pszczelarstwo , Pszczelarze , Polska , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-636/638 

Nowości:  2021-12 

 

 

To nie jest książka o życiu pszczół ani poradnik pszczelarza. A jednak dowiecie się z niej, jak złapać rójkę, kiedy 

jest odpowiedni moment na pierwsze miodobranie i czy można częstować pszczoły ciastem. „Pasieka Dredziarza” 

to miejsce na ziemi, w którym hygge zaistniało w praktyce. Ta książka to opowieść o realizowaniu marzeń.                  

O życiu w rytmie afrykańskich bębnów i realizowanej każdego dnia filozofii slow life, o ekomacierzyństwie,                  

o rodzinie, wreszcie o miłości do przyrody i do świata, którego trzeba być częścią, a nie pępkiem. To opowieść 

ludzi, którzy wybrali wieś zamiast miasta. Jak wszyscy przeżywają swoje wzloty i potknięcia, mierzą się                     

z konsekwencjami życiowych decyzji. Ale jak mało kto mogą Wam sporo opowiedzieć o  pracowitych  pszczołach  

– fascynującym przykładzie doskonale zorganizowanej społeczności i zarazem niezastąpionych producentach 

„jadalnego złota”.  

 

 141. Peaky Blinders : spuścizna / Carl Chinn ; tłumaczenie Jacek Spólny.- Poznań : 

Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przestępczość zorganizowana , Tajne organizacje , 

Birmingham (Wielka Brytania) , Wielka Brytania , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2021-12 

 

 

Prawdziwa historia najsłynniejszych brytyjskich gangów lat 20. ubiegłego wieku Dzięki popularnemu serialowi 

gangsterski klan rodziny Shelby i jego charyzmatyczny, zawsze nienagannie ubrany przywódca zyskali sławę na 

całym świecie. W swojej poprzedniej książce o Peaky Blinders brytyjski historyk Carl Chinn opowiedział historię 

prawdziwych gangów z mrocznych zaułków Birminghamu i rzeczywistych pierwowzorów postaci z serialu. Tym 

razem ponownie odwiedzimy świat kryminalnego podziemia, by zobaczyć, co się stało z bohaterami jego 

opowieści i ich rywalami w innych miastach. Najnowsza książka Chinna, oparta na dokładnych badaniach źródeł 

historycznych i wielu wywiadach, pokazuje, jak potężne gangi rozprzestrzeniły się w Wielkiej Brytanii w latach 

20. i 30. zeszłego wieku, doprowadzając do brutalnych wojen ulicznych, które ogarnęły już nie tylko poszczególne 

miasta czy dzielnice, lecz cały kraj.  
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 142. Pies zawodowiec : opowieści o czworonogach, które żadnej pracy się nie boją 

/ Laura Greaves ; przełożyła Paulina Zagórska.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. 

- Grupa Wydawnicza Foksal, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludzie a zwierzęta , Pies policyjny , Pies przewodnik , Pies 

tropiący , Pies terapeutyczny , Psy , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-636/638 

Nowości:  2021-12 

 

Gdyby nagrodę dla pracownika miesiąca rozciągnąć na wszystkie gatunki, psy byłyby bezkonkurencyjne. Pełen 

zakres ich kompetencji jest wprost oszałamiający. Często mimo zmęczenia, głodu czy braku humoru są w goto-

wości 24 godziny na dobę. Ci niezmordowani zawodowcy wykonują swoje obowiązki niesłychanie starannie, a za 

oddanie i zaangażowanie oczekują jedynie pieszczot lub ulubionych przysmaków. Poznajcie Molly Polly - suczkę, 

która ostrzega diabetyków o zmianach poziomu cukru we krwi, Daisy, pełnoetatowo pełniącą funkcję psa 

przewodnika… drugiego psa, a także honorowego krwiodawcę Montgomary. Przedstawiamy też Tunę - gwiazdę 

mediów społecznościowych z uroczą wadą zgryzu, ultramaratończyka TruMana, burmistrzynię Brynn oraz całą 

plejadę prawdziwych psich bohaterów. Oto zbiór grzejących serce opowieści o najbardziej niesamowitych 

czworonogach na świecie, które żadnej pracy się nie boją!   

 

 

 143. Planeta Bałtyk / Andrzej Kruszewicz, Joanna Pawlikowska.- Warszawa : 

Słowne - Burda Media Polska, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ochrona środowiska , Ochrona zwierząt , Zwierzęta , Bałtyk 

(morze) , Bałtyk (wybrzeże) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-913 

Nowości:  2021-12 

 

 

Łatwiej spotkać u nas niedźwiedzia czy morświna? Czy Tolkien inspirował się polskim wybrzeżem, pisząc                 

o nieprzebytym lesie Mirkwood? Czy Bałtyk stanie się jeziorem? Czy dorsz jest rybą polityczną? Kim są bałtyccy 

czyściciele piasku? Czy Bałtyk to ciekawe miejsce do nurkowania? Która ryba wyciągnięta z wody buczy i sapie? 

Jaka przyszłość czeka Bałtyk? Nadmorskie miejscowości kuszą nas atrakcjami. A my, będąc na wakacjach, nie 

zastanawiamy się, w jak niezwykłym miejscu spędzamy wolny czas. Bałtyk i jego wybrzeże to coś więcej niż 

kąpielisko, to istny kosmos. Pora odkryć, co się dzieje na lądzie, w wodzie i piasku. A dzieje się bardzo dużo.   

 

 

 144. Poczuj się jak w domu : projektowanie i stylizacja wnętrz dla każdego / Frida 

Ramstedt ; z języka szwedzkiego przełożyła Justyna Högström.- Kraków : Znak 

Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Projektowanie wnętrz , Wnętrza architektoniczne , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-74  

Nowości:  2021-12 
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Każdy, kto próbował stworzyć wnętrze jak z żurnala, wie, że nie wystarczy skopiować gotowych pomysłów. 

Nagle okazuje się, że farba wygląda zupełnie inaczej niż na próbce, kolorowe poduszki na sofie jakoś nie 

współgrają z całością, a efekt końcowy rozmija się z inspiracją prosto z Pinteresta. Frida Ramstedt, szwedzka guru 

designu, pokazuje, co tak naprawdę sprawia, że wnętrze jest przytulne, urządzone z gustem i oddaje twoją 

osobowość. Z genialną prostotą wyjaśnia podstawowe reguły projektowania i stylizacji, dzięki którym samo-

dzielnie zaaranżujesz mieszkanie, nie inwestując w remont. Bo najlepiej zaprojektowane wnętrze to takie,                    

w którym… czujesz się jak w domu. Dzięki tej książce:  zastosujesz kluczowe reguły projektowania, niezależne 

od trendów, metrażu czy budżetu, nauczysz się odpowiednio wykorzystywać przestrzeń, światło, kolory, proporcje 

oraz bawić się elementami wystroju, które już masz, dowiesz się, jak wykreować wnętrze, które pokochasz. 

Zostań projektantem własnego domu i poznaj tajniki pracy stylistów.  

 

 

145. Pod gołym niebem : żyj w rytmie natury / Markus Torgeby ; [fotografie] Frida 

Torgeby ; przełożyła Ewa Wojciechowska.- Kraków : Znak Litera Nova - 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Torgeby, Markus (1976- ) , Ekologiczny styl życia , 

Odpoczynek , Sztuka przetrwania , Turystyka przygodowa , Szwecja , Pamiętniki i 

wspomnienia 

Sygnatura:  WG-796  

Nowości:  2021-12 

 

Kiedy poważna kontuzja przerwała karierę szwedzkiego biegacza Markusa Torgeby’ego, zdecydował się na 

radykalny krok - porzucił stresujące miejskie życie i zamieszkał… pod gołym niebem. Przez cztery lata prowadził 

pustelnicze życie w jämtlandzkiej puszczy, w pełnej harmonii z przyrodą i samym sobą. Natura jest bowiem dla 

Markusa domem i źródłem życiowej filozofii, którą autor dzieli się z innymi. "Pod gołym niebem" to jego 

wyjątkowa opowieść o budowaniu więzi z otaczającym nas światem, powrocie do korzeni i uzdrawiającej mocy 

rzemiosła. To także przewodnik po życiu w rytmie natury niezależnie od miejsca zamieszkania - nawet w samym 

sercu miejskiej dżungli. 

  

 

 146. Pod prąd : prawdziwa historia Martina Lewandowskiego i Federacji KSW / 

rozmawia Grzegorz Sobieszek,- Warszawa : Słowne - Burda Media Polska, 

copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lewandowski, Martin , Konfrontacja Sztuk Walki , 

Bokserzy , Trening sportowy , Walka wręcz , Polska , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-796.8  

Nowości:  2021-12 

 

 

W życiu ważne jest podejmowanie odważnych decyzji. Najgorsze są obawy – czasami realne, a czasami irracjo-

nalne. W życiu, jak w sporcie: jeśli sparaliżuje cię strach, to niczego nie zdobędziesz. Strach jest jedyną klatką, 

której należy się naprawdę wystrzegać. KSW to nazwa, którą słyszał każdy fan sportów walki. Teraz przyszedł 

czas, by poznać historię Konfrontacji Sztuk Walki i jednego z jej założycieli. Martin Lewandowski w rozmowie              

z Grzegorzem Sobieszkiem opowiada o atmosferze w rodzinnym domu, o dorastaniu i szukaniu własnej drogi.              

O tym, jak z dyrektora ds. promocji warszawskiego hotelu Marriott stał się współzałożycielem jednej z najbardziej 

znanych w Europie federacji promujących mieszane sztuki walki. Gale KSW to nie tylko pojedynki, to niemal 

spektakle ze specjalnie dobraną scenografią, muzyką i aranżacją przestrzeni. To wydarzenia sezonu, uzupełnione 

transmisjami gromadzącymi tysiące osób. Dowiedz się, gdzie i od czego wszystko się zaczęło, kim byli pierwsi 

zawodnicy, jak ich dobierano, jakie historie towarzyszą ich pojedynkom.  Jakie  najtrudniejsze  przeszkody  trzeba  
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pokonać, przygotowując gale. Któremu muzykowi towarzyszyli kiedyś w nagraniach bracia Lewandowscy. Czy 

zdarzyło się, że po walce został zmieniony werdykt, jak długo trwała najkrótsza walka i czy kiedykolwiek gala 

była zorganizowana pod gołym niebem.  

 

 

 147. Podpromia czar / Stefan Szwaj.- Rzeszów : Mitel, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szwaj, Stefan , Rzeszów (woj. podkarpackie) , Pamiętniki 

i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(438).083 

Nowości:  2021-12 

 

 

Przyjazd do Rzeszowa ; Podpromie ; Wisłok ; Ulice Podpromia ; Dziecięce gry i zabawy ; Kółka, hulajnogi, 

rowerki i duże rowery... ; Pojazdy mechaniczne ; Poezja ulic, bram i podwórek ; Oryginalne postacie Podpromia             

i Rzeszowa ; Nad Rzeczką ; Widziane z okna Drabinianka i Zalesie ; Jak to na Maćkówce i Podpromiu bywało ; 

Zamek ; Co było później? 

 

 

 148. Pogórze Przemyskie : w krwawym zakolu Sanu / Stanisław Kryciński.- Rzeszów 

: Wydawnictwo Libra PL, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pogórze Przemyskie , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-WG-94(438)A/Z-Przemyśl (okręg) 

Nowości:  2021-12 

 

 

 

"STRASZNA" GÓRA GRÓDEK: Lachawa, Kreców, Leszczawka, Kuźmina ; CZAS SKAMIENIAŁ W BIRCZY: 

Bircza, Korzeniec, Wola Korzeniecka, Stara Bircza, Rudawka, Kotów, Nowa Wieś, Bachów, Brzuska i Sufczyna, 

Huta Brzuska, Jasienica Sufczyńska, Brzeżawa, Malawa, Lipa ; NASTARSZE WSIE NAD SANEM: Dobra, 

Ulucz, Hroszówka, Jabłonica Ruska, Wołodź, Wola Wołodzka, Siedliska, Dąbrówka Starzeńska ; W KLESZ-

CZACH JAWORKI I JAWORNIKA: Pawłokoma, Borownica, Jawornik Ruski, Żohatyn, Piątkowa, Tarnawka, 

Iskań, Huta Poręby. 

 

 

 149. Pogrzebana : życie, śmierć i rewolucja w Egipcie / Peter Hessler ; przełożyła 

Hanna Jankowska.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2021. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arabska Wiosna Ludów , Islam , Rewolucja w Egipcie (2011) , 

Społeczeństwo , Zmiana społeczna , Egipt , Reportaż 

Sygnatura:  WG-323.27/.28 

Nowości:  2021-12 

 

Co łączy profesora z Cambridge, prowadzącego wykopaliska w Egipcie, i niepiśmiennego śmieciarza? Całkiem 

sporo. Obaj na podstawie swoich znalezisk potrafią powiedzieć bardzo wiele o  życiu  i  zwyczajach  mieszkańców  
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Egiptu. I okazuje się, że przez ostatnie kilka tysięcy lat ten kraj nie zmienił się wcale tak bardzo, jak można by się 

spodziewać. Peter Hessler, wieloletni korespondent „New Yorkera” w Chinach, w 2011 roku przeprowadza się              

z żoną i córkami do Kairu. Nie spodziewa się silnych emocji w tym leniwym mieście, tymczasem trafia w sam 

środek rewolucji. Żeby lepiej odnaleźć się w otaczającym go chaosie, uczy się języka i nawiązuje przyjaźnie – ze 

śmieciarzem Sajjidem i jego rodziną, ze sfrustrowanym egipską polityką lektorem arabskiego, z tłumaczem gejem, 

który boryka się z policyjnymi szykanami, i z drobnymi chińskimi przedsiębiorcami handlującymi damską 

bielizną (ich spojrzenie na Egipt ożywczo kontrastuje z obiegowymi opiniami formułowanymi na Zachodzie). To 

od nich, a nie od polityków, działaczy czy lokalnych przywódców, z którymi przeprowadza wywiady, dowiaduje 

się najwięcej i to oni będą w tym reportażu naszymi przewodnikami po arabskiej wiośnie i po kraju faraonów.  

 

 

150. Polarniczki : zdobywczynie podbiegunowego świata / Dagmara Bożek.- 

Kraków : Mando - Wydawnictwo WAM, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Badania naukowe , Jakość życia , Kobieta , Podróżnicy , 

Polarnicy , Relacje międzyludzkie , Strefy polarne , Antarktyda , Antarktyka , Polska 

, Reportaż 

Sygnatura:  WG-910.4 

Nowości:  2021-12 

 

Twarzą w twarz z wszechogarniającą ciszą, lodem i surowym klimatem Dagmara Bożek oddaje głos kobietom, 

które wdarły się do polarnego kręgu wtajemniczonych. To właśnie one przełamały uprzedzenia, skruszyły lód                 

i niejednokrotnie udowodniły, że drzemie w nich siła. Jak wyglądała ich droga do krainy śniegu i gór lodowych?             

I za co pokochały białą pustynię, w której noc polarna trwa kilka miesięcy, a mróz wdziera się pod każdą warstwę 

ubrania? Joanna Pociask-Karteczka otarła się o śmierć, gdy podczas jednej z wypraw doszło do awarii łodzi na 

środku lodowatego fiordu – potem stanęła oko w oko z niedźwiedziem polarnym. Maria Agata Olech uratowała 

stację przed likwidacją, choć wcześniej przez lata starała się o zgodę na udział w wyprawie. Przeszkodą była 

bowiem… jej płeć. Wiesława Ewa Krawczyk usłyszała od przełożonego, że kobiety tylko piją kawę i malują 

paznokcie, a w filmie dokumentalnym o Spitsbergenie została Wiesławem. Badaczki, podróżniczki, żony, córki, 

siostry, poszukiwaczki. To one opowiedzą o jednej z najbardziej ekstremalnych przygód życia.  

 

 

 151. Polki na Montparnassie / Sylwia Zientek.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Malarze polscy , Polacy za granicą , Paryż (Francja) 

, Biografia 

Sygnatura:  WG-75 

Nowości:  2021-12 

 

 

Artystki burzą stary świat. Nieznane historie polskich malarek w legendarnej dzielnicy Paryża. W Warszawie               

i Krakowie nie tylko zabraniano im portretowania nagich modeli, ale nawet malowania obrazów historycznych. 

Ówcześni artyści – z Matejką na czele – uważali, że malarstwo jest wbrew naturze kobiety. Najodważniejsze 

wsiadały więc w pociąg do Paryża, by tam uczyć się, rozwijać i spełniać marzenia o karierze. W dzielnicy 

Montparnasse, stolicy artystycznego świata, żyło blisko dwieście Polek-artystek. Malowały, ale i kochały, 

przeżywały życiowe dramaty i uniesienia, nierzadko przymierając głodem. Ciężko pracowały, nie godząc się na 

wykluczenie ze świata sztuki. Anna Bilińska-Bohdanowicz, jako  pierwsza  polska  malarka  cieszyła  się  między- 
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narodową karierą; Alicja Halicka, ukrywająca swą twórczość przed mężem, znanym malarzem, stała się cenioną 

kobietą-kubistką; obrazy Meli Muter, przyjaciółki Władysława Reymonta i R.M Rilkego, ulubionej portrecistki 

paryskich elit międzywojnia, zmarłej w nędzy i zapomnieniu, dziś poszukiwanie są przez muzea i kolekcjonerów 

na całym świecie. Żyły wreszcie jak chciały. Maria Dulębianka, propagatorka równouprawnienia kobiet, została 

partnerka życiową Marii Konopnickiej. Aniela Pająkówna utrzymywała ojca jej córki, Stanisława Przyby-

szewskiego, niewiernego kochanka. Irena Reno, bezpruderyjna, umiejąca cieszyć się życiem, nie bała się żyć                  

w trójkącie z dwoma mężczyznami. Sylwia Zientek dotarła do unikalnych, często nigdy niepublikowanych 

materiałów, na których oparła tę napisaną z pasją i miłością książkę. Jej tłem są niezwykle burzliwe czasy: od 

zaborów, przez trudy wojny 1914-1918, szaleństwo lat 20., niepokój lat 30., tragedię II wojny światowej.  

 

 

152. Polowanie na wiedźmy : kronika kobiet niepodporządkowanych / Kristen J. 

Sollée ; tłumaczenie Joanna Dziubińska.- Kraków : Znak Koncept - Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czarownice i czarownicy , Emancypacja kobiet , Feminizm , 

Kobieta , Procesy o czary , Ameryka Północna , Europa , Opracowanie , Przewodnik 

tematyczny 

Sygnatura:  WG-39 

Nowości:  2021-12 

 

Polowanie na wiedźmy Wyrusz w podróż w czasie z niezwykłym przewodnikiem po historii prześladowań 

czarownic w Europie i Stanach Zjednoczonych. Przemierzając Francję, Włochy, Niemcy, Irlandię, Wielka Bryta-

nię I USA Kristen Sollee opisuje, jak nękano kobiety, którym zarzucano paktowanie z diabłem. Opowiada, jak 

przez wieki na stosy prowadzono zielarki, akuszerki i szeptuchy oskarżane o czary, organizowanie czarnych mszy 

i sabatów. Opisy kaźni i tortur dziś wprawiają w konsternację. Jednak między XV a XVII wiekiem praktyki te 

były powszechne i często poddawano im kobiety, które nie chciały ulec męskiej dominacji. Niebezpieczeństwo 

czyhało nie tylko na te, które przyznawały się do konszachtów z diabłem, lecz także na wyzwolone buntowniczki. 

To kronika prześladowań kobiet świadomych i niezależnych, na które za nieposłuszeństwo czekały gilotyna lub 

kamień u szyi i głęboka woda. W dobie dyskusji nad rolą kobiety, gdy do głosu dochodzą konserwatywni 

populiści, którzy coraz śmielej chcą rozdawać karty, by zabrać kobietom to, o co walczyły przez lata, warto 

przypomnieć sobie, do czego prowadził strach przed siłą, płynącą z wiedzy, kobiecą seksualnością i mocą 

siostrzanej solidarności.  

 

 

 153. Polska bez cudów : historia dla dorosłych / Maciej Górny.- Warszawa : 

Wydawnictwo Agora, 2021. 

 

 

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

międzywojenne (1918-1939) , Odzyskanie niepodległości przez Polskę (1918) , 

Polityka międzynarodowa , Wojna polsko-bolszewicka (1919-1920) , Europa 

Środkowo-Wschodnia , Polska , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-94(438).078 

Nowości:  2021-12 

 

Patos, tragizm, przekonanie o wyjątkowości polskiego przeznaczenia.  Nieco kuleje jedynie element drugorzędny - 

prawda. Czy odzyskalibyśmy niepodległość, mając inną, trochę mniej martyrologiczną historię? Komu i czemu 

faktycznie zawdzięczamy powrót do państwowości i takie, a nie inne granice? Z jakich powodów legioniści nie 

stali się obrońcami młodej demokracji, a przeciwnie: to z nich rekrutowali się ci, którzy położyli jej kres? Czym  

w istocie był "cud nad Wisłą", czy walczących w ogóle można nazwać żołnierzami i dlaczego cała  wojna  polsko- 
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bolszewicka była jedynie "konfliktem o niskiej intensywności"? Jak było z rzeczywistym "bolszewickim zagro-

żeniem", którym straszyli politycy i z czego wynikało utożsamianie wszystkich wrogów z "bolszewikami"? Co 

jeszcze z nie tak odległej przeszłości zamiast na faktach, opiera się na stereotypach i wrażeniu? I jak służy 

współczesnej, populistycznej propagandzie? Autor wszechstronnie i pasjonująco opisuje Polskę na tle innych 

państw Europy Środkowo-Wschodniej, jakie powstały w chaosie jesieni 1918 - Estonii, Litwy, Ukrainy, Czecho-

słowacji, Węgier... Wobec tego porównania losy naszego kraju wcale nie jawią się jako niezwykłe. Za to na 

pewno przekłamane i to celowo... "Opowieść o walce Polaków o niepodległość od lat zaklęta jest w łzawych 

mitach, patetycznych kalkach, a nierzadko w zwykłych bzdurach wytwarzanych przez speców od tzw. polityki 

historycznej. Maciej Górny przekłuwa ten balon narodowej mitomanii i megalomanii. Porzuca heroiczno-

martyrologiczny nurt i spogląda na walkę o niepodległość z dystansem, na chłodno. Udało mu się zdjąć ją                   

z pomnika i sprowadzić na ziemię, odmitologizować, a przede wszystkim - „odbzdurzyć”. Mirosław Maciorowski, 

redaktor naczelny „Ale Historia”  

 

 

154. Polskie skarby i tajemnice / Amadeusz Majtka.- Warszawa : Wydawnictwo Zona 

Zero, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Bunkry , Poszukiwanie 

skarbów , Sztuka polska , Tajemnica , Zamki i pałace , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438).082 

Nowości:  2021-12 

 

 

W jaki sposób kolekcja dzieł sztuki należąca do rodu Potockich trafiła aż pod Andy i jakim cudem odnalazł ją 

potomek Radziwiłłów? Czy rodziny nazistowskich urzędników i naukowców ciągle mają polskie dzieła sztuki? 

Czy istnieje międzynarodówka spadkobierców nazistów, trzymająca łapę na zrabowanych Polsce artefaktach? Co 

łączy Ottona Skorzenego z tajną hitlerowską fabryką i żydowskim diamentowym skarbem? Jakie sekrety skrywają 

głębiny Morza Bałtyckiego i dlaczego trzeba się spieszyć z ich eksploracją? Czy w Polsce istnieją zaginione 

miasta?   

 

 

 155. Pomysł na dom : poradnik projektowania / Katarzyna Bobocińska-Czerwińska.- 

Bielsko Biała : Wydawnictwo Pascal, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mieszkania , Projektowanie wnętrz , Wnętrza 

architektoniczne , Wyposażenie mieszkań , Poradnik 

Sygnatura:  WG-74  

Nowości:  2021-12 

 

 

Jak krok po kroku zaprojektować wnętrze! Planujesz remont lub właśnie kupiłeś mieszkanie albo dom? Chciałbyś 

samodzielnie zaprojektować własne wnętrze, ale nie wiesz, jak to zrobić? Boisz się, że popełnisz błędy, które 

ciężko będzie odwrócić? Martwisz się, że wydasz pieniądze na meble i sprzęty, które nie tylko nie będą do siebie 

pasować, ale również okażą się bezużyteczne? Ta książka powstała z myślą o tobie! Autorka poprowadzi cię przez 

wszystkie etapy projektowania domu/mieszkania. Dowiesz się między innymi: Od czego zacząć, jak stworzyć 

kosztorys i układ funkcjonalny? Jak dobierać kolory i dodatki oraz czym charakteryzują się najpopularniejsze style 

wnętrzarskie? Jakimi zasadami się kierować, wybierając oświetlenie do poszczególnych pomieszczeń? Jak 

wystylizować domową biblioteczkę czy wybrać odpowiedni stół do jadalni? Jakie są sposoby, aby optycznie 

powiększyć łazienkę czy efektywnie wykorzystać przestrzeń w przedpokoju? 
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 156. Popełnisz koszmarny błąd! : jak zwalczać uprzedzenia poznawcze i 

podejmować lepsze decyzje / Olivier Sibony ; tłumaczył Paweł Kubicki.- Poznań : 

Media Rodzina, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Błędy poznawcze (psychologia) , Decyzje , Uprzedzenia , 

Zarządzanie , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-005  

Nowości:  2021-12 

 

Każdy z nas podejmuje błędne decyzje. Błądzimy, pielęgnując złe nawyki, ale też często działamy wbrew 

własnemu interesowi, kupując na przykład niepotrzebne rzeczy z przeceny czy odkładając mniej niż powinniśmy 

na emeryturę. Nowoczesne państwa cierpią na tę samą chorobę: jedne pogłębiają swój deficyt budżetowy, inne 

angażują się w nieprzemyślane działania zbrojne, jeszcze inne nie potrafią powstrzymać wszechobecnej korupcji. 

To samo dzieje sie w firmach, gdzie toczą się wojny cenowe, podejmowane są niekontrolowane decyzje, nie 

zauważa się działań konkurencji, czy zbyt późno reaguje na nowe technologie. Główną przyczyną popełniana 

przez nas wszystkich błędów jest głębokie przekonanie o trafności własnych sądów. Olivier Sibony bardzo przej-

rzyście pokazuje, w jaki sposób poprawić jakość strategicznych decyzji i wyeliminować błędy z procesu 

zarządzania.   

 

 

 157. Porcelana Rosenthal : przewodnik kolekcjonera / Sylwia Tulik.- Wydanie 2. 

uzupełnione.- Rzeszów : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rosenthal AG , Kolekcjonerstwo , Naczynia , Porcelana , Sztuka 

niemiecka , Sztuka użytkowa , Poradnik , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-73 

Nowości:  2021-12 

 

 

CO TO JEST PORCELANA?: Historia porcelany Rosenthal, Biała Maria, Królewska porcelana z Sanssouci ; JAK 

KUPOWAĆ?: Gdzie szukać?, Jak oglądać porcelanę?, Jak odróżnić dekorację z kalkomanii od malowanej ręcz-

nie?, Jak nie dać się oszukać? ; EKSPONOWANIE, PRZECHOWYWANIE, CZYSZCZENIE ; KOMPLETO-

WANIE I KOMPONOWANIE ZASTAWY: Bielizna stołowa, Co do czego służy? ; SYGNATURY. 

 

 

 158. Postaw na plecy : jak zbudować skuteczny program treningowy w oparciu o 

wyniki badań naukowych / Stuart Mc Gill ; przekład: Jakub Sytar.- Wydanie 

polskie.- Łódź : Galaktyka, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aktywność fizyczna , Gimnastyka lecznicza , 

Kinezyterapia , Kręgosłup , Stretching , Poradnik 

Sygnatura:  WG-616  

Nowości:  2021-12 

 

Książka jest źródłem wiedzy potrzebnej do stworzenia indywidualnie dobranych programów treningu pleców. 

Unikatowe podejście profesora McGilla opiera się na wieloletnich badaniach, w trakcie których zgłębiał tajniki 

pracy kręgosłupa u osób z problemami pleców, jak i najwybitniejszych sportowców. Dzięki swojej  wiedzy  służył 
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radą przedstawicielom rządów, korporacjom, drużynom sportowym i zawodnikom z całego świata. Ta książka to 

prawdziwy pogromca mitów! Znajdziesz tu wytyczne treningowe, a także wprowadzenie koncepcji „superszty-

wności” wraz z ćwiczeniami opartymi na najnowszych badaniach dr. McGilla. Dowiesz się, jak wyeliminować 

tzw. wycieki energii, pokonać trudności, poprawić szybkość i uzyskać najlepsze rezultaty. W działach poświę-

conych praktyce znajdziesz np. „klinikę przysiadów”. Książka ta ma pomóc wzmacniać plecy w bezpieczny spo-

sób. Jest ona przeznaczona zarówno dla trenerów, zawodowych sportowców, fizjoterapeutów, jak i osób trenują-

cych rekreacyjnie.  

 

 

 159. Poza możliwe : jeden żołnierz, czternaście szczytów - moje życie w strefie 

śmierci / Nimsdai Purja ; przekład: Radek Kucharski.- Gliwice : Bezdroża, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Purja, Nirmal (1983- ) , Alpinizm , Alpiniści , Żołnierze , 

Himalaje (góry) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-796.5 

Nowości:  2021-12 

 

 

Spojrzałem na wierzchołek. Wtargnęła chmura, a złowrogie dudnienie grzmotu rozeszło się echem po dolinie 

poniżej. Nie sposób było nie odczuwać respektu i podziwu dla skali tego, co rozpościerało się przede mną. 

Wiedziałem, że bezcelowe jest ocenianie sił i słabości tej gigantycznej góry, ponieważ wznoszący się przede mną 

szczyt nie zamierzał oceniać mnie. Zamiast oceny była burza inspiracji. Gdybym zdołał wykorzystać ducha góry, 

by stać się odpornym na ból, stres i strach, nic nie mogłoby mnie zatrzymać. Wówczas zadałem pytanie. Czy 

mogę? A może nie? Zainspirowała mnie idea zdobycia w szalonym tempie wszystkich czternastu najwyższych 

szczytów świata. Miałem nadzieję wspiąć się na nepalskie imponujące wierzchołki Annapurny, Dhaulagiri, 

Kanczendzongi, Mount Everestu, Lhotse, Makalu i Manaslu, popędzić na Nanga Parbat, Gaszerbrumy I i II, K2, 

Broad Peak w Pakistanie, a na końcu zdobyć niepokojące ośmiotysięczniki Tybetu - Czo Oju i Sziszapangmę. Ale 

dlaczego? Te miejsca należą do najbardziej niegościnnych na naszej planecie, a wyzwanie, jakie przed sobą 

postawiłem, z założeniem, że zrealizuję je w mniej więcej pół roku, większości ludzi może się wydać szaleń-

stwem. Mnie jednak zdawało się szansą na udowodnienie światu, że wszystko - cokolwiek - jest możliwe, gdy              

w plan angażuje się serce i umysł.  

 

 

 160. Praca i inne grzechy : prawdziwe życie nowojorczyków / Charlie LeDuff ; 

przełożyła Kaja Gucio.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2021. 

(Seria Amerykańska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Praca , Robotnicy , Rynek pracy , Życie codzienne , Nowy Jork 

(Stany Zjednoczone) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-316.3 

Nowości:  2021-12 

 

 

Nowy Jork. Olśniewające miasto przyciągające tłumy marzycieli z całego świata. Od dekad symbol sukcesu, 

postępu i kariery. Synonim amerykańskiego snu. Bywa jednak najsmutniejszym miejscem na ziemi – gorsze od 

porażki jest tu bycie niewidzialnym. I to właśnie niewidzialnym LeDuff poświęca swoją książkę. Pisze o tych, 

którzy mieszkają w ciasnych mieszkaniach. O strażakach i ich rodzinach, którzy po 11 września 2001 roku stracili 

wszystko. O ludziach, którym rytm pracy, snu i dnia wyznaczają kaprysy szefa, właściciela mieszkania, sędziego 

w sądzie rodzinnym czy burmistrza. To nie książka o  nowojorczykach,  którym  drzwi  otwierają  portierzy,  tylko 
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o samych portierach. O robotnikach, ulicznych handlarzach, sprzątaczkach, rybakach, imigrantach i barmanach.             

O ludziach, których nie na co dzień zauważamy, ale których brak okazałby się dotkliwy. Praca i inne grzechy to 

uniwersalna i błyskotliwa opowieść o etosie pracy i hołd złożony niewidzialnym mieszkańcom amerykańskiej 

metropolii. To również reporterskie studium rozwarstwienia ekonomicznego i powolnej degradacji klasy robot-

niczej, tak powszechnych bez względu na szerokość geograficzną.  

 

 

 161. Praga : czeskie ścieżki / Mariusz Surosz.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 

2021. 

(Sulina) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Artyści czescy , Czesi , Społeczeństwo , Życie codzienne , 

Czechy , Praga (Czechy) , Esej 

Sygnatura:  WG-94(4) 

Nowości:  2021-12 

 

Praga. Od wieków przyciąga, fascynuje i inspiruje, nie pozwala o sobie zapomnieć. Do jej pasjonatów zalicza się 

także Mariusz Surosz, który od lat zgłębia tajemnice miasta i istotę czeskości. Tropiąc miejsca i symbole związane  

z kształtowaniem się czeskich mitów, spaceruje między pomnikami i kamienicami, ogląda obrazy i słucha muzyki. 

Podąża tropem dwóch Janów – Husa i Žižki – oraz husytyzmu, który przez wieki dawał niewielkiemu narodowi 

siłę, by trwać. Udaje mu się uchwycić pierwiastek wyjątkowego czeskiego usposobienia, dzięki czemu ożywają 

rzeźby Bohumila Kafki, muzyka Bedřicha Smetany, sgraffita Mikoláša Aleša, a hokej staje się istotną częścią 

narodowych smutków i nadziei. Autor uświadamia nam też, jak wiele razy w historii czeskość była zagrożona,              

a złota Praga, najbardziej czeskie z miast, musiała o swoją tożsamość walczyć rękami pracowitych mieszczan, 

genialnych malarzy, rzeźbiarzy i muzyków, a nawet hokeistów. Dziś nikt już nie ma wątpliwości, do kogo należy 

Praga, a na pytanie, czyje są praskie tramwaje, parki i miejski kurz, każdy Czech odpowie: „Naše!”.  

 

 

 162. Pragmatyczny programista : od czeladnika do mistrza / David Thomas, Andrew 

Hunt ; słowo wstępne Saron Yitbarek ; przekład Radosław Meryk, Mikołaj 

Szczepaniak.- Gliwice : Helion, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Programowanie (informatyka) , Poradnik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2021-12 

 

 

Programiści dysponują coraz lepszym, szybszym i wszechstronniejszym sprzętem. Pojawiają się nowe języki 

programowania i nowe paradygmaty tworzenia architektury oprogramowania. Są jednak rzeczy, które w świecie 

programowania pozostają stałe i niezmienne. Wciąż proces stawania się programistą wymaga od adeptów tego 

rzemiosła sporego wysiłku. Akt kodowania to za mało. Trzeba zmienić sposób myślenia, nawyki, zachowania                  

i oczekiwania. Konieczne jest świadome dążenie do stosowania dobrych praktyk. Jeśli pilnuje się jakości swojej 

pracy i nieustannie pamięta, co i po co się robi, można w końcu stać się pragmatycznym programistą. W drugim 

wydaniu tego kultowego przewodnika wskazówki techniczne harmonijnie łączą się z aspektami filozofii pragma-

tycznego programisty. Książka została zaktualizowana i gruntownie przejrzana, aby teraz, dwadzieścia lat po 

pierwszym wydaniu, ponownie pokazać, co to znaczy być nowoczesnym, pragmatycznym programistą. Poruszono 

tu tematy osobistej odpowiedzialności i rozwoju zawodowego, komunikacji i poznawania prawdziwych wymagań, 

nowoczesnych technik architektonicznych oraz coraz ważniejszych kwestii zachowania  bezpieczeństwa  i  prywa- 



158 
 

tności. Książka składa się z krótkich rozdziałów, które tworzą szeroki kontekst, dzięki czemu zyskasz wiedzę                 

o najlepszych podejściach, unikniesz głównych pułapek, a co najważniejsze - rozwiniesz nawyki i postawy, które 

staną się fundamentem Twojego sukcesu zawodowego. Dowiedz się, jak:  pisać kod dynamiczny, elastyczny                  

i łatwy do dostosowywania, unikać pułapek związanych z powielaniem wiedzy, chronić oprogramowanie przed 

lukami w zabezpieczeniach, budować zespoły pragmatycznych programistów, skutecznie testować, wziąć odpo-

wiedzialność za swoją pracę i karierę.   

 

 

 163. Prawda, która nas niesie : amerykańska podróż / Kamala Harris ; przełożyły 

Małgorzata Glasenapp i Zofia Szachnowska-Olesiejuk.- Kraków : Znak Litera Nova - 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Harris, Kamala (1964- ) , Politycy , Prawnicy , Stany 

Zjednoczone (USA) , Autobiografia 

Sygnatura:  WG-32  

Nowości:  2021-12 

 

JEDNA Z NAJBARDZIEJ INSPIRUJĄCYCH ŚWIATOWYCH LIDEREK. WICEPREZYDENTKA USA                 

W SZCZEREJ OPOWIEŚCI O SWOIM ŻYCIU, WAŻNYCH DLA NIEJ WARTOŚCIACH I MOTYWACJI DO 

DZIAŁANIA Jako córka imigrantów i aktywistów, Kamala Harris od najmłodszych lat obserwowała walkę             

o sprawiedliwość. Jej pierwsze wspomnienie z dzieciństwa to tłum ludzi, na który patrzyła z wózka pchanego 

przez rodziców podczas protestu w obronie praw obywatelskich. Społeczność, w której się wychowywała, 

nauczyła ją przeciwstawiania się wszelkim nierównościom i wiary we własne przekonania. Dlatego tak ważne 

było dla niej stać się głosem tych, którzy zostali go pozbawieni. Wzrastając wśród takich wartości, została jedną               

z głównych politycznych liderek naszych czasów. W swojej autobiografii odważnie mówi o wielkich wyzwaniach, 

z którymi wszyscy się dziś mierzymy. Czerpie z mądrości inspirujących ją osób, nie zapomina o ciężkiej pracy 

włożonej w osiągnięcie swoich celów. Przekazuje wizję wspólnej walki, którą należy podjąć w obronie podsta-

wowych wartości. To pierwszy tak ważny kobiecy głos będący impulsem do zmian i nadzieją, której wszyscy 

potrzebujemy.  

 

 

 164. Programowanie w Pythonie dla bystrzaków / John Paul Mueller ; przekład 

Agnieszka Górczyńska.- Gliwice : Septem - Helion, copyright 2020. 

(Dla Bystrzaków) 

(W Prostocie Tkwi Siła) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Programowanie (informatyka) , Python (język 

programowania) , Poradnik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2021-12 

 

Oferujący potężne możliwości i dynamiczny Python jest używany do tworzenia wielu różnych aplikacji. Został 

opracowany jako prawdziwie niezależny od platformy - dzięki temu jest doskonałym narzędziem dla początku-

jących programistów, zwłaszcza tych, którzy chcą szybko poznać nowy język. Zamieszczone w książce polecenia 

pozwalają w dość krótkim czasie krok po kroku opanować podstawy Pythona. W książce: Pobieranie i instalwanie 

Pythona, Używanie powłoki, Jupyter Notebook i jego zastosowanie, Używanie różnych typów danych, Praca                

z pakietami.  
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 165. Protokoły Mędrców Kowida / Stanisław Michalkiewicz.- Warszawa : 3S 

MEDIA, 2021. 

(Biblioteka Wolności) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  COVID-19 , Polityka , Teorie spiskowe , Europa , Polska , 

Felieton 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2021-12 

 

„Protokoły...”, to zapis tych wszystkich zdumiewających głupot, półprawd, bzdur, przeinaczeń i propagandy, 

którymi jesteśmy nieustannie atakowani od czasów zarania wciąż trwającej zarazy. Zarazy, która dawno przestała 

być zjawiskiem tylko biologicznym, a stała się fenomenem, także, a może przede wszystkim, politycznym                     

i społecznym. Opinie o pandemii, jej przyczynach i skutkach, oczywiście rozkładają się zgodnie z klasycznymi 

podziałami na scenie politycznej, co zdradza prawdziwe intencje jej aktorów. A wirus, zgodnie ze złotą maksymą 

Stanisława Michalkiewicza „będzie działał tak długo, jak długo będzie trzeba”. Kto o tym zdecyduje? Odpowiedź 

znajdą Państwo w książce, którą szczerze polecam.  Tomasz Sommer   

 

  

166. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie : komentarz / Sylwia Spurek.- Wydanie 

5., stan prawny na 10 września 2021 r.- Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021. 

(Komentarze Praktyczne) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawo karne , Przemoc w rodzinie , Polska , Komentarz do 

ustawy 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2021-12 

 

Publikacja kompleksowo omawia regulacje dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szczegółowo 

przedstawione zostały w niej m.in. następujące zagadnienia: procedura Niebieskiej Karty, odebranie dziecka                  

z rodziny przez pracownika socjalnego, środek zapobiegawczy w postaci nakazu opuszczenia lokalu, zakaz 

zbliżania się - jako środek karny i probacyjny, zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Autorka komentuje 

m.in. wprowadzone do porządku prawnego w 2020 r. zmiany kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa ofiar, 

dokonane w komentowanej ustawie, a także Kodeksie postępowania cywilnego, ustawie o Policji, ustawie o Żan-

darmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych. Regulacje te dotyczą mechanizmu izolacji sprawcy 

od ofiary poprzez nakaz opuszczenia lokalu przez sprawcę wydawany przez Policję lub Żandarmerię Wojskową. 

Autorka dokonuje szerokiej analizy przesłanek wydawania nakazu oraz gwarancji praw ofiary i sprawcy w ramach 

tej procedury. Zagadnienia zostały zaprezentowane w kontekście zobowiązań międzynarodowych Polski określo-

nych w ratyfikowanych konwencjach i traktatach, a także modelowych rozwiązań funkcjonujących w Europie                

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.   

 

 167. Przemoc, konflikt, wojna / [redaktorzy Maciej Dębiec, Sylwia Jędrzejewska ; 

redaktor prowadzący Joanna Berdowska].- Wydanie 2. poprawione.- Rzeszów : 

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego : Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka 

Archeologicznego, 2019. 

(Wędrówki po Archeologicznych Śladach Dawnych Epok i Kultur Województwa 

Podkarpackiego) 
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Hasła przedmiotowe:  Broń , Wojna , Stanowiska archeologiczne , Zabytki 

archeologiczne , Województwo podkarpackie (1999- ) , Praca zbiorowa , Publikacja 

bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-902/904 

Nowości:  2021-12 

 

Zestawienie chronologiczne dla terenu południowo-wschodniej Polski ; Przemoc. Konflikt. Wojna / Sławomir 

Kadrow ; Paleolit i mezolit / Dariusz Bobak, Marta Połtowicz-Bobak ; Neolit / Wojciech Pasterkiewicz ; Epoka 

brązu i wczesna epoka żelaza / Marcin Burghardt ; Okres lateński i okres wpływów rzymskich / Tomasz Bochnak, 

Agnieszka Půlpánová-Reszczyńska, Katarzyna Skowron ; Początki i rozkwit średniowiecza / Piotr N. Kotowicz ; 

Późne średniowiecze / Marcin Glinianowicz ; Średniowieczne zamki województwa podkarpackiego / Paweł 

Kocańda ; Obóz konfederatów barskich w Łupkowie w Bieszczadach / Michał Parczewski ; Archeologia 

(nie)pamięci. Badania archeologiczne pozostałości konfliktów zbrojnych XX wieku na terenie województwa 

podkarpackiego / Tomasz Tokarczyk, Kamil Karski ; Śladem konfliktów zbrojnych XX wieku na Podkarpaciu. 

Rola i znaczenie antropologii fizycznej w badaniach mogił z czasów wojennych / Joanna Rogóż ; Wrakowiska 

zapomnianego garnizonu lotniczego / Lesław Wilk ; Badania archeologiczne Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka 

Archeologicznego na terenie województwa podkarpackiego / Dariusz Bobak. 

 

 

 168. Przewodnik po Wszechświecie / Lucy i Stephen Hawking ; ilustracje Jan 

Bielecki ; tłumaczenie Robert Filipowski, Marek Krośniak.- Poznań : Zysk i S-ka 

Wydawnictwo, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ciała niebieskie , Kolonizacja kosmosu , Prawa fizyki , 

Wszechświat , Ziemia , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-52 

Nowości:  2021-12 

 

Wszystko, czego potrzebujesz do podróży w czasie i przestrzeni Wyobraź sobie, jakby to było – chodzić po Ziemi 

cztery i pół miliarda lat temu? Albo zrobić swój pierwszy krok na powierzchni Księżyca? Pięknie ilustrowany                 

i pełny niesamowitych faktów i liczb przewodnik po naszym świecie i tym co leży poza nim. W tej książce Lucy                

i Stephen zgromadzili całą masę najciekawszych i najważniejszych informacji o Ziemi, kosmosie i człowieku: od 

czarnych dziur po życie na Marsie, od genetyki po zmiany klimatyczne. To prawdziwe kompendium wiedzy,               

w którym trudne naukowe tematy zostały wytłumaczone w lekki i zrozumiały dla młodszego odbiorcy sposób.  

 

 

 169. Przewodnik po zabytkach Krakowa / Michał Rożek ; [ilustracje, opracowanie 

graficzne: Tomasz Prażuch].- Wydanie 3.- Kraków : Wydawnictwo WAM, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Architektura polska , Miasta , Zabytki sakralne , Kraków 

(woj. małopolskie) , Przewodnik historyczny 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Kraków  

Nowości:  2021-12 

 

 

Kraków to miasto, które od wieków przyciąga i urzeka tłumy turystów. Liczba odwiedzających w ostatnich latach 

sięga nawet czternastu milionów. Nic w tym dziwnego. Każdy zakątek stolicy Małopolski ma w sobie coś zach-

wycającego: monumentalne wawelskie mury, przepiękne świątynie, nastrojowe kawiarnie i tętniące życiem 

targowiska. Nawet w mijanych po drodze pozornie zwykłych domach można odnaleźć coś  wartego  zapamiętania. 
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Autor, wybitny znawca historii i sztuki Krakowa, odsłania przed czytelnikami tajemnice tego niezwykłego miasta. 

Jego szczegółowy przewodnik, wzbogacony licznymi rycinami, pomaga na nowo odkryć urok królewskiego 

grodu.  

 

 

 170. Przeżyj rok w średniowieczu / Tillmann Bendikowski ; przekład Dariusz Guzik.- 

Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Średniowiecze , Święte Cesarstwo Rzymskie (962-1806) , 

Życie codzienne , Europa Zachodnia , Niemcy , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-39  

Nowości:  2021-12 

 

 

Średniowiecze niezmiennie fascynuje i ciekawi. Teraz masz okazję przeżyć cały rok, miesiąc po miesiącu, w tej 

intrygującej epoce, która do dziś rozpala wyobraźnię! W upalny lipcowy dzień wybierz się na spacer po średnio-

wiecznym mieście. Zajrzyj do ówczesnych domów, poznaj ich mieszkańców. Podróżuj w średniowiecznym  stylu,  

na swej drodze spotykaj kupców i pielgrzymów. Staw czoła rabusiom. Posłuchaj pieśni trubadurów. Dowiedz się    

o panujących przesądach dotyczących ślubów. Odkryj, na jakie choroby częściej zapadano i w jakim miesiącu. 

Skorzystaj z łaźni, przeżyj wizytę u dentysty i nie daj się położyć na stole chirurga. Poznaj odpowiedzi na 

nurtujące cię pytania. Jakie sztuczki przy wypieku chleba stosowali piekarze? Do czego jeszcze średniowieczni 

używali miodu, oprócz słodzenia? Jak wyglądało życie trędowatych i żebraków? Czy piękne kobiety były uważa-

ne za niebezpieczne? Jak broniono zamków przed najazdami wroga? Autor oprowadzi nas zarówno po chłopskiej 

chacie, jak i cesarskim dworze. Pokaże zakamarki klasztorów. Opowie o papieżu i wpływie Kościoła na życie 

ludzi. Zdradzi szczegóły kar i tortur. Pokaże, jak naprawdę wyglądało życie w średniowieczu.   

 

 

 171. Przygoda z elektroniką / Paweł Borkowski.- Gliwice : Helion, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Elektronika , Poradnik 

Sygnatura:  WG-621.38 

Nowości:  2021-12 

 

 

 

 

Elektronika jest wszędzie i nie da się już od niej uciec. Telewizor, telefon komórkowy, komputer, a nawet 

kuchenka mikrofalowa czy niewinna z pozoru zmywarka - w każdym z tych urządzeń znajduje się magiczne coś, 

dzięki czemu możemy słuchać wiadomości, rozmawiać ze znajomymi, przeglądać strony internetowe, podgrzewać 

mleko do porannej kawy lub też zmywać po obiedzie, zbytnio się przy tym nie przemęczając. Tym magicznym 

czymś jest mniej lub bardziej skomplikowany układ elektroniczny. A raczej cały zestaw takich układów, o których 

działaniu przeciętny użytkownik nie ma najmniejszego pojęcia. Jeśli technika jest Ci obca, lecz zawsze ciekawiło 

Cię, co sprawia, że otaczające Cię sprzęty elektroniczne są w stanie ułatwiać i uprzyjemniać życie, właśnie znalaz-

łeś odpowiednią książkę! „Przygoda z elektroniką” bezboleśnie i z humorem wprowadzi Cię w cudowny świat 

elektroniki, czyli zaprezentuje zasady działania podstawowych elementów i układów elektronicznych oraz zjawi-

ska fizyczne, którym zawdzięczamy ich pracę. Wszystko, co najważniejsze, zobrazowano tu kilkudziesięcioma 

konkretnymi przykładami. Wkręć się w elektronikę!  
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 172. Przystanek Bieszczady : bez cenzury / Andrzej Potocki.- Wydanie 6. - 

rozszerzone.- Rzeszów : Wydawnictwo "Carpathia", 2021. 

 

Hasła przedmiotowe:  Bieszczady (góry) , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Bieszczady 

Nowości:  2021-12 

 

 

 

 

W PRL-u cenzura nie dopuściłaby do ukazania się tej książki. Prędzej ja trafiłbym za kratki niż ona na półki 

księgarskie. A jednak "przystanek Bieszczady" w moim życiu, pomimo tych wszystkich absurdów, o które się 

otarłem, uważam za szczęśliwe zrządzenie losu. Dzięki niemu mój upadek stał się początkiem wznoszenia. Kiedy 

popatrzyłem na to wszystko z góry, dostrzegłem, ile głupoty, cynizmu, a nawet podłości może być w ludzkim 

działaniu. I zobaczyłem też bezmiar moich grzechów, z których największym jest pycha. Andrzej Potocki 

 

 

 173. Psychologia / Saundra K. Ciccarelli, J. Noland White ; wydanie pod 

redakcją Waldemara Domachowskiego ; przekład Adam Bukowski i Jacek 

Środa.- Wydanie na podstawie "Psychology" (3rd edition) (dodruk).- Poznań : 

Dom Wydawniczy Rebis, 2021. 

 

Hasła przedmiotowe:  Psychologia , Czucie głębokie , Spostrzeganie , 

Świadomość , Uczenie się , Pamięć , Poznanie , Sen , Marzenia senne , Myślenie , 

Inteligencja (psychologia) , Język , Motywacja , Uczucia , Seksualność , Gender , 

Stres , Psychologia społeczna , Osobowość , Zaburzenia psychiczne , 

Psychoterapia , Podręcznik 

     Sygnatura:  WG-159.9(07) 

     Nowości:  2021-12 

 

Tajniki przetrwania studiów i poprawienia swoich ocen ; 1. Psychologia jako nauka ; 2. Podejście biologiczne ; 3. 

Czucie i spostrzeganie ; 4. Świadomość: sen, marzenia senne, hipnoza i narkotyki ; 5. Uczenie się ; 6. Pamięć ; 7. 

Poznanie: myślenie, inteligencja i język ; 8. Rozwój w toku życia ; 9. Motywacja i emocje ; 10. Seksualność i płeć 

kulturowa ; 11. Stres a zdrowie ; 12. Psychologia społeczna ; 13. Teorie osobowości ; 14. Zaburzenia psychiczne ; 

15. Terapie psychologiczne ; Załącznik A: Statystyka w psychologii ; Załącznik B: Psychologia stosowana i psy-

cholog jako zawód. 

 

 

 174. Python : nowoczesne programowanie w prostych krokach / Bill Lubanovic ; 

przekład Andrzej Watrak.- Gliwice : Helion, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Programowanie (informatyka) , Python (język 

programowania) , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2021-12 

 

 

Oto znakomity, przystępny i świetnie napisany podręcznik do nauki Pythona. Opisuje podstawy kodu i struktur 

danych i stopniowo wprowadza bardziej zaawansowane zagadnienia, takie jak praca z  bazami  danych  i  stronami  



163 
 

WWW, podstawy działania chmury obliczeniowej, uczenia maszynowego i strumieniowania zdarzeń. Poza 

standardową biblioteką Pythona przedstawiono tu przydatne zewnętrzne pakiety, dokładniej opisano te najbardziej 

pomocne. Omówiono dobre praktyki tworzenia, testowania i diagnozowania kodu. Książka zawiera też mnóstwo 

wskazówek i przykładów kodu. Wyjaśnia pewne szczególne funkcjonalności Pythona, których stosowanie jest                

o wiele lepszym rozwiązaniem niż adaptowanie technik z innych języków. Nawet jeśli dziś o programowaniu 

wiesz mniej niż niewiele, dzięki temu podręcznikowi staniesz się prawdziwym pythonowcem!   

 

 

 175. Rachunkowość i podatki : wybrane zagadnienia z zakresu finansów i 

rachunkowości : teoria, przykłady, zadania i rozwiązania / Piotr Szczypa, Małgorzata 

Cieciura (red.).- Warszawa : CeDeWu, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Finanse , Podatek , Rachunkowość , Polska , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-657  

Nowości:  2021-12 

 

 

R. 1. Wprowadzenie do rachunkowości - Piotr Szczypa ; R. 2. Wprowadzenie do finansów - Dariusz Stronka ; R. 

3. Analiza i ewidencja podatkowa - Agnieszka Wlazły ; 1. Zagadnienia teoretyczne z przykładami ; R. 4. Prawo 

pracy a koszty pracy - Hanna Krajewska, Agnieszka Wlazły ; R. 5. Rachunkowość budżetowa i podatkowa - 

Ewelina Ostajewska-Szwankowska ;  R. 6. Międzynarodowe standardy rachunkowości i sprawozdawczości finan-

sowej - Artur Filipiak ; R. 7. Zaawansowana rachunkowość finansowa - Justyna Kozłowska ; R. 8.Organizacja 

biura rachunkowego - Monika ; R. 9. Prawo dewizowe i prawo celne - Hanna Krajewska ; R. 10. Sprawozda-

wczość i rewizja finansowa - Małgorzata Cieciura ; R. 11. Accounting concepts and methods - Robert Piechota ; 

R. 12. Przesłanki wdrożenia egzaminu dyplomowego w miejsce pracy dyplomowej - Piotr Szczypa ; R. 13. 

Synteza wiedzy i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości - Piotr Szczypa ; R. 14. Projekt dyplomowy - 

Piotr Szczypa. 

 

 

 176. Responsive web design : projektowanie elastycznych witryn w HTML5 i CSS3 

/ Ben Frain ; przekład: Maksymilian Gutowski, Maciej Reszotnik, Łukasz Piwko.- 

Wydanie 3.- Gliwice : Helion, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  HTML5 , Kaskadowe arkusze stylów , Projektowanie stron 

WWW , Responsywne strony WWW , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2021-12 

 

 

Podstawowe wiadomości o projektowaniu responsywnych stron internetowych ; Znaczniki HTML ; Zapytania 

medialne: obsługa zróżnicowanych obszarów roboczych ; Układy płynne, flexbox i obrazy responsywne ; 

Układyoparte na siatce CSS ; CSS3: selektroy, typografia, tryby kolorów i nowe funkcje ; Spektakularny wygląd                

i CSS3 ; Grafika SVG niezależna od rozdzielczości ekranu ; Przejścia, transformacje i animacje ; Formularze               

w HTML5 i CSS3 ; Dodatkowe techniki i dobre rady na pożegnanie. 
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 177. Romantika / Piotr Marecki.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Marecki, Piotr (1976- ) , Podróż poślubna , Beskid Niski (góry) 

, Huculszczyzna (Ukraina ; region) , Relacja z podróży , Reportaż 

Sygnatura:  WG-913 

Nowości:  2021-12 

 

 

 

Opel załadowany po brzegi. W bagażniku czekają już torby z ubraniami na dwutygodniową podróż poślubną, 

aparaty fotograficzne i kawa w termosie z napisem "Thirsty". Po kawalerskiej wyprawie przez "Polskę przy-

drożną" Piotr Marecki rusza w podróż z żoną Olą, by wspólnie  świętować zawarcie małżeństwa. Pierwszy 

przystanek - Beskid Niski. Ekowesele, progresywne disco polo, całonocne maratony na atari i wiersze czytane dla 

przyrody. Kolejny - Huculszczyzna, drewniana chata w górach i ukraińskie bezdroża. Marecki z żoną rejestrują 

mijany krajobraz i zwracają uwagę na lokalną architekturę. Tarnopol, Strusów, Monasterzyska, Tyśmienica, 

Kołomyja, Szepit, Czerniowce, Zaleszczyki, Stryj. Podróż jest długa, drogi dziurawe. Ale ważne, że jadą razem. 

Piją huculski samogon, zagryzają go bryndzą, sałem i śpiewają pieśni o zbójniku Doboszu. Obserwują, jak 

wschodnia prowincja nie opiera się globalnemu turbokapitalizmowi. A Hucuł Misza na to: "Wszystko jasne. 

Romantika".  

 

 

 178. Ropa i krew / Bradley Hope & Justin Scheck ; tłumaczenie Grzegorz Gajek.- 

Kraków : Wydawnictwo SQN, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mohammad bin Salman Al Saud (książę, syn Salmana, króla 

Arabii Saudyjskiej ; 1985- ) , Dziennikarstwo śledcze , Politycy , Polityka , 

Przywódcy i głowy państw , Służby specjalne , Walka , Władza , Arabia Saudyjska , 

Bliski Wschód , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-94(5) 

Nowości:  2021-12 

 

Rekonstrukcja konfliktów na szczytach władzy w Arabii Saudyjskiej pokazuje, że polityka może być bardziej 

fascynująca niż Gra o Tron Walka o sukcesję w Arabii Saudyjskiej wyłania charyzmatycznego księcia koronnego 

Muhammada ibn Salmana, znanego również jako MBS, który wydaje się przywódcą nowoczesnym i otwartym na 

reformy społeczno-gospodarcze. To jednak tylko pozory. W rzeczywistości 35-letni Muhammad ibn Salman to 

brutalny, ekscentryczny i bajecznie bogaty człowiek, który z pomocą konsultantów i ekspertów od public relations 

pogrywa z całym światem. Tłumiąc sprzeciw, nie waha się przed porwaniem i przetrzymywaniem przez kilka 

miesięcy w hotelu Ritz-Carlton trzystu osób (w tym prominentnych członków saudyjskiej rodziny królewskiej                 

i biznesmenów). Nie dba o to, jak zareaguje świat na przejawy jego skrajnej brutalności czy ekscentryzmu. Za nic 

ma zarzuty o zlecenie zabójstwa dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego w Stambule. Liczy się tylko władza. 

Muhammad ibn Salman w sposób konsekwentny i przemyślany buduje potęgę ekonomiczno-gospodarczą, 

wykorzystując ropę na rzecz ochrony wojskowej. Dzięki koneksjom z przywódcami politycznymi (miał bliskie 

relacje z Białym Domem za pośrednictwem zięcia prezydenta Trumpa Jareda Kushnera) i biznesowymi (think 

tankami z Doliny Krzemowej i ważnymi postaciami z Wall Street) zwiększa swoje wpływy na Bliskim 

Wschodzie, ale również na całym świecie. Arabia Saudyjska – państwo upadające, magnes dla islamskich 

ekstremistów czy potęga ekonomiczno-gospodarcza dyktująca warunki przemysłu naftowego? Wielokrotnie 

nagradzani reporterzy Wall Street Journal przedstawiają zupełnie nowe spojrzenie na kulisy funkcjonowania 

jednej z najpotężniejszych rodzin królewskich na świecie.  
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 179. Rosja od kuchni : jak zbudować imperium nożem, chochlą i widelcem / Witold 

Szabłowski.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kuchnia kaukaska , Kuchnia rosyjska , Propaganda , 

Przywódcy i głowy państw , Obyczaje i zwyczaje , Rosja , ZSRR , Przepisy 

kulinarne , Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(47+57) 

Nowości:  2021-12 

 

Z tej książki dowiecie się, jak – i po co! - kucharz Stalina uczył kucharza Gorbaczowa śpiewać do drożdżowego 

ciasta. Dlaczego Nina, kucharka z wojny w Afganistanie, zmuszała się, by gotując, myśleć o czymś przyjemnym. 

Kto wygrał konkurs na najlepszą stołówkę z tych, które powstały wokół Czarnobyla tuż po katastrofie. I dlaczego 

Breżniew nienawidził kawioru. Przeczytacie o kucharzu i testerze jedzenia Stalina, który toczył z nim nierówną 

walkę o życie swojej żony. Poznacie przepis na pierwszą zupę, która poleciała w kosmos. I na makaron z turkaw-

kami, którym zajadał się ostatni car, Mikołaj. Przeczytacie też o kuchni ludzi, którzy nie mają co jeść: o Ukrainie, 

którą Stalin pacyfikował przez głód. I o blokadzie Leningradu. Ale przede wszystkim zobaczycie, jak jedzenie 

może służyć propagandzie. W kraju takim jak Związek Radziecki służył jej każdy kotlet usmażony i podany                  

w każdej stołówce i restauracji, od Kaliningradu, po krąg polarny i od Mołdawii po Władywostok. Polityczne było 

zarówno to, co jadł pierwszy sekretarz partii komunistycznej, jak i zwykły obywatel. Rosja jest godną następ-

czynią ZSRR, więc wciąż karmi ludzi propagandą, tak jak robiła to przed laty. I nie przypadkiem rządzi nią 

Władimir Putin, wnuk kucharza Spirydona Putina. O nich obu też w tej książce przeczytacie.   

 

 

 180. Rzemieślnicy : 10 inspirujących historii o pracy ludzkich rąk / [wywiady 

przeprowadzili] Katarzyna Młynarczyk, Bartłomiej Rak.- Kraków : Znak Koncept - 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kwaśne Jabłko , Maciejewka , Mydlarnia Cztery Szpaki , 

Podkarpacka Destylarnia Okowit , Starodrzew , Wielki Shoe , Winnica 

Sandomierska , Wood Republic , Wytwórnia makaronu "Bio" Aleksandra i 

Mieczysław Babalscy , Zaremba Bespoke , Pracownie i warsztaty rzemieślnicze , 

Przedsiębiorczość , Rzemieślnicy , Rzemiosło , Polska , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-67/68 

Nowości:  2021-12 

 

Czy na pewno wiesz wszystko o rzucaniu korpo i ucieczce w Bieszczady? To nie banał, to droga dla wolnych du-

chów z zespołem niespokojnych rąk. Dziesięć autentycznych historii, w których wszystkie życiowe ścieżki prowa-

dzą w końcu do rzemiosła. 

 

 

 181. Schematy elektroniczne i elektryczne : przewodnik dla początkujących / Stan 

Gibilisco ; przekład: Anna Mizerska, Konrad Matuk.- Wydanie 4.- Gliwice : Helion, 

copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Obwód elektryczny , Schematy blokowe , Układ 

elektroniczny , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-621.3 

Nowości:  2021-12 
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Plan ogólny ; Schematy blokowe ; Podzespoły i urządzenia ; Proste obwody ; Obwody złożone ; Schematy do 

budowy i testów. 

 

 

 182. Smart working dla wszystkich : więcej niż praca zdalna : poznaj nowy styl pracy 

: zbuduj sukces firmy dzięki satysfakcji swoich pracowników / Dario Villa ; 

tłumaczenie Zbigniew Łucki.- Warszawa : CeDeWu, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  COVID-19 , Organizacja , Organizacja pracy , Praca zdalna , 

Zarządzanie sobą , Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM) , Włochy , Poradnik 

Sygnatura:  WG-331 

Nowości:  2021-12 

 

Ogromne zmiany systemowe, mające miejsce w ostatnich latach, pod znakiem zapytania stawiają naszą 

dotychczasową wiedzę na temat sposobów wykonywania pracy (w tym jej miejsca i czasu). Firmy szukają nowych 

dróg osiągnięcia zysku, a pracownicy stają przed koniecznością wytyczenia sobie nowych ścieżek prowadzących 

ich do osiągnięcia satysfakcji z wykonywanej pracy. Metoda smart working, wpisana w model kulturowy zapo-

czątkowany 25 lat temu przez włoskich ekspertów wiedzy związanej z zarządzaniem zasobami ludzkimi, oferuje 

organizacjom zmiany polegające na swobodzie, wolności wyboru i zrównoważonym rozwoju, odpowiadając tym 

samym na złożoność dzisiejszego kontekstu gospodarczego i społecznego lepiej niż inne metody. Ów sposób 

pracy bywa często mylnie rozumiany, a  jego  potencjał  zwykle  nie  jest  wykorzystywany.  Czas  więc  wyjaśnić,  

czym jest smart working i przekształcić go w narzędzie dostępne zarówno dla dużych, średnich, jak i małych firm. 

Jeśli chcesz wejść na drogę zmian, wiodącą ku udoskonaleniu Twojej pracy − ta książka podpowie Ci, od czego 

zacząć. Ponadto w książce: czego nauczyliśmy się, pracując zdalnie wskutek pandemii COVID-19, odnalezienie 

swojej pasji, stałe uczenie się i odwaga wyjścia ze strefy komfortu, czyli jak osiągnąć satysfakcję z wykonywanej 

pracy, biurokracja i głupota funkcjonalna - jak skutecznie się ich pozbyć, by zwalczyć frustrację i czuć się 

spełnionym, doświadczenia Autora w zakresie wdrażania metody smart working do firm o różnym profilu 

działalności.   

 

 

 183. Snajper wchodzi pierwszy / Michał Wójcik, Przemysław Wójtowicz.- Kraków : 

Znak Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wójtowicz, Przemysław (1976- ) , Strzelanie , Strzelcy 

wyborowi , Wojna w Afganistanie (2001-2021) , Afganistan , Polska , Wywiad 

dziennikarski 

Sygnatura:  WG-356/359 

Nowości:  2021-12 

 

TO NIE JEST KSIĄŻKA DLA GRZECZNYCH CHŁOPCÓW. TA HISTORIA TO KREW, POT I NIEKONIE-

CZNIE ŁZY. Dla swoich jest aniołem stróżem, dla wrogów – bogiem, od którego zależy życie.  Nie wstrzymuj 

oddechu, musisz strzelać instynktownie. Naciśnij spust. Szybko przeładuj. Sprawdź, czy trafiłeś. Pamiętaj – saper 

myli się raz, snajper nie może pomylić się ani razu. Bo twój błąd oznacza śmierć twoich kumpli.  Do akcji zawsze 

wkraczał pierwszy. Od jego umiejętności zależał los całego oddziału. Często chodziło o jeden strzał – jak ten                

w Zana Khan, kiedy trafił w stanowisko wroga z odległości ponad 1400 metrów. Jak chłopak z bloku w Nowej 

Hucie znalazł się w elitarnym oddziale? Dlaczego nikt w Wojskach Lądowych nie miał takiej swobody jak on?  

Przemysław Wójtowicz – najskuteczniejszy polski snajper w Afganistanie – w pierwszej tak szczerej i bezkom-

promisowej rozmowie przedstawia kulisy swoich szkoleń oraz  wojennych  akcji  snajperskich.  Mówi  o  tym,  jak  
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strzela się do żywego celu i jak nauczyć się wchodzić w umysł wroga. Zdradza wstrząsające szczegóły misji, która  

tylko z nazwy była pokojowa, i opowiada, jak jego oddział posłano na pewną śmierć. To opowieść o życiu                     

i śmierci oraz o tym, dlaczego snajper jest zawsze samotnym wojownikiem. 

 

 

 184. Straż graniczna / Anna Gorczyca- Warszawa : MUZA - Sport i Turystyka, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Straż graniczna , Przemytnictwo , Imigranci , 

Funkcjonariusze Straży Granicznej , Reportaż 

Sygnatura:  WG-351/354 

Nowości:  2021-12 

 

 

Wychodząc na patrol, nie wiedzą, czy na swojej drodze napotkają zagubionych turystów, czy niebezpiecznych 

przestępców. Ich głównym zadaniem jest ochrona granicy przed nielegalnymi imigrantami, terrorystami, przemyt-

nikami ludzi, narkotyków lub towarów bez akcyzy. Czasem oznacza to szybki pościg, innym razem wielogodzinne 

czekanie w ukryciu. Funkcjonariusze Staży Granicznej, często narażeni na niebezpieczeństwo, tropią z wilczą 

skutecznością, wykorzystując nowoczesną technikę, ale przede wszystkim intuicję i swoje indywidualne umiejęt-

ności. Co i jak się przemyca? Jak wygląda pilnowanie zielonej granicy? Czy jest jakiś system, którym się 

posługują przemytnicy ludzi? Kim są ci, którzy próbują nielegalnie przejść przez granicę? A kim organizatorzy 

przerzutów? Jak wygląda praca polskich pograniczników na zagranicznych misjach? Jak funkcjonują ośrodki dla 

cudzoziemców? Co jeśli na granicy pojawia się groźny przestępca? Książka Anny Gorczycy to zbiór reportaży               

o kulisach i metodach pracy Straży Granicznej. To historie opowiedziane przez pograniczników, przemytników                

i nielegalnych imigrantów. Bez fikcji. To prawdziwe wydarzenia, w które trudno uwierzyć. I niekiedy ciężko 

zaakceptować. 

 

 

 185. Strollowana rewolucja / Ziemkiewicz.- Lublin : Fabryka Słów, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zmiana społeczna , Rewolucja , Polska , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-323.27/.28 

Nowości:  2021-12 

 

 

 

 

Wychowany w wierze, że Zachód to ostoja wolności i demokracji, w najbardziej pijanym widzie nie wyobra-

ziłbym sobie, że ledwie trzydzieści lat po tym, jak komunistyczna zaraza haniebnie wygasła w swym kacapskim 

mateczniku, opanuje ona umysły Zachodu - „wolnego świata”, jak nazywało się go za moich czasów. Nie sztuka 

czuć, że świat się psuje czy wariuje, nie sztuka zauważyć, że nadchodzi koniec świata, sztuka ten koniec świata 

przeżyć, zrozumieć i w świecie kolejnym znaleźć to, co będzie dobre, co da się wykorzystać i co trzeba rozwijać. 

W zalewie informacji o rewolucyjnych zmianach, pandemicznych restrykcjach, politycznych przewrotach, ulicz-

nych zamieszkach, obalaniu pomników i stawianiu nowych, potępianiu tego, co do niedawna było święte                           

i uznawaniu za świętości tego, co do niedawna otaczano pogardą albo lekceważeniem - ustalić, co jest skutkiem,                

a co przyczyną. Rewolucji, udanych i nie, mieliśmy w dziejach jeszcze więcej, niż końców świata. Wydaje się 

więc, że z takim materiałem porównawczym intelektualiści powinni tę  dzisiejszą  rozebrać  na  czynniki  pierwsze 
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i objaśnić bez żadnego problemu, błyskawicznie. A jednak jakoś nie potrafią. Moi zdaniem dlatego, że tym razem 

mamy do czynienia z rewolucją, mimo wszelkich pozorów, zupełnie inną, bezprecedensową. Strollowaną.  

 

 

 186. Śladami bogów / Sándor Márai ; przekład, przypisy i posłowie Irena 

Makarewicz.- Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Márai, Sándor (1900-1989) , Pisarze węgierscy , Podróże , 

Bliski Wschód , Relacja z podróży 

Sygnatura:  WG-94(5) 

Nowości:  2021-12 

 

 

"Śladami bogów" to dziennik z podróży, jaką Sándor Márai odbył w 1926 r. na Bliski Wschód. Odwiedził Egipt, 

Palestynę,  Liban,  Syrię  i  Turcję,  a  także  Grecję  oraz   Włochy.  Podziwiał  egzotyczną  przyrodę  i  starożytną  

architekturę. Rozmyślał o trwającej już wiele tysięcy lat historii regionu, a również z wielką uwagą przyglądał się 

narodzinom przyszłego państwa izraelskiego. Na swojej drodze spotkał wielu ludzi. Odnosił się do nich ze szczerą 

ciekawością i otwartością, by poznać ich kulturową odmienność. Nigdy jednak nie zapominał o ukochanej Europie 

i z perspektywy Wschodu krytycznie spoglądał na Stary Kontynent odradzający się po wojennej pożodze. 

Wykraczając poza dziennikarską formę, książka "Śladami bogów" jest nie tylko zbiorem reporterskich relacji, ale 

też zapisem błyskotliwych refleksji, lirycznie ukazanych wrażeń i trafnych spostrzeżeń, które nic nie straciły na 

czasie.   

 

 

 187. Śląsk magiczny : "niesamowite miejsca, niezwykli ludzie, niepowtarzalne 

klimaty" / Jan Hahn.- Katowice : Wydawnictwo Kos, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Góry , Osobliwości , Zabytki kultury , Śląsk , Przewodnik 

tematyczny 

Sygnatura:  WG-913(438)A/Z-Śląsk 

Nowości:  2021-12 

 

 

 

ŚLĄSK - MAGICZNA KRAINA ; FILARY ZIEMI: Ślęża, Góra Świętej Anny, Śnieżka, Śnieżnik, Landeskrone, 

Pradziad, Łysa Góra ; GÓRY, SKAŁY, KAMIENIE (TAKŻE DROGOCENNE), MIEJSCA MOCY I TAJEM-

NIC: Kryształowa Góra, Góry Tarnowskie ; DOLINY, KOTLINY, NIECKI I PRZEŁĘCZE: Kotlina Jelenio-

górska, Dolina Bobru, Kotlina Kłodzka, Kotlina Kamiennogórska, Dolina Górnej Wisły ; PRAPOCZĄTKI 

ŚLĄSKA. 

 

 

 188. Śmierć jako własność prywatna / Leszek Kołakowski ; wybór, układ i słowo 

wstępne Zbigniew Mentzel.- Kraków : Wydawnictwo Znak - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2021. 

 

Hasła przedmiotowe:  Człowieczeństwo , Lęk , Samotność , Sens życia , Śmierć , 

Publicystyka 

Sygnatura:  WG-1 

Nowości:  2021-12 
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Tematem kilkunastu tekstów zebranych w tej książce – spośród których część nigdy dotąd nie była publikowana – 

jest ludzki lęk przed śmiercią, a także możliwość opanowania tego lęku, stawienia mu czoła. To bardzo zróżnico-

wane teksty, pokazujące wszechstronność Kołakowskiego jako myśliciela, jak również jego głęboko ludzkie 

oblicze. Z równym zaangażowaniem i przenikliwością pisze filozof erudycyjny esej i list do nastoletniej 

czytelniczki, analizuje wielkie biblijne opowieści i wspomina tragicznie zmarłego przyjaciela. Wobec pytań                  

o sprawy ostateczne, sens życia i śmierci, zawsze jesteśmy samotni. A jednak wielkość Kołakowskiego polega i na 

tym, że staje on wobec nich razem z czytelnikiem, obok niego. Nie w pozycji nauczyciela, ale jako towarzysz                

w poszukiwaniach. I choć jego myśl w swojej ostrości bywa bezlitosna – odsłaniając tę prawdę, że żyjemy                     

w świecie obojętnym, pełnym cierpienia, pozbawionym łaski – jest zarazem pokrzepiająca. Pokazuje bowiem, że 

nawet w takim świecie można ocalić człowieczeństwo.  

 

 

 189. Świat w obliczu pandemii / Marian Gorynia oraz Piotr Banaszyk, Waldemar 

Budner, Barbara Jankowska, Katarzyna Mroczek-Dąbrowska i Piotr Trąpczyński.- 

Warszawa : CeDeWu, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  COVID-19 , Globalizacja , Gospodarka , Przedsiębiorstwo , 

Polska , Antologia , Felieton 

Sygnatura:  WG-338 

Nowości:  2021-12 

 

Książka jednego z najbardziej znanych polskich ekonomistów jest zbiorem felietonów pisanych w czasie pan-

demii. Zawiera systemową analizę tego, jak pandemia dotykała i dotyka społecznego, ekonomicznego, politycz-

nego, a nawet urbanistycznego wymiaru funkcjonowania świata i Polski.Najważniejszym atutem prezentowanych 

rozważań jest interdyscyplinarne ujęcie problemów, Autorzy sięgają bowiem w analizach i wnioskach nie tylko do 

ekonomii, lecz również do innych nauk społecznych, ukazując szeroki kontekst prezentowanej tematyki. 

 

 

 190. Tak samo inni : dlaczego rasizm jest bez sensu / Adam Rutherford ; przełożył 

Adam Tuz.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antropologia fizyczna , Genetyka , Pochodzenie człowieka , 

Rasizm , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-572 

Nowości:  2021-12 

 

 

Kiedy na całym świecie wzmaga się nacjonalizm, a na forum publicznym coraz częściej pojawiają się dyskusje na 

temat ras, każdy z nas potrzebuje broni, by walczyć ze stereotypami i mitami, które nie mają nic wspólnego                   

z rzeczywistością. Można je spotkać nie tylko w wypowiedziach jawnych rasistów, ale także ludzi o dobrych 

intencjach, kierowanych przez doświadczenia i kulturę ku poglądom, które nie mają żadnego oparcia we 

współczesnych badaniach nad genetyką człowieka. Całkiem mylnie przypisują sprawność fizyczną pochodzeniu,   

a nie treningowi, twierdzą, iż uczniowie z Dalekiego Wschodu są z natury lepsi w matematyce, że ciemnoskórzy 

mają naturalne wyczucie rytmu, a Żydzi dobrze sobie radzą z finansami. Wszyscy znamy kogoś, kto rozumuje                

w ten sposób. W tej książce znajdziecie naukowy opis rzeczywistych podobieństw i różnic między ludźmi, długą 

listę faktów, które obalają rasistowskie tezy. Ta książka to oręż. Wyposaży cię w naukowe narzędzia, niezbędne 

do radzenia sobie z pytaniami dotyczącymi rasy, genów i pochodzenia. Stanowi ona podręcznik pomocny przy 

oddzielaniu faktów od rasistowskiej mitologii.  
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 191. Tamara Łempicka / Maria Anna Potocka tekst, Marisa de Lempicka tekst ; 

Lech Majewski koncepcja i opracowanie graficzne ; [tłumaczenie z języka 

angielskiego, podpisy i kalendarium Wioletta Połeć].- Wydanie 1., dodruk.- 

Olszanica : Wydawnictwo Bosz Szymanik i wspólnicy, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Łempicka, Tamara (1898-1980) , Grafika polska , 

Malarstwo polskie , Polska , Album 

Sygnatura:  WG-75.071A/Z-Łempicka T. 

Nowości:  2021-12 

 

Album poświęcony życiu i twórczości Tamary Łempickiej, nazywanej królową art déco. Od najmłodszych lat 

obracała się w towarzystwie światowych elit i brylowała na salonach. Była błyskotliwą skandalistką, która kochała 

nowoczesne przedmioty i czerpała z życia pełnymi garściami. Paryż okazał się dla niej miejscem, które nie tylko 

ukształtowało jej talent, ale również pozwoliło osiągnąć zawrotny sukces i zyskać klientów w postaci arysto-

kratów, bankierów czy gwiazd filmowych. Łempicka nie ograniczała się jednak do malowania portretów osobis-

tości z bogatych sfer, portretowała również swoją córkę Kizette, pozowały dla niej największe skandalistki, czego 

efektem są zmysłowe akty, w tym arcydzieło art déco – Piękna Rafaëla. Przez lata zapomniana, dziś twórczość 

Łempickiej na nowo wraca do łask, a jej obrazy osiągają na aukcjach zawrotne ceny.   

 

 

 192. Taniec wokół słońca : autobiografia  / Vedrana Rudan ; przełożyła Marta 

Dobrowolska-Kierył.- Warszawa : Drzewo Babel, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rudan, Vedrana (1949- ) , Literatura chorwacka , Pisarze 

chorwaccy , Autobiografia 

Sygnatura:  WG-821(091) 

Nowości:  2021-12 

 

 

 

Vedrana Rudan szczerze i bez upiększania pisze o swoim ani trochę beztroskim dzieciństwie, o dzieciach i wnu-

kach, o drodze, którą przeszła od dziewczyny sprzedającej lody nad morzem do najpoczytniejszej autorki w regio-

nie. O tym, dlaczego w socjalizmie nie można było zostać wyrzuconym z pracy i o tym, jak została pierwszą 

dziennikarką, której się to udało w nowym, demokratycznym, reżimie Chorwacji.  I w końcu – pokazuje, dlaczego 

najważniejszą i najtrudniejszą rzeczą w życiu jest spojrzenie sobie w oczy bez wstydu.  

 

 

 193. Tapiceruj! : jak stare graty przemienić w piękne meble / Aleksander Kądziela ; 

fotografie Michał Lichtański.- Kraków : Znak Jednym Słowem - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Meble , Renowacja mebli , Tapicerstwo , Zdobnictwo , 

Poradnik , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-64 

Nowości:  2021-12 

 

Tapicerowanie jest prostsze, niż myślisz! Chcesz przywrócić blask staremu fotelowi i dać mu drugą młodość, ale 

boisz się, że  to  mission  impossible?  Tapicerować  może  każdy.  Wystarczą  zapał,  trochę  cierpliwości  i  garść  
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bezcennych porad prawdziwego mistrza. Alek Kądziela pokaże ci, jak własnoręcznie odnowić nawet największy 

rupieć, zrealizować swoje pomysły i niczego nie zepsuć. Podpowie, od czego zacząć, jak wybrać wyściółki                    

i tkaniny, ogarnąć maszynę do szycia i zrobić piękne narożniki. Zainspiruje do wykonania własnych tapicerowa-

nych mebli – oryginalnych poduszek czy parawanu, które nadadzą charakteru twojemu wnętrzu.  

 

 

194. Tatrzańskie dwutysięczniki : przewodnik po najwyższych szczytach i 

przełęczach w Tatrach polskich i słowackich / [Krzysztof Bzowski oraz Natalia 

Figiel (informacje praktyczne)].- Wydanie 2.- Gliwice : Bezdroża - Helion, 

copyright 2021. 

(Mountainbook) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szlaki turystyczne , Turystyka górska , Tatry (góry) , 

Przewodnik turystyczny , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-913  

Nowości:  2021-12 

 

Tatry od lat przyciągają rzesze turystów, którzy przemierzają ekscytujące szlaki, by zdobywać szczyty i podziwiać 

przepiękne panoramy. Ta książka to przewodnik po wszystkich szczytach i przełęczach położonych powyżej 2000 

m n.p.m., na które prowadzą znakowane szlaki, zarówno po polskiej, jak i słowackiej stronie Tatr. Jest to więc 

pozycja, dla każdego miłośnika górskich wędrówek, który chce podejmować w Tatrach ambitne wyzwania 

zdobywania najwyższych szczytów i przełęczy.  

 

 

195. Transport i łańcuchy dostaw w czasie pandemii / Monika Ziółko, Dorota 

Dziedzic (red.).- Warszawa : CeDeWu, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  COVID-19 , Logistyka gospodarcza , Transport , Praca 

zbiorowa 

Sygnatura:  WG-005  

Nowości:  2021-12 

 

 

Pandemia COVID-19 wywołana wirusem SARS-COV-2 spowodowała na początku 2020 roku mocne zakłócenia 

w przesyle dóbr oraz transporcie osób na całym świecie. Zakłócenia w globalnym łańcuchu dostaw obnażyły 

słabości, nakreśliły nowe wyzwania, stworzyły nowy kontekst funkcjonowania przedsiębiorstw z każdego sektora 

gospodarki. Niniejsza książka to zbiór 21 samodzielnych, merytorycznych opracowań poruszających tematykę 

transportu i mobilności w czasie pandemii COVID-19. Stanowią one unikalne, wieloaspektowe ujęcie proble-

matyki społecznoekonomicznej z punktu widzenia młodych badaczy. Poszczególne rozdziały przedstawiają 

zmiany w łańcuchach dostaw, logistyce miejskiej oraz transporcie lotniczym i medycznym w latach 2019-2020. 

 

 196. Trauma pandemii COVID-19 w polskim społeczeństwie / Piotr Długosz.- 

Warszawa : CeDeWu, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  COVID-19 , Epidemie , Jakość życia , Postawy , 

Społeczeństwo , Trauma , Polska , Raport z badań 

Sygnatura:  WG-316.3  

Nowości:  2021-12 
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W książce zawarto unikatowe analizy wpływu pandemii COVID-19 na polskie społeczeństwo. Badania zostały 

przeprowadzone na początku przedstawionego okresu, kiedy stosunek ludzi do tego, co się wokół  nich  dzieje, był  

jeszcze nieukształtowany, zaś wiedza na temat długofalowych konsekwencji oraz czasu trwania samej pandemii –  

niewielka.Książka jest próbą wskazania i opisania mechanizmów psychologicznych i społecznych uruchamianych 

przez pandemię. Jej atutem jest przystępny i przeglądowy charakter oraz trafne i skłaniające do refleksji wnioski, 

będące punktem wyjścia do pogłębionych i zaawansowanych analiz w różnych obszarach i wymiarach rzeczywis-

tości społecznej związanych z pandemią i jej konsekwencjami.Dr hab. Piotr Długosz, prof. UP, jest kierownikiem 

Zakładu Metodologii Badań Społecznych i wicedyrektorem Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu 

Pedagogicznego w Krakowie im. KEN. Autor sześciu monografii, m.in. „Traumy wielkiej zmiany na Podkarpa-

ciu", Kraków 2008. Badacz traumy transformacji na Ukrainie (grant z NCN). Obecnie zajmuje się psychospołe-

cznymi skutkami pandemii COVID-19. Publikuje w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych (m.in. 

„Studia Polityczne", „Frontiers Psychiatry", „Personality and Individual Differences", „Brain Sciences").  

 

 

 197. Truman Capote : biografia / Gerald Clarke ; przełożył Jarosław Mikos.- 

Wydanie 1. w tej edycji.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, copyright 

2016. 

(Biografie Sławnych Ludzi) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Capote, Truman (1924-1984) , Literatura amerykańska , 

Pisarze amerykańscy , Biografia 

Sygnatura:  WG-821.111(73)(091) 

Nowości:  2021-12 

 

Był jednym z najważniejszych pisarzy i scenarzystów amerykańskich XX wieku. Zasłynął przede wszystkim 

jako autor Śniadania u Tiffany’ego i Z zimną krwią. Obracał się w świecie kultowych postaci takich jak Andy 

Warhol, Audrey Hepburn, Frank Sinatra czy Marylin Monroe. Truman Capote, książka Geralda Clarke’a pisana 

przez 13 lat, powraca w słynnej serii PIW-u Biografie Sławnych Ludzi. Premiera 12 grudnia. Clarke zaczął pisać 

swoją książkę jeszcze za życia Capotego. Odbył z nim dziesiątki rozmów i przeprowadził kilkaset wywiadów              

z niemal wszystkimi ludźmi, którzy go znali. Ogromna wiedza o życiu pisarza podana została w fascynujący 

sposób poprzez fragmenty listów i rozmów, wspomnienia, anegdoty i plotki, relacje przyjaciół i wrogów. Czyta 

się jednym tchem.  

 

 

 198. Tylko góry będą ci przyjaciółmi : słowa z więzienia Manus / Behrouz 

Boochani ; z języka angielskiego przełożył Tomasz S. Gałązka na podstawie 

przekładu z farsi Omida Tofighiana.- Warszawa : Artrage.pl ; Wrocław : Książkowe 

Klimaty, 2021. 

(Irańskie Klimaty) 

 

Hasła przedmiotowe:  Kurdowie , Nielegalni imigranci , Obozy dla uchodźców , 

Prześladowanie , Uchodźcy , Papua Nowa Gwinea , Reportaż 

Sygnatura:  WG-314 

Nowości:  2021-12 

 

"Tylko góry będą ci przyjaciółmi. Słowa z więzienia Manus" to relacja z kilkuletniego pobytu Behrouza 

Boochaniego w australijskim obozie dla uchodźców Manus Regional Processing Centre. Książka - pieczołowicie 

wystukiwana na ekranie telefonu komórkowego, przesyłana WhatsAppem do Omida Tofighiana, tłumacza z farsi 

na język angielski - fragment po fragmencie, miesiąc po miesiącu, rok po roku, odsłania przed czytelnikami 

wstrząsający obraz koszmaru, na jaki zostali skazani uchodźcy przez australijskie władze w obozach w Papui-

Nowej Gwinei. Literacko  zachwyca,  faktograficznie  przeraża.  Sprawnie  balansuje  między  poetyckim  studium  
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samotności, brutalnym reportażem, komentarzem politycznym a filozoficzną rozprawą - trzyma za gardło, 

nawołując do działania.   

 

 

 199. Ucieczka z Sobiboru / Tomasz Toivi Blatt ; z angielskiego przełożyła Małgorzata 

Szubert.- Warszawa : Świat Książki Wydawnictwo, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Blatt, Thomas Toivi (1927-2015) , Sobibor (niemiecki obóz 

zagłady) , Holokaust , Żydzi , Polska , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(100)"1939/1945"::341.322.5 

Nowości:  2021-12 

 

 

 

Autor, polski Żyd, miał szesnaście lat, gdy w 1943 roku został wraz z rodziną osadzony w hitlerowskim obozie 

zagłady w Sobiborze. Rodzice i młodszy brat zginęli w komorze gazowej, a on sam przetrwał koszmar, by uczest-

niczyć w jednych z największych w historii obozów wystąpień i zbiorowych ucieczek. Z blisko trzystu więźniów, 

którym udało się zbiec, tylko sześćdziesięciu doczekało końca wojny. Po wojnie, na emigracji w USA, Blatt 

zaczął dokumentować zbrodnie hitlerowskie. O wszystkim opowiada we wstrząsającej, fabularyzowanej książce, 

opisującej nieludzką codzienność obozu w Sobiborze. W 1987 roku na jej kanwie powstał nagrodzony Złotym 

Globem film „Ucieczka z Sobiboru”.  

 

 

 200. Ufo nad Bratysławą / Weronika Gogola.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 

2021. 

(Sulina) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polityka , Społeczeństwo , Życie codzienne , Bratysława 

(Słowacja) , Słowacja , Reportaż 

Sygnatura:  WG-308 

Nowości:  2021-12 

 

Kraj nad trzema morzami, z których tylko jedno jest prawdziwe, a i tak nie ma do niego bezpośredniego dostępu. 

Ojczyzna Nocnego Króla i Janosika. Miejsce, w którym zawsze biorą górę okoliczności – te, które sprawiły, że 

Słowacy przez tysiąc lat byli w madziarskiej niewoli, że podporządkowali się III Rzeszy, że na dziesięciolecia 

zostali za żelazną kurtyną. Ufo nad Bratysławą to bardzo osobista i bardzo zabawna książka o kraju za naszą 

południową granicą. Weronika Gogola z poczuciem humoru i wielką sympatią przygląda się swojej przybranej 

matczyźnie. Dużo tu o słowackiej polityce, bo w tym niewielkim kraju nie ma dokąd przed nią uciec. Jest więc 

niesławny Mečiar i jego następca Fico, są rolnicy, którzy założyli partię „Mamy dość!”, są organizatorzy 

protestów, które wybuchły po zamordowaniu młodego dziennikarza i jego narzeczonej, oraz nowa prezydentka, 

która niczym Janosik wreszcie zaprowadzi upragniony porządek. Autorka zabiera nas w szaloną podróż po kraju, 

w którym powstał musical o Janie Pawle II, gdzie organizuje się turniej kopania grobów dla zawodników z państw 

Grupy Wyszehradzkiej i skąd można po śmierci polecieć w kosmos.  
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201. Utraceni : zapiski kapelana szpitalnego / Marek Donaj.- Kraków : Wydawnictwo 

Znak - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Donaj, Marek , Miłosz, Czesław (1911-2004) , Szczeklik, 

Andrzej (1938-2012) , Tischner, Józef (1931-2000) , Choroby ludzi , Cierpienie , 

Duchowieństwo katolickie , Kapelani , Poczucie straty , Posługa , Szpitale , Śmierć , 

Upamiętnianie , Kraków (woj. małopolskie) , Pamiętniki i wspomnienia , 

Rozważania i rozmyślania religijne 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2021-12 

 

„Mówią, że mężczyźni nie płaczą, a kapłani szybko oswajają się z cierpieniem i śmiercią. Czy to prawda? Być 

może w wielu przypadkach tak, ale moje doświadczenia są zgoła odmienne. Jestem mężczyzną i kapłanem, który 

nie oswaja się z cierpieniem. Choć widywałem je codziennie, nie potrafiłem się do niego przyzwyczaić.” –                   

o. Marek Donaj Proboszcz parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krakowie, kapelan krakowskiego hospicjum, 

lecz przede wszystkim człowiek o wielkim sercu. Augustianin o. Marek Donaj w przejmującym wyznaniu opisuje 

swoją pracę w szpitalu i pokazuje, że każde cierpienie ma konkretne imię. To opowieść o utracie, pamięci, a w 

pierwszej kolejności – spotkaniach z drugim człowiekiem, które stają się przestrzenią obecności Boga. O. Marek 

wspomina początki swojego kapłaństwa oraz szpitalne rozmowy z ks. Józefem Tischnerem, prof. Andrzejem 

Szczeklikiem czy Czesławem Miłoszem. Pogodne anegdoty z tych spotkań przenikają się z medytacjami o wierze, 

bólu i największej chorobie człowieka – miłości. Ta książka udowadnia, że pożegnanie nie jest końcem, a człowie-

czeństwo nie podlega śmierci – choćby wszystko inne umarło.  

 

 

 202. Uzdrawianie energetyczne dla kobiet / Keith Sherwood, Sabine Wittmann ; 

przełożyła Karolina Bochenek.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece Łukasz Kierus, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czakry , Kobiecość , Medycyna energetyczna , Medytacja , 

Mudry , Poradnik 

Sygnatura:  WG-615.8 

Nowości:  2021-12 

 

 

Uzdrów swoje pole energetyczne, które jest kluczem do odzyskania siły witalnej, i przekonaj się, jak wielkie są 

twoje możliwości! Każda kobieta jest obdarzona nieograniczonymi zasobami sił, kreatywności i blasku. Ta książ-

ka pozwoli ci odkryć i w pełni korzystać z tej bezgranicznej mocy. Za pomocą odpowiednich ćwiczeń uda ci się 

uzdrowić swoje ciało i duszę oraz przywrócić harmonię na wszystkich poziomach życia. Dzięki połączeniu teorii, 

ćwiczeń i przykładów dowiesz się, jak: – swobodnie wyrażać swoją kobiecą energię; – zwiększyć pewność siebie, 

w pełni doceniając i kochając swoje ciało takim, jakie jest; – wznieść się ponad własne ograniczenia; – zwiększyć 

swoją intuicję, kreatywność i zmysłowość.  

 

 203. W oblężeniu : życie pod ostrzałem na sarajewskiej ulicy / Barbara Demick ; 

przełożyła Hanna Pustuła-Lewicka.- Wydanie 2.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 

2019. 

(Reportaż) 

 

Hasła przedmiotowe:  Oblężenie Sarajewa (1992-1996) , Wojna w Bośni i 

Hercegowinie (1991-1995) , Sarajewo (Bośnia i Hercegowina) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(4) 

Nowości:  2021-12 
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Logavina to cicha i spokojna uliczka położona w sercu miasta, słynącego z tolerancji i kosmopolitycznego uroku. 

Wybuch wojny postawił na głowie życie jej mieszkańców, Bośniaków, Chorwatów i Serbów, którzy do tej pory 

żyli obok siebie, nie zwracając uwagi na dzielące ich różnice. W oblężonym Sarajewie, pozbawieni ogrzewania              

i elektryczności, przy coraz bardziej ograniczonych zasobach żywności i wody, każdego dnia muszą walczyć                

o przetrwanie swoje  i  bliskich.  Muszą  bronić  się  nie  tylko  przed  kulami  snajperów,  ale  także  przed  równie 

groźnym niebezpieczeństwem – nienawiścią do sąsiadów i niedawnych przyjaciół, którzy tak łatwo mogą zmienić 

się w śmiertelnych wrogów. W intymnej relacji naocznego świadka Barbara Demick splata losy dziesięciu rodzin. 

I po dwudziestu latach wraca, by się przekonać, jak radzą sobie z następstwami wojny.   

 

 

 204. Wenanty Katarzyniec : polski Szarbel / Tomasz P. Terlikowski.- Kraków : 

Wydawnictwo Esprit, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Katarzyniec, Wenanty (1889-1921) , Franciszkanie 

Konwentualni , Duchowieństwo katolickie , Słudzy Boży , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2021-12 

 

 

„Święty Szarbel” z Kalwarii Pacławskiej W trakcie krótkiego życia o. Wenanty Katarzyniec pomógł Maksymilia-

nowi Kolbe stworzyć media katolickie i objawił się jako wielki kaznodzieja. Zapewnił jednak swoich współbraci, 

że najwięcej uczyni… po śmierci. Tak też się stało. Problem ze znalezieniem pracy, kupno samochodu, spłata 

wysokiego kredytu, kłopoty biznesowe, a także uciążliwe dolegliwości zdrowotne – wielu świadków potwierdza, 

że ten pochowany w Kalwarii Pacławskiej zakonnik skutecznie rozwiązuje każdą sprawę. Ci, którym pomógł nie 

mają wątpliwości: Wenanty jest taki jak święty Szarbel. Kim jest tajemniczy przyjaciel Maksymiliana Kolbego? 

Tomasz P. Terlikowski podąża śladami Sługi Bożego Wenantego Katarzyńca i przekonuje: ten cichutki zakonnik 

pokaże, jak wielkim jest orędownikiem!  

 

 

 205. Widok stąd : dlaczego działamy tak, a nie inaczej? / Barbara Chyrowicz.- 

Kraków : Wydawnictwo Znak - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antropologia filozoficzna , Dylemat etyczny , Działanie , 

Etyka , Motywacje , Natura ludzka , Relacje międzyludzkie , Uczucia , Wola 

(filozofia) , Wybory życiowe , Monografia 

Sygnatura:  WG-1  

Nowości:  2021-12 

 

Filozoficzna refleksja pozwala nam uważniej żyć - ta książka jest o nas i o naszym działaniu, o tym, jak zrozumieć 

własne działanie i czym uwarunkowane są nasze decyzje. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz ; Dlaczego w swoim 

życiu podejmujemy określone decyzje? Co ma na nie większy wpływ? Ogólnie przyjęte normy moralne czy może 

nasze indywidualne poglądy i potrzeby? Kiedy jesteśmy odpowiedzialni za nieszczęście innych? Czy można mieć 

czas? Jak wyzwolić się z nudy? Czy można pisać racjonalnie o emocjach? Barbara Chyrowicz - filozof, etyk, pro--

fesor nauk humanistycznych w swojej książce ukazuje, że wiedza na temat tego, co wpływa na nasze indywidu-

alne wybory, może sprawić, że będziemy bardziej ich świadomi. Więcej w tych wyborach będzie nas, a mniej tego 

wszystkiego, co mimo nas i poza nami. ; Lektura "Widoku stąd" porządkuje wiedzę na temat wielu współcześnie 

prowadzonych debat etycznych, ale także skłania do refleksji nad życiem i jego sensem. Uwrażliwia na moralne 

problemy. dr hab. Natasza Szutta, prof. Uniwersytetu Gdańskiego   
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 206. Wina, kara, polityka : rozliczenia ze zbrodniami II wojny światowej / Paweł 

Machcewicz, Andrzej Paczkowski.- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2021. 

 

 

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

Ludobójstwo niemieckie (1939-1945) , Procesy norymberskie (1945-1949) , Procesy 

przestępców wojennych , Przestępcy wojenni , Przestępstwo wojenne , Azja , Europa 

, Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(100)"1939/1945"::341.322.5 

           Nowości:  2021-12 

 

Najkrwawszy konflikt w historii i jego długi cień. Czy sprawiedliwość po wojnie w ogóle jest możliwa? Zgładzeni 

w obozach śmierci, zagłodzeni w gettach, zabici podczas czystek etnicznych, rozstrzelani w publicznych i pota-

jemnych egzekucjach, spaleni żywcem we własnych domach, piwnicach i stodołach, spopieleni podczas bombar-

dowań... Katalog zbrodni drugiej wojny światowej zdaje się nie mieć końca. Ile jest ofiar? Nawet nie umiemy tego 

policzyć! Dziesiątki milionów... Większość spośród nich to cywile. Ci, którzy przeżyli, wychodzą z konfliktu nie  

z bliznami, ale z otwartymi ranami, Zanim się zagoją, potrzebna jest sprawiedliwość, albo choć odwet i zemsta. 

Bo bezprecedensowa jest nie tylko liczba ofiar, ale i sprawców. Czy uda się ukarać choćby dziesięć procent                   

z nich? Ilu trzeba postawić przed sądem, ilu rozstrzelać, żeby sprawiedliwości stało się zadość? Wybitni historycy 

Andrzej Paczkowski i Paweł Machcewicz zadają pytanie, jak świat poradził sobie z rozliczeniami. I czy na pewno 

ukarano tych, którzy na to najbardziej zasługiwali? Czy wina spotkała się ze słuszną karą? No i co ma do tego 

wszystkiego polityka?  

 

 

 207. Włącz światło! : nie daj się ciemności / Piotr Pawlukiewicz.- Kraków : 

Wydawnictwo Znak - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pawlukiewicz, Piotr (1960-2020) , Duchowieństwo katolickie 

, Duchowość katolicka , Lęk , Walka dobra ze złem , Wiara , Poradnik duchowy , 

Rozważania i rozmyślania religijne 

Sygnatura:  WG-272  

Nowości:  2021-12 

 

Jasność czy ciemność – Ty wybierasz Chyba każdy z nas miał kiedyś taką chwilę zwątpienia, w której wydawało 

mu się, że gorzej już być nie może. Taką, w której wszystko widział w czarnych barwach. Taką, w której czekał, 

aż to wszystko się skończy. Czy jednak po niej, w tym tunelu zwątpienia nie rozbłysło światło? A może dopiero 

przyjdzie na to pora? Ksiądz Piotr Pawlukiewicz mówił tak, że jego słowa rozjaśniały mroki duszy. Zawsze trafiał 

w sedno problemu i tłumaczył w prosty sposób nawet najbardziej zawiłe sprawy, z jakimi się borykamy. Nie bał 

się poruszać trudnych tematów i zawsze wskazywał na Tego, który jest Światłem. Teraz, w nigdy wcześniej nie 

publikowanych konferencjach, mówi o oczekiwaniu i walce z ciemnością, która za wszelką cenę próbuje zwycię-

żyć w naszym życiu jasność. To, czy jej się uda zależy tylko od tego, czy jej na to pozwolimy.  
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 208. Wojny w cyberprzestrzeni : koncepcje, strategie i taktyki dzięki którym 

przetrwasz i ocalisz swoją organizację / Chase Cunningham ; przekład Grzegorz 

Kowalczyk.- Gliwice : Helion, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo informacyjne , Bezpieczeństwo 

teleinformatyczne , Cyberprzestępczość , Otoczenie firmy , Przedsiębiorstwo , Sieć 

komputerowa , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-004.7 

Nowości:  2021-12 

 

Krótka historia zagrożeń cybernetycznych i pojawienie się APT ; Perymetr sieciowy odchodzi do lamusa... ; Nowe 

taktyki i trendy - co nas czeka w niedalekiej przyszlości? ; Ataki z wywieraniem wpływu - wykorzystywanie 

mediów społecznościowych do złośliwych celów ; DeepFakes, uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja                     

w cyberprzestrzeni ; Zaawansowane działania w wojnie cybernetycznej ; Planowanie strategiczne dla przyszłych 

działań w wojnie cybernetycznej ; Innowacje strategiczne i mnożniki siły w cyberprzestrzeni ; Przygotowanie do 

uderzenia ; Zdolność przetrwania w wojnie cybernetycznej i potencjalne skutki ataków ; Dodatek: Poważne 

incydenty cybernetyczne wykryte lub ujawnione w 2019 roku. 

 

 

 209. Wolność człowieka gór / Józef Tischner ; wybór i opracowanie Wojciech 

Bonowicz.- Kraków : Wydawnictwo Znak - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tischner, Józef (1931-2000) , Duchowieństwo katolickie , 

Duchowość katolicka , Folklor , Górale Podhalańscy , Góry , Wiara , Wolność , 

Polska , Publikacja bogato ilustrowana , Rozważania i rozmyślania religijne 

Sygnatura:  WG-272  

Nowości:  2021-12 

 

„Co góry mogą dać człowiekowi? Myślę, że przede wszystkim mogą ofiarować mu wolność. Co człowiek może 

dać górom? Może je obdarzyć sztuką. Wynika z tego, że zawsze patrząc na góry, widzimy je poprzez ludzi gór,            

a patrząc na ludzi gór, widzimy ich poprzez góry. Trudno powiedzieć, gdzie przebiega granica”. Ks. Józef Tisch-

ner Góry od zawsze były bliskie sercu ks. Józefa Tischnera. To tam czuł się naprawdę wolny. W swoich tekstach 

mówi o tym, dlaczego o wolność należy dbać i jak z niej mądrze korzystać. Wojciech Bonowicz dokonał wyboru 

nieznanych tekstów ks. Józefa Tischnera, które pomogą nam odzyskać wewnętrzny spokój i harmonię.  

 

 

 210. Wprowadzenie do C++ : efektywne nauczanie / Cay Horstmann ; przekład 

Krzysztof Bąbol.- Gliwice : Helion, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  C++ (język programowania) , Programowanie (informatyka) 

, Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2021-12 

 

 

Oto polska edycja popularnego podręcznika opartego na naukowych podstawach skutecznego uczenia. To znako-

mite wprowadzenie do podstawowych technik programowania i umiejętności projektowania pozwala łatwo, a przy  
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tym dogłębnie opanować elementarne pojęcia. W przystępny sposób omawia najistotniejsze kwestie działania 

algorytmów i rodzaje struktur danych. Krok po kroku przeprowadza czytelnika od podstaw do bardziej zaawan-

sowanych tematów związanych ze współczesnymi aplikacjami, takich jak GUI i programowanie XML. 

Poszczególne koncepcje zostały tu wyjaśnione z wykorzystaniem trafnie dobranych schematów i grafik. Nie 

zabrakło też wskazówek, przykładów i obszernych fragmentów świetnie napisanego kodu, które ułatwiają naukę, 

podobnie jak liczne ćwiczenia i studia przypadków. 

 

 

 211. Wroną po Stanach / Marcin Wrona oraz Maja i Janek.- Gliwice : Editio - 

Wydawnictwo Helion, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wrona, Marcin (1969- ) , Dziennikarze , Korespondenci 

zagraniczni , Podróże , Życie codzienne , Stany Zjednoczone (USA) , Relacja z 

podróży , Przepisy kulinarne , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(73)  

Nowości:  2021-12 

 

Marcin Wrona, amerykański korespondent telewizji TVN mieszka w Stanach Zjednoczonych od 2006 roku. Jego 

córka Maja mieszka tam od trzeciego roku życia, syn Jaś urodził się w USA. Cała rodzina uwielbia podróżować – 

kiedy tylko mogą, wsiadają do samochodu lub samolotu i odwiedzają kolejne zakątki tego wielkiego, pięknego                

i momentami wciąż dzikiego kraju. W ten sposób ze wszystkich stanów Ameryki Marcinowi Wronie do odwie-

dzenia został już tylko Oregon… O pozostałych czterdziestu dziewięciu mógłby nam opowiadać i opowiadać. Bez 

końca.  Jednak książka ma ramy. Ma ograniczenia. Nie pomieści w sobie całej Ameryki. Trzeba coś wybrać. Kilka 

regionów z Wroniego punktu widzenia najciekawszych. Może więc za kryterium wyboru przyjąć odpowiedź na 

pytanie: a gdzie chcielibyśmy zamieszkać? W ten sposób powstała opowieść o stanach i rejonach USA, które 

wszyscy troje - Marcin, Maja i Jaś - uznali zgodnie za warte przybliżenia czytelnikom. Od Nowego Jorku po 

Hawaje. Od Florydy po Kalifornię. Oto Ameryka z lotu Wrony. Ameryka z perspektywy polskiego korespondenta. 

I jego dzieci. Ameryka przyrodnicza, gospodarcza, polityczna. Ameryka z jej historią, współczesnością, zaletami             

i problemami. Ameryka kulinarna oraz… Ameryka polska, bo na kartach tej książki często pojawiają się Polacy 

lub przedstawiciele Polonii, którym Marcin Wrona oddaje głos.  

 

 

 212. Wspomnienia / Sid Meier ; [tłumaczenie Jerzy Wołk-Łaniewski].- Kraków : 

Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Meier, Sid (1954- ) , Gry komputerowe , Programiści , 

Kanada , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Meier S.  

Nowości:  2021-12 

 

 

Sid Meyer tworzy gry komputerowe od ponad 40 lat. Jego legendarna seria Sid Meier’s Civilization sprzedała się 

w ponad 51 milionach egzemplarzy. Spędziliśmy nad nią ponad miliard godzin. "Wspomnienia" Sida Meiera to 

opowieść o młodym chłopaku ogarniętym obsesją na punkcie komputerów, który ze swojej pasji uczynił 

wielomiliardowe imperium i zmienił na zawsze historię gier. Meier z humorem, ironią i dystansem opisuje genezę 

kultowego studia MicroProse, założonego w 1982 roku po wycieczce do salonu gier w Las Vegas. Opowiada                 

o kulisach prac nad swoimi przełomowymi grami: od Pirates! i Railroad Tycoon po Civilization i nie tylko. 

Fascynujący wgląd w proces twórczy i zasady  dobrego  projektowania  gier,  a  także  filozofia,  która  przyświeca 
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legendarnemu wizjonerowi - to wszystko znajdziecie w jedynym w swoim rodzaju pamiętniku Sida Meiera. 

Poznaj tajemnice Sida Meiera opowiedziane przez niego samego!   

 

 

 213. Współczesna polityka zagraniczna wybranych państw : szanse i zagrożenia / 

Bartosz Wróblewski, Krzysztof Żarna, Grzegorz Bonusiak, Grzegorz Pawlikowski.- 

Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo międzynarodowe , Polityka 

międzynarodowa , Polityka zagraniczna , Arabia Saudyjska , Arktyka (region) , 

Bliski Wschód , Czechy , Dania , Europa Środkowo-Wschodnia , Jordania , 

Norwegia , Słowacja , Rosja , Ukraina , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-327 

Nowości:  2021-12 

 

R. I. Krzysztof Żarna, Stosunki bilateralne Republiki Słowackiej z sąsiednimi państwami w latach 1993–2002 ; R. 

II. Grzegorz Pawlikowski, Kryzys ukraiński – determinant polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej (2014–

2018). Wybrane zagadnienia ; R. III.  Grzegorz Bonusiak, Podział i eksploatacja terytoriów arktycznych w polity-

ce zagranicznej Danii i Norwegii ; R. IV. Bartosz Wróblewski, Konflikt arabskich rodów panujących Haszymidów 

z Saudami, aspekty historyczne i wpływ na współczesną politykę państw. 

 

 

 214. Wszystkie okna dla oknówek : ptasie historie z sąsiedztwa / Paweł Pstrokoński.- 

Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2021. 

(Menażeria) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Głosy ptaków , Miasta , Ornitologia , Ptaki , Zachowanie się 

zwierząt , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-59 

Nowości:  2021-12 

 

Miłość, zdrada, walka o władzę, rozstania i powroty. A obok dramatów zwykłe sprawy – troska o dzieci, dom,              

o to, by było co do dzioba włożyć. To nie streszczenie tysięcznego odcinka telenoweli, tylko opis ptasiego życia.  

Wszystkie okna dla oknówek to wciągająca opowieść o codziennych zmaganiach ptaków żyjących w miastach, tuż 

obok nas. Śmigające po niebie jaskółki i jerzyki, dobierające się do śmietników wrony, coraz mniej liczne wróble  

i wszędobylskie gołębie. A obok nich te rzadziej spotykane i słabiej znane gatunki: śpiewające pokrzewki, 

bębniące dzięcioły, sokoły gniazdujące na wieżowcach i kominach, a nawet bocian biały, puszczyk i bielik – oto 

główni bohaterowie tej książki. Paweł Pstrokoński z prawdziwą pasją przekonuje, że spotkanie oko w oko z pta-

sim sąsiadem jest możliwe zawsze i wszędzie – w drodze do pracy, kawiarni czy sklepu, na spacerze w centrum 

miasta, w parku lub w nadrzecznych łęgach. Dzięki niemu nawet betonowe miasto może zmienić się w fanta-

styczną dżunglę idealną do podglądania przyrody.  
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 215. Wszystko dla naszych zmarłych : opowieści tych, co zostają / Vinciane Despret 

; przekład Urszula Kropiwiec.- Kraków : Wydawnictwo Karakter, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Despret, Vinciane (1959- ) , Chorzy w rodzinie , Filozofia 

belgijska , Filozofia współczesna , Obyczaje i zwyczaje , Śmierć , Tożsamość 

osobista , Żałoba , Esej 

Sygnatura:  WG-1 

Nowości:  2021-12 

 

"W jaki sposób istnieją nasi zmarli? Belgijska filozofka i antropolożka próbuje odpowiedzieć na to pytanie, 

odrzucając zarówno chrześcijańską, jak i laicką perspektywę. Jej zdaniem pięcioetapowy proces żałoby, nakazu-

jący ostatecznie zerwanie więzów ze zmarłym, nie tylko dla wielu jest trudny do przyjęcia, ale często po prostu nie 

działa. Ci, którzy stracili bliskich, znajdują inne sposoby radzenia sobie ze śmiercią. Wykorzystując warsztat 

antropologii nauki, Despret przygląda się temu, jak ludzie pozostają w relacji ze swoimi zmarłymi, ale też 

sposobom, w jaki zmarli są obecni - lub pojawiają się - w ich życiu. Sny, przywidzenia, zbiegi okoliczności, 

przeczucia, znaki - wszystko to, co długo ograniczano do subiektywności i lekceważono - stanowi dla Despret 

materiał badawczy. W trakcie pisania sama poddaje się pewnemu eksperymentowi - wyznając, nad czym pracuje, 

przez rok stosuje się do zaleceń osób dotkniętych stratą, i bada, jak te "wskazówki" na nią wpływają, do jakich 

prowadzą wniosków. Sama swoją pracę umieszcza w obszarze ekologii - bo przecież bada środowisko, w jakim 

istnieją nasi zmarli, i relacje, jakie z nimi tworzymy.   

 

 

 216. Wyspa trzech ojczyzn : reportaż z podzielonego Cypru / Thomas Orchowski.- 

Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2021. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Grecy , Konflikt cypryjski , Konflikt społeczny , Stosunki 

etniczne , Turcy , Cypr , Reportaż 

Sygnatura:  WG-316 

Nowości:  2021-12 

 

Kawa na Cyprze ma fundamentalne znaczenie, ale jeszcze ważniejsze jest to, jak się ją określa. „Cypryjską” pije 

zwolennik jedności Cypru, „grecką” zwolennik enosis, „turecką” zaś zamówi rzecznik zbliżenia z Ankarą. I tak 

jak rodzaje kawy, tak ojczyzny na Cyprze są trzy. Thomas Orchowski opowiada o tej małej wyspie we wschodniej 

części Morza Śródziemnego z perspektywy, o której turyści zachwycający się lazurem wody nie mają zwykle 

pojęcia. To Cypr od wieków walczący z kolejnymi okupantami, naznaczony traumą konfliktów wewnętrznych                

i ścierających się nacjonalizmów. Cypr, z którego nie wyjeżdża się z urzekającymi fotografiami wybrzeża, ale                 

z pamięcią o zbrodniach z Asii, Tochni, Alody, Maraty i Sandalaris, za które nikogo nie ukarano. "Wyspa trzech 

ojczyzn" to reporterska relacja z podzielonego Cypru. Thomas Orchowski wyjaśnia nam jego skomplikowaną 

historię, podążając śladem osobistych historii mieszkańców – od roku 1955 aż po czasy współczesne, które wciąż 

nie przynoszą rozwiązania i szans na zakończenie konfliktu.  
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 217. Wyspy odzyskane : Wolin i nieznany archipelag / Piotr Oleksy.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2021. 

(Sulina) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polska , Wolin (wyspa) , Uznam (wyspa) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-913(438) 

Nowości:  2021-12 

 

 

Ta historia rozpoczyna się u kresu wojny, kiedy wyspy zostały odebrane wycofującym się Niemcom i włączone do 

terytorium Polski. Jedni stąd odjeżdżali – wypędzeni, drudzy zajmowali ich miejsca – wygnani. Wygnani przywie-

źli pamięć Kresów, wypędzeni zabrali pamięć krajobrazów dzieciństwa i setki lat historii. Bohaterowie Wysp 

Odzyskanych układali sobie życie w bezpośrednim sąsiedztwie niepewnej granicy, zmagając się z niestabilną 

administracją, samowolą wojsk radzieckich, wszechobecnym szabrem i nieoswojonym żywiołem wody. Władze 

Polski Ludowej podejmowały zaś intensywne wysiłki, by znaleźć kulturowe i historyczne uzasadnienie dla 

odwiecznej polskości „starych Ziem Piastowskich”. Piotr Oleksy sięga do własnych przeżyć oraz w głąb pamięci 

swoich dawnych i obecnych sąsiadów, mieszkańców wysp Wolin, Uznam i całego archipelagu u ujścia Odry.  

 

 

 218. Zabić Amerykę / Bogusław Wołoszański.- Warszawa : Wydawnictwo 

Wołoszański, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Broń jądrowa , II wojna światowa (1939-1945) , Wojsko , 

Wyścig zbrojeń , Wywiad wojskowy , Zbrojenia , Stany Zjednoczone (USA) , ZSRR 

, Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(73) 

Nowości:  2021-12 

 

Dlaczego Adolf Hitler w grudniu 1941 roku, u szczytu potęgi III Rzeszy, wypowiedział wojnę Stanom Zjedno-

czonym? Powód był prosty: dał się zwieść Franklinowi D. Rooseveltowi, który zręcznie podsunął Führerowi 

fałszywą wiadomość o planie skierowania do Europy 10 milionów żołnierzy. W ten sposób prezydent USA 

uzyskał możliwość odrzucenia ograniczeń nakładanych przez ustawę o neutralności. Po II wojnie światowej Stalin 

popełnił ten sam błąd. Przekonany o potędze radzieckich sił zbrojnych szykował się do wojny z byłym 

sojusznikiem. Nie zdążył jednak jej wypowiedzieć. Śmierć zabrała go w szczytowym okresie przygotowań. Jego 

następca Nikita Chruszczow był przekonany o swojej sile, gdyż plany wykradzione z amerykańskich laboratoriów 

nuklearnych pozwoliły skonstruować bombę atomową. B-29 Superfortress, przechwycony w 1944 roku na Dale-

kim Wschodzie, umożliwił budowę kopii tych ciężkich bombowców – Tu-4. Radzieccy naukowcy zaprojektowali 

rakietę, która mogła zaatakować amerykańskie miasta. Wydawało się, że dzięki temu Chruszczow mógł rozpocząć 

wcielanie w życie wielkiego planu „zabicia Ameryki”. Ostatecznie cel ten nie został osiągnięty, ale wielka 

rozgrywka wciąż trwa… 
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 219. Zew włóczęgi : opowieści wędrowne / Rebecca Solnit ; przełożyli Anna 

Dzierzgowska i Sławomir Królak.- Kraków : Wydawnictwo Karakter, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chód , Obyczaje i zwyczaje , Podróże , Esej 

Sygnatura:  WG-316.7  

Nowości:  2021-12 

 

 

 

Spacer, przechadzka, marsz, pielgrzymka, wędrówka, włóczęga – to tylko niektóre z form pieszego obcowania              

z miastem i z naturą. Kto i dlaczego miał do nich prawo, a komu tego prawa odmawiano? Rebecca Solnit przeko-

nuje, że przemierzanie przestrzeni rzadko bywa niewinne, często ma charakter aktu estetycznego, filozoficznego 

lub politycznego. Przyglądając się historii wędrowania oraz współistnieniu chodzenia i myślenia, autorka opowia-

da o dziejach zachodniej kultury, a jej opowieść swobodnie meandruje od perypatetyków do Rousseau, od Baude-

laire’a do marszy antyglobalistów i ekologów.  

 

 

 220. Zjadanie Buddy : życie tybetańskiego miasteczka w cieniu Chin / Barbara 

Demick ; przełożyła Barbara Gadomska.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2021. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Buddyzm , Tożsamość narodowa , Tybetańczycy , Wojna 

domowa w Chinach (1927-1950) , Chiny , Ngawa (Chiny) , Tybet (Chiny ; region 

autonomiczny) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(5) 

Nowości:  2021-12 

 

Tybetańczycy po raz pierwszy zetknęli się z chińskimi komunistami, gdy w latach trzydziestych XX wieku armia 

Mao skryła się na Wyżynie Tybetańskiej podczas wojny domowej. Głód był tak wielki, że żołnierze splądrowali 

klasztory i zjedli zrobione z mąki i masła figurki przedstawiające Buddę. Doświadczenia z tego okresu do dziś 

wpływają na stosunek mieszkańców Tybetu do Chin.  

 

 

 221. Zły Żyd / Piotr Smolar ; przekład Agnieszka Grudzińska.- Kraków : 

Wydawnictwo Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Smolar, Piotr (1974- ) , Dziennikarze , Nacjonalizm , 

Tożsamość narodowa , Wielokulturowość , Żydzi , Francja , Izrael , Polska , 

Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Smolar P. 

Nowości:  2021-12 

 

"Wracaj do swojego kraju" - usłyszał od kolegi we francuskiej podstawówce. Szok i niezrozumienie. Do jakiego 

kraju? Gdy ktoś się urodził we Francji, a rodzice są Polakami o żydowskich korzeniach, nie można uniknąć 

pytania o pochodzenie. A jednak zazwyczaj o tym nie myślał. Zdarzało mu się kłamać - z przyzwyczajenia czy dla 

bezpieczeństwa. Rodzice nie kultywowali tradycji, sam nie interesował się historią rodziny. Gdy w związku                    

z pracą zamieszkał na jakiś czas  w  Izraelu  –  wszystko  się  zmieniło… "Zły  Żyd"  Piotra  Smolara  to  opowieść 
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o poszukiwaniu własnej tożsamości. To historia trzech pokoleń: dziadka Grzegorza - dla wielu bohatera, czujnego 

Żyda, dla innych żarliwego komunisty, ojca Aleksandra - polskiego intelektualisty i działacza opozycji demokra-

tycznej, i wreszcie ich wnuka i syna Piotra. Wychowanego we Francji Polaka, dziennikarza. Który z nich zasłu-

guje na miano złego Żyda? A może oni wszyscy? Opowieść Piotra Smolara to bezkompromisowy obraz współ-

czesnego świata. Wielokulturowego, wielowyznaniowego, otwartego i zamkniętego jednocześnie. Surowa ocena 

izraelskich i polskich politycznych realiów i przestroga przed powtarzalnością historii.  

 

 

 222. Zniewolona Rosja : historia poddaństwa / Borys Kierżencew ; przełożyła 

Aleksandra Okuniewska-Stronka.- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, copyright 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chłopi , Niewolnictwo , Pańszczyzna , Poddaństwo , Rosja , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(47+57)  

Nowości:  2021-12 

 

O Rosji, jakiej nie znacie. Książka burzy utrwalony obraz patriarchalnej Rosji i udowadnia, że system oparty na 

niewolnictwie powinien budzić wstyd i zdziwienie, a nie nostalgię. W chwili zniesienia pańszczyzny w 1861 roku 

dwadzieścia trzy miliony rosyjskich obywateli stanowiło prywatną własność ziemiaństwa. Chłopi byli sprzeda-

wani jako żywy towar, przegrywano ich w karty, zsyłano na Syberię, okrutnie karano za nieposłuszeństwo i skła-

danie skarg. Wiele postaci skrzywdzonych chłopów opisanych przez Turgieniewa, Tołstoja, Puszkina czy Dosto-

jewskiego miało swoje pierwowzory w realnym życiu. Przykład okrutnego księcia Gagarina, który torturował                

i zabił służącego, po czym zainscenizował jego samobójstwo, jest tego najlepszym dowodem. Tak jak i plastyczne 

opisy chłopskich buntów, przeważnie zakończonych rzezią lub zsyłką. Borys Kierżencew odkrywa nowe karty 

historii naszego wschodniego sąsiada i skłania do refleksji nad zjawiskiem niewolnictwa w Europie Wschodniej.  

 

 

 223. Zrozumieć pamięć / Lisa Genova ; przełożyła Joanna Dziubińska.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2021. 

(Filia na Faktach) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pamięć , Zaburzenia pamięci , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-159.9  

Nowości:  2021-12 

 

 

FASCYNUJĄCA ANALIZA TEGO, JAK PAMIĘTAMY I DLACZEGO ZAPOMINAMY. Czy kiedykolwiek 

poczułeś falę paniki, nie mogąc przypomnieć sobie nazwiska aktora z filmu, który widziałeś w zeszłym tygodniu? 

Czy zdarzyło ci się wejść do pokoju i zapomnieć dlaczego tam poszedłeś? Pewnie martwisz się, że te zaniki 

pamięci mogą być wczesnym objawem choroby Alzheimera. W rzeczywistości dla zdecydowanej większości                

z nas te przykłady zapominania są całkowicie normalne. Dlaczego? Ponieważ chociaż pamięć jest niesamowita, 

daleko jej do doskonałości. To, że twoja pamięć czasami zawodzi, nie oznacza, że jest zepsuta lub chora. 

Zapominanie jest w rzeczywistości częścią bycia człowiekiem. Czy utracone wspomnienia są tylko chwilowo 

niedostępne czy też wymazane na zawsze? Jaka jest różnica między zwykłym zapominaniem, a zapominaniem               

z powodu choroby? Jak głęboki wpływ na pamięć mają emocje, sen i stres?  
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 224. Zrównoważona konsumpcja a polityka żywnościowa : wybrane instrumenty 

ekonomiczne i regulacyjne / Anna Wielicka-Regulska, Paulina Sołtysiak.- Warszawa 

: CeDeWu, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gospodarka żywnościowa , Konsumenci (ekonomia) , 

Konsumpcja zrównoważona , Polityka publiczna , Powiat poznański (woj. 

wielkopolskie) , Poznań (woj. wielkopolskie) , Opracowanie , Raport z badań 

Sygnatura:  WG-338  

Nowości:  2021-12 

 

R. I. ZRÓWNOWAŻONA KONSUMPCJA - ZAŁOŻENIA KONCEPCJI; R. II. INSTRUMENTY POLITYKI 

PUBLICZNEJ WSPIERAJĄCE ZRÓWNOWAŻONĄ KONSUMPCJĘ ŻYWNOŚCI; R. III. EFEKTY ZEWNĘT-

RZNE I CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH NARZĘDZI POLITYKI PUBLICZNEJ; R. IV. AKCEPTA-

CJA WYBRANYCH NARZĘDZI POLITYKI PUBLICZNEJ W BADANEJ POPULACJI. 

 

 

 225. Zwyczaje pogrzebowe / [redaktor Andrzej Rozwałka ; redaktor prowadzący 

Joanna Berdowska].- Wydanie 2. poprawione.- Rzeszów : Wydawnictwo 

Uniwersytetu Rzeszowskiego : Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka 

Archeologicznego, 2019. 

(Wędrówki po Archeologicznych Śladach Dawnych Epok i Kultur Województwa 

Podkarpackiego) 

 

Hasła przedmiotowe:  Groby , Muzea archeologiczne , Pogrzeb , Stanowiska 

archeologiczne , Zabytki archeologiczne , Województwo podkarpackie (1999- ) , 

Praca zbiorowa , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-902/904 

  Nowości:  2021-12 

 

Zestawienie chronologiczne; Dlaczego archeolog rozkopuje groby; Epoka kamienia: paleolit i mezolit; Epoka 

kamienia: neolit; Wczesna epoka brązu: kultura mierzanowicka; Epoka brązu i wczesna epoka żelaza; Okres 

lateński i okres wpływów rzymskich; Wczesne średniowiecze; Późne średniowiecze i czasy nowożytne; Z prochu 

powstałeś i w proch się obrócisz : między antropologią a archeologią; Stałe wystawy archeologiczne na terenie 

województwa podkarpackiego. 

 

 

 226. Życie codzienne / [redaktor Maciej Dębiec ; redaktor prowadzący Joanna 

Berdowska].- Wydanie 2. poprawione.- Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu 

Rzeszowskiego : Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 2019. 

(Wędrówki po Archeologicznych Śladach Dawnych Epok i Kultur Województwa 

Podkarpackiego) 

 

Hasła przedmiotowe:  Rekonstrukcje historyczne (widowiska) , Stanowiska 

archeologiczne , Zabytki archeologiczne , Życie codzienne , Województwo 

podkarpackie (1999- ) , Praca zbiorowa , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-902/904 

Nowości:  2021-12 

 

Zestawienie chronologiczne ; Archeologiczne dziedzictwo kulturowe i jego ochrona; Paleolit i mezolit; Neolit; 

Epoka brązu i wczesna epoka; Okres Lateński, wpływów rzymskich i wędrówek ludów; Wczesne średniowiecze; 

Codzienne przedmioty, niezwykłe ich  ozdoby;  Ikona  Karpacka – na  granicy  wschodu  i  zachodu;  Miniaturowa  
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ikona metalowa z badań archeologicznych w Miechocinie; Badania szczątków zwierzęcych odkrywanych na 

stanowiskach archeologicznych; Grupy rekonstrukcyjne. 

 

 

 227. Życie po śmierci : teologiczne śledztwo / Wiktor Szponar ; słowo wstępne 

Sławoja Leszka Głódzia.- Warszawa : Fronda PL, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Doświadczenie z pogranicza śmierci (NDE) , Eschatologia , 

Teologia katolicka , Zmartwychwstanie , Życie pośmiertne , Życie wieczne , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2021-12 

 

Autor rzetelnie i obiektywnie wymienia najważniejsze kwestie związane z NDE. Jako ksiądz zestawia to również 

z teologią i nauczaniem KK. Książkę czyta się szybko i stanowi idealny wstęp do tematu dla każdego kto chciałby 

się zacząć tym interesować. Ilość źródeł, z których korzystał autor do napisania tej książki jest imponująca. 

 

 

 228. Życie za szczyt : Polacy w Himalajach i Karakorum / Rachela Berkowska.- 

Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alpiniści , Alpinizm , Polacy , Rodzina , Ratownicy górscy , 

Wypadki w górach , Himalaje (góry) , Karakorum (góry) , Biografia 

Sygnatura:  WG-796.5 

Nowości:  2021-12 

 

 

Wysokogórskie wyprawy i próba drobiazgowego odtworzenia tych decydujących chwil. Historie złożone z wielu 

puzzli, wyczytane z prasy, książek, raportów, wyniesione ze spotkań i rozmów. By je ocalić w pamięci. Nie 

zapomnieć. Nie tylko o tych, którzy znaleźli się po drugiej stronie grani, ale też o ich partnerach i ratownikach - 

jakże często narażających własne życie. Opowieść o granicach ryzyka, odwadze i poświęceniu. O emocjach zwią-

zanych z pasją wspinania będących zapłatą, rozgrzeszeniem i powodem, dla którego zapomina się o trudnościach, 

by znów wyruszyć w góry, na szczyt. Rachela Berkowska pośród rodzin, najbliższych i członków tragicznych 

wypraw szuka odpowiedzi na pytania, które pozostają tajemnicą gór.   

 

229. Życie, bierz mnie : biografia Andrzeja Zauchy / Jarek Szubrycht.- Kraków : 

Wydawnictwo Literackie, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zaucha, Andrzej (1949-1991) , Piosenkarze polscy , 

Biografia 

Sygnatura:  WG-78.071A/Z-Zaucha A. 

Nowości:  2021-12 

 

Pierwsza kompletna biografia legendarnego artysty. Miał zostać kajakarzem lub zecerem, ale wybrał muzykę,               

a raczej muzyka wybrała jego. Andrzej Zaucha to jeden z największych talentów i najwspanialszych głosów                 

w historii polskiej muzyki, wokalista obdarzony niezwykłą barwą  i  skalą, a  także  saksofonista  i  perkusista.  Do 
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tego – kochający mąż i ojciec, świetny przyjaciel, facet tryskający humorem, brat łata bez krzty gwiazdorstwa. 

Jarek Szubrycht, ceniony dziennikarz muzyczny, proponuje kompletną biografię Andrzeja Zauchy – od historii 

rodzinnej poprzez młodość, początki muzykowania, ogólnopolską karierę i występy zagraniczne, aż po tragiczną 

śmierć, na którą autor próbuje rzucić nowe światło. „Nie szukałem sensacji, ale prawdy. Nie piszę o tragicznej, 

głośnej śmierci Zauchy, lecz o jego barwnym życiu, na przekór peerelowskiej szarzyźnie. O tym, skąd wziął się 

ten muzyczny diament, jakie wydarzenia go szlifowały i dlaczego nigdy nie zaświecił pełnym blaskiem” – mówi 

Jarek Szubrycht. Opowieść o zwykłym–niezwykłym życiu Zauchy (jak w piosence C’est la vie – Paryż                          

z pocztówki i kultowym teledysku) jest spójna, lecz wielogłosowa. Autor rozmawiał z ponad sześćdziesięcioma 

osobami z otoczenia artysty – od cioci, która go wychowywała, i ukochanej córki przez kolegów ze szkolnej ławy, 

przyjaciół i znajomych, muzyków i realizatorów, z którymi nagrywał i koncertował, autorów piosenek, które 

śpiewał, aż po gwiazdy estrady, z którymi dzielił scenę, współpracował i konkurował. Biografia Andrzeja Zauchy 

jest jednocześnie opowieścią o wyjątkowej scenie muzycznej Krakowa, balansującej pomiędzy rozrywką                       

a jazzem, o równie barwnym, co siermiężnym PRL-u, wreszcie o życiu w trasie i o tym, co dotąd pozostawało za 

kulisami.  

 

 

 230. Żydzi walczący o Polskę : zapomniani obrońcy Rzeczypospolitej / Marek 

Gałęzowski.- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  I wojna światowa (1914-1918) , II wojna światowa (1939-

1945) , Powstania narodowe , Żołnierze , Żydzi , Polska , Bibliografia , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(=411.16) 

Nowości:  2021-12 

 

 

Uważali sprawę polską za swoją własną. Ramię w ramię z Polakami bili się o niepodległość. Walczyli i umierali 

za kraj, który kochali.  Powstaniec zasłaniający własną piersią polskiego pułkownika w jednej z bitew powstania 

styczniowego. Dzielny legionista walczący na froncie do ostatku sił mimo śmiertelnych ran. Żołnierz bohatersko 

broniący polskiego Lwowa, czekający na odsiecz, w której szedł jego brat. Bili się w powstaniach i z legionami 

Piłsudskiego. Stawiali czoła bolszewikom chcącym zniszczyć nowo powstałą Rzeczpospolitą. Dzielnie walczyli               

z niemieckim najeźdźcą w roku 1939 r., a z generałem Andersem przeszli jego bojowy szlak. Byli z nami                

w najważniejszych momentach naszej historii. Często walka o Polskę należała do ich rodzinnych tradycji. Dzielili 

naszą radość ze zwycięstw i przeżywali gorycz porażek. Czy o tym pamiętamy? Historia Żydów bijących się                

o polską niepodległość to nie tylko opowieść o Berku Joselewiczu, pierwszym Żydzie odznaczonym Orderem 

Virtuti Militari, ani o dzielnym gimnazjaliście Michale Landym, prowadzącym z krzyżem w ręce pokojową 

demonstrację na placu Zamkowym. To również zapomniane dzieje tysięcy członków wyznania mojżeszowego, 

którzy nie tylko chcieli w Polsce żyć, lecz także gotowi byli dla niej umierać. 

 

 

 231. Żywoty równoległe : wyjątkowi Polacy, tragiczne wybory, heroiczne postawy / 

Andrzej Nowak, Dorota Truszczak.- [Kraków] : Wydawnictwo Literackie, copyright 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Muzycy polscy , Pisarze polscy , Politycy , Uczeni , Polska , 

Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-929-052 

Nowości:  2021-12 

 



187 
 

Kościuszko i Poniatowski, W walce o niepodległość ; Czartoryski i Mickiewicz, "Za wolność waszą i naszą" ; 

Mochnacki i Chopin, Słowem i muzyką promowali ideę wolnej Polski ; Wielkopolski i Traugutt, Od Branki do 

dyktatury ; Orzeszkowa i Konopnicka, Pisarki emancypantki ; Prus i Sienkiewicz, Z miłości do ojczyzny i ku 

pokrzepieniu serc ; Piłsudski i Dmowski, Rewolucjonista i intelektualista ; Skłodowska i Reymont, Jak swymi 

talentami rozwijali Polskę ; Grabski i Kwiatkowski, Odbudowa Rzeczypospolitej po 1918 roku ; Witos spór                   

o Piłsudskiego ; Starzyński i Sikorski, Wojna ; Pilecki i Sendlerowa, Bohaterowie bez skazy ; Ciepliński i Karski, 

Marzenie, by uratować świat ; Anders i Świerczewski, Dwóch generałów i wielka polityka ; Bierut i Gomułka, 

Tajemnicze losy ; Lechoń i Iwaszkiewicz, Polityka silniejsza od poezji ; Prymas Wyszyński i Sekretarz Gierek, 

Dwie wizje kraju ; Miłosz i Jan Paweł II, Przesłanie ich życia ; Hubert i Wajda, Wybitni twórcy polskiej kultury ; 

Walentynowicz i Kuroń, Dama i Kawaler Orderu Orła Białego ; Mazowiecki i Kaczyński, Dwie wizje III RP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


