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Nowości 2021 - LISTOPAD 

 

 

Literatura piękna 

 
 

  1. A niech to szlag! / Monika Cieluch.- Gdynia : Wydawnictwo Amare, copyright 

2021. 

(Kobieca) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ojcowie i córki , Opiekunki i opiekunowie dziecięcy , Polacy 

za granicą , Wdowieństwo , Londyn (Wielka Brytania) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

Życie bywa jak jajko z niespodzianką. Czy dasz się nią obdarować?  Jeden niefortunny incydent w pracy wywraca 

życie Joanny Sawickiej do góry nogami. Kiedy młoda kobieta traci stanowisko menedżerki restauracji                          

w renomowanym hotelu, postanawia postawić wszystko na jedną kartę i spróbować życia za granicą, a konkretnie 

– w Londynie. Jako opiekunka czteroletniej Grace, Joanna będzie musiała zmierzyć się z wyzwaniami, które do tej 

pory były jej zupełnie obce. W dodatku problemem okazuje się ojciec dziewczynki –Timothy Harvey – gburowaty 

właściciel dużej firmy farmaceutycznej, niepotrafiący pogodzić się ze śmiercią żony. Joanna nie zamierza 

pozwolić, by Grace wychowywała się w atmosferze pełnej złości i wiecznych pretensji. Postanawia przeprowadzić 

w ich życiu rewolucję, nie podejrzewając, że sama stanie się jej główną bohaterką…  

 

 

 2. Agent w terenie / John le Carré ; z języka angielskiego przełożył Jan Rybicki.- 

Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Secret Intelligence Service , Badminton , Brexit , Polityka 

międzynarodowa , Wywiad angielski , Wielka Brytania , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2021-11 
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Nat, 47-letni weteran wywiadu brytyjskiego, jest przekonany, że już więcej nie będzie prowadził agentów, ale MI6 

ma wobec niego inne plany. W obliczu narastającego zagrożenia działalnością moskiewskiego Centrum Nat 

zostaje szefem Przystani, zapomnianej placówki wywiadowczej, zatrudniającej mało efektowną grupkę szpiegów. 

Ulgę od tej niewdzięcznej pracy znajduje w cotygodniowych meczach badmintona z młodym introwertykiem 

Edem, który szczerze nienawidzi brexitu. Ale to właśnie Ed wciągnie Nata i kilka innych osób koszmarną 

polityczną awanturę.  

 

 

 3. Anioł / Łukasz Jarosz.- Warszawa : Lira Publishing- Lira Wydawnictwo, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Policjanci , Prostytucja , Śledztwo i dochodzenie , Tajemnica 

, Zabójstwo , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Na tyłach budynku kina znalezione zostają zwłoki Oliwii Wajdzik. Młodą, luksusową prostytutkę zamordowano  

w wyjątkowo brutalny sposób. Śledztwo prowadzi troje policjantów: Monika Kijowska, Oskar Opala i Marcin 

Krawczyk, którzy mimo dzielących ich różnic okazują się wyjątkowo sprawnie funkcjonującym zespołem. Czy 

zdołają odkryć wszystkie elementy układanki i znaleźć sprawcę zbrodni? Zabójstwo Oliwii Wajdzik uruchamia 

ciąg wydarzeń i wiedzie policjantów przez sieć powiązań, które sięgają głęboko: przez tajemniczego stalkera                 

i narkotykowych dilerów po księży, polityków oraz artystów. Podejrzanych przybywa, wątki w dochodzeniu się 

mnożą, a śledczy dokonują kolejnego makabrycznego odkrycia...  

 

 

 4. Antygona / Sofokles ; przełożył Kazimierz Morawski ; opracowały Anna 

Popławska, Mirosława Muniak ; [ilustracje Jacek Siudak].- Wydanie 4. rozszerzone.- 

Kraków : Wydawnictwo Greg, 2021. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antygona (postać mitologiczna) , Sofokles (ok. 496-406 

p.n.e.). Antygona , Konflikt psychiczny , Literatura grecka , Pogrzeb , Prawo , 

Tragedia , Władcy , Teby (Grecja) , Tragedia , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-82-2 

Nowości:  2021-11 

 

W tym wydaniu znajdziesz odpowiedzi na pytania z podręcznika - „pewniak na teście”, czyli wskazanie 

zagadnień, które zwykle pojawiają się w pytaniach z danej lektury we wszelkich testach sprawdzających wiedzę,  

a także w podręcznikach i na klasówkach. Zawiera bardzo szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, 

ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie zawiera plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną 

problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów. W Tebach żałoba. Zginął ich bohaterski obrońca - 

Eteokles. Jego brat, Polinejkes, okazał się zdrajcą, dlatego nowy władca, Kreon, zakazał pochówku jego zwłok. 

Klątwa ciążąca nad rodem Labdakidów jeszcze raz pokazuje swoje okrutne oblicze. Żyją jeszcze tylko dwie osoby 

z tego rodu: Antygona i Ismena - córki Edypa i Jokasty. Antygona postanawia sprzeciwić się tyranowi i pochować 

ciało tego, który jest jej bratem, człowiekiem... Dokonując tragicznego wyboru wie, jak bardzo ryzykuje. 

Zaślepiony władzą Kreon jest gotów sprzeciwić się nawet bogom...  
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 5. Antygona ; Król Edyp / Sofokles. Prometeusz skowany ; Oresteja / Ajschylos ; 

przełożyli Kazimierz Morawski, Jan Kasprowicz ; opracowali Małgorzata Irger-

Kobierska, Anna Popławska, Wojciech Rzehak ; [ilustracje Jolanta Adamus 

Ludwikowska].- Wydanie 3. poprawione.- Kraków : Wydawnictwo Greg, 2021. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ajschylos (525-456 p.n.e.). Oresteja , Ajschylos (525-456 

p.n.e.). Prometeusz skowany , Sofokles (ok. 496-406 p.n.e.). Antygona , Sofokles 

(ok. 496-406 p.n.e.). Król Edyp , Literatura grecka , Tragedia , Antologia , Lektuta z 

opracowaniem , Tragedia 

Sygnatura:  WG-82-2 

Nowości:  2021-11 

 

Świat czasów mitycznych - człowiek pozostaje zabawką w rękach greckich bogów, a przede wszystkim 

przeznaczenia. Dla mieszkańców Olimpu ziemianie to ciągle „ślepe, jednodniowe plemię”, którego życie to „cień 

cienia”. W Tebach panuje zaraza, król Edyp stara się odnaleźć sprawcę straszliwych zbrodni, ale ku jego 

przerażeniu okazuje się nim być on sam. Do domu po trudach wojny trojańskiej powraca Agamemnon, by tu 

zginąć zamordowany przez wiarołomną żonę, Klitajmestrę, i jej kochanka. Królewna Antygona bohatersko 

przeciwstawia się tyranowi - Kreonowi.  

 

 

 6. Apokryf / Wojciech Dutka.- Warszawa : Lira Wydawnictwo, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hadrian (cesarz rzymski ; 76-138) , Żydzi , Władcy , 

Starożytny Rzym , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Przyjaciele z rzymskiego Eskwilinu: Rzymianin, Żyd i Grek, obywatele Wiecznego Miasta, już u progu dorosłości 

trafiają w wir dramatycznych wydarzeń, które zaważą na ich życiu. Wraz z nimi czytelnik przemierza prowincje 

potężnego Imperium Rzymskiego, przeżywa perypetie miłosne, moralne dylematy i bolesne zmagania bitewne. 

Główny narrator powieści to rzymski legat Sekstus Juliusz Sewer, który spowiada się synowi ze zbrodni, jakich 

dokonał w Judei, idąc tropem tajemniczego hebrajskiego słowa „mesjasz”… To słowo wiedzie go do tajemnicy 

wielkiego powstania Izraela przeciwko rzymskim okupantom. Na jego czele stanął jeden człowiek, który zamiast 

miecza używał pióra. Autor kreśli świat starożytny II wieku naszej ery w sposób epicki, wciągający czytelnika             

w suspens powieści szkatułkowej, nie dając mu wytchnąć. Pojawiają się znakomicie sportretowane postacie 

historyczne: chimeryczny i neurotyczny cesarz Hadrian, jego kochanek Antinous, rzymski legat Judei Kwintus 

Tinnejusz Rufus, najsłynniejszy rabin żydowski Akiba ben Josef oraz przywódca powstańców Szymon bar 

Kochba.  
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 7. Archiwum zagubionych dzieci / Valeria Luiselli ; z  angielskiego przełożył Jerzy 

Kozłowski.- Warszawa : Wydawnictwo Pauza, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konflikt rodzinny , Podróże , Relacje międzyludzkie , 

Rodzice i dzieci , Rodzina patchworkowa , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść 

psychologiczna 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2021-11 

 

W pewne upalne lato małżeństwo artystów wybiera się z dwójką dzieci w podróż samochodem z Nowego Jorku 

do Arizony. Między rodzicami nabrzmiewa konflikt, który dzieci coraz mocniej odczuwają. Rodzinne więzi 

zaczynają się kruszyć, wśród bliskich narasta napięcie. Drobne, codzienne zdarzenia, słuchane piosenki, śledzone 

mapy, ciągłe robienie zdjęć polaroidem nakładają się na rosnący kryzys rodzinny i ten szerszy, obecny w słucha-

nych w trakcie podróży medialnych przekazach: dramat tysięcy dzieci z Ameryki Środkowej i Południowej 

próbujących przekroczyć granicę Stanów Zjednoczonych, zatrzymywanych przez amerykańskich strażników 

granicznych lub zagubionych na pustyni. Szczególnie aktualna, a zarazem ponadczasowa powieść rzuca 

czytelnikom wyzwanie, skłania, by przeciwstawiać się nietolerancji, brakowi empatii i egoizmowi. Literacka 

wirtuozeria autorki woła o ludzką solidarność, współczucie i odwagę w konfrontacji z problemami współczesnego 

świata.  

 

 

 8. Asystentka / S. K. Tremayne ; przełożył Bartłomiej Nawrocki.- Warszawa : 

Wydawnictwo Czarna Owca, copyright 2020. 

(Thriller Psychologiczny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Lokatorzy , Przyjaźń , Sztuczna inteligencja , 

Tajemnica , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Ona jest w twoim domu. Ona kontroluje twoje życie. Teraz zamierza je zniszczyć. Przerażający i aktualny thriller 

psychologiczny autora bestsellerowej książki Bliźnięta z lodu. Świeżo rozwiedziona Jo z przyjemnością 

wprowadza się do wolnego pokoju swojej najlepszej przyjaciółki. Zaawansowane technologicznie, luksusowe 

mieszkanie jest zarządzane przez asystentkę domową o nazwie Electra, która zajmuje się ogrzewaniem, 

oświetleniem – a czasem nawet Jo zwraca się do niej, gdy potrzebuje towarzystwa. Wszystkie się zmienia, gdy 

pewnej nocy Electra wypowiada jedno zdanie, które rozrywa kruchy świat Jo na strzępy: „Wiem, co zrobiłaś”. Jo 

jest przerażona. Ponieważ w przeszłości zrobiła coś strasznego. Coś niewybaczalnego. Tylko dwie inne osoby na 

całym świecie znają tajemnicę Jo. I nigdy nikomu by nie powiedziały. Prawda? Gdy ostra zima zatrzymuje 

Londyn, Jo zaczyna rozumieć, że "Asystentka" na półce nie chce po prostu kontrolować Jo; chce ją zniszczyć.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 9. Bal szalonych kobiet / Victoria Mas ; przełożyła z francuskiego Bożena Sęk.- 

Białystok : Mova - Wydawnictwo Kobiece, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szpital Salpêtrière (Paryż) , Bale kostiumowe , Chorzy , 

Histeria , Kobieta , Osoby z zaburzeniami psychicznymi , Pielęgniarki i pielęgniarze , 

Szpitale psychiatryczne , Ucieczki , Paryż (Francja) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-fr. 

Nowości:  2021-11 

 

Jest rok 1885, Paryż, połowa Wielkiego Postu. Oto wyjątkowe doroczne wydarzenie. Śmietanka towarzyska                    

i pacjentki szpitala psychiatrycznego Salpetriere spotykają się na wielkiej maskaradzie. W parach i korowodach 

tańczą do melodii walców i polek. Wszystko to pod batutą neurologa Jeana-Martina Charcota, gwiazdy francuskiej 

medycyny, od lat kierującego szpitalem. Szpitalem, w którym diagnozy stawiają wyłącznie mężczyźni, a który 

kobiety uważają za przedsionek piekła. Wśród pacjentek szpitala jest Louise, osierocona przez rodziców 

czternastolatka. Pewnego dnia wujek rzucił ją na łóżko i nie zważając na protesty, rozerwał jej spódnicę. Po kilku 

atakach paniki dziewczyna trafiła do szpitala jako histeryczka. Dołącza do niej także Eugénie, która jest 

całkowicie zdrowa poza jedną „przypadłością” – widzi duchy zmarłych. Do szpitala zaciągnął ją siłą ojciec, gdy 

nieopatrznie przyznała się do swoich zdolności spirytystycznych. Jedynym sposobem, aby wydostać się                         

z Salpetriere, jest nakłonienie do pomocy oddziałowej pielęgniarek – Genevieve. Bal kostiumowy to niepowta-

rzalna okazja do ucieczki, jednak aby spełnić marzenia Eugénie o wolności, oddziałowa będzie musiała złamać 

wszelkie zasady.  

 

 

 10. Ballady i romanse / Adam Mickiewicz ; opracowali Wojciech Rzehak, 

Mirosława Muniak ; [ilustracje Lucjan Ławnicki].- Wydanie 3. poprawione.- Kraków 

: Wydawnictwo Greg, 2018. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mickiewicz, Adam (1798-1855). Ballady i romanse , Ballada 

(gatunek literacki) , Literatura polska , Ballada (gatunek literacki) , Lektura z 

opracowaniem 

Sygnatura:  WG-821.162.1-1 

Nowości:  2021-11 

 

"Ballady i romanse" Adama Mickiewicza to zbiór utworów bardzo ważnych dla polskiej literatury - otwierają one 

epokę polskiego Romantyzmu. Każda z ballad niesie ze sobą językową świeżość i oryginalność, a także 

charakterystyczne dla epoki treści i przesłania. Mamy tu więc nieszczęśliwą miłość, morderstwo, duchy, 

nadnaturalne interwencje i błąkające się upiory, groźną naturę wymierzającą kary złym ludziom i surowe, ale 

zawsze sprawiedliwe boskie wyroki. Książka zawiera pełen tekst lektury. Na końcu książki zamieszczono 

opracowanie, w którym znajduje się bardzo szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie 

przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie zawiera ponadto plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problema-

tykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.   
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11. Balladyna / Juliusz Słowacki ; opracowała Anna Popławska ; [ilustracje Jolanta 

Adamus-Ludwikowska].- Wydanie 5. rozszerzone.- Kraków : Wydawnictwo Greg, 

2021. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Słowacki, Juliusz (1809-1849). Balladyna , Kara śmierci , 

Literatura polska , Nimfy (postacie mitologiczne) , Rodzeństwo , Tragedia , Władza , 

Zabójstwo , Gopło (woj. kujawsko-pomorskie ; jezioro) , Tragedia , Lektura z 

opracowaniem 

                                  Sygnatura:  WG-821.162.1-2 

                                  Nowości:  2021-11 

 

Historia zaczyna się jak baśń, a kończy jak tragedia. Oto w skromnej leśnej chatce mieszka wdowa z dwiema 

pięknymi córkami. Pewnego dnia w okolicy pojawia się młody i szlachetny hrabia Kirkor, który poszukuje                     

w wiejskich domach odpowiedniej kandydatki na żonę. W te poszukiwania wplata swoje intrygi zazdrosna o jedną 

z dziewcząt wróżka Goplana - i od tej pory wszystko już idzie źle, opowieść toczy się przez nieszczęścia                        

i zbrodnie do strasznego, lecz sprawiedliwego finału. Książka zawiera pełen tekst lektury. Na końcu książki 

zamieszczono opracowanie, w którym znajduje się bardzo szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, 

ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie zawiera ponadto plan wydarzeń, wnikliwie 

wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.   

 

 

 12. Beniowski : poema : pięć pierwszych pieśni / Juliusz Słowacki ; opracowała 

Anna Popławska ; [ilustracje Lucjan Ławnicki].- Kraków : Wydawnictwo Greg, 

2017. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Słowacki, Juliusz (1809-1849). Beniowski , Konfederacja 

barska (1768-1772) , Literatura polska , Konfederaci barscy , Poemat dygresyjny , 

Powstańcy polscy , Szlachta , Polska , Poemat dygresyjny , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-821.162.1-1 

Nowości:  2021-11 

 

"Beniowski" to poemat dygresyjny autorstwa Juliusza Słowackiego - przykład gatunku literackiego 

charakterystycznego dla epoki Romantyzmu, w którym fabuła służy jako pretekst do ukazania rozmaitych 

przemyśleń i poglądów autora. Akcja toczy się podczas konfederacji barskiej i przedstawia losy młodego 

szlachcica, Maurycego Beniowskiego, który wzorowany jest na prawdziwym mężczyźnie o tym nazwisku, 

znanym wówczas w całej Polsce ze swoich nieprawdopodobnych wypraw i przygód. Oprócz jego historii 

Słowacki przedstawia też swoje poglądy na rolę poezji, sztuki, sytuacji politycznej i społecznej kraju, a także 

niejednokrotnie udowadnia, że posiada niepospolite poczucie humoru.  Książka zawiera pełen tekst lektury. Na 

końcu książki zamieszczono opracowanie, w którym znajduje się bardzo szczegółowe streszczenie oraz drugie 

skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie zawiera ponadto plan wydarzeń, 

wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.   
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 13. Bestia z Buchenwaldu / Max Czornyj.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2021. 

(Filia na Faktach) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Koch, Ilse (1906-1967) , Buchenwald (niemiecki obóz 

koncentracyjny) , II wojna światowa (1939-1945) , Przestępcy wojenni , Przestępstwo 

wojenne , Okrucieństwo , Powieść historyczna , Powieść biograficzna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Ilse Koch dokonała okrutnych czynów. Wiedźma z Buchenwaldu w wyjątkowo bestialski sposób znęcała się nad 

więźniami, była jedną z najbardziej odrażających sadystek w historii. W willi Kochów odnaleziono wyroby                    

z ludzkiej skóry. Co sprawiło, że urocza dziewczyna stała się wyrafinowaną sadystką?  

 

 

 14. Bez śladu / Harlan Coben ; z angielskiego przełożył Andrzej Grabowski.- 

Wydanie 11.- Warszawa : Albatros, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Myron Bolitar (postać fikcyjna) , Koszykarze (sportowcy) , 

Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Sensacja , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-11 

 

 

Myron Bolitar przyjmuje propozycję właściciela klubu New Jersey Dragons i zgadza się odnaleźć gwiazdę 

drużyny, Grega Downinga, swojego rywala z czasów studenckich, który przepadł jak kamień w wodę. W zamian 

otrzyma szansę powrotu do zawodowej koszykówki. Być może Greg uciekł przed gangsterami poszukującymi go 

za długi hazardowe, albo przed policją w związku z zabójstwem Carli, kobiety, która go szantażowała. W domu 

zaginionego Myron znajduje ślady krwi zamordowanej, które niebawem ktoś usuwa, podobnie jak ślady obecności 

tajemniczej kobiety, z którą Greg żył po rozstaniu z żoną. Okazuje się, że cała sprawa ma związek z wydarzeniami 

z jego własnej przeszłości...  

 

 

 15. Bez winy / Charlotte Link ; z języka niemieckiego przełożył Dariusz Guzik.- 

Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kate Linville (postać fikcyjna) , Ciąg przestępstw , 

Policjanci , Tajemnica , Anglia (Wielka Brytania) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-niem.  

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Sierżant Kate Linville podróżuje pociągiem do Yorku, gdy nagle zdjęta paniką współpasażerka prosi ją o pomoc: 

prześladuje ją obcy mężczyzna. Pada kilka strzałów, kobiety w ostatniej chwili salwują się ucieczką. Na następnej 

stacji sprawcy udaje się umknąć. Wkrótce potem dochodzi do ataku na młodą kobietę w pobliżu Scarborough. 

Spada z roweru, zahaczając o rozciągnięty w poprzek drogi drut. W jej kierunku pada strzał, chybia jednak celu – 

pocisk   pochodzi  z   tego  samego  pistoletu,  z  którego  strzelano  w  pociągu.  Kate  Linville  desperacko   szuka 
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powiązań między obiema ofiarami. Czas nagli, gdyż sprawca nie daje za wygraną. W końcu sama Kate wpada               

w najgroźniejszą pułapkę swojego dotychczasowego życia.  

 

 

 16. Biały Kieł / Jack London ; opracowanie tekstu Kamil Kasperek ; opracowały 

Barbara Włodarczyk, Maria Zagnińska ; [ilustracje Jolanta Adamus Ludwikowska].- 

Wydanie 2. rozszerzone i uzupełnione.- Kraków : Wydawnictwo Greg, 2017. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  London, Jack (1876-1916). Biały Kieł , Indianie , Literatura 

amerykańska , Ludzie a zwierzęta , Powieść przygodowa , Psy , Wilk , Jukon 

(Kanada ; terytorium) , Powieść przygodowa , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-11 

 

Na dalekiej Północy w wilczej rodzinie przychodzi na świat siwy wilczek. Jest mocny, zdrowy i pragnie poznawać 

świat. Dopóki pozostaje pod opieką mamy, wszystko układa się znakomicie. Ale niestety w życie wilczego 

malucha wkraczają ludzie... Jak Biały Kieł poradzi sobie w świecie „ludzkich kłów i pazurów”? Czy uda mu się 

przetrwać? I dlaczego nie będzie się wahał dla swego pana ryzykować życiem? Książka zawiera pełen tekst 

lektury. Na końcu książki zamieszczono opracowanie, w którym znajduje się bardzo szczegółowe streszczenie 

oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie zawiera ponadto plan 

wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.   

 

 

 17. Biały pył : piekło na K2 / Krzysztof Koziołek.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alpinizm , Alpiniści , Wyprawy i ekspedycje , Wypadki w 

górach , Relacje międzyludzkie , Himalaje (góry) , K2 (góra) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Największa ambicja himalaisty? Zdobyć zimą najniebezpieczniejszy szczyt świata. Przez dekady nie udawało się 

to nikomu, ale kiedy u podnóża K2 melduje się polska wyprawa, cel wydaje się osiągalny. W bazie na wierzch 

wychodzą jednak wzajemne pretensje, środowiskowe konflikty i sprzeczne dążenia. Czy grupa wybitnych indywi-

dualności potrafi w ogóle współpracować?  

 

 

 18. Bliski koniec/ Joanna Jax.- Warszawa : Skarpa Warszawska, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Rodzina , Szpiegostwo , Wywiad wojskowy 

niemiecki , Wywiad wojskowy polski , Wybory życiowe , Europa , Polska , Powieść 

obyczajowa , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 
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W trudnych czasach zawsze można liczyć na rodzinę! Losy Gustawa, Wiktorii i Fryderyka nie należą do 

najłatwiejszych. Gustaw musi zmierzyć się z chorobą żony, a mąż Wiktorii kolejny raz musi uciekać. Zrozpaczona 

żona wyrusza wraz z nim, nie bacząc na grożące im niebezpieczeństwo. Natomiast nad Fryderykiem zbierają się 

czarne chmury, jednak kiedy zdaje sobie sprawę, że w Berlinie nie jest już tak jak dawniej, na ratunek jest już za 

późno. Tymczasem sytuacja w Polsce staje się coraz bardziej napięta, a widmo wybuchu wojny jak najbardziej 

realne. Jednak te wszystkie tragedie, które spotykają rodzeństwo, jeszcze bardziej ich do siebie zbliżają. Są gotowi 

poświęcić własne szczęście i wartości, by ratować swoich bliskich. To właśnie ich wzajemna miłość pozwala mieć 

nadzieję na szczęśliwe zakończenie kłopotów rodzeństwa Niemojskich.  

 

 

 19. Boginie / Alex Michaelides ; przełożyła Agnieszka Patrycja Wyszogrodzka-

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nauczyciele akademiccy , Psychoterapeuci , Studenci , 

Śledztwo i dochodzenie , Tajne organizacje , Zabójstwo , Wielka Brytania , Powieść 

psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2021-11 

 

Najbardziej oczekiwany thriller psychologiczny 2019 roku! Ceniona malarka i fotografka mody Alicia Berenson 

wiedzie życie, jakiego z pozoru każdy mógłby jej pozazdrościć. Jednak pewnego wieczoru, gdy jej mąż Gabriel 

wraca do domu, Alicia pięć razy strzela mu w głowę. Od tego momentu kobieta przestaje mówić. Nikt poza nią 

nie wie, co wydarzyło się tamtej nocy. Ostatecznie trafia do zamkniętego ośrodka psychiatrycznego Grove. 

Pewnego dnia w tymże ośrodku rozpoczyna pracę psychoterapeuta Theo Faber. Zafascynowany postacią Alicii               

i jej historią Theo robi wszystko, co w jego mocy, aby dotrzeć do pacjentki i sprawić, żeby się przed nim 

otworzyła. Chce także rozwikłać zagadkę śmierci Gabriela. Poznając pacjentkę, psychoterapeuta nieoczekiwanie 

odnajduje coraz więcej podobieństw w ich losach. Dokąd zaprowadzą go ich rozmowy i co się stanie, jeśli Alicia 

wreszcie zacznie mówić?  

 

 

 20. Boska komedia / Dante Alighieri ; tłumaczenie Edward Porębowicz ; 

opracowały Monika Wąs, Maria Zagnińska.- Wydanie 4. zaktualizowane.- Kraków : 

Wydawnictwo Greg, 2020. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dante Alighieri (1265-1321). Boska komedia , Dusze 

zmarłych , Kara (religia) , Literatura włoska , Poemat , Zaświaty , Poemat , Lektura z 

opracowaniem 

Sygnatura:  WG-82-1 

Nowości:  2021-11 

 

 

Monumentalne dzieło stanowi odzwierciedlenie sytuacji człowieka późnego średniowiecza, czasów wielkich 

konfliktów - między cesarstwem a papiestwem, mieszczaństwem a szlachtą, a także upadku obyczajów, wiary, 

Kościoła. Dzieło Dantego, przedstawiające alegoryczną wędrówkę poety po zaświatach, poprzez Piekło, Czyściec 

aż do Raju, stanowi próbę ukazania zagubionemu „w ciemnym lesie” świata człowiekowi prawdziwej drogi do 

zbawienia. Jego wędrówka w poemacie jest wędrówką ku Bogu, a najwyższą formą poznania Stwórcy staje się 

„miłość, co słońce i gwiazdy porusza”: ta łącząca człowieka z drugim człowiekiem, a także ta, będąca pierwszą 

przyczyną  życia, istotą Boga. Książka zawiera pełen tekst lektury. Na końcu książki  zamieszczono  opracowanie,  
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w którym znajduje się bardzo szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie 

się przed lekcją. Opracowanie zawiera ponadto plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie 

charakterystyki bohaterów.   

 

 

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

Gaik.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2020. 

 

 

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

dochodzenie , Zawód miłosny , Zazdrość , Wielka Brytania , Powieść 

psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-11 

 

 

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

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

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

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

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

jeden fałszywy uśmiech może prowadzić do tragedii.  

 

 

 22. Chłopi / Władysław Stanisław Reymont ; opracowały Anna Popławska, Maria 

Zagnińska ; [ilustracje Jolanta Adamus Ludwikowska].- Wydanie 4. 

zaktualizowane.- Kraków : Wydawnictwo Greg, 2020. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Reymont, Władysław Stanisław (1867-1925). Chłopi , 

Chłopi , Literatura polska , Mieszkańcy wsi , Powieść obyczajowa , Życie 

codzienne , Lipce Reymontowskie (woj. łódzkie, pow. skierniewicki, gm. Lipce 

Reymontowskie) , Powieść obyczajowa , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

Akcja powieści rozgrywa się pod koniec XIX wieku. We wsi Lipce trwają jesienne prace polowe. Nikt nie 

spodziewa się mających wkrótce nadejść wypadków, które zaciążą na całej wiejskiej społeczności. Maciej Boryna, 

zaniepokojony losem swego gospodarstwa, podejmuje decyzję o małżeństwie. Jeszcze nie wie, że nadchodzi 

najbardziej nieszczęśliwy okres w jego życiu... Książka zawiera pełen tekst lektury. Na końcu książki 

zamieszczono opracowanie, w którym znajduje się bardzo szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, 

ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie zawiera ponadto plan wydarzeń, wnikliwie 

wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.   
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 23. Chłopiec z lasu / Harlan Coben ; tłumaczenie Andrzej Szulc.- Warszawa : 

Wydawnictwo Albatros, 2020. 

 

 

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

Tajemnica , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-11 

 

 

 

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

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

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

Trzydzieści lat później Wilde stara się żyć normalnie, choć jego przeszłość wciąż pozostaje tajemnicą – także dla 

niego samego. Pewnego dnia otrzymuje wiadomość o zaginięciu nastolatki. Nikt się nim nie przejmuje – nawet jej 

własny ojciec – ale pewna ważna osoba z przeszłości Wilde prosi go o pomoc w znalezieniu dziewczyny. Jedyną 

wskazówką jest to, że była ostatnio nękana. Ponieważ sam nigdy nigdzie nie należał, Wilde nie może zignorować 

sprawy outsiderki, która nikogo nie obchodzi. Ale żeby wyjaśnić tajemnicę jej zniknięcia, będzie musiał wrócić do 

swojej przeszłości i do miejsca, w którym władza pozwala na utrzymywanie sekretów, które mogą zagrozić 

milionom ludzi.  

 

 

 24. Cienie Paryża / Paulina Kuzawińska.- Warszawa : Wydawnictwo Lira, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Architekci , Belle époque (1871-1914) , Hipnoza , Miłość , 

Podpalenie , Próba samobójcza , Szpitale psychiatryczne , Tajemnica , Upadłość , 

Paryż (Francja) , Powieść grozy , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

 

Tajemnicza nieznajoma i młody architekt, miłosna obsesja i pożar w wieży Eiffla... W epoce pary i elektryczności 

nic nie jest tym, na co wygląda! Paryż, rok 1889. Rozpoczyna się Wystawa Światowa. Młody, świetnie 

zapowiadający się architekt trafia do szpitala psychiatrycznego po tym, jak podpalił restaurację w wybudowanej 

niedawno wieży Eiffla. Co go pchnęło do tego czynu? Czy naprawdę jest szalony? Mężczyzna, poddany hipnozie, 

próbuje odpowiedzieć sobie na te pytania, przeżywając od nowa historię romansu, przez który utracił wszystko.  

W miarę rozwoju opowieści wychodzą na jaw kolejne niewiadome. Nie wszystko okazuje się tym, na co 

wygląda… „Cienie Paryża” to niesamowita, romantyczna opowieść grozy z czasów pary i elektryczności, z auten-

tycznymi wydarzeniami i postaciami historycznymi w tle. Zanurz się w klimat la belle époque nad Sekwaną,                 

a może dowiesz się, kim była tajemnicza nieznajoma i co tak naprawdę wydarzyło się w cieniu wieży Eiffla.  

 

25. Cierpienia młodego Wertera / Johann Wolfgang Goethe ; przekład Franciszek 

Mirandola ; opracowali Wojciech Rzehak, Sylwia Wójtowicz ; [ilustracje Lucjan 

Ławnicki].- Wydanie 3. poprawione.- Kraków : Wydawnictwo Greg, copyright 

2018. 

(Lektura) 
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Hasła przedmiotowe:  Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832). Cierpienia 

młodego Wertera , Cierpienie , Literatura niemiecka , Mężczyzna , Powieść 

epistolarna , Samobójstwo , Samotność , Zawód miłosny , Powieść epistolarna , 

Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-niem. 

Nowości:  2020-11 

 

„Żegnam cię Lotto! Żegnam na zawsze!” to ostatnie słowa człowieka zakochanego, dla którego miłość stała się 

absolutem. Dla Wertera Lotta była całym światem. Tak kocha romantyczny kochanek, który nareszcie odnalazł 

bliźniaczą duszę. Niebo i piekło miłości... Uniesienia miłosne i katusze człowieka odtrąconego... Klasyczny 

trójkąt... Konflikt uczucia i rozumu... Czy Goethe wiedział, jak bardzo swoim utworem wpłynie na świadomość 

młodych ludzi, którzy będą gotowi dla miłości, jak Werter, oddawać życie?  

 

 

 26. Córka rzeźnika / Yaniv Iczkovits ; z hebrajskiego przełożyła Anna Halbersztat.- 

Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Osoby zaginione , Morderstwo , Tajemnica , 

Rodzina , Podróże , Żydzi , Mińsk (Białoruś ; okolice) , Powieść obyczajowa , 

Powieść łotrzykowska 

Sygnatura:  WG-hebr. 

Nowości:  2021-11 

 

 

Obsypana nagrodami – w tym prestiżowymi Wingate Literary Prize, Agnon Prize oraz Ramat Gan Prize – 

pikarejska powieść o kobiecie, która uzbrojona w rzeźniczy nóż, wyrusza w niebezpieczną podróż, by przywrócić 

spokój swojej rodzinie. Fania Kajzman – oddana żona i matka pięciorga dzieci – szokuje mieszkańców Motolu                

i sąsiednich wsi, gdy w środku nocy opuszcza swój dom i rozpływa się w mroku. Wprawdzie mężczyźni znikają  

w tej okolicy od wielu lat, ale żeby żona i matka? Czy ma to coś wspólnego z zaginionym szwagrem Fani, który 

zostawił jej siostrę już niemal rok temu i uciekł do Mińska? A może Fania dała się uwieść tajemniczemu Żiżkowi 

Breszowowi, który również zniknął tej samej nocy? Z pewnością ta ucieczka nie ma związku z osobliwym 

morderstwem na skraju drogi prowadzącej do miasteczka Telechany. Bynajmniej nie może tutaj chodzić o Fanię 

Kajzman, choć przecież mieszkańcy Motolu od lat nazywają kobietę a wilde chaje, dziką bestią… To by jednak 

było aż nazbyt niesamowite. Prawda?  

 

 27. Cuda codzienności / Maria Paszyńska.- Poznań ; Wrocław : Książnica - 

Publicat. Oddział, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  I wojna światowa (1914-1918) , Chłopi , Rodzina , Wsie , 

Galicja (kraina historyczna) , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Poruszająca opowieść o miłości, nadziei, walce o marzenia, a nade wszystko o sile rodziny. W wigilijną noc 1863 

roku, w lubelskiej wsi przychodzi na świat chłopiec o niezwykłych niebieskich oczach. Jego los wydaje się 

przesądzony – będzie jednym z milionów chłopów w nieistniejącej na mapie Rzeczpospolitej. Lecz w sercu 

dorastającego Macieja rodzi się marzenie – chciałby sam napisać historię swojego życia… Czas przemija, jedna 

wojna przechodzi w drugą, państwa znikają i pojawiają się na  mapach. Szalejące  w  Europie  wichry  historii  nie 
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omijają ani małej wioski, ani wielkiego miasta, o którym skrycie śni Maciej. W tym niespokojnym świecie 

jedynym, czego może uchwycić się człowiek, jest dłoń drugiego człowieka, a prawdziwym cudem codzienności 

pozostaje niezmiennie rodzina.  

 

 

 28. Cyd / Pierre Corneille ; przełożył Jan Andrzej Morsztyn ; opracowała Anna 

Popławska ; [ilustracje Lucjan Ławnicki].- Kraków : Wydawnictwo Greg, 2009. 

(Lektura z opracowaniem) 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Corneille, Pierre (1606-1684). Cyd , Cyd (ok. 1043-1099) , 

Honor , Konflikt psychiczny , Miłość , Literatura francuska , Rycerze , Tragikomedia 

, Sewilla (Hiszpania) , Tragikomedia , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-82-2 

Nowości:  2021-11 

 

Wydanie "Cyda" kompletne bez skrótów i cięć w treści. W tym wydaniu znajdziesz odpowiedzi na pytania            

z podręcznika - „pewniak na teście”, czyli wskazanie zagadnień, które zwykle pojawiają się w pytaniach z danej 

lektury we wszelkich testach sprawdzających wiedzę, a także w podręcznikach i na klasówkach. Książka zawiera 

pełen tekst lektury. Na końcu książki zamieszczono opracowanie, w którym znajduje się bardzo szczegółowe 

streszczenie oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie zawiera 

ponadto plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów. "Cyd" to 

tragedia napisana przez francuskiego dramaturga Pierre’a Corneille’a. Utwór nawiązuje do dzieła Dzieciństwo 

Cyda i postaci, którą było inspirowane - Rodriga Díaza de Vivara. Corneille nie skupiał się jednak na szczegółach 

biografii, ale na dobrze znanym rycerskim konflikcie: między miłością a honorem. W XVII wieku, kiedy miała 

miejsce premiera Cyda, spektakl podbił serca widzów i zdobył ogromną popularność. Tytułowy bohater, Rodrigo 

Díaz de Vivar, nazywany też Cydem Walecznym, to kastylijski rycerz, hiszpański bohater narodowy. Uważany za 

wzór cnót, stał się bohaterem wielu dzieł: eposu, licznych ballad, opery i dramatu Pierre’a Corneille’a. Legenda 

głosi, że w żadnej z bitew, w której brał udział, nie poniósł porażki.   

 

 

 29. Czarna Góra / A. Pilipiuk ; ilustracje Paweł Zaręba.- Lublin ; Warszawa : Fabryka 

Słów, copyright 2020. 

(Światy Pilipiuka ; 12) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Broń jądrowa , Chłopcy , Elita władzy , Lekarze , 

Rzeczywistość postapokaliptyczna , Szpitale psychiatryczne , Zesłańcy , Ural (Rosja ; 

góry) , Opowiadania i nowele , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

Gdzieś w dziczy u stóp Uralu umiera były katorżnik. Jego samotna śmierć staje się początkiem drogi dla dwóch 

ludzi. Wiekowego zesłańca i kilkunastoletniego chłopaka. Każdy ruszy w inną stronę, a jeden z nich rzuci 

prawdziwe wyzwanie śmierci. Mistrz Opowiadań odkrywa kolejne tajemnice swoich bohaterów. Tym razem 

wyjątkowo przewrotnie! Jeśli  zastanawialiście  się  kiedyś, kim  był  Paweł  Skórzewski, zanim  został  Doktorem 

 Skórzewskim, teraz się tego dowiecie. Dowiecie się także do czego może się przydać pobyt w szpitalu 

psychiatrycznym, ile może człowieka kosztować imperatyw moralny (w przeliczeniu na złotówki) oraz co łączy 

Roberta z Marszałkiem Piłsudskim. Dla wyjątkowo zainteresowanych: relacja z ocalenia carewicza Aleksandra              

z pomocą... polskiej bomby atomowej.  
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 30. Czas huraganów / Fernanda Melchor ; przełożyła z hiszpańskiego Katarzyna 

Sosnowska.- Białystok : Mova - Wydawnictwo Kobiece Łukasz Kierus, 2021 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Przemoc , Ubóstwo , Zabójstwo , Meksyk , Kryminał 

, Powieść 

Sygnatura:  WG-meks.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Grupa dzieci z La Matosy, zubożałej wioski w Meksyku, dokonuje makabrycznego odkrycia. W mętnych wodach 

kanału znajduje rozkładające się ciało miejscowej wiedźmy. Była ona postrachem mężczyzn i ratunkiem dla 

kobiet. Każdy z bohaterów wnosi do dochodzenia nowe szczegóły, nowe akty zepsucia i brutalności. Prawda 

przenika do gleby, zatruwając wszystko dookoła. Śledztwo odsłania mroczny świat, w którym dominują bieda, 

przemoc, mizoginia i najmroczniejszy erotyzm. Gdzie uprzedzenia i wykluczenie społeczne wyznaczają los                  

i umacniają piekielny krąg. Gdzie beznadziejność osiąga punkt kulminacyjny i doprowadza do zabójstwa 

wiedźmy, której zwłoki są jak oko huraganu, przekraczające czas i przestrzeń, obserwujące wirowanie opowieści 

utkanych w przeszłości i przenikających teraźniejszość. Historia przedstawiona przez Fernandę Melchor, 

rozgrywająca się w wyimaginowanym miasteczku La Matosa, pozornie przypominającym meksykański stan 

Veracruz, szybko przekracza ograniczenia związane z historią kryminalną. Winowajcy są wymieniani na początku 

narracji, wobec czego najważniejsze staje się pytanie o to, dlaczego. Napisana z brutalnym liryzmem nakreśla 

okrutny, a zarazem fascynujący portret Meksyku. Stawia także odwieczne pytania o naturę zła.  

 

 

 31. Czas łaski / John Grisham ; z angielskiego przełożył Robert Waliś.- Warszawa : 

Albatros, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jake Grafton (postać fikcyjna) , Prawnicy , Śledztwo i 

dochodzenie , Tajemnica , Zabójstwo , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Porywający dramat sądowy, w którym emocje sięgają zenitu. Sprawiedliwość i prawo to nie zawsze to samo.             

W żadnej z książek Johna Grishama nie widać tego tak wyraźnie jak w czasie łaski. Miasteczko Clanton w stanie 

Missisipi znów jest podzielone, a adwokat Jake Brigance - znany z powieści i filmu „Czas zabijania” - ponownie 

znajduje się w centrum wydarzeń. W Clanton do zabójstw dochodzi raz na kilkadziesiąt lat. Nic więc dziwnego, że 

takie wydarzenie elektryzuje społeczność całego hrabstwa. Zwłaszcza gdy ginie prominentny biały, znany                  

w okolicy zastępca szeryfa Stuart Kofer. Sprawcą jest syn jego kochanki, szesnastoletni Drew Gamble. Wobec 

zacietrzewienia części mieszkańców miasteczka szanse chłopaka na to, że uniknie kary śmierci, są nikłe. Chyba że 

jego obroną zajmie się Jake Brigance, który już raz dokonał niemożliwego: doprowadził do uznania za niewinnego 

czarnoskórego mężczyzny oskarżonego o zabicie oprawców jego córki. Jake nie ma ochoty bronić Drew 

Gamble’a, ale jeśli on się tego nie podejmie, to kto? Kiedy  uważnie  przygląda  się  sprawie, dostrzega  jej  drugie  

dno. I jak przed laty ryzykuje własną karierę, bezpieczeństwo finansowe i życie swojej rodziny, by obronić 

chłopca przed końcem, którzy wszyscy mu wieszczą - komorą gazową.  
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 32. Czas wojny, czas miłości / Victoria Gische.- Wydanie 2.- Białystok : 

Wydawnictwo Kobiece, 2020. 

(WielkieLitery.pl) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzina , Polska , Powieść historycza 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Tęsknota za prawdziwą miłością jest zawsze taka sama, niezależnie od czasów. Poruszająca saga rodzinna,                     

w której niezwykłe historie miłosne rozgrywają się na tle prawdziwych wydarzeń z przełomu wieków. Historia 

rodu, którego seniorką jest Róża von Goch. Razem z synem Henrykiem i wnuczkami – Leną i Norą – mierzy się             

z trudnymi wyborami i uczuciami, które powiązane są ze zdarzeniami piszącej się historii. W trudnych czasach 

wojny rodzina nieustannie szuka swojego miejsca. Dokąd poprowadzą ich drogi z ukochanego rodzinnego 

Nieczujowa? Poczuj cudowny zapach przepysznych cytrynowych ciasteczek, stań twarzą w twarz z Marią 

Skłodowską-Curie, daj się porwać niezwykłym historiom miłosnym, które nie pozwolą ci odłożyć książki ani na 

chwilę. Ten wzruszający romans pełen zaskakujących zwrotów akcji to cudowna podróż w czasie: od ostatnich lat 

dziewiętnastego wieku i pierwszych dekad dwudziestego aż do wybuchu II wojny światowej.   

 

 

 33. Czekam, aż stanie się coś pięknego / Viola Ardone ; z języka włoskiego 

przełożył Mateusz Kłodecki.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powroty , Skrzypkowie włoscy , Śmierć rodzica , Uchodźcy 

wewnętrzni , Bolonia (Włochy) , Neapol (Włochy) , Powieść historyczna , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-wł.  

Nowości:  2021-11 

 

Jesień 1946. Siedmioletni Amerigo Speranza wraz z matką wałęsa się po zniszczonym wojną Neapolu. Na mieście 

mówi się, że wszystkie dzieci pojadą specjalnym pociągiem do środkowych i północnych Włoch, do rodzin, które 

się nimi zaopiekują. I rzeczywiście - Amerigo stanie się jednym z siedemdziesięciu tysięcy małych uchodźców, 

których w latach 1945-1952 uratowano przed głodem i chorobami drążącymi południe kraju. Gdy przybywa do 

Bolonii, odkrywa zupełnie inny świat, a rodzina, która przyjmuje go pod opiekę, szybko zaskarbia sobie jego 

przychylność. Niespodziewanie przychodzi jednak czas, by powrócić do domu, do dawnego życia. Skrzypce, na 

których Amerigo uczył się grać w Bolonii, lądują pod łóżkiem, a chłopiec codziennie będzie tęsknie spoglądać na 

peron, marząc o powrocie do ukochanej opiekunki Derny. Latem 1995 dorosły Amerigo, uznany skrzypek, raz 

jeszcze przybywa do Neapolu, by pochować matkę. Wraz z nim po mieście kroczą duchy przeszłości. Mężczyzna 

niechętnie decyduje się na podróż w głąb własnego dzieciństwa i spotkanie z dawnymi znajomymi. Niektóre                 

z nich okazują się szczególnie bolesne.  
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34. Dawne tajemnice / Krystyna Mirek.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2021. 

(Blizny przeszłości / Krystyna Mirek ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Burmistrz , Miasta małe , Śmierć rodzica , Tajemnica , 

Zabójstwo , Polska , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Majka próbuje rozwikłać tajemnicę śmierci ojca. Prawda jednak ma bardzo wysoką cenę, a zaskoczenie staje się 

chlebem powszednim dla wielu osób. Tajemnice sprzed lat zaczynają wychodzić na jaw. Burmistrz miasta staje po 

drugiej stronie barykady gotów na wszystko, wiedząc, ile Majka ma do stracenia. I zna więcej jej sekretów, niż 

ona sama się spodziewa. Na czym można jeszcze zbudować nadzieję, kiedy okazuje się, że oszukał cię ktoś, kogo 

najbardziej kochałeś? I czy wśród bezpardonowej walki może pojawić się prawdziwe uczucie?  

 

 

35. Dekameron : (wybór) / Giovanni Boccaccio ; przełożył Edward Boyé ; 

opracowała Katarzyna Duda-Kaptur.- Kraków : Wydawnictwo Greg, 2019. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boccaccio, Giovanni (1313-1375). Dekameron , Epidemie , 

Literatura włoska , Miłość , Obyczaje i zwyczaje , Opowiadania i nowele obyczajowe 

, Zdrada małżeńska , Florencja (Włochy) , Opowiadania i nowele obyczajowe , 

Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-wł. 

Nowości:  2021-11 

 

"Dekameron" to cykl stu nowel napisanych przez włoskiego pisarza Giovanniego Boccaccia. Nowele te, 

doskonałe kompozycyjnie, stanowią barwny opis życia we Włoszech w połowie XIV wieku. Utwory Boccaccia do 

dziś są niedoścignionym wzorem dla wszystkich twórców, którzy parają się krótką formą narracyjną, jaką jest 

nowela. Klasyczne w swej budowie, są ponadto niezwykle zabawnymi i ciepłymi opowieściami o miłości                  

i obyczajowości młodych mieszkańców Florencji. Często frywolne i rubaszne, przekazują niejednokrotnie ważne 

życiowe nauki. Wybór Wydawnictwa GREG jest zbiorem najbardziej reprezentacyjnych i najciekawszych nowel 

włoskiego pisarza. Książka zawiera pełen tekst lektury. Na końcu książki zamieszczono opracowanie, w którym 

znajduje się bardzo szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie się przed 

lekcją. Opracowanie zawiera ponadto plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charak-

terystyki bohaterów.   

 

 

 36. Diament śmierci / Matthew Hart ; przełożył Jan Pyka.- Poznań : Dom 

Wydawniczy Rebis, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Agenci CIA , Biżuteria , Diament , Politycy , Zdrada , Stany 

Zjednoczone (USA) , Powieść , Sensacja , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2021-11 
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Tajemnice, mistyfikacja i śmierć. Porywający debiut. Historia cenionego znawcy diamentów, który, złapany                      

w sieć oszustw i intryg, próbuje odkryć sekrety najdroższego diamentu na świecie. Kiedy na szyi żony kandydata 

na prezydenta Stanów Zjednoczonych niespodziewanie pojawia się unikatowy diament zwany Rosyjskim Różem, 

Alex Turner z wydziału śledczego Departamentu Skarbu, były agent CIA, odkrywa, że wpadł jak mucha w 

pajęczą sieć. Taki diament zawsze kryje jakiś sekret, ale sieć tajemnic oplatająca Róż jest bardziej zawikłana, niż 

Alex mógł sobie wyobrazić. Stara się dociec, dlaczego zdradziła go tajemnicza rosyjska podwójna agentka, a 

diament znalazł się na drodze wiodącej do Białego Domu. Gdziekolwiek bowiem trafia Rosyjski Róż, podążają za 

nim tajemnice, mistyfikacja i śmierć.  

 

 

 37. Dług honorowy / Wojciech Chmielarz.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 

2021. 

(Bezimienny / Wojciech Chmielarz ; [2]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezimienny (postać fikcyjna) , Dług , Przestępczość 

zorganizowana , Samotność , Społeczności lokalne , Tajemnica , Wsie , Zabójstwo , 

Wilki (woj. lubuskie ; miejscowość fikcyjna) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

Wilki to niewielka wieś zagubiona gdzieś nad jeziorem w województwie lubuskim. Miejscową społecznością 

wstrząsnęła tragedia, kiedy zamordowano tam młodą dziewczynę, której zmasakrowane, na wpół zwęglone ciało 

odnaleziono na dryfującej po jeziorze łodzi. Policja szybko typuje podejrzanego – mieszkającego niedaleko 

miejsca zbrodni właściciela łajby, Traszkę, znanego ze skłonności do agresji odludka. Są jednak osoby, które nie 

wierzą w jego winę. Bezimienny bohater, znany z "Prostej sprawy", pojawia się w Wilkach, nadszedł bowiem 

czas, by spłacił u Czarnego zaciągnięty dług: ma pomóc w wytropieniu prawdziwego mordercy. Czarny jest 

przekonany o niewinności Traszki. Szybko wychodzi też na jaw, że zabójstwo Oli to tylko jedna z wielu tajemnic, 

od lat toczących niepozorną wieś jak choroba, i dalsze grzebanie w przeszłości może być śmiertelne 

niebezpieczne. Dotarcie do prawdy będzie wymagało zmierzenia się z wciąż wiszącym nad okolicą widmem 

dawnych zbrodni, które miały nigdy nie wyjść na jaw, głęboko zakorzenionymi uprzedzeniami, grupą holender-

skich dilerów i wyjątkowo przedsiębiorczą sołtyską, bez której zgody w Wilkach nie dzieje się nic.  

 

 

 38. Długa noc w Paryżu / Dov Alfon ; przełożyła Aga Zano.- Warszawa : 

Wydawnictwo Czarna Owca, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby zaginione , Śledztwo i dochodzenie , Wywiad 

wojskowy izraelski , Tel Awiw-Jafa (Izrael) , Paryż (Francja) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-inne  

Nowości:  2021-11 

 

 

Były szpieg izraelskiego wywiadu przedstawia najbardziej realistyczny i autentyczny thriller roku. Numer jeden 

na liście bestsellerów magazynu Times i Zwycięzca Międzynarodowego Sztyletu CWA. Kiedy izraelski technik 

znika z lotniska Charlesa de Gaulle’a z kobietą w czerwieni, logika dyktuje, że to przejaw młodzieńczej 

niedyskrecji. Niemniej jednak Izrael jest w stanie wysokiej gotowości. Pułkownik Zeev Abadi, nowy szef Sekcji 

Specjalnej Jednostki 8200, właśnie przyleciał tym samym lotem co zaginiony. Komisarz Léger z paryskiej policji 

wszystkie zbiegi okoliczności uważa za podejrzane. Kiedy drugi młody Izraelczyk z samolotu zostaje porwany                  

z pokoju  hotelowego,  podejrzenia  zostają  potwierdzone – i nadchodzi  kryzys  dyplomatyczny. Gonitwa w  celu 
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identyfikacji ofiar i poznania przyczyn porwań nasila się, tajna chińska drużyna komandosów obserwuje                        

z dachów, a kostnica z godziny na godzinę otrzymuje coraz więcej świeżych ciał z całego Paryża. To może okazać 

się długa noc w Mieście Świateł.  

 

 

 39. Do jutra / Jeffery Deaver ; przełożył Łukasz Praski.- Warszawa : Prószyński i S-

ka - Prószyński Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Colter Shaw (postać fikcyjna) , Sekty i nowe ruchy religijne , 

Tajemnica , Śledztwo i dochodzenie , Waszyngton (Stany Zjednoczone ; stan) , 

Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2021-11 

 

Podczas pogoni za dwoma młodymi mężczyznami oskarżonymi o straszliwe przestępstwa Colter Shaw natrafia na 

wskazówkę dotyczącą kolejnej tajemnicy. Aby ocalić życie młodej kobiety - a być może także innych osób - 

wyrusza na bezdroża stanu Waszyngton, by zbadać pewną sekretną organizację. Społeczność postawiła sobie za 

cel pocieszać pogrążonych w żałobie zmarłych. Jednak czy za fasadą nie kryje się niebezpieczny kult kierowany 

przez urzekającego, a zarazem bezwzględnego przywódcę? Próbując poradzić sobie z ludźmi, którzy nie cofną się 

przed niczym, by ukryć swoje sekrety, Colter Shaw trafia na jeszcze jedną zagadkę - musi zlokalizować                           

i odszyfrować wiadomość zostawioną mu przed laty przez ojca. Jej konsekwencje okażą się jeszcze straszniejsze, 

niż przewidywał.  

 

 

 40. Dom / Emma Becker ; przełożyła Magdalena Kamińska-Maurugeon.- Warszawa : 

Wydawnictwo Filtry, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dom publiczny , Kobieta , Mężczyzna , Prostytucja , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-fr. 

Nowości:  2021-11 

 

 

Książka, która we Francji stała się bestsellerem, wzbudziła mnóstwo emocji i dyskusji – żeby ją napisać, autorka 

przez dwa lata pracowała w berlińskim burdelu. Becker pisze z czułością o tytułowym „domu”, który w pewnym 

sensie zastąpił jej rodzinę, pokazuje wzajemną życzliwość i solidarność kobiet, kreśli zniuansowane portrety 

mężczyzn, którzy w dużej mierze poszukują bliskości. Prostytutki opisywane przez Becker nie są ofiarami, lecz 

robotnicami, które z własnej woli wykonują swoją pracę, nierzadko odnajdując w niej satysfakcję, a nawet 

przyjemność. Tytuł znalazł się w finale tak prestiżowych nagród jak Prix Renaudot czy Prix de Flore oraz 

otrzymał Prix du roman des étudiants France Culture–Télérama, spotkał się też z dobrym przyjęciem krytyki.  
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 41. Dom marionetek / Natasza Socha.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, copyright 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludzie bogaci , Matki i synowie , Opiekunki i opiekunowie 

dziecięcy , Przemoc emocjonalna , Relacje międzyludzkie , Rodzina , Toksyczne 

związki , Sekrety rodzinne , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

Czy zemsta jest słodsza od wybaczenia? Gdy najbliższa osoba rani, można wybrać zemstę lub odpuścić. Co 

przyniesie upragnioną wolność? Joanna, po zdradzie partnera i zakończeniu trudnego związku, postanawia 

wyjechać. Praca w luksusowym domu z bajecznym ogrodem i opieka nad rezolutną pięciolatką wydają się tym, 

czego teraz potrzebuje. Serdeczność właściciela willi, Leona, szybko pomoże zaaklimatyzować się jej w nowym 

miejscu. Tylko dlaczego żona gospodarza, jego matka i siostra nigdy nie jedzą razem posiłków? Dlaczego żona 

jest z nim, choć go nie kocha? I dlaczego matka i siostra, gdy na niego patrzą, mają w oczach strach? Co dzieje się 

tak naprawdę za zamkniętymi drzwiami wielkiego domu? Dom marionetek to opowieść o rodzinnych tajemnicach, 

toksycznych relacjach, poszukiwaniu akceptacji i bliskości. I o wybaczeniu, które w odróżnieniu od zemsty 

przynosi prawdziwe wyzwolenie.  

 

 

 42. Dom stu szeptów / Graham Masterton ; z angielskiego przełożyła Izabela 

Matuszewska.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Spadek , Dwory , Nawiedzone domy , Osoby zaginione , 

Wielka Brytania , Powieść , Horror 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Dwór Wszystkich Świętych jest rozległą rezydencją w stylu Tudorów położoną na skraju ponurego i mglistego 

Dartmoore. Niewielu miałoby odwagę tu osiąść. A jednak były naczelnik więzienia w Dartmoore podjął tę 

decyzję. Teraz, kiedy już nie żyje, posiadłość odziedziczą jego dzieci. Choć ojciec od dawna był z nimi skłócony, 

dzieci wprowadzają się do pozostawionej im w spadku posiadłości. Tymczasem złowieszcza atmosfera wrzo-

sowisk wdziera się do wszystkich pomieszczeń. Podłogi skrzypią, w tajemnych korytarzach odbija się echo, wiatr 

gwiżdże w kryjówce przygotowanej niegdyś dla katolickich duchownych. W dniu, w którym rodzina decyduje się 

opuścić Dwór Wszystkich Świętych i nigdy już tam nie wracać, we wnętrzu domu przepada bez wieści mały 

Timmy… Czyżby w tych starych murach od wieków gnieździło się zło?  

 

 

43. Drzewko szczęścia / Magdalena Witkiewicz.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Nobilitacja (uszlachcenie) , Osoby w 

wieku starszym , Spisek , Rodzina , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 
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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...  

 

 

 44. Dwadzieścia siedem snów / Marta Alicja Trzeciak.- Wydanie 2.- Białystok : 

Wydawnictwo Kobiece, 2020. 

(WielkieLitery.pl) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Oniryzm , Pisarze , Wsie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Do zapomnianej przez świat wsi przyjeżdża młoda pisarka, która planuje rozpocząć pracę nad swoją najnowszą 

powieścią. Wynajmuje pokój u tajemniczej kobiety, zwanej przez miejscowych Szarą. Już pierwsze chwile pobytu 

u gospodyni pokazują dobitnie, że zarówno dom, jak i cała wieś kryją w sobie wiele sekretów. Równolegle do 

fabuły prowadzonej na jawie czytelnik zostaje wprowadzony w świat niezwykle realistycznych snów pisarki. 

Pojawiają się w nich niby ci sami bohaterowie, których spotyka w świecie rzeczywistym, a jednak zupełnie 

odmienni od postaci rzeczywistych. Sny prowadzą pisarkę dalej niż jej dociekania na jawie. Podążając ich tropem, 

główna bohaterka zaczyna odkrywać zarówno tajemnice pobliskiego wzgórza, jak i sekrety skrywane przez 

mieszkańców całej wsi. Pisarka pochłonięta swoimi dociekaniami nie zauważa nawet, że jej najnowsza powieść 

zaczyna pisać się sama. Każdy kolejny sen przynosi nowy rozdział, a zagadki rozwiązują się zarówno podczas 

jawy, jak i w czasie snu.  

 

 

 45. Dziady / Adam Mickiewicz ; opracował Wojciech Rzehak ; [ilustracje Jolanta 

Adamus Ludwikowska].- Wydanie 4. zaktualizowane.- Kraków : Wydawnictwo 

Greg, 2020. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mickiewicz, Adam (1798-1855). Dziady , Dramat 

romantyczny , Duchy , Literatura polska , Mesjanizm , Metamorfoza postaci , Miłość 

, Odpowiedzialność moralna , Powroty zmarłych , Spisek , Świadomość narodowa , 

Więźniowie , Wina (etyka) , Polska , Zabór rosyjski , Dramat romantyczny , Lektura 

z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-821.162.1-2 

Nowości:  2021-11 

 

Dziady Adama Mickiewicza to powstały na przełomie kilkunastu lat dramat romantyczny, który stanowi bodaj 

najlepszy przykład tego gatunku literackiego i przez wielu badaczy twórczości wieszcza zwany jest 

"arcydramatem". Część II : Podczas obrzędu dziadów wywoływane są duchy niemogące zaznać spokoju z powodu 

grzechów popełnionych za życia. Część III : Trwa proces studentów - filomatów. Wileńskie więzienie jest pełne 

młodych ludzi, którzy otwarcie przyznają się do tego, że są Polakami. Jeden z nich, Konrad, staje się wcieleniem 

niepodległości  własnej  ojczyzny. Nadchodzą  niespodziewane  wydarzenia, w których  ważną  rolę  odegrają  siły 
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pozaziemskie, a na ziemi po raz kolejny zetrą się szatan i Bóg. Część IV : Do unickiego księdza przychodzi 

pustelnik. Mówi chaotycznie, śpiewa, zachowuje się ogólnie rzecz biorąc dziwnie. Ksiądz poznaje że to jego 

uczeń Gustaw. Wtedy pustelnik skarży mu się że ksiądz kazał mu wierzyć w ideały oświecenia i rozum.  

 

 

46. Dziady. Cz. 2 / Adam Mickiewicz ; opracował Wojciech Rzehak ; [ilustracje 

Aleksandra Michalska-Szwagierczak].- Wydanie 3. rozszerzone.- Kraków : 

Wydawnictwo Greg, 2021. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mickiewicz, Adam (1798-1855). Dziady , Dramat 

romantyczny , Duchy , Literatura polska , Mesjanizm , Metamorfoza postaci , Miłość , 

Odpowiedzialność moralna , Powroty zmarłych , Spisek , Tożsamość narodowa , 

Więźniowie , Wina (etyka) , Polska , Zabór rosyjski , Dramat romantyczny , Lektura z 

opracowaniem 

         Sygnatura:  WG-821.162.1-2 

                                 Nowości:  2021-11 

 

Przedstawiamy Dziady cz. II - jeden z najważniejszych utworów w polskiej literaturze, napisany przez naszego 

wieszcza narodowego Adama Mickiewicza. Dramat romantyczny przedstawia oparty na dawnych wierzeniach 

stary obyczaj dziadów, czyli wzywania w noc Zaduszek duchów zmarłych, którzy dzielą się z żywymi swoimi 

historiami, przekazują cenne ostrzeżenia, pouczenia i rady. Świat realny splata się tutaj nierozerwalnie                           

z fantastycznym, postacie z zaświatów pojawiają się w świecie rzeczywistym, a wszystko to w niesamowitej 

atmosferze, przez którą utwór cieszy się wciąż niesłabnącą popularnością. Teraz dramat dostępny z opracowaniem 

lekturowym, zawierającym dokładnie omówioną problematykę, streszczenie i charakterystyki bohaterów.   

 

 

 47. Dziedzictwo / Lucyna Olejniczak.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński 

Media, 2021. 

(Apteka pod Złotym Moździerzem / Lucyna Olejniczak ; [2]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aptekarstwo , Małżeństwo , Przepowiednie , Farmaceuci , 

Podróż poślubna , Powstanie styczniowe (1863-1864) , Wybory życiowe , Kraków 

(woj. małopolskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

Drugi tom opowieści o przodkach bohaterów sagi "Kobiety z ulicy Grodzkiej". Korzenie zła i narodziny 

niewieściej siły w bezwzględnych czasach walki o życie, nadzieję i marzenia. Rok 1849. Podczas podroży 

poślubnej Magda spotyka kobietę, która przepowiada jej, że młoda doktorowa osiągnie swój cel, ale nie będzie 

szczęśliwa. Na razie jednak wszystkie marzenia się spełniają. Magda ma kochającego męża i własną aptekę. 

Małżonkowie podejmują jeszcze jedną ważną decyzję, która, jak się okaże, odmieni na zawsze ich życie. Mijają 

kolejne dekady, nad głowami Bernatów zaczynają zbierać się ciemne chmury. W mieście wybucha straszliwy 

pożar, a potem wszyscy zostają uwikłani w wydarzenia powstania styczniowego. Ale najgorsze dopiero przed 

nimi. Marzenia o szczęśliwej rodzinie zostaną poddane poważnej próbie. Czyżby przepowiednia sprzed lat miała 

się spełnić?  
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 48. Dziedzictwo zbrodni / Adrian Bednarek.- Gdynia : Zaczytani, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Płatni zabójcy , Rodzina , Zemsta , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

 

 

 

 

On pragnie jej śmierci, ona jego. Czy wspólny wróg sprawi że podejmą współpracę? Dominik wraz z ojcem 

prowadzą nietypowy biznes – są płatnymi zabójcami. Najnowsze zlecenie to czteroosobowa rodzina Grabowskich. 

Marysia Grabowska to beztroska dwudziestolatka, której życie zmienia się w piekło, gdy zamaskowani mężczyźni 

atakują dom jej rodziców. Dziewczyna cudem unika śmierci. Wie, czym zajmuje się jej familia, więc nie chce iść 

na policję. Postanawia dowiedzieć się, kto i dlaczego chciał ich zabić. Tymczasem Dominik próbuje odnaleźć 

Marysię, żeby naprawić swój błąd i dokończyć zadanie. W innym wypadku sam wpadnie w poważne tarapaty. 

Żadne z nich nie jest świadome, że mają wspólnego wroga, a prawda o rodzinie Grabowskich jest zupełnie inna, 

niż podejrzewają…  

 

 

 49. Dzieje Tristana i Izoldy / odtworzył Józef Bédier ; przełożył Tadeusz Żeleński 

(Boy) ; opracowały Anna Popławska, Honorata Liszka ; [ilustracje Lucjan 

Ławnicki].- Wydanie 3. poprawione.- Kraków : Wydawnictwo Greg, 2020. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bédier, Joseph (1864-1938). Roman de Tristan et Iseut , 

Tristan i Izolda (postacie legendarne) , Legendy arturiańskie , Literatura francuska , 

Miłość , Romans rycerski , Rycerze , Władcy , Francja , Kornwalia (Wielka Brytania 

; hrabstwo) , Romans rycerski , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-fr. 

          Nowości:  2021-11 

 

„Panowie miłościwi, czy wola wasza usłyszeć piękną opowieść o miłości i śmierci? To rzecz o Tristanie i Izoldzie 

królowej.” - tak średniowieczny trubadur rozpoczyna tę wzruszającą i zarazem bardzo smutną historię dwojga 

kochanków skazanych na rozłąkę i cierpienie. Nie mogą żyć bez siebie, ale żyjąc razem skazują się na potępienie 

świata, bo Tristan kochając Izoldę zdradza swojego seniora, króla Marka, a Izolda staje się wiarołomną żoną, 

zasługującą na śmierć. Miłość jednak przezwycięża wszelkie przeszkody i choć na tym świecie uczucie Tristana              

i Izoldy nie mogło trwać, po śmierci połączyła ich miłość wieczna, której już nic zagrozić nie może. Książka 

zawiera pełen tekst lektury. Na końcu książki zamieszczono opracowanie, w którym znajduje się bardzo szczegó-

łowe streszczenie oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie zawiera 

ponadto plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.   

 

50. Dziewczyna, kobieta, inna / Bernardine Evaristo ; przełożyła Aga Zano.- Poznań : 

Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dyskryminacja , Inność , Kobieta , Rasizm , Seksualność , 

Stosunki rasowe , Uczucia , Wolność , Wielka Brytania , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2021-11 
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Zwyciężczyni Nagrody Bookera w 2019 roku Książka dekady wg „Sunday Times” i „Guardiana” Książka roku 

m.in. wg „Time’a”, „Washington Post”, „New Yorkera” i „Kirkus Reviews”. Znajdziecie tutaj Wielką Brytanię,             

o jakiej jeszcze nie czytaliście. Od Newcastle do Cornwall, od narodzin wieku dwudziestego do nastolęctwa wieku 

dwudziestego pierwszego. Oto dwanaście postaci i ich podróż przez życie. Każda z nich czegoś szuka - kogoś 

bliskiego, celu w życiu, przynależności, domu, kochanki, matki, utraconego ojca, czy choćby odrobiny nadziei. 

Przede wszystkim zaś jest to oszałamiająca, pulsująca życiem powieść o kobietach. O ich sile, słabościach, 

bolączkach, powodach do szczęścia, pragnieniach i miłości. Opowiada o artystkach, bankierkach, nauczycielkach, 

sprzątaczkach, gospodyniach domowych - w różnym wieku i na różnych etapach życia. To wreszcie książka,                

o której powinno być głośno. I będzie.  

 

 

 51. Dziewczyna, która klaszcze / Tomasz Kozioł ; [ilustracje: Marcin Medziński].- 

Warszawa : Grupa Wydawnicza Foksal, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchy , Miasta małe , Nawiedzone domy , Spadek , 

Tajemnica , Horror , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

 

Zatrważająca historia, w której trudno o happy end. Dwóch młodych mężczyzn jedzie na głuchą prowincję 

obejrzeć dom, który jeden z nich niespodziewanie dziedziczy po swojej zmarłej matce. W miasteczku czas jakby 

się zatrzymał. Walące się budynki, powybijane okna, wtopieni w otoczenie miejscowi, którzy nie trzeźwieją – to 

wszystko jest bardzo prawdziwe. Na domiar złego, psuje im się samochód i wszystko wskazuje na to, że będą 

musieli przenocować w strasznym domu, do którego trafili. Szybko przekonują się, że nie mogą po prostu uciec            

z upiornego miejsca. Jedyną szansą na ratunek wydaje się rozwikłanie tajemnicy porzuconej posesji. Posesji 

nawiedzanej nocami przez dziewczynę, która klaszcze.  

 

 

 52. Dziewczynka z ciasteczkami / Ewa Formella.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziewczęta , Kamienice , Osoby w wieku starszym , Pamięć 

autobiograficzna , Samotne matki , Samotność , Sąsiedztwo (socjologia) , Gdańsk 

(woj. pomorskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Wzruszająca powieść o sile miłości z wojenną historią w tle. Stare gdańskie kamieniczki otulone pięknymi 

legendami i… ona. Kilkuletnia dziewczynka, potrafiąca godzinami słuchać wojennych wspomnień z dzieciństwa 

babci-sąsiadki, która jest w stanie rozbawić nawet najsmutniejszego sąsiada. A przy okazji sprawić, że święta 

mogą być magiczne dla każdego, a miłość może rozpalić nawet najzimniejsze serca.  

 

 

 



24 
 

 53. Dziewczyny są tu takie miłe / L. E. Flynn ; przełożył Tomasz Wilusz.- Warszawa 

: Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziewczęta , Mowa nienawiści , Przyjaźń , Studenci , 

Toksyczne związki , Zemsta , Zjazdy absolwentów , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-kanad.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Wstrząsający i bardzo pikantny thriller psychologiczny opowiadający o ambicji, toksycznej przyjaźni i śmiertelnie 

groźnych żądzach. Dwie niegdyś najlepsze przyjaciółki przyjeżdżają na zlot absolwentów, podczas którego 

odkrywają, że ich śladami podąża ktoś, kto pragnie zemsty za coś, co zrobiły dziesięć lat wcześniej - i nie cofnie 

się przed niczym, by jej dokonać. Od ukończenia studiów Ambrosia Wellington wielkim wysiłkiem ułożyła sobie 

życie na nowo. Pewnego dnia jednak dostaje zaproszenie na zjazd absolwentów swojej uczelni, a wraz z nim 

anonim o treści: Musimy porozmawiać o tym, co naprawdę się stało tamtego wieczoru. Okazuje się, że tajemnice 

przeszłości Ambrosii nie są pogrzebane tak głęboko, jak przypuszczała. Od czasu otrzymania anonimu nie może 

przestać myśleć o tym, co przed laty zrobiła i kto jej w tym towarzyszył: nieobliczalna Sloane Sully Sullivan, jej 

ówczesna najlepszą przyjaciółką, która potrafiła owinąć sobie każdego wokół palca. Na zjeździe absolwentów 

Amb i Sully dostają kolejne, coraz bardziej niepokojące anonimy, z których wynika, że uwziął się na nie ktoś, kto 

chce czegoś więcej niż tylko prawdy o tym, co się wydarzyło na pierwszym semestrze ich studiów. Osoba ta 

łaknie zemsty za to, co zrobiły, i wyrządzone przez nie krzywdy, z których ogromu Amb dopiero teraz zaczyna 

zdawać sobie sprawę. A wszystko to z powodu gry, którą wspólnie prowadziły po to, by zdobyć cudzego 

chłopaka, i dziewczyny, która zapłaciła za to zbyt wysoką cenę.  

 

 

54. Dzwonki, gwiazdki i słomki / Renata Kosin.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Kobieta , Miłość , Wsie , Podlasie , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Białe Boże Narodzenie na podlaskiej wsi, gdzie nadal pielęgnowane są dawne obyczaje, tradycja i staropolska 

gościnność. Święta Bożego Narodzenia na wsi to jedno z największych marzeń Matyldy, dwudziestokilkuletniej, 

warszawskiej singielki. Aby je zrealizować, podstępem wprasza się na nie do rodzinnego domu Halszki – 

koleżanki z pracy, pochodzącej z podlaskiej prowincji. Niestety, gdy dociera na miejsce, okazuje się, że 

wymarzona wieś pod wieloma względami odstaje od wyidealizowanych wyobrażeń typowego mieszczucha, 

zaczerpniętych głównie z książek i filmów. Mimo to Matylda nie poddaje się i za wszelką cenę stara się 

dopasować zastaną rzeczywistość do swojej wizji, co prowadzi do wielu nieoczekiwanych i zabawnych zdarzeń. 

Dziewczyna wywraca do góry nogami nie tylko życie goszczących ją gospodarzy, w tym starszego brata koleżanki 

– zadeklarowanego kawalera, ale też przy okazji własne.  
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55. Dzwonnik z Notre Dame / Victor Hugo.- Wrocław : Wydawnictwo Siedmioróg, 

2019. 

(Kanon Literatury Światowej) 

(Biblioteka Literatury Pięknej ; 110) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Esmeralda (postać fikcyjna) , Quasimodo (postać fikcyjna) , 

Katedra Notre-Dame (Paryż) , Miłość , Tolerancja , Paryż (Francja) , Powieść 

historyczna 

Sygnatura:  WG-fr.  

           Nowości:  2021-11 

 

Powieść historyczna francuskiego pisarza Wiktora Hugo Dzwonnik z Notre Dame należy do ścisłego kanonu dzieł 

literatury światowej. Powieść powstała w XIX wieku i w niezwykle nowatorski, jak na swoje czasy, sposób 

buduje obraz życia Paryża pod koniec Średniowiecza. Fascynująca, niemal mityczna intryga, na której oparta jest 

powieść, a także symbolika takich miejsc jak katedra Notre Dame czy Paryż – w ówczesnej epoce centrum 

światowej kultury i polityki – sprawiły, że dzieło Wiktora Hugo jest jedną z najważniejszych książek do 

przeczytania w życiu. Powieść miała wiele inscenizacji teatralnych, operowych i filmowych.  

 

 

 56. Egzekucja / Remigiusz Mróz.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa 

Poznańskiego, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Joanna Chyłka (postać fikcyjna) , Kordian Oryński (postać 

fikcyjna) , Policjanci , Poszukiwania zaginionych , Prawnicy , Powieść , Kryminał , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Minęły trzy miesiące, od kiedy Kordian Oryński zaginął. Przez cały ten czas Chyłka robiła wszystko, by go 

odnaleźć, ale nie natrafiła na żaden ślad. Prawniczka nie zamierza jednak się poddawać. Aby zapewnić sobie 

fundusze na dalsze poszukiwania, prowadzi biuro porad prawnych i mimo że nie może sama reprezentować 

klientów przed sądem, nic nie stoi na przeszkodzie, by wykorzystywała do tego kogoś innego. Jednocześnie stara 

się doprowadzić do uchylenia decyzji sądu dyscyplinarnego o usunięciu jej z zawodu. Nic nie wskazuje na to, by 

w którejkolwiek ze spraw udało jej się odnieść sukces – aż do momentu, kiedy zgłasza się do niej policjant 

oskarżony o zabójstwo cywila…  

 

 

 57. Faraon / Bolesław Prus ; opracowała Barbara Włodarczyk ; [ilustracje Jolanta 

Adamus Ludwikowska].- Kraków : Wydawnictwo Greg, copyright 2017. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prus, Bolesław (1847-1912). Faraon , Ramzes XIII (postać 

fikcyjna) , Literatura polska , Polityka , Powieść historyczna , Władcy , Starożytny 

Egipt , Powieść historyczna , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 
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Akcja powieści rozgrywa się w czasach upadku dwudziestej dynastii w starożytnym Egipcie. Państwem zarządza 

Ramzes XIII, uzależniony całkowicie od władzy kapłanów. Tymczasem kraj znajduje się w stanie kryzysu - 

zmniejsza się zaludnienie i wpływy finansowe, pogłębia się również zadłużenie państwa, pożyczającego ogromne 

sumy od Fenicjan. Młody następca tronu wyrusza w podróż, podczas której ma poznać kraj i zrozumieć przyczyny 

jego kłopotów. Kiedy po śmierci ojca zostaje nowym faraonem, Ramzesem XIII, posiada już pomysł na reformy, 

mogące przywrócić świetność Egiptu. Planuje je jednak przeprowadzić bez udziału posiadającej znaczne wpływy 

kasty kapłańskiej, aby tym samym umocnić władzę faraonów. Nie docenia jednak wiedzy i siły przeciwników, co 

prowadzi do jego przegranej. Tron obejmuje kapłan Herhor, który rozpoczyna rządy nowej dynastii. 

 

 

58. Faust. Cz. 1 / Johann Wolfgang Goethe ; przełożył Władysław Kościelski ; 

opracowali Wojciech Rzehak, Sylwia Wójtowicz ; [ilustracje Jolanta Adamus-

Ludwikowska].- Wydanie 4. zaktualizowane.- Kraków : Wydawnictwo Greg, 2019. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832). Faust , Faust 

(postać literacka) , Bóg , Diabeł , Dramat (gatunek literacki) , Dusza , Literatura 

niemiecka , Pakt z diabłem , Uczeni , Dramat (gatunek literacki) , Lektura z 

opracowaniem 

Sygnatura:  WG-82-2 

          Nowości:  2021-11 

 

Wielki uczony - wciąż spragniony wiedzy o sensie istnienia - zawiera pakt z diabłem. Chce absolutnego poznania  

i doskonałego szczęścia - jeśli zazna chwili, o której powie „trwaj, jesteś piękna!” szatan będzie mógł wziąć jego 

duszę do piekła. Mefistofeles ochoczo zgadza się na to - wszak sprawdzić wiarę Fausta pozwolił mu sam Bóg. 

"Faust" to dzieło życia Goethego, dramat o możliwościach ludzkiego poznania i sensie istnienia świata. Książka 

zawiera pełen tekst lektury. Na końcu książki zamieszczono opracowanie, w którym znajduje się bardzo 

szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie 

zawiera ponadto plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.  

 

 

 59. Fircyk w zalotach / Franciszek Zabłocki ; opracowała Anna Popławska.- Kraków 

: Wydawnictwo Greg, 2009. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zabłocki, Franciszek (1752-1821). Fircyk w zalotach , 

Komedia , Literatura polska , Małżeństwo , Miłość , Obyczaje i zwyczaje , Szlachta , 

Zaloty , Polska , Komedia , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-821.162.1-2 

Nowości:  2021-11 

 

Treść dzieła Franciszka Zabłockiego została oparta na schemacie innej komedii, francuskojęzycznego dramatu 

"Zakochany fircyk". Zabłocki nie tylko opisał zmyślną intrygę głównego bohatera, która miała doprowadzić go do 

małżeństwa z Podstoliną, ale też dał jej odpowiednie tło: nawiązywał do obyczajów warszawskiego dworu, opisał 

obowiązujące stroje i sposoby spędzania wolnego czasu. Utwór został zadedykowany królowi Stanisławowi 

Augustowi Poniatowskiemu. Władca najprawdopodobniej był obecny na premierze. Chociaż intryga, na której 

opiera się komedia, jest zbudowana bardzo logicznie, a tło przepełniają informacje na temat czasów 

współczesnych Zabłockiemu, autor podkreślał, że Fircyk w zalotach to dzieło mające służyć rozrywce. Książka 

zawiera  pełen  tekst  lektury. Na   końcu   książki   zamieszczono  opracowanie,  w  którym  znajduje   się   bardzo  
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szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie 

zawiera ponadto plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.   

 

 

 60. Firefly lane / Kristin Hannah ; z angielskiego przełożyła Daria Kuczyńska-

Szymala.- Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przyjaźń , Tajemnica , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Niespokojne lato 1974… Kate Mularkey pogodziła się ze swoim miejscem w łańcuchu pokarmowym społeczności 

ośmioklasowej szkoły. Nagle, ku jej zdumieniu, najfajniejsza dziewczyna świata wkracza na scenę i chce się z nią 

zaprzyjaźnić. Tully Hart ma wszystko - piękno, mózg, ambicje. Z pozoru różnią się tak bardzo, jak tylko dwie 

osoby mogą się różnić. Kate jest skazana na wieczne pozostawanie tą niefajną i ma kochającą rodzinę, która 

zawstydza ją na każdym kroku. Tully, otoczona chwałą i nimbem tajemnicy, kryje sekret, który ją niszczy. 

Zawierają pakt i zostają najlepszymi przyjaciółkami na zawsze; nim minie lato, stają się Tully-i-Kate; jednym, 

nierozłącznym bytem.  

 

 

 61. Fotografka / Helena Janeczek ; przełożyła Katarzyna Skórska.- Warszawa : 

Prószynski i S-ka - Prószyński Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Capa, Robert (1913-1954) , Taro, Gerta (1910-1937) , 

Fotografia wojenna , Fotoreporterzy , Nazizm , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , 

Paryż (Francja) , Rzym (Włochy) , Powieść biograficzna 

Sygnatura:  WG-wł. 

Nowości:  2021-11 

 

Uhonorowany najważniejszą włoską nagrodą literacką portret Gerdy Taro - kobiety, która fotografowała wojnę. 

Była jedną z pionierek fotografii wojennej i pierwszą fotoreporterką, która zginęła na froncie. Pogrzeb Gerdy Taro 

odbył się w Paryżu 1 sierpnia 1937 roku - dokładnie w dniu jej 27 urodzin. Ceremonia przerodziła się w wielo-

tysięczną demonstrację, w której wzięli udział działacze polityczni i artyści, między innymi Pablo Neruda i Louis 

Aragon. "Mała Taro miała wspaniały pogrzeb, na którym spotkały się wszystkie kwiaty świata" - tak pisano                    

o uroczystości, a w kolejnych latach przybywało ulic jej imienia, stała się również patronką licznych stowarzyszeń 

i grup bojowników. Kim była ta filigranowa, mierzącą ledwie 150 cm wzrostu blondynka, bohaterka ruchu 

antyfaszystowskiego, która ramię w ramię z mężczyznami, uzbrojona w aparat fotograficzny, stawiała się 

miejscach najcięższych walk zbrojnych?  
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 62. Fraszki, pieśni, treny, psalmy / Jan Kochanowski ; opracowanie Karolina 

Piotrowska, Maria Zagnińska ; [ilustracje Jacek Siudak].- Wydanie 3. uzupełnione.- 

Kraków : Wydawnictwo Greg, 2021. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kochanowski, Jan (1530-1584). Fraszki , Kochanowski, Jan 

(1530-1584). Pieśni , Kochanowski, Jan (1530-1584). Psałterz Dawidów , 

Kochanowski, Jan (1530-1584). Treny , Biblia. ST. Księga Psalmów , Fraszki , 

Literatura polska , Pieśń (gatunek literacki) , Treny , Fraszki , Lektura z 

opracowaniem , Pieśń (gatunek literacki) , Treny , Wiersze 

Sygnatura:  WG-821.161.1-1 

Nowości:  2021-11 

 

Wydanie Fraszek, pieśni, trenów kompletne bez skrótów i cięć w treści. W tym wydaniu znajdziesz odpowiedzi na 

pytania z podręcznika - "pewniak na teście", czyli wskazanie zagadnień, które zwykle pojawiają się w pytaniach             

z danej lektury we wszelkich testach sprawdzających wiedzę, a także w podręcznikach i na klasówkach. Zawiera 

bardzo szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. 

Opracowanie zawiera plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki 

bohaterów.  

 

 

 63. Furia tajfunu / Clive Cussler, Boyd Morrison ; przekład Kamil Kuraszkiewicz, 

Agnieszka Kowalska.- Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2021. 

(Z archiwów "Oregona" / Clive Cussler, BOyd Morrison ; 12) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Juan Cabrillo (postać fikcyjna) , Huragan , Kradzież dzieł 

sztuki , Niszczyciele (okręty) , Poszukiwanie skarbów , Służby specjalne , Wojska 

najemne , Filipiny , Ocean Spokojny , Stany Zjednoczone (USA) , Tajlandia , 

Wietnam , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2021-11 

 

Juan Cabrillo i załoga „Oregona” walczą z oddziałem superżołnierzy i tajfunem stulecia w wysokooktanowym 

thrillerze Mistrza Powieści Przygodowych. Juan Cabrillo i załoga „Oregona” dostają zlecenie odnalezienia 

skradzionych, wartych pół miliarda dolarów dzieł sztuki, które znajdują się w rękach przywódcy zbrojnego 

komunistycznego powstania na Filipinach. Rebeliant ukrywa się i prowadzi poszukiwania związku chemicznego  

z czasów II wojny światowej, umożliwiającego przemianę cywilów w superżołnierzy. To tajemnicze serum usiłuje 

również zdobyć zbrodniczy południowoafrykański najemnik, który ma zamiar wykorzystać je do uzyskania 

władzy nad światem. Na horyzoncie majaczy apokaliptyczna wojna światowa i tylko zespół Cabrilla może jej 

zapobiec. Co gorsza, znad Pacyfiku nadciąga tajfun stulecia. Kiedy się zacznie, dla nikogo nie będzie już powrotu.  

 

 64. Gdyby Nina wiedziała / Dawid Grosman ; tłumaczenie Magdalena Sommer.- 

Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Matki i córki , Miłość , Obozy pracy , Relacje 

międzypokoleniowe , Trauma , Wybory życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-hebr.  

Nowości:  2021-11 



29 
 

W tej rodzinie matki nie potrafią być matkami. w tej rodzinie córki nienawidzą matek. Moja babka Wera wiele lat 

temu bardzo kogoś pokochała. Ceną za miłość było zesłanie do jugosłowiańskiego obozu, gorszego niż 

Auschwitz, położonego na skalistej, spalonej słońcem wyspie. To, co się tam wydarzyło, zdecydowało o losach 

naszej rodziny. Nina - córka Wery - miała wtedy sześć lat. Musiała sobie radzić sama. Kiedy dorosła, porzuciła 

swoje dziecko. Czyli mnie. Ja jestem Gili. Jestem córką Niny i wnuczką Wery. I to ja muszę w końcu poznać całą 

historię. Odkryć rodzinne zdrady i zrozumieć, dlaczego odziedziczyłam traumę, na którą nie zasłużyłam. Gdyby 

Nina wiedziała to oparta na prawdziwych wydarzeniach najnowsza powieść Dawida Grosmana - wybitnego 

pisarza izraelskiego, wymienianego jako pewny kandydat do Literackiej Nagrody Nobla. Literackie arcydzieło 

wbijające w fotel, które pozwala zrozumieć, dlaczego relacje z najbliższymi bywają tak trudne, a miłość jest 

zawsze wyborem.  

 

 

 65. Gender queer : autobiografia / Maia Kobabe ; kolory Phoebe Kobabe ; 

tłumaczenie Hubert Brychczyński ; konsultacja terminów antydyskryminacyjnych 

Karolina Fedyk.- Poznań : Centrala - Mądre Komiksy, 2021. 

(Miłość Życie Śmierć) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobabe, Maia , Aseksualizm , Gender , Mniejszości 

seksualne , Queer theory , Tożsamość płciowa , Komiks biograficzny 

Sygnatura:  WG-82-91 

Nowości:  2021-11 

 

„Gender queer” to mega potrzebna rzecz w tym kraju. Do tej pory po polsku po prostu nie było tak przystępnej, 

nowoczesnej i inkluzywnej pozycji o dorastaniu jako osoba trans we wszystkich, najtrudniejszych nawet aspektach 

i to takiej od transa dla transa. Brak tu medykalizmu, postrzegania nas tylko i wyłącznie przez pryzmat naszych 

traum, sensacjonalizacji tego, że istniejemy. Musimy też pochwalić naprawdę super jakości, kompetentne 

tłumaczenie, niestroniące od form neutralnych i neozaimków. Jesteśmy dumni, że to nasz pierwszy patronat 

medialny! Stop Bzdurom ; Ta niezwykle oczyszczająca autobiografia pokazuje drogę, jaką przeszłu Maia              

w poszukiwaniu własnej tożsamości – od przerażenia i zagubienia wywołanych młodzieńczymi zauroczeniami, 

przez próby coming outu przed rodziną i społeczeństwem oraz zacieśnianie przyjaźni dzięki wspólnej fascynacji 

gejowskimi fanfikami, aż do traumy i poczucia naruszenia granic, jaką pozostawia badanie cytologiczne. Choć 

początkowo Gender Queer miał tylko pomóc rodzinie Mai zrozumieć, co to znaczy być osobą niebinarną                        

i aseksualną, ostatecznie stał się nie tylko osobistym wspomnieniem, ale i pożytecznym oraz poruszającym 

przewodnikiem, który przybliża aktywistom, przyjaciołom i ludziom na całym świecie problematykę tożsamości 

płciowej: czym ona jest i jak o niej myśleć.  

 

 

 66. Gloria victis / Eliza Orzeszkowa ; opracował Wojciech Rzehak.- Wydanie 4. 

uzupełnione.- Kraków : Wydawnictwo Greg, 2020. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Orzeszkowa, Eliza (1841-1910). Gloria victis , Las , 

Literatura polska , Opowiadania i nowele obyczajowe , Patriotyzm , Powstanie 

styczniowe (1863-1864) , Powstańcy styczniowi , Polesie , Zabór rosyjski , 

Opowiadania i nowele obyczajowe , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 
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Z łaciny tytuł oznacza „chwała zwyciężonym”. To parafraza sentencji o przeciwnym znaczeniu - vae victis („biada 

zwyciężonym”) - Orzeszkowa dzięki swojej noweli przypomina odbiorcom, że nie tylko zwycięzcom należy się 

szacunek i pamięć. Za każdym wielkim zwycięstwem kryją się setki poległych bezimiennych żołnierzy, który 

często tracili życie w przegranych potyczkach.  Gloria victis to eksperyment prozatorski. Narratorem powieści jest 

antropomorfizowany las. Drzewa opowiadają historię zbiorowej mogiły powstańców styczniowych Wiatrowi. 

Autorka chciała przypomnieć bezwzględne poświęcenie powstańców, o którym poddawana rusyfikacji młodzież 

zaczynała powoli zapominać. Książka zawiera pełen tekst lektury. Na końcu książki zamieszczono opracowanie, 

w którym znajduje się bardzo szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie 

się przed lekcją. Opracowanie zawiera ponadto plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie 

charakterystyki bohaterów.   

 

 

 67. Gniew matki / T. R. Ragan ; przełożyła Katarzyna Agnieszka Dyrek.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2021. 

(Filia Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Faith McMann (postać fikcyjna) , Dzieci , Handel ludźmi , 

Macierzyństwo , Nauczyciele , Uprowadzenie , Zabójstwo , Zemsta , Kalifornia 

(Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2021-11 

 

Życie Faith McMann legło w gruzach, kiedy pewnego dnia po powrocie do domu zastaje zamordowanego męża,              

a dzieci zostały porwane. Wszechogarniający strach i niepokój o los dzieci sprawiają, że życie staje się nie do 

zniesienia. Do momentu, gdy postanawia zamienić udrękę na złość… A zamiast pozostać ofiarą, szykuje zemstę. 

Sfrustrowana bezsilnością policji, podejmuje działania, by uratować swoje dzieci. Odkrywa brutalne podziemie 

handlu ludźmi. Mroczny świat, z którymi przyszło jej się zmierzyć jest bezlitosny, a cel jest prosty: zmienić 

krucjatę Faith w misję samobójczą. Nie wiedzą jednak, że nie ma nikogo bardziej niebezpiecznego niż matka 

walcząca o swoje dzieci. 

 

 

 68. Gra Luizy / Anna Robak-Rzeczek.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B - Grupa 

Wydawnicza Foksal, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Manipulacja (psychologia) , Miłość , Ojcowie i córki , 

Psychopaci , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Trzymająca w napięciu historia psychopatki Luizy, która po śmierci matki wraca do Polski, by odnowić relacje ze 

swoim ojcem. Luiza jest bezkompromisowa, bezpośrednia i często bezczelna, co nie przysparza jej przyjaciół. 

Jednocześnie fascynuje mężczyzn i kobiety, z czego korzysta, by owijać innych wokół palca. Postanawia przejąć 

prężnie działającą firmę ojca i zaczyna w tym celu rozgrywać jego otoczenie. Jednak szybko okaże się, że będzie 

potrzebować pomocy – wracają demony z jej poprzedniego życia.  
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 69. Granica / Zofia Nałkowska ; opracaowała Katarzyna Duda-Kaptur ; [ilustracje 

Jarosław Wasilewski].- Wydanie 3. rozszerzone.- Kraków : Wydawnictwo Greg, 

copyright 2020. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nałkowska, Zofia (1884-1954). Granica , Aborcja , 

Literatura polska , Miłość , Powieść obyczajowa , Samobójstwo , Powieść 

obyczajowa , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

Wydanie Granicy kompletne bez skrótów i cięć w treści. W tym wydaniu znajdziesz odpowiedzi na pytania                    

z podręcznika – „pewniak na teście”, czyli wskazanie zagadnień, które zwykle pojawiają się w pytaniach z danej 

lektury we wszelkich testach sprawdzających wiedzę, a także w podręcznikach i na klasówkach. Zawiera bardzo 

szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie 

zawiera plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów. Na pozór 

prosta historia. On i ona – oboje z dobrego domu, żyjący w niewielkim miasteczku, obracający się w wytwornych 

towarzystwach, na salonach, w pięknych strojach. Polowania, herbatki, konwencjonalne spotkania, przy których 

kurtuazyjne konwersacje. Romans z chłopką jako niewygodna acz przecież powszechna podszewka tego 

małomiasteczkowego życia. Na pozór nic się nie dzieje. Na pozór. Historia, jakich zapewne było tysiące, 

posłużyła Nałkowskiej do przekazania bardzo trudnej prawdy. W tragicznej w swym finale powieści ukazuje ona 

granice ludzkiej moralności, wytrzymałości psychicznej, granice człowieczeństwa, skłaniając do dyskusji                       

i refleksji. Nic w tej powieści nie jest jednoznaczne, nic nie pozostaje bez konsekwencji. Doskonała powieść 

psychologiczna należąca do klasyki polskiego powieściopisarstwa.  

 

 

 70. Grażyna / Adam Mickiewicz ; opracowała Anna Kremiec ; [ilustracje Lucjan 

Ławnicki].- Kraków : Wydawnictwo Greg, copyright 2016. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mickiewicz, Adam (1798-1855). Grażyna , Krzyżacy , 

Bohaterstwo , Honor , Kobieta , Literatura polska , Litwini , Powieść poetycka , 

Rycerstwo , Wojna , Zemsta , Nowogródek (Białoruś, obw. grodzieński, rej. 

nowogródzki ; okolice) , Powieść poetycka , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-821.162.1-1 

Nowości:  2020-11 

 

Wydanie Grażyny kompletne bez skrótów i cięć w treści. W tym wydaniu znajdziesz odpowiedzi na pytania                   

z podręcznika - „pewniak na teście”, czyli wskazanie zagadnień, które zwykle pojawiają się w pytaniach z danej 

lektury we wszelkich testach sprawdzających wiedzę, a także w podręcznikach i na klasówkach. Zawiera bardzo 

szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie 

zawiera plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.  
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 71. Gwiazdeczka / Aleksandra Rak.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzina , Ojcowie i córki , Wybory życiowe , Boże 

Narodzenie , Relacje międzyludzkie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Tegoroczne święta nie będą łatwe dla Asi. Jej ojciec po wielu latach wychodzi z więzienia, gdzie odsiadywał 

wyrok za morderstwo. Nie może liczyć na nikogo poza córką – kobieta będzie musiała pomóc mu na powrót 

odnaleźć się w życiu i społeczeństwie. Do tego jej małżeństwo przechodzi poważny kryzys. Asia próbuje mimo 

wszystko przygotować się do rodzinnego Bożego Narodzenia, opiekuje się chorą na alzheimera mamą i chce 

uratować swój związek, w czym nie pomaga jej coraz większa zażyłość z kolegą z pracy. Pewnego dnia jej mąż 

Sebastian ulega wypadkowi, zostawiając ją samą z firmą budowlaną i zleceniami na głowie. Z pomocą kobiecie 

przychodzi nie kto inny, tylko właśnie ojciec. Wspólnie walczą o utrzymanie firmy i powoli odbudowują swoją 

relację. Asia nie wie jeszcze, że najbliżsi mają przed nią swoje tajemnice. I że te święta będą inne niż wszystkie… 

 

 

 72. Gwiazdka pełna marzeń / Paulina Wiśniewska.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Dziennikarze , Listy , Marzenia , Polska , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Pośród zapachu igliwia, korzennych pierników, blasku świec i bieli śniegu kryją się ludzkie marzenia, a ich 

spełnienie wynagradza wszelki trud. Zapraszamy na święta pełne marzeń. Zosia to młoda dziennikarka, która 

pracuje w redakcji lokalnego pisma dla kobiet. Jej rubryka skupia się na publikacji tekstów nadesłanych przez 

czytelników. Wraz ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia napływa coraz więcej listów. Jadwiga marzy 

o spędzeniu świąt z rodziną, z którą jest zwaśniona od kilku lat. Michał wzdryga się na sam dźwięk kolędy, 

ponieważ ten okres w roku przypomina mu o błędach przeszłości, których do dziś sobie nie wybaczył. Ula, która 

mieszka w domu  dziecka, marzy, by znaleźć rodziców, którzy będą ją kochać. Witkacy pragnie przed śmiercią 

spełnić pragnienie swojej zmarłej żony, która marzyła o małym domku w Tatrach. Zosia z kolei marzy o miłości, 

która przetrwa nawet największe przeciwności losu.  

 

 

73. Gwiazdka z brokatem / Anna Szczęsna.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Miłość , Sklepy , Bibliotekarze , Relacje 

międzyludzkie , Relacja romantyczna , Trudne sytuacje życiowe , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 



33 
 

Czy może być piękniejszy prezent na święta niż nowa miłość? Nowa świąteczna powieść autorki „Sztuki dawania 

prezentów”. Basia prowadzi sklep papierniczy. Jej świat wypełniają bibułki, ozdobne papiery, ołówki, papeterie 

czy kalendarze, które uwielbia i które pochłaniają niemal cały jej czas i energię. Próbuje radzić sobie                     

z samotnością po stracie rodziców, w czym pomaga jej przyjaciółka Lena. Pewnego dnia przypadkowo spotyka 

znajomą z dzieciństwa, bibliotekarkę w podeszłym wieku, która żyje w fatalnych warunkach. Basia proponuje jej 

wspólne spędzenie świąt Bożego Narodzenia. Przy okazji poznaje też zaprzyjaźnionego z nią młodego mężczyznę, 

Jędrzeja. Gdy wszystko pozornie zaczyna się układać, dochodzi do tragicznego wypadku. Czy rozdzieli on 

bohaterów, czy przeciwnie – jeszcze silniej splecie ich losy?  

 

 

 74. Hamlet / William Szekspir ; przełożył Józef Paszkowski ; opracowali Wojciech 

Rzehak, Agnieszka Woźny ; [ilustracje Jonasz Porywczy].- Wydanie 3. poprawione.- 

Kraków : Wydawnictwo Greg, 2020. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hamlet (postać fikcyjna) , Shakespeare, William (1564-1616). 

Hamlet , Literatura angielska , Konflikt psychiczny , Ojcowie i synowie , Tożsamość 

osobista , Tragedia , Władcy , Zemsta krwawa , Dania , Tragedia , Lektura z 

opracowaniem 

Sygnatura:  WG-82-2 

          Nowości:  2021-11 

 

W duńskim zamku Elsynor popełniono straszną zbrodnię. Zamordowany został ojciec księcia Hamleta. Młody 

książę otrzymuje z zaświatów trudne zadanie - musi dokonać zemsty. Tymczasem król Klaudiusz knuje następną 

zbrodnię. Czy Hamlet wyjdzie zwycięsko z walki o prawdę i sprawiedliwość? Co będzie musiał poświęcić w tej 

walce? Co będzie czuł stojąc nad grobem ukochanej Ofelii?  Książka zawiera pełen tekst lektury. Na końcu 

książki zamieszczono opracowanie, w którym znajduje się bardzo szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, 

ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie zawiera ponadto plan wydarzeń, wnikliwie 

wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.   

 

 

75. Iliada / Homer ; przełożył Franciszek Ksawery Dmochowski ; opracowały Anna 

Popławska, Mirosława Muniak ; [ilustracje Jacek Siudak].- Wydanie 2. rozszerzone i 

uzupełnione.- Kraków : Wydawnictwo Greg, 2021. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Achilles (postać mitologiczna) , Agamemnon (postać 

mitologiczna) , Hektor (postać mitologiczna) , Homer. Iliada , Parys (postać 

mitologiczna) , Epos , Język polski (przemiot szkolny) , Literatura grecka , Władcy , 

Wojna trojańska , Wojownicy , Troja (Turcja ; miasto dawne) , Epos , Lektura z 

opracowaniem 

          Sygnatura:  WG-82-1 

          Nowości:  2021-11 

 

Już od dziesięciu lat toczy się wojna o piękną Helenę, pozostającą w Troi jako żona księcia Parysa. Żadna ze stron 

konfliktu nie zamierza ustępować. Walka trwa także wśród greckich bogów, którzy nie przebierają w środkach, by 

przechylić szalę zwycięstwa na korzyść tych, których popierają. W obozie Greków dochodzi do sporów, Achilles - 

grecki heros - rezygnuje z udziału w walce. Wydaje się, że nic nie uratuje ich od przegranej. Na szczęście Zeus 

podejmuje inną decyzję, a przebiegły Odyseusz wpada na szatański pomysł...  
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 76. Informacja zwrotna / Jakub Żulczyk.- Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alkoholicy , Alkoholizm , Korupcja , Ojcowie i synowie , 

Reprywatyzacja , Samobójstwo , Podkowa Leśna (woj. mazowieckie, pow. grodziski, 

gm. Podkowa Leśna) , Polska , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

Nazywam się Marcin Kania. Jestem alkoholikiem i zaraz zabiję człowieka. Syn Marcina Kani, żyjącego                   

z tantiemów byłego muzyka, twórcy jednego z największych polskich hitów, pewnego dnia znika bez śladu. 

Jedyne, co po sobie pozostawia to zakrwawione prześcieradła. Kania wie, że poprzedniego wieczoru widział się                 

z synem. Jednak prawie nic z tego spotkania nie pamięta. Zapił. Kania, alkoholik leczący się z choroby w ośrodku 

,,Jutro", wyrusza w szaleńczą podróż w poszukiwaniu syna. Ta odyseja po mieście, w którym każde z miejsc ma 

swoja brudną tajemnicę, popchnie go w najmroczniejsze rejony ludzkiego psyche, naprowadzi na trop największej 

w polskich dziejach afery reprywatyzacyjnej oraz skonfrontuje ze złem, które wyrządził swojej rodzinie. Klucz do 

odkupienia i odnalezienia syna tkwi w jego wyniszczonym przez alkohol umyśle. Musi sobie tylko przypomnieć. 

Jaka będzie informacja zwrotna?  

 

 

 77. Intryga pozamałżeńska / Paulina Płatkowska.- Katowice : Wydawnictwo Sonia 

Draga, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fantazje erotyczne , Małżeństwo , Polska , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

 

Laura i Filip wiodą dobre, wygodne i dostatnie życie. Z okazji dziewiątej rocznicy ślubu udają się do wytwoornej 

restauracji. Pod wpływem nastroju, wina i rocznicowych podsumowań ich rozmowa nieoczekiwanie schodzi na 

temat seksualnych pragnień. I… od tej chwili już nic nie jest jak dotąd. Czy fantazje to coś złego? Gdzie przebiega 

granica między dozwolonym a nieakceptowalnym? I co, jeśli jedna ze stron związku koniecznie chce wcielić 

swoje pomysły w życie? Słodko-gorzka historia małżeństwa w obliczu zmian. Marzenia i rzeczywistość, atuty                

i kompleksy, tematy zastępcze i Wielki Zakazany Temat nieprzerwanie obecny z tyłu głowy… Jak z tego 

wybrnąć? Może po prostu się skusić?   

 

 

 78. Jak oddech / Agata Czykierda-Grabowska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kawiarnie i cukiernie , Rozbój , Studenci , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 
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Wyczekiwana kontynuacja bestsellerowej powieści Jak powietrze, to historia o gorącym uczuciu, które rodzi się  

w najmniej przewidzianym dla wszystkich momencie. Hania, młoda i ambitna studentka architektury krajobrazu, 

pracuje w urokliwej, warszawskiej kawiarni. Tego dnia, gdy zaczyna zmianę, nie spodziewa się, że nadchodzące 

godziny całkowicie odmienią jej życie. W końcu mała, senna kawiarenka to ostatnie miejsce, w którym 

ktokolwiek spodziewałby się napadu… Leo czuje, że sięgnął już dna. Postawiony pod ścianą przez los i własne 

fatalne w skutkach decyzje jest gotowy zrobić wszystko, by zdobyć potrzebne mu pieniądze. W przypływie 

desperacji postanawia napaść na pobliską kawiarnię i dokonać rabunku. Łupy pozwalają mu na chwilę odbić się 

od dna. Tylko jak poradzić sobie z gorzkim poczuciem winy, które pojawia się, kiedy tylko przypomni sobie 

przerażone oczy kelnerki z tamtej kawiarni? Leo czuje, że musi ją odnaleźć.  

 

 

 79. Jądro ciemności / Joseph Conrad ; tłumaczenie Patrycja Jabłońska ; opracowała 

Anna Popławska.- Wydanie 4. zaktualizowane.- Kraków : Wydawnictwo Greg, 2021. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Charles Marlow (postać fikcyjna) , Kolonializm , Literatura 

angielska , Opowiadania i nowele przygodowe , Opowiadania i nowele 

psychologiczne , Wybory życiowe , Kongo , Opowiadania i nowele przygodowe , 

Opowiadania i nowele psychologiczne , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2021-11 

 

Belgijskie Kongo. Biali koloniści bezlitośnie wykorzystują rdzennych mieszkańców Czarnego Lądu. Jednym                   

z nich jest Kurtz - człowiek budzący respekt i szacunek, w rzeczywistości potwór, dla którego czarni mieszkańcy 

Afryki to bestie zasługujące jedynie na unicestwienie. Jądro ciemności, które nosi w sobie każdy z nas, w tym 

opowiadaniu poznaje Marlow, człowiek, dla którego wyprawa do kolonii staje się wielką podróżą poza czas                

i przestrzeń, w najciemniejsze zakamarki ludzkiej natury... Wydanie "Jądra ciemności" kompletne bez skrótów               

i cięć w treści. W tym wydaniu znajdziesz odpowiedzi na pytania z podręcznika - „pewniak na teście”, czyli 

wskazanie zagadnień, które zwykle pojawiają się w pytaniach z danej lektury we wszelkich testach spraw-

dzających wiedzę, a także w podręcznikach i na klasówkach. Książka zawiera pełen tekst lektury. Na końcu 

książki zamieszczono opracowanie, w którym znajduje się bardzo szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, 

ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie zawiera ponadto plan wydarzeń, wnikliwie 

wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.  

  

 

 80. Jeden krok przed śmiercią / Mary Burton ; przełożył Paweł Wolak.- Warszawa : 

Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Agenci FBI , Profilowanie kryminalne , Seryjni zabójcy , 

Stalking , Osoby zaginione , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Agentka FBI Macy Crow to twarda sztuka. Niedawno została potrącona przez rozpędzoną ciężarówkę. Kierowca 

zbiegł z miejsca wypadku, a ona cudem uszła z życiem. Szybko wróciła jednak do pracy i właśnie stara się                 

o miejsce w elitarnym zespole profilerów. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej dostaje do wykonania próbne 

zadanie: ma zająć się śledztwem w sprawie odnalezionych właśnie zwłok Tobi Turner: zaginionej piętnaście lat 

temu uczennicy liceum. Jej partnerem zostaje miejscowy szeryf  Mike  Nevada, były  kolega z  Federalnego  Biura  
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Śledczego i dawny kochanek. Macy szybko odkrywa powiązania między sprawą Tobi a kilkoma gwałtami z tego 

samego okresu. Agentka przesłuchuje ofiary i ponownie analizuje stare akta. Z mroku wyłania się postać ponurego 

stalkera, który gwałcił prześladowane kobiety, a potem je mordował. Macy i Nevada zaczynają wyścig z czasem: 

muszą namierzyć potwora, zanim ten znowu wyruszy na łowy.  

 

 

 81. Jedyny dzień w roku / Agnieszka Jeż.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Kobieta , Magia , Rodzina , Powieść , 

Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Piękna opowieść o zaglądaniu w głąb siebie, w swoje wspomnienia i pragnienia. to także historia o tym, że święta 

to naprawdę szansa na wszystko - gdy zechce się z tej szansy skorzystać. Świat wyhamowuje, łagodnieje, pachnie 

piernikiem i skrzy się śniegiem. W tej pięknej scenerii cichną spory, ludzie stają się sobie bliscy i wierzą, że 

zaczyna otaczać ich magia. Brakuje tylko pierwszej gwiazdki na niebie, by zaczęła działać… Wszyscy pragną 

takiego Bożego Narodzenia, Dorota też. Kiedy jedzie do rodziców, marzy o wyjątkowych świętach. Ma nadzieję, 

że Wigilia będzie jak drzwi, za którymi czeka cud. Rzeczywistość okazuje się jednak mało baśniowa. Ten 

specjalny, jedyny dzień w roku nie likwiduje magicznie wszystkich przykrych spraw, z którymi Dorota boryka się 

na co dzień, a rodzinne spotkanie, które miało być urocze, zmienia się w katastrofę. „Żeby ten dzień już się 

skończył”, myśli Dorota, żałując, że życie tak źle się z nią obchodzi. Wkrótce jednak odkrywa, że los przygotował 

dla niej coś niezwykłego. Niepowtarzalnie… powtarzalnego.  

 

 

 82. Jego druga żona / Beata Majewska.- [Dankowice] : INFOBIS Rafał Gołąb : 

Wydawnictwo Miraż, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludzie bogaci , Arabia Saudyjska , Powieść obyczajowa , 

Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Izabella Sarnecka nie spodziewa się, że w bajkowym pałacu księcia Omara Al-Sauda czeka na nią nie tylko 

luksusowe życie na miarę prawdziwej księżniczki, lecz także pierwsza żona jego wysokości – młodziutka Aisza. 

Wychowana w skrajnie innej kulturze Europejka nagle musi się nauczyć dzielić mężem z inną kobietą. 

Zszokowana, chce natychmiast wrócić do Polski i definitywnie rozstać się z Omarem, lecz związek z człowiekiem 

jego pokroju ma swoje konsekwencje. Izabella szybko pojmuje, że na własne życzenie trafiła do złotej klatki,                  

z której nie tak łatwo uciec. Czy Omarowi uda się ponownie zdobyć serce i odzyskać zaufanie Isabelle?  
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 83. Jego wysokość / Beata Majewska.- [Dankowice] : Miraż, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Książęta i księżne , Ludzie bogaci , Miłość , Przemoc wobec 

kobiet , Dubaj (Zjednoczone Emiraty Arabskie) , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Całe życie Izabelli Sarneckiej zmienia jedna służbowa podróż do Dubaju. Tam przeznaczenie stawia na drodze 

pięknej Polki jego wysokość Omara Al-Sauda - niedostępnego i prominentnego członka saudyjskiej rodziny 

królewskiej. Dziewczyna jeszcze nie wie, że jej los został właśnie przesądzony, a każdy kolejny krok - 

zaplanowany. Kolejne miesiące wydają się sielanką, ale w mroku czai się zło. W świecie, w którym liczą się tylko 

pieniądze i władza, a kobiety znaczą niewiele, niektórzy mogą się posunąć daleko, by spełnić swoje obsesyjne 

pragnienia. Łatwo pomylić złudzenia z prawdą, jeszcze łatwiej - pożądanie z miłością, a książęcy pałac -                        

z więzieniem. Poznaj historię kobiety, która z pozoru wolna, wpada w pułapkę własnych uczuć.  

 

 

 84. Jej jest ta czerwień / Izabela Kawczyńska.- Warszawa : Lira Wydawnictwo, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Elita społeczna , Neurochirurdzy , Orzeczenie sądowe , 

Śledztwo i dochodzenie , Zabójstwo , Ohio (Stany Zjednoczone ; stan) , Kryminał , 

Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

Inspirowana prawdziwymi zdarzeniami opowieść o makabrycznej zbrodni, o której Ernest Hemingway napisał: 

„To najciekawsza z ludzkich historii. To jest prawdziwe. Ten proces zawiera wszystko, czego domaga się 

społeczeństwo”. Eva - młoda, ciężarna kobieta, żona Adama, znanego neurochirurga, członka zamożnego 

lekarskiego klanu należącego do elity miasteczka, zostaje zamordowana. Zabójstwo miało miejsce w 1954 roku              

w Bay Village w Ohio, a jego okoliczności do dziś pozostają niewyjaśnione. Budząca szereg kontrowersji, 

ciągnąca się przez ponad sześćdziesiąt lat sprawa pogrążyła całą okolicę w mroku, kładąc się cieniem na losach 

każdego, kto miał styczność z ofiarą. Powieściowej rekonstrukcji zbrodni, opowiadanej z perspektywy czasu, 

towarzyszą pytania o zło, dobro i naturę człowieka. Wszyscy jesteśmy mordercami w świecie, w którym łotrostwo 

jest cnotą, a przemoc jest prawem.  

 

 85. Jestem córką szejka / Laila Shukri.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński 

Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arabowie , Kobieta , Ojcowie i córki , Życie codzienne , 

Zjednoczone Emiraty Arabskie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 
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Córki szejków od najmłodszych lat otoczone są niewyobrażalnym luksusem i liczną służbą. Wiodą bajkowe życie, 

nie martwiąc się o sprawy dnia codziennego. Noszą najdroższe ubrania, buty, torebki i biżuterię, podróżują do 

najbardziej ekskluzywnych miejsc świata, a jako prezenty otrzymują okazy dzikich zwierząt, które stają się ich 

domowymi pupilami oraz warte miliony dolarów supersamochody, produkowane w kolekcjonerskich, limito-

wanych do kilkunastu sztuk seriach. Laila Shukri opowiada historię najlepszej przyjaciółki swojej córki. Jak 

wygląda życie córek szejków? Czy są one szczęśliwe? Jakie sekrety skrywają? I jaką cenę przychodzi im płacić za 

życie w luksusie? Amira jest jedną z tych pochodzących z wpływowych arabskich rodów dziewczyn. Niestety,               

z biegiem lat coraz bardziej zdaje sobie sprawę z tego, że żyje w złotej klatce, która atrakcyjnie wygląda tylko                

z zewnątrz… Kiedy spotyka miłość swojego życia, wie, że bogactwo może stać się jej przekleństwem. Barwny 

świat Wschodu, ociekający przepychem, a zarazem pełen zatrważających tajemnic, w najnowszej książce Laili 

Shukri, która zdradza tajemnice córek szejków i stawia podstawowe pytanie: Czy wielkie pieniądze potrafią dać 

prawdziwe szczęście?  

 

 

 86. Jestem mordercą / Max Czornyj.- Wydanie 1. w tym formacie.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2021. 

(WielkieLitery.pl) 

(Filia na Faktach) 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Unterweger, Jack (1950-1994) , Pisarze austriaccy , Policjanci 

, Prostytucja , Seryjni zabójcy , Austria , Los Angeles (Stany Zjednoczone, stan 

Kalifornia) , Kryminał , Powieść biograficzna 

Sygnatura:  WG-pol.  

         Nowości:  2021-11 

 

Stoję jeszcze chwilę nad nieruchomym ciałem, dysząc i tkwiąc w tym wyjątkowym stanie między niebem                    

a piekłem, między życiem a śmiercią. Czuję się bogiem. Zrobię wszystko, by się nim stać. OPOWIEŚĆ                      

Z PRZERAŻAJĄCEJ PERSPEKTYWY MORDERCY. Prawdziwa historia jednego z najbardziej bestialskich 

seryjnych morderców świata. Dewianta, który zadrwił z biegłych psychiatrów i wymiarów sprawiedliwości kilku 

państw. Uwodzicielskiego psychopaty, ulubieńca mediów oraz elit towarzyskich. Poety śmierci. PRAWDA 

OKAŻE SIĘ BARDZIEJ PRZERAŻAJĄCA OD FIKCJI. Mam na imię Jack, Jack Unterweger, miło was poznać.  

 

 

 87. Jesteś opowieścią / Anna J. Szepielak.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2021. 

(Dziedzictwo rodu / Anna J. Szepielak ; 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zarzewscy (rodzina fikcyjna) , Sekrety rodzinne , Imperium 

mongolskie (1206-1368) , Kraków (woj. małopolskie) , Wielkie Księstwo Litewskie , 

Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

Z całej rodziny Natejków jedynie Agnieszka nigdy nie miała dość słuchania opowieści przybranej prababci Krysi. 

Fascynowały ją legendy o Złotej Księżniczce, o Litwince Dobrochnie i rodowych skarbach, choć w ich 

prawdziwość nie wierzył już nikt poza nimi dwiema. Gdy po latach testamentowe rozporządzenia prababci 

wyznaczyły dziewczynę na kolejną Strażniczkę Pamięci, członkowie rodziny odetchnęli z ulgą. Zajęci 

zmaganiami z PRL–owską codziennością nie mieli ochoty troszczyć się o posagowy kufer przywieziony tuż po 

wojnie z Laskowicowa. Nikogo zbytnio nie interesowały złożone w nim  pamiątki oraz  rękopisy książek o  przod- 
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kach autorstwa Barbary z Zarzewskich. Nawet tajemnicza żelazna skrzyneczka, do której klucz zginął dawno 

temu, nie poruszała ich wyobraźni. Jednak zdesperowana Agnieszka z ulgą zanurzyła się w przeszłości, by uciec 

od własnych problemów sercowych. Porządkując kufer, pojęła, że baśnie prababci Krysi były zaledwie wstępem 

do pełnej dramatów historii przodków. Historii, w której miłość i śmierć przeplatały się ze sobą niezmiennie od 

wieków. Czy Agnieszka odkryje wreszcie, co było prawdą, a co zmyśleniem? Jaką niespodziankę przygotowały 

duchy przodków dla swej dziedziczki? Co okaże się prawdziwym skarbem Zarzewskich i Laskowiców?  

 

 

 88. Jeszcze w zielone gramy / Anna H. Niemczynow.- Wydanie 1. w tym formacie.- 

Poznań : Wydawnictwo Filia, 2021. 

(WielkieLitery.pl) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adopcja , Dom dziecka , Dziewczęta , Niepłodność , Rodzice 

adopcyjni , Rodzina , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

Los, splatając drogi tych trojga ludzi, odmieni ich życie w sposób, jakiego żadne z nich nie było w stanie 

przewidzieć. Kiedy po wielu latach prób Edycie i Sewerynowi nie udaje się zostać rodzicami, podejmują decyzję  

o adopcji. Wystarczyło jedno spojrzenie małej Jassi, by wytworzyła się między nimi z pozoru niemożliwa więź. 

Garść wspomnień, jaka pozostała dziewczynce po biologicznej matce, to całe dziedzictwo, które niesie na swoich 

wątłych barkach. Anna H. Niemczynow bierze na warsztat drogę dążenia do rodzicielstwa, na której tak trudno                

o kompromis, i z czułością maluje obraz rzeczywistości, z jaką boryka się wiele par. Prowokuje i skłania do 

przemyśleń, swoim zwyczajem nie podsuwając jednak gotowych odpowiedzi, lecz pozwalając czytelnikom 

samodzielnie zagłębić się w tę piękną i mądrą historię.  

 

 

 89. Kandyd czyli Optymizm / Wolter ; przełożył i przypisami opatrzył Tadeusz 

Żeleński-Boy ; opracowali Wojciech Rzehak, Sylwia Wójtowicz ; [ilustracje Jacek 

Siudak].- Wydanie 3. poprawione.- Kraków : Wydawnictwo Greg, copyright 2016. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wolter (1694-1778). Kandyd czyli Optymizm , Literatura 

francuska , Miłość , Optymizm , Teodycea , Powiastka filozoficzna , Władza , 

Powiastka filozoficzna , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-fr. 

Nowości:  2021-11 

 

Kandyd, czyli optymizm jest satyryczną powiastką filozoficzną napisaną przez Woltera, wybitnego 

przedstawiciela francuskiego Oświecenia. Powiastka charakteryzuje się szybką narracją i pełną zaskakujących 

zwrotów akcją parodiującą powieści przygodowe swojej epoki. Oparta częściowo na faktach historycznych, nie 

stroni od fantastycznych opisów i nieprawdopodobnych wydarzeń. Problematyka powiastki dotyczy losów 

Kandyda, młodego bohatera wychowanego przez preceptora Panglossa w duchu leibnizowskiej filozofii 

optymizmu. Na skutek nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, wychowany w cieplarnianych warunkach Kandyd 

zostaje wygnany ze swojej ojczyzny i tuła się po świecie, gdzie czekają na niego doświadczenia, wystawiające raz 

po raz na próbę jego wiarę w dobroć ludzi i świata. Barwne przygody bohatera są dla Woltera pretekstem do 

poruszenia najważniejszych problemów filozoficznych epoki Oświecenia, przede wszystkim pytania o zło i o 

receptę na życie szczęśliwe. w zderzeniu z ustaloną  racjonalnie wiedzą o życiu. Kandyd, wydany po raz  pierwszy  
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w 1759 roku, okazał się ogromnym sukcesem wydawniczym, wywołując równocześnie międzynarodowy skandal  

i ściągając na siebie w wielu krajach cenzurę. Do dzisiaj uważany jest za jedno z najważniejszych dzieł literatury 

światowej.  

 

 

 90. Kazania sejmowe / Piotr Skarga ; opracowała Katarzyna Duda-Kaptur.- Kraków 

: Wydawnictwo Greg, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Skarga, Piotr (1536-1612). Kazania sejmowe , Kościół 

katolicki , Kazania , Literatura polska , Polityka wewnętrzna , Polska , Kazania , 

Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-82-5 

Nowości:  2021-11 

 

Kazania sejmowe ks. Piotra Skargi są klasyką polskiej publicystyki. Autor - kaznodzieja z czasów Zygmunta III 

Wazy - żywo zainteresowany sytuacją polityczną Rzeczypospolitej wygłaszał swoje kazania na posiedzeniach 

parlamentu. Skomponowane jako przemyślany cykl utworów dają wiarygodny obraz stanu kraju, problemów,                

z którymi się borykano, zagrożeń oraz ukazują przemyślany program polityczny ks. Skargi. Kompozycja Kazań 

nawiązuje do klasycznych oracji - znajdziemy w nich wzorcowe przykłady argumentacji, polemiki, wysuwania 

wniosków i podsumowań. Bogactwo językowe idzie w parze z mnogością poruszanych przez Skargę problemów.  

Książka zawiera pełen tekst lektury. Na końcu książki zamieszczono opracowanie, w którym znajduje się bardzo 

szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie 

zawiera ponadto plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.   

 

 

 91. Każdy nowy dzień / Ewelina Miśkiewicz.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Małżeństwo , Przyjaźń , Uzależnienie (nałóg) , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Ewa wie, że niewiele osób ma tak spokojne i poukładane życie, jak ona. Na co dzień spełnia się w roli żony                    

i matki, a dzięki wsparciu przyjaciółek wiele osób miało szansę dowiedzieć się o talencie, jaki skrywała przed 

światem. I choć pozornie wszystko układa się pomyślnie, kobieta zaczyna odczuwać pustkę. Bezradnie patrzy, jak 

jej związek gaśnie, a w jej serce wkrada się samotność, jakiej nie czuła nigdy dotąd. Gdy Konrad, który zawsze 

otaczał ją opieką, staje się obcy i niedostępny, dotychczasowe radości tracą blask. Szukając bezpiecznej przystani, 

Ewa zaczyna błądzić. To, co początkowo stanowi odskocznię od problemów, pochłania ją bez reszty, a okazyjny 

kieliszek wina przed snem zamienia się w uzależnienie. Jedyną szansą na odzyskanie utraconej równowagi jest 

wsparcie najbliższych. Najpierw jednak trzeba przyznać się do własnej słabości… Kto wyciągnie pomocną dłoń, 

gdy nałóg stanie się silniejszy niż rozsądek? I czy Ewa znajdzie w sobie dość siły, aby walczyć o rodzinę?  
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 92. Kiedy nadejdziesz / Anna Karpińska.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński 

Media, 2021. 

(Kolory szczęścia / Anna Karpińska ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Inwalidztwo , Kobieta , Ludzie bogaci , Marzenia , Osoby z 

niepełnosprawnością , Szczęście , Trudne sytuacje życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

Aleksandra i Jan przez wiele lat bezowocnie starają się o dziecko. Lekarze, mimo szczerych chęci, są bezradni. 

Maria i Władek są rodzicami Kaliny, która po wypadku porusza się na wózku. Pewnego dnia pojawia się szansa, 

że dziewczyna będzie chodzić o własnych siłach. Na operację potrzeba jednak fortuny, która jest poza ich 

zasięgiem. Dla tak zamożnych ludzi jak Jan i Aleksandra taka kwota nie stanowiłaby większego wyzwania. Kiedy 

Aleksandra i Maria spotykają się na swojej życiowej ścieżce, postanawiają wykorzystać okazję na szczęście - dla 

jednej i drugiej rodziny. Zawierają umowę, która wywróci ich świat do góry nogami. Droga, którą świadomie 

wybiorą, okaże się wyboista i pełna niespodzianek. Nie tylko dobrych. Ile warto poświęcić dla osiągnięcia 

szczęścia? Jak dużo trzeba za nie zapłacić? Historia dwóch zdeterminowanych kobiet, które ustabilizowane życie 

kładą na szali swoich pragnień.  

 

 

93. Kim Jiyoung urodzona w 1982 / Cho Nam-joo ; z języka angielskiego przełożyła 

Joanna Sobesto.- Dodruk, dodruk 2.- Kraków : Mando - Wydawnictwo WAM, 

copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cho, Nam-joo (1978- ) , Chorzy na depresję , Feminizm , 

Kobieta , Małżeństwo , Relacje międzyludzkie , Seksizm , Korea Południowa , 

Powieść autobiograficzna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-inne 

Nowości:  2021-11 

 

Kim Jiyoung urodziła się jako dziewczynka, choć rodzice chcieli chłopca. Kim Jiyoung jest córką, więc jest 

gorsza od swojego brata. Kim Jiyoung jest wzorową studentką, ale nie może odbyć stażu. Kim Jiyoung ma 

najlepsze wyniki w pracy, jednak nie dostaje awansu. Kim Jiyoung jest matką, więc musi porzucić karierę 

zawodową. Kim Jiyoung jest kobietą. Moja historia jest zwyczajna. Mieszkam w Korei Południowej. Jestem żoną, 

matką. Pracuję w dużej korporacji pełnej szpiegowskich kamer w damskich toaletach. Mężczyznom to nie 

przeszkadza, więc nikt się tym nie przejmuje. Jako pełnoetatowa mama muszę zrezygnować z pracy i zająć się 

domem, bo w oczach mężczyzn to obowiązek kobiety. Tak też zrobię. Rzeczywistość jednak okazuje się dla mnie 

trudniejsza i wpadam w pułapkę. Czy mam taki sam problem jak Ty? Powieść, która wywołała międzynarodową 

dyskusję o prawach kobiet na całym świecie.  

 

94. Klejnoty miłości / Roma J. Fiszer.- Warszawa : Wydawnictwo Edipresse, copyright 

2021. 

(Edipresse Książki) 

(Wielkie Litery.pl) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kradzież , Miłość , Spadek , Śledztwo i dochodzenie , 

Wycieczki , Francja , Gdańsk (woj. pomorskie) , Kraków (woj. małopolskie) , Powieść 

obyczajowa 
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      Sygnatura:  WG-pol. 

      Nowości:  2021-11 

 

Max i Eliza nie potrafią zdefiniować uczucia, które ich łączy. Starają się być ze sobą jak najwięcej, ale większość 

czasu zabiera sprawa kuferka z wiśniowego drewna, który Max przywiózł z Ameryki jako spadek dla Anny. 

Zawiera on cenne klejnoty i stare dokumenty sięgające czasów Kazimierza Wielkiego, odnoszące się do 

przypisywanego królowi romansu z Esterą Małach. Anna uznaje, że zawartość kuferka należy uznać za polski 

skarb narodowy i decyduje się przekazać go do Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu aktem darowizny. 

Podczas przewożenia skarbu z Gdańska do Krakowa samochód wynajętej przez bank firmy ochroniarskiej ulega 

katastrofie. Przewożone w jego sejfie skarby znikają. Wkrótce rozpoczyna się śledztwo. W oczekiwaniu na jego 

wyniki Eliza, dla której są to ostatnie wakacje przed rozpoczęciem pracy, wyjeżdża z Maxem na wycieczkę do 

Francji. Problem klejnotów na chwilę dla nich znika. Są tylko oni, ich uczucie i cudowne zamki w dolinie Loary. 

Co z tego wyniknie?  

 

 

 95. Konrad Wallenrod / Adam Mickiewicz ; opracował Wojciech Rzehak ; 

[ilustracje Lucjan Ławnicki].- Wydanie 4. uzupełnione.- Kraków : Wydawnictwo 

Greg, 2021. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mickiewicz, Adam (1798-1855). Konrad Wallenrod , 

Wallenrod, Konrad (?-1393) , Krzyżacy , Literatura polska , Patriotyzm , Powieść 

poetycka , Rycerstwo , Zdrada , Zemsta , Zamek w Malborku , Litwa , Powieść 

poetycka , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-821.162.1-1 

Nowości:  2021-11 

 

"Konrad Wallenrod" to powieść poetycka autorstwa Adama Mickiewicza. Wieszcz posłużył się akcją toczącą się 

w średniowieczu, aby ukazać problemy z polskim patriotyzmem. Krzyżacy dążą do zniewolenia Litwy. Jednak to 

właśnie w zakonie dojrzewa mściciel, który pokona najeźdźcę. Czuwa nad nim litewski poeta i śpiewak - 

wajdelota Halban. Dzięki jego przewodnictwu Alf decyduje się na ucieczkę od swoich dręczycieli, następnie 

rezygnuje z osobistego szczęścia, porzuca żonę, wraca do zakonu jako Konrad Wallenrod i mści krzywdy 

wyrządzone ojczyźnie. Od nazwiska Konrada Wallenroda pochodzi popularne pojęcie wallenrodyzmu - oznacza 

ono sytuację, w której ktoś mający szlachetny cel posługuje się podstępem lub zdradą. Książka zawiera pełen tekst 

lektury. Na końcu książki zamieszczono opracowanie, w którym znajduje się bardzo szczegółowe streszczenie 

oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie zawiera ponadto plan 

wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.   

 

 

 96. Kordian : część pierwsza trylogii : spisek koronacyjny / Juliusz Słowacki ; 

opracowali Wojciech Rzehak, Honorata Liszka.- Wydanie 5. zaktualizowane.- 

Kraków : Wydawnictwo Greg, 2021. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kordian (postać fikcyjna) , Mikołaj I (cesarz Rosji ; 1796-

1855) , Słowacki, Juliusz (1809-1849). Kordian , Dojrzewanie , Dramat romantyczny 

, Literatura polska , Spisek , Dramat romantyczny , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-821.162.1-2 

Nowości:  2021-11 
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Polska pod jarzmem cara - zbrodniarza. Patrioci planują na niego zamach. Jeden z nich, tajemniczy młodzieniec  

w masce, podejmuje się zabić znienawidzonego tyrana. Wpisuje się tym samym w krąg działań, które zaplanował 

szatan u progu kolejnego stulecia. Czy mu się powiedzie? Czy ma na tyle odwagi, by działać na rzecz własnego, 

zniewolonego i upokorzonego narodu? A może Kordian, bo o nim tu mowa, jest zbyt słaby? Książka zawiera 

pełen tekst lektury. Na końcu książki zamieszczono opracowanie, w którym znajduje się bardzo szczegółowe 

streszczenie oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie zawiera 

ponadto plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.   

 

 

97. Kraina spełnionych życzeń / Joanna Szarańska.- Poznań : Czwarta StronaGrupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Boże Narodzenie , Relacje międzyludzkie , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Szepnij życzenie – może akurat spełni się w ten świąteczny czas, gdy wszystko jest możliwe! Jak co roku, wraz              

z początkiem grudnia, rozpoczynają się przygotowania do świąt. Nie inaczej jest w miasteczku, gdzie znajduje się 

znany sklepik – Kraina Zeszłorocznych Choinek. Jego wnętrze wypełnia zapach imbirowych ciasteczek oraz 

świąteczna magia. Mieszkańcy chętnie odwiedzają to miejsce, jednak zajęci swoimi sprawami nie dostrzegają 

tego, co najważniejsze. Pojawienie się nieznajomego, który otwiera stragan z ozdobami na świątecznym 

kiermaszu, jeszcze bardziej ich dzieli. A przecież zbliża się czas spotkań i wspólnej radości… Czy świąteczna 

magia zadziała i tym razem? Jak zareagują mieszkańcy na zaproszenia, które znajdą na progach swoich domów? 

Ile życzeń spełni się w te święta?  

 

 

 98. Kresowa miłość / Beata Agopsowicz.- Poznań : Wydawnictwo Replika, 

copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Ormianie , Pamięć 

autobiograficzna , Relacja romantyczna , Wybory życiowe , Kresy wschodnie 

Rzeczypospolitej , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Opowieść o tym, jak historia potrafi splątać ludzkie losy i zadrwić z tych, którzy próbują nią manipulować.                  

W 1924 roku mała ormiańska dziewczynka, Marysia Amirowicz, musi opuścić ukochane Kuty. Wraz z rodziną 

przenosi się do Stanisławowa, a po kilku latach rozpoczyna studia we Lwowie, gdzie, choć jeszcze o tym nie wie, 

czeka miłość jej życia – przystojny student chemii, Antoni. Sielankę i szczęście zakochanych burzy wojna 

Czterdzieści lat później w życie starej i schorowanej Marii Amirowicz wkracza jej bratanica, Dorota, którą 

staruszka traktuje jak córkę i opowiada jej całe swoje życie, nie kryjąc rozgoryczenia i żalu do losu. Nastaje rok 

2013. Dagmara, nauczycielka matematyki, poznaje w Krośnie młodego inżyniera, Adama i zakochuje się w nim              

z wzajemnością. Młodzi planują wspólną przyszłość, ale właśnie wtedy postanawia wtrącić się przeszłość…  
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 99. Krew z krwi / Przemysław Piotrowski.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 

copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko chore , Ojcowie i synowie , Pisarze , Zabójstwo , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Gdy pewnego ranka policjanci z wydziału zabójstw pukają do jego drzwi, Daniel Adamski nie wydaje się 

zaskoczony. Zaniepokojony, zestresowany, zdenerwowany - tak. Ale tej wizyty akurat się spodziewał. W końcu to 

dopiero pierwszy raz, kiedy ktoś zabił człowieka dokładnie tak, jak Adamski opisał to w jednej ze swoich książek. 

Daniel Adamski jest nie tylko autorem kryminałów. To przede wszystkim samotny ojciec wychowujący 

śmiertelnie chorego Leosia. Kiedy los uśmiecha się do nich w najbardziej szkaradny sposób, zsyłając mordercę 

psychopatę, Adamski postanawia zrobić wszystko, by uratować syna. Tego dnia rozpoczyna się przewrotna gra 

między policją, pisarzem i jego najbardziej zabójczym fanem…   

 

 

 100. Król Edyp / Sofokles ; przełożył Kazimierz Morawski ; opracowali Wojciech 

Rzehak, Katarzyna Duda-Kaptur ; [ilustracje Jolanta Adamus Ludwikowska].- 

Wydanie 3. zaktualizowane.- Kraków : Wydawnictwo Greg, 2021. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sofokles (ok. 496-406 p.n.e.). Król Edyp , Edyp (postać 

mitologiczna) , Kazirodztwo , Literatura grecka , Matki i synowie , Ojcobójstwo , 

Przepowiednie , Tragedia , Władcy , Teby (Grecja) , Tragedia , Lektura z 

opracowaniem 

Sygnatura:  WG-82-2 

                                  Nowości:  2021-11 

 

Czy człowiek jest panem swego losu, czy też może to przeznaczenie rządzi naszym życiem? Twórcy starożytnej 

tragedii greckiej nie mieli co do tego wątpliwości. Los Edypa, który chcąc uciec przeznaczeniu, krok po kroku 

realizował słowa wyroczni, jest dobitnym świadectwem na to, że od własnego losu uciec nie można. Wzorowy 

władca, kochający mąż i ojciec, którego spotykamy na początku tragedii, na końcu zamienia się w złamanego 

cierpieniem kazirodcę, przeklętego przez bogów i ludzi. Książka zawiera pełen tekst lektury. Na końcu książki 

zamieszczono opracowanie, w którym znajduje się bardzo szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, 

ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie zawiera ponadto plan wydarzeń, wnikliwie 

wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.  

 

 

101. Krótka rozprawa... / Mikołaj Rej ; opracował Wojciech Rzehak ; [ilustracje 

Jacek Siudak].- Kraków : Wydawnictwo Greg, copyright 2012. 

(Lektury Grega) 

 

Hasła przedmiotowe:  Rej, Mikołaj (1505-1569). Krótka rozprawa między trzema 

osobami panem, wójtem i plebanem , Chłopi , Dialog , Duchowieństwo , Literatura 

polska , Szlachta , Polska , Dialog , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-821.162.1-1 

Nowości:  2021-11 
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"Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem" to dzieło wybitnego renesansowego 

twórcy, Mikołaja Reja, mające formę dialogu. Utwór, ze względu na poruszaną tematykę - współczesną autorowi, 

obyczajową, społeczną i polityczną, można zaliczyć do publicystki. Poetycki dialog ukazuje panujący za czasów 

Reja konflikt między szlachtą, chłopstwem i duchowieństwem. Rej przywołuje najbardziej palące problemy 

swoich czasów: pogoń za urzędami, przekupność sądów, zbytnie obciążenie chłopów podatkami, hulaszczy tryb 

życia szlachty. Wszystko to ujęte zostało charakterystycznym dla dojrzałej twórczości Mikołaja Reja plastycznym 

językiem, świetnie oddającym współczesną mu mowę potoczną. Książka zawiera pełen tekst lektury. Na końcu 

książki zamieszczono opracowanie, w którym znajduje się bardzo szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, 

ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie zawiera ponadto plan wydarzeń, wnikliwie 

wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.   

 

 

 102. Krzyż Pański / Leszek Herman.- Warszawa : Muza Warszawskie Wydawnictwo 

Literackie, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Archiwa , Dziadkowie i wnuki , Poszukiwanie skarbów , 

Sekrety rodzinne , Spadek , Europa , Londyn (Wielka Brytania) , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

Dwa stare kufry z tajemniczym dopiskiem „IIWW 45-47 POLAND”, znalezione przypadkiem w piwnicy 

brytyjskiego Archiwum Narodowego, zapoczątkują śledztwo, które obejmie pół Europy. Co kryje się w ich 

wnętrzu? George O’Malley, pracownik Archiwum Narodowego Wielkiej Brytanii, odlicza miesiące do emerytury. 

Wie już jednak, że ostatnie tygodnie w pracy będą bardzo intensywne. Jego przełożeni oczekują, że jeszcze przed 

odejściem rozpocznie inwentaryzację dokumentów pochodzących z pierwszych lat po drugiej wojnie światowej. 

Wśród regałów pełnych starych faktur i nikomu niepotrzebnych papierzysk znajduje tajemnicze kufry należące do 

Billa Bentincka, ambasadora Jej Królewskiej Mości Polsce w latach 1945-1947. Ich zawartość prowokuje 

mnóstwo pytań, na które nie ma jednak odpowiedzi. W kufrach znajdują się przede wszystkim oprawione w skórę 

księgi i teki pełne dokumentów. O’Malley szybko orientuje się, że ma do czynienia z rodzinnym archiwum, 

którego ostatnią właścicielką była hrabina Elżbieta Radecka-Mikuliczowa. Jej spadkobierczynią jest mieszkająca 

w podszczecińskim Dalewie Anna Fleming. Ona i jej wnuczka Karen próbują odszyfrować tajemniczy testament 

hrabiny. Gdzie znajduje się trzecia skrzynia, zaginiona, ale wspomniana w testamencie? Czy potomkom hrabiny 

uda się odnaleźć skarb z czasów Napoleona? I kim są tajemniczy ludzie także biorący udział w wyścigu po 

spadek? W walce o zaginioną fortunę będą gotowi posunąć się do ostateczności... Od Francji przez Szczecin aż po 

Kresy Wschodnie - śledztwo, które prowadzą spadkobiercy hrabiny Radeckiej-Mikuliczowej, obejmie pół 

kontynentu i kilkaset lat europejskiej historii.  

 

 

103. Krzyżacy / Henryk Sienkiewicz ; opracowały Barbara Włodarczyk, Mirosława Muniak ; 

[ilustracje Jolanta Adamus Ludwikowska].- Wydanie 3. zaktualizowane.- Kraków : 

Wydawnictwo Greg, 2019. 

(Lektury Grega) 

 

Hasła przedmiotowe:  Sienkiewicz, Henryk (1846-1916). Krzyżacy , Krzyżacy , 

Bitwa pod Grunwaldem (1410) , Rycerze , Literatura polska , Powieść historyczna , 

Polska , Powieść historyczna , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-11 
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W tynieckiej gospodzie „Pod Lutym Turem” dwaj rycerze z Bogdańca, Maćko i jego synowiec, młodziutki 

Zbyszko, spotykają się z dworem księżnej Anny Danuty. Zbyszko od pierwszego wejrzenia zakochuje się w jednej 

z dwórek księżnej, Danusi. Nie spodziewa się, jak bardzo dziewczyna zostanie skrzywdzona przez Krzyżaków, 

jeszcze nie wie, że w wielkiej wojnie z Zakonem, która wkrótce się rozegra on, Zbyszko, weźmie udział również  

z osobistych powodów.  

 

 

 104. Księga dwóch dróg / Jodi Picoult ; przełożyła Magdalena Moltzan-Małkowska.- 

Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Badania archeologiczne , Egiptologia , Kobieta , Miłość , 

Śmierć , Wybory życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Dawn Edelstein zna się na śmierci jak mało kto. Jest doulą od umierania, która pomaga ludziom oswoić się z tym, 

co nieuniknione i uporządkować długo odkładane sprawy. Przed laty postawiła swoje życie do góry nogami: 

porzuciła pasję, karierę i miłość, aby w obliczu rodzinnej tragedii rozpocząć wszystko od nowa. Ale przychodzi 

dzień, kiedy znowu staje na rozdrożu: oto sama musi zmierzyć się z własną śmiertelnością, podjąć decyzje, które 

mogą zaważyć na jej dalszych losach i zadać sobie pytania, których sama dotąd unikała. Co ciekawe – w momen-

cie granicznym Dawn nie myśli wcale o mężu, ale o dawnej miłości - egiptologu i archeologu Wyatcie 

Armstrongu. Zszokowana własną postawą postanawia wrócić do Egiptu, by kontynuować przerwane niegdyś 

badania nad Księgą Dwóch Dróg - najstarszym na świecie przewodnikiem po zaświatach - ale również po to, by 

odszukać Wyatta. Czy całe nasze życie zależy od podejmowanych przez nas decyzji, czy też nieuchronnie rządzi 

nami przeznaczenie? Czy dokonując takich, a nie innych wyborów, jesteśmy w ogóle w stanie wpływać na nasz 

los? A może jest on jednak zapisany w gwiazdach? Jak wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy podążyli całkiem 

inną ścieżką i czy czasem możemy wrócić do punktu wyjścia, bogatsi o zdobyte doświadczenia?  

 

 

 105. Księga tęsknot / Sue Monk Kidd ; przełożył Łukasz Małecki.- Kraków : 

Wydawnictwo Literackie, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jezus Chrystus , Historia alternatywna , Kobieta , 

Małżeństwo , Palestyna (region) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-11 

 

 

Długo wyczekiwana nowa książka autorki światowych hitów – Sekretne życie pszczół i Czarne skrzydła, które 

przez wiele tygodni zajmowały pierwsze miejsca listy bestsellerów „New York Timesa”. Na imię mi Ana. Byłam 

żoną Jezusa z Nazaretu, syna Józefa. Nazywałam go Ukochanym, a on mnie Małym Grzmotem, zawsze się przy 

tym śmiejąc. Twierdził, iż kiedy spałam, rozlegało się we mnie dudnienie, niczym dźwięk pioruna dolatujący                 

z dalekiej doliny Nahal Zippori lub jeszcze odleglejszej Jordanii. Nie wątpię, że naprawdę coś słyszał. Odkąd 

sięgam pamięcią, gnieździły się we mnie tęsknoty, które wzbierały jak nokturny, mącące swymi dźwiękami ciszę 

nocy. Tak rozpoczyna się opowieść Any. Młodej Żydówki z zamożnej rodziny, blisko związanej z dworem 

tetrarchy Heroda Antypasa. Jej los dyktują mężczyźni i tradycje, a przekleństwem nastolatki jest pęd do wiedzy, 

który nie pozwala się jej podporządkować. Przemożną chęć do wyrażania  swoich  myśli i spisywania  losu  kobiet  
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pielęgnuje w dziewczynie ciotka Yaltha, uczona siostra jej ojca, która po latach banicji powróciła w tajemnicy na 

łono rodziny Brutalny męski świat zmusza Anę do ucieczki. Dziewczyna rozpoczyna własną podróż przez życie, 

spisując pomijaną w oficjalnych przekazach historię kobiet początku naszej ery. Jej droga rozpoczyna się w 16 

roku w Seforis, a kończy w 60 roku w Egipcie. Księga tęsknot przedstawia, z kobiecej perspektywy, wydarzenia 

znane z Nowego Testamentu. To poruszająca, hipnotyzująca powieść, napisana z rozmachem i jednocześnie 

szacunkiem do religii chrześcijańskiej, ukazująca ludzką twarz Jezusa z Nazaretu i jego życie z Aną.  

 

 

 106. Kucharka z Castamar / Fernando J. Múñez ; tłumaczenie Joanna Ostrowska.- 

Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Kobieta , Kucharze , Miłość , Spisek , Zdrada , 

Hiszpania , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-hiszp. 

Nowości:  2021-11 

 

 

Dostatnie życie Clary Belmonte przerywa tragiczna śmierć jej ojca. Zrozpaczona i pozbawiona protekcji młoda 

dziewczyna zostaje rzucona we wrogi świat. W XVIII-wiecznej Kastylii życiem kobiet rządzą namiętności 

mężczyzn. Nawet arystokratki padają ofiarami ich bezlitosnych gier, a los wymaga od kobiet niewiarygodnej siły. 

Ale Clara ma wyjątkowy talent. Jest pasją jest kuchnia, a dania, które gotuje, zniewalają zmysły. Gdy dziewczyna 

zostaje zatrudniona jako pomoc kuchenna w posiadłości Castamar, wie, że to dla niej szansa, by zawalczyć                    

o siebie. Tymczasem serce księcia Castamar od dawna czeka, by ktoś je obudził. Odkąd mężczyzna stracił 

ukochaną żonę, pokryło się lodem, a on sam, pogrążony w apatii, prawie nie opuszcza swych pokoi. Gdy książę 

Diego po raz pierwszy próbuje dań swojej kucharki, budzą się jego uśpione zmysły. Również w sercu Clary ów 

tajemniczy mężczyzna wyzwala ciepło, którego nigdy dotąd nie zaznała. I na które nie może sobie pozwolić. Do 

czego doprowadzi subtelna gra gestów i spojrzeń, która wkrótce się między nimi rozpocznie? Obecność pięknej 

kucharki burzy pozorny spokój Castamar. Posiadłość stopniowo zamienia się w kłębowisko intryg, zdrad                        

i sekretów. A to tylko preludium do śmiertelnie niebezpiecznej burzy, która wkrótce ma się przez nią przetoczyć. 

Czy Clara zdoła się ocalić, gdy znajdzie się w sercu wydarzeń? Co się stanie, gdy między nią a księciem zrodzi się 

uczucie, od którego nie ma odwrotu?  

 

 

 107. Kufer tajemnic / Anna Bichalska.- Warszawa : Harper Collins Polska, copyright 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Rodzina , Tajemnica , Błękitny Brzeg (woj. 

zachodniopomorskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Magdalena odkrywa na strychu zakurzony i zapomniany kufer. W środku znajduje list od dawno zmarłej matki. 

Okazuje się, że kufer niegdyś należał do Stefanii – młodej kobiety, która zaginęła w 1937 roku i nigdy jej nie 

odnaleziono. O samej Stefanii nie wiadomo prawie nic. Kim tak naprawdę była tajemnicza kobieta? Próbując 

odkryć tajemnicę zniknięcia Stefanii, Magdalena wyjeżdża z córeczką na wakacje do pobliskich Błękitnych 

Brzegów. Czy mimo wielu lat, które upłynęły, rzeczy z kufra pomogą jej natrafić na jakiś ślad? Na odkrycie czeka  
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też sekret jej matki. Zaginięcie Stefanii to bowiem tylko część o wiele bardziej skomplikowanej historii, a stary 

kufer skrywa wiele tajemnic.  

 

 

 108. Kukły / Maciej Siembieda.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Krypty , Prokuratorzy , Tajemnica , Tajne 

organizacje , Polska , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Jakub Kania dostaje prywatne zlecenie od niemieckiej dziennikarki: ma rozwikłać zagadkę pożaru, który tuż przed 

wybuchem wojny strawił jedną z najwspanialszych rezydencji magnackich na Śląsku. Sprawa ta powiązana jest                 

z makabrycznym odkryciem w tamtejszym kościele a wiedzie ku Freudenkreis, działającej do dziś elitarnej 

organizacji zrzeszającej zaufanych ludzi Heinricha Himmlera. Kania podejmuje trop, który prowadzi go ku 

tajemnicom niemieckich okultystów, działalności specjalnej jednostki dokumentującej sekrety czarownic oraz ku 

poszukiwaniom korzeni aryjskiej rasy. Ale stawka w śmiertelnie niebezpiecznej grze, w którą uwikłał się Jakub 

Kania, jest znacznie cenniejsza... „Kukły” to - jak zwykle u Macieja Siembiedy - mistrzowsko spleciony warkocz 

prawdy i fikcji trzymający w napięciu od pierwszej do ostatniej strony. Historia, wzbogacona o emocjonujący 

wątek romansu polskiego prokuratora i dziennikarki „Die Zeit”, wciąga we wspaniałą, czytelniczą przygodę                   

a jednocześnie dotyka jednej z naszych odwiecznych tęsknot.  

 

 

 109. Kurs na śmierć / Wojciech Wójcik.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 

copyright 2021. 

 

 

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

fikcyjna) , Policja , Samobójstwo , Szkolenie zawodowe , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

Na terenie największej szkoły policyjnej kraju dochodzi do brutalnego zabójstwa. Ofiarą jest okryty złą sławą 

komendant, a pierwszą wskazówką dla śledczych - zdjęcie pięknej dziewczyny z jego portfela. Wkrótce potem               

z okna swojego mieszkania w modnej warszawskiej dzielnicy wypada Olga Burzyńska. Samobójstwo? Wątpli-

wości wzbudza jej skrzynka mailowa. Trzydziestolatka wysyłała zamordowanemu komendantowi erotyczne 

wiadomości, a dzień po jego śmierci była widziana w okolicach miejsca zbrodni. Policja traktuje tę sprawę 

priorytetowo. Do grupy śledczej zostaje włączony Paweł Łukasik - dawny as komendy głównej, przed trzema laty 

przeniesiony dyscyplinarnie na prowincję. Równolegle zabójcy szuka młodziutka kursantka Agnieszka Jamróz, 

chcąca pozbyć się łatki ofermy. Oboje odkrywają, że pod osłoną nocy w akademii dochodziło do dramatycznych 

wydarzeń. Wśród kursantów i wykładowców są osoby, które zrobią wszystko, by prawda nie wyszła na jaw.  
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110. Lalka / Bolesław Prus ; opracowały Anna Popławska, Katarzyna Duda-Kaptur ; 

[ilustracje Jolanta Adamus Ludwikowska].- Wydanie 4. rozszerzone.- Kraków : 

Wydawnictwo Greg, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prus, Bolesław (1847-1912). Lalka , Arystokracja , Awans 

społeczny , Elita społeczna , Femme fatale , Handlowcy , Literatura polska , Miłość , 

Powieść obyczajowa , Społeczeństwo , Ziemiaństwo , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść obyczajowa , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

Stanisław Wokulski jest warszawskim kupcem galanteryjnym, człowiekiem pracowitym, uczciwym i zdolnym, 

którego życie uczuciowe przebiega spokojnie do czasu, gdy poznaje piękną szlachciankę Izabelę Łęcką. 

Dziewczyna o urodzie anioła staje się odtąd dla niego ideałem, spełnieniem marzeń, celem i sensem życia. Dla 

niej dokonuje szeregu działań, które pozwalają mu znaleźć się w jej towarzystwie, a z czasem nawet zdobyć jej 

rękę. Czy jednak Izabela jest warta tych starań? Jaką motywacją się kieruje? Czy taka historia może zakończyć się 

szczęśliwie? Zapraszamy do lektury jednej z najlepszych polskich powieści realistycznych! Książka zawiera pełen 

tekst lektury. Na końcu książki zamieszczono opracowanie, w którym znajduje się bardzo szczegółowe stresz-

czenie oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie zawiera ponadto 

plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.   

 

 

 111. Lilla Weneda : tragedia w pięciu aktach / Juliusz Słowacki ; opracowanie Maria 

Zagnińska ; [ilustracje Elwiro Michał Andriolli].- Kraków : Wydawnictwo Greg, 

2021. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Słowacki, Juliusz (1809-1849). Lilla Weneda , Literatura 

polska , Tragedia , Wenedowie (lud starożytny) , Wojna , Gopło (woj. kujawsko-

pomorskie ; jezioro) , Lektura z opracowaniem , Tragedia 

Sygnatura:  WG-821.162.1-2 

Nowości:  2021-11 

 

Trwa śmiertelny bój między plemionami Wenedów a najeźdźcami - Lechitami. W ręce okrutnej władczyni 

Lechitów, Gwinony, dostaje się król Wenedów, Derwid, i jego magiczna harfa, która ma moc ocalenia skazanego 

na zagładę narodu. Córka Derwida, Lilla Weneda, staje z Gwinoną do przedziwnego pojedynku o życie ojca, 

którego musi ocalić trzy razy, aby uzyskać dla niego wolność. W tle tych dramatycznych wydarzeń siostra Lilli, 

natchniona wieszczka Roza Weneda, prorokuje rzeczy straszne i niezrozumiałe, a święty mnich stara się zmienić 

przeznaczenie, ale przybywa za późno... Książka zawiera pełen tekst lektury. Na końcu książki zamieszczono 

opracowanie, w którym znajduje się bardzo szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie 

przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie zawiera ponadto plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problema-

tykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.   
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 112. Lista śmierci / Jack Carr ; przełożył Bartłomiej Nawrocki.- Warszawa : 

Wydawnictwo Czarna Owca, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  James Reece (postać fikcyjna) , Navy SEALs , Komandosi , 

Dowodzenie (wojsko) , Siły specjalnego przeznaczenia , Zemsta , Afganistan , 

Powieść polityczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-11 

 

Afganistan. Oficer elitarnej formacji Navy SEALs, James Reece, dowodzi operacją prowadzoną pod osłoną nocy. 

Gdy jego oddział wpada w zasadzkę, Reece jest jednym z dwóch ocalałych. Jako dowódca zostaje obarczony winą 

za największe niepowodzenie w historii amerykańskich sił specjalnych. W dniu powrotu do Stanów Zjednoczo-

nych żołnierz, który uczestniczył razem z nim w feralnej operacji, popełnia samobójstwo. Jednak żadna z tych 

tragedii nie może mierzyć się z tym, co zastanie we własnym domu. Doprowadzony do ostateczności odkrywa, że 

ma tylko jeden powód, by żyć dalej – zemstę. Jack Carr – emerytowany oficer Navy SEALs. W ciągu dwudziestu 

lat spędzonych w jednej z najbardziej elitarnej formacji operacji specjalnych na świecie dowodził w walkach na 

południowych Filipinach oraz w Iraku i Afganistanie. W książkach korzysta z własnych doświadczeń, emocji                  

i przeżyć.  

 

 

 113. Ludzie bezdomni / Stefan Żeromski ; opracowały Anna Popławska, Honorata 

Liszka ; [ilustracje Jolanta Adamus Ludwikowska].- Wydanie 4. rozszerzone.- 

Kraków : Wydawnictwo Greg, 2021. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Żeromski, Stefan (1864-1925). Ludzie bezdomni , Lekarze , 

Literatura polska , Powieść obyczajowa , Praca społeczna , Zabór rosyjski , Powieść 

obyczajowa , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

Stefan Żeromski opisuje Tomasza Judyma, młodego lekarza. Akcja powieści toczy się pod koniec XIX wieku                  

i obrazuje jedną z głównych idei pozytywizmu - pracę społecznikowską. W imię dobra ogółu Judym ciężko 

pracuje, by zostać lekarzem i nieść pomoc najbardziej potrzebującym. Kiedy powraca z praktyki w Paryżu, 

odkrywa, że mimo chęci i poświęcenia nie jest w stanie poprawić losu najuboższych. Obejmuje posadę lekarza    

w sanatorium, ale jego ideały nie pozwalają o sobie zapomnieć. Tomasz Judym jeszcze w Paryżu poznaje Joannę 

Podborską. Kiedy spotyka ją ponownie w Cisach, zakochuje się. Związek z kochającą go kobietą budzi jednak 

wiele rozterek. Czy ma prawo się udać, kiedy Judym czuje tak silne powołanie do walki z uwłaczającymi 

godności człowieka warunkami życia biedoty? Książka zawiera pełen tekst lektury. Na końcu książki 

zamieszczono opracowanie, w którym znajduje się bardzo szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, 

ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie zawiera ponadto plan wydarzeń, wnikliwie 

wyjaśnioną problema-tykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.   
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 114. Lustro w śniegu / Monika Sawka.- Gdynia : Wydawnictwo Novae Res, copyright 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Góry , Relacje międzyludzkie , Tajemnica , Zabawa 

sylwestrowa , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Czy odważysz się zajrzeć w lustro swego serca? To miała być wyjątkowa impreza sylwestrowa – w gronie 

znajomych sprzed lat i otoczeniu niesamowitych górskich pejzaży. Jednak od momentu, gdy Anna przyjmuje 

zaproszenie na wyjazd, ma same złe przeczucia. I rzeczywiście, intuicja jej nie zawodzi – dziewczyna zostaje 

uwięziona z grupą dawnych przyjaciół w górskiej chacie, bez prądu i zapasów jedzenia. Jak na złość brak też 

zasięgu komórkowego, więc nie ma co liczyć na pomoc z zewnątrz. Z godziny na godzinę napięcie narasta,            

a strach, złość i frustracja przyćmiewają zdrowy rozsądek. Niespodziewanie wśród uczestników wyjazdu pojawia 

się tajemniczy wędrowiec, który zdaje się nie mieć przyjaznych zamiarów. Wkrótce wszyscy będą musieli 

wybierać: albo bierne czekanie na pomoc, albo ryzykowna podróż przez zasypane śniegiem górskie szlaki. Jedno 

jest pewne – te kilka dni zmieni ich na zawsze… 

 

 

 115. Łagodna : opowiadanie fantastyczne / Fiodor Dostojewski ; przełożył Zbigniew 

Podgórzec ; opracowała Katarzyna Duda-Kaptur.- Kraków : Wydawnictwo Greg, 

2021. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dostojewski, Fiodor (1821-1881). Łagodna , Cierpienie , 

Literatura rosyjska , Małżeństwo , Opowiadania i nowele psychologiczne , 

Toksyczne związki , Petersburg (Rosja) , Opowiadania i nowele psychologiczne , 

Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-ros. 

            Nowości:  2021-11 

 

"Łagodna" to jedno z najciekawszych opowiadań Fiodora Dostojewskiego. To historia mężczyzny, który powoli 

dochodzi do bolesnej prawdy o samym sobie i swoim życiu. Głębokie studium psychologiczne człowieka 

doświadczonego przez życie, który swoim postępowaniem doprowadza do tragedii. Książka zawiera pełen tekst 

lektury. Na końcu książki zamieszczono opracowanie, w którym znajduje się bardzo szczegółowe streszczenie 

oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie zawiera ponadto plan 

wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.   

 

 

 116. Madame Blanche / Małgorzata Matwij.- Gdynia : Wydawnictwo Novae Res - 

Zaczytani, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Komunikacja internetowa , Relacje miedzyludzkie 

, Samopoznanie , Stereotyp , Wybory życiowe , Afryka , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 
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To, kim jesteś naprawdę, dostrzeżesz w oczach innego człowieka. 45-letnia Anna czuje się kobietą pod wieloma 

względami spełnioną, a jednak coraz częściej towarzyszy jej myśl, że otacza ją emocjonalna próżnia. Odskocznią 

dla bezbarwnej codzienności są rozmowy, które prowadzi z poznanymi przez Internet mężczyznami. Kiedy los 

stawia na jej drodze Tomsy’ego, chłopaka z Wybrzeża Kości Słoniowej, Anna nie podejrzewa, że będzie to 

pierwszy impuls do zmiany poglądów i sposobu postrzegania siebie samej. Nigdy wcześniej bowiem kwestie 

rasizmu, imigrantów czy niesienia pomocy potrzebującym nie dotyczyły jej w tak bezpośredni sposób. By 

skonfrontować swoje wyobrażenia z rzeczywistością, kobieta postanawia ruszyć do Afryki. Ale wcześniej będzie 

musiała zmierzyć się z tkwiącymi od lat w jej głowie stereotypami…  

 

 

 117. Maestro / Justyna Mietlicka.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Kompozytorzy , Mobbing , Oskarżenie , 

Relacje międzyludzkie , Sekrety rodzinne , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Kiedy w filharmonii trwa bożonarodzeniowy koncert, w mieszkaniu kilka ulic dalej Sławka ratuje życie 

wiolonczelistce Alicji. Alicja niechętnie dzieli się bolesnymi wspomnieniami, Sławka jest więc zmuszona sama 

zanurzyć się w jej przeszłości. Koneser muzyki klasycznej, miętowych czekoladek i pięknych kobiet – maestro 

Jerzy Majer – jest u szczytu kariery. I właśnie wtedy wybucha skandal. Oskarżenie przeciwko niemu nie pozostaje 

bez wpływu na całą rodzinę. Grażyna robi wszystko, żeby bronić dobrego imienia męża. Dorosłe już dzieci 

pierwszy raz mają sposobność lepiej się poznać i całkiem dobrze się bawią, łamiąc przy okazji prawo. Sprawą żyją 

wszystkie dzienniki i portale internetowe w kraju. Proces wydaje się nieuchronny. Jednak im bardziej się zbliża, 

tym więcej wątpliwości mają te osoby, które wcześniej były pewne swojego stanowiska. Czy maestro znów stanie 

na scenie? Jaki sekret skrywa Alicja? Jak daleko posunie się Grażyna, żeby chronić rodzinę? 

  

 

 118. Makbet / William Szekspir ; przełożył Józef Paszkowski ; opracowali Wojciech 

Rzehak, Katarzyna Duda-Kaptur ; [ilustracje Jonasz Porywczy].- Wydanie 4. 

rozszerzone.- Kraków : Wydawnictwo Greg, copyright 2020. 

(Lektury) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Makbet (król Szkocji ; ok. 1005-1057) , Shakespeare, 

William (1564-1616). Makbet , Literatura angielska , Poczucie winy , Tragedia , 

Władcy , Władza , Zabójstwo , Zdrada , Szkocja (Wielka Brytania) , Tragedia , 

Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-82-2 

           Nowości:  2020-11 

 

Wydanie Makbeta kompletne bez skrótów i cięć w treści. W tym wydaniu znajdziesz odpowiedzi na pytania                    

z podręcznika – „pewniak na teście”, czyli wskazanie zagadnień, które zwykle pojawiają się w pytaniach z danej 

lektury we wszelkich testach sprawdzających wiedzę, a także w podręcznikach i na klasówkach. Zawiera bardzo 

szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie 

zawiera plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów. Makbet jest 

jednym z najodważniejszych rycerzy szkockiego króla Dunkana, jego zaufanym doradcą i przyjacielem. Jego 

kariera  sięga  szczytu  –  ma  majątek,  cieszy   się  poważaniem  wśród  rycerstwa,  miłością   wiernej   żony,  jest 
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bohaterem. Wydaje się, że nic nie zburzy jego szczęścia. Tymczasem jedno spotkanie z tajemniczymi 

czarownicami oraz ich przepowiednie zmienią życie tego człowieka. Z jego powodu Szkocja pogrąży się w brato-

bójczej wojnie...  

 

 

119. Mala M. / Paulina Świst, Lilka Płonka.- Warszawa : Akurat, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przestępcy , Zakochanie , Przyjaźń , Tajemnica , 

Powieść erotyczna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Świat Mali staje na głowie, kiedy dziewczyna zawiera bardzo bliską znajomość z niebieskookim bogiem seksu. 

Zadurzona, oszołomiona i zdezorientowana postanawia za wszelką cenę odszukać mężczyznę, który w pół 

godziny dał jej więcej rozkoszy niż wszyscy jej dotychczasowi faceci razem wzięci. Jak na złość, nie wiadomo 

skąd pojawia się „ten drugi” – szarmancki, uroczy, inteligentny sąsiad, gotów uczynić wiele w imię utrzymania 

dobrosąsiedzkich stosunków. Lepszy wróbel w garści czy gołąb na dachu? To najmniejszy z problemów, jakie 

zwalają się Mali na głowę. Część z nich dotyczy jej najlepszej przyjaciółki Zuzy, a to się Mali wcale, ale to wcale 

nie podoba…  

 

 

 120. Małe rączki / Andrés Barba ; przełożyła Katarzyna Okrasko ; [ilustracje Marta 

Konarzewska ; posłowie Ewa Modzelewska-Kossowska].- Warszawa  : 

Wydawnictwo Filtry, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dom dziecka , Dziewczęta , Lalki , Okrucieństwo , Przemoc , 

Sieroty , Zabawa , Horror , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-hiszp. 

Nowości:  2021-11 

 

 

Druga na polskim rynku po znakomicie przyjętej "Świetlistej Republice" powieść hiszpańskiego autora. W tej 

niewielkiej książce, gdzie horror spotyka się powieścią psychologiczną, Barba opisuje losy dziewczynki, która po 

śmierci rodziców trafia do domu dziecka, a jej przybycie wyzwala w pozostałych wychowankach najokrutniejsze 

instynkty. To zarazem pełna symbolicznych odniesień opowieść o tym, jak łatwo i niepostrzeżenie fascynacja 

wszechmocą bierze w nas górę.  

 

 

121. Mam coś twojego / Katarzyna Bester.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece, 2021. 

(Niegrzeczne Książki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Atrakcyjność fizyczna , Labradory , Lęk , Pożądanie , Psy , 

Rodzina , Tajemnica , Weterynarze , Londyn (Wielka Brytania) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 
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Dwoje ludzi, niesforny labrador, kilka tajemnic i gorące spotkania Kate poznajemy w momencie, gdy pijana 

wbiega na ścianę, by przedostać się na słynny peron 9 i 3/4. Taka właśnie jest: żywiołowa, radosna i spontaniczna. 

Pewna tajemnica z przeszłości kładzie się jednak cieniem na jej życiu i sprawia, że dziewczyna boi się zakochać. 

Wszystko może się zmienić, gdy przypadkiem znajduje na ulicy psa. Właścicielem labradora okazuje się 

przystojny Scott Weasly. Czy jego urok stopi lód w sercu Kate? Czy kilka przypadkowych spotkań wystarczy, 

żeby fascynacja przerodziła się w namiętność?  

 

 

 122. Maria Magdalena : wyzwolona kobiecość, odnaleziona boskość / Ewa Kassala.- 

Chorzów : Wydawnictwa Videograf, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Maria Magdalena (święta) , Kobieta , Starożytny Izrael , 

Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

 

Kim naprawdę była? Ukochaną Jezusa, apostołką apostołów, nierządnicą odnajdującą drogę do Jasności? A może 

kapłanką Izydy lub Strażniczką Bramy Światła? Jaka była jej prawdziwa misja i dlaczego w naszych czasach jej 

głos znów brzmi tak wyraźnie? Od momentu, gdy jako pierwsza zobaczyła Jezusa po zmartwychwstaniu i ogłosiła 

to światu, na temat jej dalszych losów Biblia milczy. Jednak ślady jej obecności i podróży do Rzymu, Efezu, 

Egiptu czy Francji można znaleźć m.in. w niekanonicznych ewangeliach i apokryfach. Aby je poznać, autorka 

odbyła długą drogę. Wiedzy i natchnienia szukała np. w bogatych archiwach Watykanu, docierając do najstar-

szych manuskryptów i zapomnianych ksiąg. To opowieść o wędrówce i poszukiwaniu siebie, duchowości, miłości 

i walce dobra ze złem. Jest jak lustro - każdy może zobaczyć w niej swoje odbicie, swoją Marię Magdalenę i… 

dowiedzieć się, co kryją ewangelie zakazane przez wieki.  

 

 

 123. Matnia / Przemysław Piotrowski.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 

copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Ciąża , Rozstanie , Przeprowadzka , Wsie , 

Zabójstwo , Handel ludźmi , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Skrzypiące pod nogami deski. Wiatr wyjący na zewnątrz. Gałęzie poruszające się za oknami. Nieprzenikniony 

mrok, w którym coś się czai… Zuza nigdy nie miała zbyt wielkiego szczęścia, ale zawsze jakoś dawała sobie radę. 

Gdy zostaje oszukana przez byłego partnera, musi spojrzeć prawdzie w oczy. Ma trzydzieści cztery lata i dwumi-

lionowy dług, a za niecałe pół roku urodzi bliźniaczki. I wtedy w jej życiu pojawia się Marek, mężczyzna idealny: 

przystojny, troskliwy i dojrzały. Po kilku miesiącach związku proponuje dziewczynie przeprowadzkę do 

rodzinnych Toporzyc. Wątpliwości Zuzy związane z wyjazdem rozwiewają dopiero podejrzani ludzie, którzy 

pojawiają się pod jej oknami. Już na wsi Marek dowiaduje się, że musi jechać do Niemiec z powodu pilnego 

zlecenia. Gdy zaczyna się jesień, a noce robią się coraz dłuższe, Zuza zostaje sama w starym domu w środku lasu. 

Wiejska sielanka z każdym dniem coraz bardziej przypomina koszmarny sen…  
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 124. Mazurek Dąbrowskiego oraz pieśni i piosenki patriotyczne / [autorzy: Józef 

Wybicki, Maria Konopnicka, Ignacy Krasicki i inni] ; opracowała Karolina 

Cichocka.- Kraków : Wydawnictwo Greg, 2019. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Delavigne, Casimir (1793-1843). Warszawianka 1831 , 

Feliński, Alojzy (1771-1820). Boże coś Polskę , Konarski, Feliks (1907-1991). 

Czerwone maki na Monte Cassino , Konopnicka, Maria (1842-1910). Rota , Krasicki, 

Ignacy (1735-1801). Hymn do miłości ojczyzny , Krumłowski,Konstanty (1872-

1938). Jak długo w sercach naszych , Słoński, Edward (1872-1926). O mój 

rozmarynie , Wybicki, Józef (1747-1822). Mazurek Dąbrowskiego , Bogurodzica , 

Marsz, marsz, Polonia , My Pierwsza Brygada , Hymn narodowy , Muzyka 

patriotyczna , Pieśń i piosenka , Antologia , Hymn narodowy , Lektura z 

opracowaniem , Muzyka patriotyczna , Pieśń i piosenka 

Sygnatura:  WG-821.162.1-1 

Nowości:  2021-11 

 

MAZUREK DĄBROWSKIEGO: Interpretacja utworu ; Tło historyczne ; Józef Wybicki - biografia ; Geneza 

pieśni ; Forma i tytuł utworu ; Analiza utworu ; Gatunek literacki - hymn ; Postacie historyczne występujące                 

w "Mazurku Dąbrowskiego": Napoleon Bonaparte, Stefan Czarniecki, Jan Henryk Dąbrowski ; Porównanie 

"Mazurka" i "Pieśni Legionów Polskich we Włoszech" ; Postawa wobec hymnu. PIEŚNI I PIOSENKI 

PATRIOTYCZNE: Bogurodzica ; Hymn do  miłości ojczyzny ; Rota ; Boże, coś Polskę ; Jak długo w sercach 

naszych ; Marsz, marsz, Polonia ; Czerwone maki na Monte Cassino ; My, Pierwsza Brygada ; Warszawianka 

1831 (Hej, kto Polak, na bagnety) ; O mój rozmarynie. Wydanie Mazurka Dąbrowskiego oraz pieśni piosenek 

patriotycznych kompletne bez skrótów i cięć w treści. W tym wydaniu znajdziesz odpowiedzi na pytania                        

z podręcznika - „pewniak na teście”, czyli wskazanie zagadnień, które zwykle pojawiają się w pytaniach z danej 

lektury we wszelkich testach sprawdzających wiedzę, a także w podręcznikach i na klasówkach. Książka zawiera 

pełen tekst lektury. Na końcu książki zamieszczono opracowanie, w którym znajduje się bardzo szczegółowe 

streszczenie oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie zawiera 

ponadto plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.   

 

 

 125. Medaliony / Zofia Nałkowska ; opracowała Katarzyna Duda-Kaptur ; [ilustracje 

Jonasz Porywczy].- Wydanie 3. zaktualizowane.- Kraków : Wydawnictwo Greg, 

2019. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nałkowska, Zofia (1884-1954). Medaliony , Holokaust , 

Literatura polska , Ludobójstwo , Niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne , 

Nazizm , Opowiadania i nowele , Przestępstwo wojenne , Więźniowie obozów , 

Polska , Opowiadania i nowele , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-pol. 

          Nowości:  2021-11 

 

Książka zawiera pełen tekst lektury. Na końcu książki zamieszczono opracowanie, w którym znajduje się bardzo 

szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie 

zawiera ponadto plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.  

"Medaliony" to miniatury prozatorskie, przekazujące wstrząsające fakty z czasów II wojny światowej. W oszczę-

dny sposób ale nie przebierając w słowach Nałkowska opowiada ustami ofiar, świadków, pokrzywdzonych, 

ocalonych o historii, która niestety się wydarzyła. To światowej wagi świadectwo ludzkiej krzywdy nikogo nie 

pozostawi obojętnym.  
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 126. Meneliki nowe, ...czyli Wina Tuska i logika białoruska / Krzysztof 

Daukszewicz ; ilustracje Paweł Kryński.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński 

Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Humor , Polityka , Życie codzienne , Polska , Anegdoty , 

Felieton , Humor rysunkowy , Satyra polityczna 

Sygnatura:  WG-821.162.1-92 

Nowości:  2021-11 

 

Nowa książka znanego i cenionego satyryka Krzysztofa Daukszewicza to nasza rzeczywistość podpatrzona                     

i celnie skomentowana przez smakoszy win regionalnych. Czasem złośliwie, czasem dobrodusznie, ale zawsze 

dowcipnie i szczerze. Bo jak mówi Sasza Żejmo z kabaretu Jurki: "Tylko trzy rzeczy nie potrafią kłamać: dzieci, 

leginsy i… MENELE!”. Wina Tuska wyziera z każdego zakątka naszej rzeczywistości - obojętne, czy jest to 

rzeczywistość namacalna czy alternatywna, bo jak twierdzi rzecznik Białego Domu, taka też istnieje. Jeżeli chodzi 

o logikę białoruską, to jest to myślenie zaskakujące, czego dowodem może być wypowiedź prezydenta Łukaszenki 

sprzed kilkunastu lat. Na pytanie, co zamierza zrobić z opozycjonistą głodującym przeciwko tyranii, odpowiedział 

ze szczerym uśmiechem na nieszczerej twarzy, że Białoruś jest wolnym krajem, gdzie nikt nikogo nie zmusza do 

jedzenia. Jednak przykładem najlepiej udowadniającym, że logika białoruska u nas istnieje, jest wypowiedź 

senatora Jana Marii Jackowskiego w sprawie łysych opon w samochodzie prezydenta Dudy: "W sposób niewła-

ściwy były prowadzone sprawy zarządzania flotą samochodową w latach, w których Prawo i Sprawiedliwość nie 

było u władzy". I takich przykładów w tej książce będzie dużo więcej. Krzysztof Daukszewicz   

 

 127. Mexican Gothic / Silvia Moreno-Garcia ; przełożył Ryszard Oślizło.- Białystok : 

Mova - Wydawnictwo Kobiece, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nawiedzone domy , Rodzina , Sekrety rodzinne , Meksyk , 

Powieść , Horror 

Sygnatura:  WG-meks. 

Nowości:  2021-11 

 

 

W odpowiedzi na dramatyczny list od kuzynki Noemí porzuca swobodne światowe życie i wyjeżdża na prowincję 

do miejscowości El Triunfo. To tu, w owianym złą sławą Wysokim Dworze, mieszka Catalina, która odkąd 

wyszła za mąż za Virgila Doyle’a, stała się cieniem samej siebie. Twierdzi, że słyszy głosy dochodzące ze ścian               

i widzi martwych ludzi. Za murami Wysokiego Dworu czai się niejeden sekret. Dawne bogactwo uzyskane                        

z górniczego imperium chroniło dotąd Doyle’ów przed wścibskimi spojrzeniami mieszkańców El Triunfo. Jednak 

gdy Noemí zaczyna kopać głębiej, natrafia na obfite pokłady przemocy i szaleństwa. Zaczyna doświadczać 

niepokojących wizji i krok po kroku odkrywać przerażającą historię, która, jak się okazuje, sięga kilkuset lat 

wstecz.  

   

128. Miasto duchów / Ben Creed ; przełożył Radosław Kot.- Poznań : Dom Wydawniczy 

Rebis, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Milicja , Politycy , Skrzypkowie , Stalinizm , Władza , Petersburg 

(Rosja) , ZSRR , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2021-11 
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Obezwładniający mróz, przerażająca zbrodnia i glina, który zamienił skrzypce na pistolet. Wojenna przeszłość nie 

daje o sobie zapomnieć. Rewol Rossel, niegdyś świetnie zapowiadający się skrzypek, przed którym otwierała się 

wielka kariera, obecnie jest milicyjnym śledczym w Leningradzie. Pewnej przeraźliwie mroźnej nocy zostaje 

wezwany do koszmarnej zbrodni. Na przecinających las torach kolejowych znaleziono pięć starannie, wręcz 

pedantycznie ułożonych ciał. Dochodzenie okazuje się najtrudniejszym ze wszystkich, które Rossel dotychczas 

prowadził. I najbardziej niebezpiecznym. Prowadzi go najpierw do muzycznych kręgów miasta, a w końcu aż na 

sam Kreml, szczyt czerwonej władzy. W którym z tych światów ukrywa się zabójca…?  

 

 

 129. Miasto szpiegów / Marek Krajewski.- Kraków : Wydawnictwo Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Edward Popielski (postać fikcyjna) , Abwehra , Kaszubi , 

Kobieta , Służby specjalne , Wywiad polski , Wolne Miasto Gdańsk (1920-1939) , 

Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

W wolnym mieście Gdańsk wszystkie chwyty są dozwolone. 1933. Edward „Łyssy” Popielski na zlecenie swych 

mocodawców trafia z Ritą i Leokadią ze Lwowa do targanego wojną wywiadów Gdańska. Szybko odkrywa 

ciemną stronę miasta - jak najdalszą od wyobrażeń o gotyckiej Perle Bałtyku. Portowe zaułki są pełne nędzy                   

i przemocy, a wzburzone fale zimowego morza często zamykają się nad głowami kolejnych ofiar, które wiedziały 

zbyt dużo. Popielskiego czeka pierwsze, niemal śmiertelne starcie z Abwehrą. Kiedy na drodze Łyssego staje 

platynowowłosa piękność, wdowa Irena Arendarska, wszystko wydaje się jasne - ta cyniczna uwodzicielka 

zastawia nań sidła. Czy Popielski się z nich wyplącze? Czy łatwiej mu będzie zaufać najzacieklejszemu wrogowi, 

czy najbliższej osobie? Mistrzowska powieść szpiegowska, w której Marek Krajewski odkrywa mniej znane karty 

z historii służb specjalnych II Rzeczypospolitej. 

 

 

 130. Mieszczanin szlachcicem / Molier ; przełożył Tadeusz Żeleński (Boy) ; 

opracowali Wojciech Rzehak, Sylwia Wójtowicz ; [ilustracje Jolanta Adamus 

Ludwikowska].- Wydanie 2. rozszerzone i uzupełnione.- Kraków : Wydawnictwo 

Greg, copyright 2017. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Molier (1622-1673). Mieszczanin szlachcicem , Komedia , 

Literatura francuska , Ludzie bogaci , Mieszczaństwo , Snobizm , Paryż (Francja) , 

Dramat (gatunek literacki) , Komedia , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-82-2 

Nowości:  2021-11 

 

Książka zawiera pełen tekst lektury. Na końcu książki zamieszczono opracowanie, w którym znajduje się bardzo 

szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie 

zawiera ponadto plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.  

"Mieszczanin szlachcicem" to komedia autorstwa żyjącego w epoce Baroku doskonałego francuskiego komedio-

pisarza Moliera, który cieszył się uznaniem i wsparciem samego króla Francji.  Bohaterem sztuki jest bogaty 

mieszczanin Jourdain, który za wszelką cenę pragnie wkraść się w łaski arystokracji i zostać jednym z nich, 

dlatego podejmuje szereg starań, prowadzających rzecz jasna jedynie do kompromitacji i ośmieszenia, ale 

jednocześnie grożących ruiną finansową i unieszczęśliwieniem jego córki, którą gotów jest wydać za kogokolwiek 
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byle tylko był szlachcicem. Komedia do dzisiaj bawi, a jej przesłanie dotyczące bezsensowności prób stania się 

kimś innym, niż się jest, pozostaje nadal aktualne.   

 

 

 131. Między aktami / Virginia Woolf ; przełożyła Magda Heydel.- Wydanie 2., 

poprawione.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Obyczaje i zwyczaje , Widowisko , Wsie , Anglia (Wielka 

Brytania) , Powieść obyczajowa , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Jest rok 1939. Letni dzień na wsi w samym środku Anglii. Mieszkańcy domu w Pointz Hall oraz ich goście 

celebrują codzienne salonowe rytuały. W tym samym czasie na pobliskiej łące wystawiane jest doroczne 

widowisko w amatorskiej obsadzie. W obu miejscach bohaterowie odgrywają te same role. Na scenę wchodzą: 

kobieta i mężczyzna, miłość i nienawiść, młodość i starość. Tak jak przed wiekami, tak samo i teraz. A odwieczną 

harmonię pomaga odnaleźć sztuka.  

 

 

 132. Miłosierdzie gminy ; Mendel Gdański / Maria Konopnicka ; opracowały Anna 

Popławska, Agnieszka Woźny ; [ilustracje Jacek Siudak].- Wydanie 4. uzupełnione.- 

Kraków : Wydawnictwo Greg, copyright 2019. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konopnicka, Maria (1842-1910). Miłosierdzie gminy , 

Konopnicka, Maria (1842-1910). Mendel Gdański , Antysemityzm , Filantropia , 

Literatura polska , Obłuda , Osoby w wieku starszym , Opowiadania i nowele 

obyczajowe , Warszawa (woj. mazowieckie) , Szwajcaria , Opowiadania i nowele 

obyczajowe , Lektura z opracowaniem 

         Sygnatura:  WG-pol. 

                                 Nowości:  2021-11 

 

Zbiór zawiera dwie nowele autorstwa Marii Konopnickiej. Miłosierdzie gminy ukazuje, w jak straszny sposób 

może zostać wypaczone pojęcie filantropii, które było jedną z wiodących idei Pozytywizmu. W szwajcarskiej 

gminie Hottingen przyjęto niecodzienny sposób opieki nad osobami starszymi: organizowano licytacje. 

Wygrywało to gospodarstwo, które podjęło się opieki za najniższe wynagrodzenie... Mendel Gdański jest 

odpowiedzią Konopnickiej na rosnącą popularność antysemityzmu na ziemiach polskich. Tytułowy bohater, Żyd, 

pracuje w Warszawie jako introligator. Urodzony w polskim mieście, czuje się Polakiem. Nie rozumie, dlaczego 

inni odmawiają mu możliwości bycia pełnoprawnym obywatelem. Mendel i jego wnuczek mierzą się z okrucień-

stwem antysemickiego pogromu...   
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 133. Miłosne szyfry / Tessa Dare ; przekład Agnieszka Dębska.- Wydanie 3.- 

Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2021. 

(Romans Historyczny) 

(Wielkie Litery) 

(Zamki szczęśliwej miłości / Tessa Dare ; [4]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Skandale , Anglia (Wielka Brytania) , Powieść 

, Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

         Nowości:  2021-11 

 

Zakradając się w noc balu do pałacowej biblioteki, panna Charlotte Highwood nie spodziewała się, że już za 

chwilę znajdzie się w ramionach markiza Granville. Mężczyzny, którego zamierzała unikać za wszelką cenę. 

Najbardziej aroganckiego i najbardziej tajemniczego dżentelmena, jakiego miała pecha spotkać… Teraz pałac 

huczy od plotek o ich romansie. Jeśli nie chcą zostać bohaterami skandalu, muszą wyjawić, co naprawdę robili               

w bibliotece. Lecz tego właśnie żadne z nich nie może zdradzić. Ze zgoła różnych, choć tak samo niebezpiecznych 

powodów...  

 

 

 134. Miłość dla zuchwałych / Shana Galen ; przekład Katarzyna Przybyś-Preiskorn.- 

Warszawa : Wydawnictwo Amber, [2019]. 

(Romans Historyczny) 

(Ocaleni / Shana Galen ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Pracownicy ochrony fizycznej bez licencji , 

Londyn (Wielka Brytania) , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-11 

 

Mężczyźni, którzy po powrocie z wojny usiłują nauczyć się na nowo żyć w świecie salonów, i kobiety na tyle 

odważne, by przedrzeć się przez mury obronne ich serc, w nowym cyklu Ocaleni. On myśli, że obowiązki 

ochroniarza córki księcia będą łatwe. Ona ma dla niego kilka niespodzianek… Ewan Mostyn, tak jak trzech jego 

wiernych przyjaciół i towarzyszy broni, chce zapomnieć o walce i ranach, i powrócić do spokojnego salonowego 

życia. Kiedy książę Ridlington oferuje mu pracę – ochronę swojej niesfornej córki – Ewan przyjmuje propozycję. 

Lecz lady Lorraine nie zamierza ulec woli ojca. Ze wszystkich sił stara się unikać swojego irytująco przystojnego 

anioła stróża – dopóki nie wpada w poważne tarapaty. Teraz może mieć tylko nadzieję, że jej obrońca zrobi dla 

niej to, co robił zawsze – walczył o to, czego pragnie.  

 

 

 135. Miłość na później / Mhairi FcFarlane ; przełożyła Nina Dzierżawska.- Warszawa 

: Muza Warszawskie Wydawnictwo Literackie, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Awans zawodowy , Prawnicy , Udawane związki , Zdrada , 

Manchester (Wielka Brytania) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2021-11 
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Jeśli udawanie miłości jest aż tak łatwe... skąd wiadomo, kiedy jest ta prawdziwa? Gdy jej partner od ponad 

dekady nagle z nią zrywa, Laurie jest wstrząśnięta – nie tylko dlatego, że pracują w tej samej kancelarii 

prawniczej, więc musi codziennie go widywać. Jej dotychczas idealne życie rozsypuje się na kawałki, a myśl                 

o powrocie do randkowania w epoce Tindera napawa Laurie autentycznym przerażeniem. Kiedy wiadomość                  

o ciąży nowej partnerki jej byłego lotem błyskawicy rozchodzi się po kancelarii, dziewczyna stwierdza, że tego 

już za wiele; nie pozwoli się tak upokarzać. I wtedy przypadkowe spotkanie w zepsutej windzie ze słynnym na 

całą kancelarię playboyem otwiera przed nią nowe możliwości. Jamie Carter nie wierzy w miłość, ale potrzebuje 

uczciwej, poważnej dziewczyny, żeby zrobić wrażenie na szefostwie. Laurie pragnie, by nowy seksowny 

mężczyzna dostarczył innego tematu do plotek w kancelarii. Propozycja idealna: rozgrywany w mediach społecz-

nościowych romans na niby, ze strategicznie zaplanowanymi zdjęciami i ustaloną konkretną datą zakończenia. 

Zemsta będzie słodka...  

 

 

 136. Miłość w płatkach śniegu / Dorota Milli.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Ojcowie i córki , Ojcowie i synowie , 

Swatanie , Gdańsk (woj. pomorskie) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Owdowiały ojciec czterech córek martwi się o swoje pociechy. Kobiety nie planują ustatkowania się, czyli ślubu            

i dzieci. Spotyka przyjaciela z dawnych lat. Wpadają na pomysł i ustalają plan działania, by te Święta były 

wyjątkowe, a w nadchodzącym roku mogli bawić się na weselu i czekać na wnuki. Uparci ojcowie zabawią się              

w swatów. To nie spodoba się jedynakowi – kawalerowi, który ani myśli stanąć na ślubnym kobiercu, a tym 

bardziej żadnej z czterech niezależnych córek. Romantyczny Gdańsk w zimowej odsłonie, urokliwa kamienica, 

przyjaźń i miłość, a wszystko w czasie przygotowań do Świąt i tego, co w nich najważniejsze.  

 

 

 137. Mimo twoich kłamstw / Agata Przybyłek.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2021. 

(W tajemnicy / Agata Przybyłek ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rafał Kamieński (postać fikcyjna) , Kobieta , Prywatni 

detektywi , Przestępcy , Śledztwo i dochodzenie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

Kinga wiedzie szczęśliwe życie. Stworzyła dom, o jakim zawsze marzyła. Wydaje się, że można jej tylko 

zazdrościć. Jednak coraz rzadziej obecny mąż i coraz częstsze kłótnie powodują rysę na tym pięknym obrazku. 

Gdy kobieta przypadkiem znajduje w rzeczach ukochanego tajemniczą karteczkę, nie wie sama, co o tym myśleć. 

Dokąd zaprowadzi ją jej własne śledztwo?  Poruszająca seria „W TAJEMNICY” to historie, które wciągają od 

pierwszych słów. Daj się ponieść opowieści, poczuj intensywne emocje i pozwól Agacie Przybyłek poruszyć 

twoje serce.  
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 138. Mireczek : patoopowieść o moim ojcu / Aleksandra Zbroja.- Warszawa : 

Wydawnictwo Agora, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zbroja, Aleksandra , Alkoholizm , Ojcowie i córki , Patologia 

społeczna , Rodzicielstwo , Powieść autobiograficzna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

 

Wklepuję na fejsa komunikat, że to koniec, że umarł nagle i niezapowiedzianie, że nie miałam okazji poznać 

własnego ojca, ponieważ on wolał wódę. I jabole, i browary, i pewnie nawet denaturat, bo był uzależnionym typu 

menela, który zasrywa sobie nogawkę spodni, śmierdzi w autobusie i zalega na dworcach. Potem usuwam to         

o denaturacie oraz dworcach. Piszę, że ojciec zmarł nagle i że mi smutno. Po chwili dodaję: "Choć już wiele lat 

temu mi zabrały go demony plątające się po jego trzewiach i głowie. Nie znaliśmy się - spotykałam głównie tego  

z trzewi i głowy, który podpowiadał mu, co robić. Że poza wódką jest tylko strach, że nic nie warto. Żeby dał 

sobie spokój. Tato, przykro mi, że tak się stało. Dzięki Tobie uczę się współczuć. Może to taki ostatni prezent, od 

Ciebie dla mnie". Słowo "tato" kłuje w oczy, ale w całą resztę przez chwilę wierzę. Potem zostaje tylko to kłucie. 

"Tato", "papo", "papko", językowe narzędzia tortur.   

 

 

 139. Mistrz i Małgorzata / Michaił Bułhakow ; opracowanie Katarzyna Duda-

Kaptur ; [tłumaczenie Julia Celer ; ilustracje Nikola Kucharska].- Wydanie 2. 

zaktualizowane.- Kraków : Wydawnictwo Greg, 2021. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bułhakow, Michaił (1891-1940). Mistrz i Małgorzata , 

Poncjusz Piłat , Literatura rosyjska , Miłość , Pisarze , Powieść , Judea (kraina) , 

Moskwa (Rosja) , Powieść , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-ros. 

Nowości:  2021-11 

 

Przedstawiamy jedną z najpoczytniejszych i najbardziej znanych powieści XX wieku. Intrygująca, 

kontrowersyjna, wciągająca czytelnika niezwykłą akcją i niespodziewanym biegiem wydarzeń; bawi, wzrusza, 

zaskakuje i prowokuje do rozmyślań.  Historia pary zakochanych - tytułowych Mistrza i Małgorzaty - łączy się              

z relacją z Jerozolimy pod władzą Poncjusza Piłata i jego spotkania z naprawdę niezwykłym więźniem, ale przede 

wszystkim z opowieścią o wizycie w komunistycznej Moskwie prawdziwego Szatana i dobranej grupy jego 

oddanych sług. Tam, gdzie pojawia się Szatan, pozory znikają, nic już nie jest takie, jak przedtem, i dzieją się 

niewytłumaczalne racjonalnie rzeczy - ale czy rzeczywiście zawsze wynika z nich tylko zło? Książka zawiera 

pełen tekst lektury. Na końcu książki zamieszczono opracowanie, w którym znajduje się bardzo szczegółowe 

streszczenie oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie zawiera 

ponadto plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.   
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 140. Moja doskonała żona / Samantha Downing ; przełożyła Anna Gralak.- Kraków 

: Mando - Wydawnictwo WAM, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Małżeństwo , Zabójstwo seryjne , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Historia naszej miłości jest prosta. Poznałem wspaniałą kobietę. Zakochaliśmy się. Zwierzaliśmy się sobie                     

z największych marzeń i najmroczniejszych sekretów. Przeprowadziliśmy się na przedmieścia. A potem zwykłe 

życie przestało nam wystarczać... Żyjemy i wyglądamy jak zwyczajna para. Jesteśmy twoimi sąsiadami, nasze 

dzieci przyjaźnią się ze sobą, a my umawiamy się czasem na obiad. Każde małżeństwo ma jednak swoją ciemną 

stronę. Swoje tajemnice. I sposoby na ratowanie związku, który często zabija rutyna. Nikt jednak nie chce zabijać. 

Ale czasem to nieuniknione…  

 

 

 141. Monachomachia czyli Wojna mnichów / Ignacy Krasicki.- Wydanie 4. 

zaktualizowane.- Kraków : Wydawnictwo Greg, copyright 2021. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Krasicki, Ignacy (1735-1801). Monachomachia , 

Dominikanie , Karmelici , Obłuda , Mnisi , Literatura polska , Poemat 

heroikomiczny , Polska , Poemat heroikomiczny , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-821.162.1-1 

Nowości:  2021-11 

 

"Monachomachia, czyli wojna mnichów" to poemat heroikomiczny autorstwa Ignacego Krasickiego, jednego         

z najbardziej znanych polskich twórców i niezrównanego satyryka. Poemat heroikomiczny to gatunek, którego 

komizm wynika z zestawienia wzniosłej, pełnej powagi i patosu formy literackiej z błahym i śmiesznym tematem. 

Tak jest i w tym przypadku - językiem wywodzącym się z eposu homeryckiego autor opisuje bijatykę pijanych 

mnichów. Utwór jest pełną ironicznego humoru satyrą na stan duchowny, ale też na ogół wad społecznych, jakie 

autor dostrzegał wokół siebie. Wydanie z opracowaniem zawiera wszystkie konieczne w szkolnej praktyce 

informacje, co umożliwia szybką i skuteczną naukę. Znaczek „pewniak na teście” wskazuje na kluczowe infor-

macje, które najpewniej będą pojawiać się na testach czy sprawdzianach.  

 

 

 142. Monteperdido : wioska zaginionych dziewczynek / Agustín Martínez ; z języka 

hiszpańskiego przełożyła Joanna Ostrowska.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miasta małe , Osoby zaginione , Policjanci , Uprowadzenie , 

Hiszpania , Pireneje (góry) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-hiszp.  

Nowości:  2021-11 
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Zapierający dech w piersiach thriller rozgrywający się pod groźnymi szczytami Pirenejów. Jesteś pewien, że 

chcesz poznać całą prawdę o tym, co wydarzyło się w Monteperdido? Ana i Lucía, sąsiadki i przyjaciółki z małej 

wioski w Pirenejach, wychodzą ze szkoły i kierują się do swoich domów. Nigdy jednak nie docierają do celu. Całe 

miasteczko pogrąża się w żałobie. Pięć lat później wśród szczątków rozbitego samochodu w pobliskim wąwozie 

służby znajdują ciało mężczyzny i nastolatkę, ciężko ranną i zdezorientowaną. Okazuje się, że to Ana. Służby 

wznawiają śledztwo. Kim jest kierowca? Kto porwał dziewczęta? Czy Lucía nadal żyje? Odpowiedzi na te pytania 

kryją straszne informacje, z którymi wielu mieszkańców Monteperdido boryka się od dawna. Inspektor Sara 

Campos i jej szef Santiago Bain zmuszeni są do współpracy z lokalną policją. Pięć lat temu popełniono fatalne 

błędy w śledztwie i jedno jest pewne - to nie może się powtórzyć. Ale Monteperdido ma swoje własne zasady…  

 

 

 143. Moralność pani Dulskiej / Gabriela Zapolska ; opracowały Anna Popławska, 

Ewa Tondera ; [ilustracje Jolanta Adamus Ludwikowska].- Wydanie 3. 

zaktualizowane.- Kraków : Wydawnictwo Greg, 2020. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zapolska, Gabriela (1857-1921). Moralność pani Dulskiej , 

Literatura polska , Mieszczaństwo , Obłuda , Rodzina , Tragikomedia , Galicja 

(kraina historyczna) , Tragikomedia , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-821.162.1-2 

Nowości:  2021-11 

 

Dom mieszczański z przełomu wieków. Pani Dulska nawet nie przypuszcza, że coś może zakłócić jej spokojną, 

sytą, kołtuńską egzystencję. Mocną ręką dzierży ster domowych rządów. Tymczasem syn, Zbyszko Dulski, 

usiłujący wieść żywot młodopolskiego cygana, nieprzyjemnie ją zaskakuje. Być może wkrótce pani Aniela 

zostanie babcią. Czy miasto weźmie na języki rodzinę, w której syn ożenił się ze służącą? Czy pani Aniela zdoła 

utrzymać skandal w tajemnicy? Jak rozwiąże się sprawa Hanki, którą w domu Dulskich pozbawiono złudzeń co 

do ludzkiej uczciwości i prawości?  

 

 

 144. Mord / Max Czornyj.- Poznań : Filia, 2021. 

(Filia Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Liza Langer (postać fikcyjna) , Orest Rembert (postać 

fikcyjna) , Policjanci , Profilowanie kryminalne , Przepowiednie , Psychopaci , 

Gdańsk (woj. pomorskie) , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

Koniec świata jest już blisko. Bądź przygotowany. Takie przesłanie powtarza w swoich mediach Profet, 

samozwańczy prorok. Z dnia na dzień jego hasła zyskują coraz więcej odbiorców. Tymczasem na obrzeżach 

Gdańska dochodzi do włamania do domku kempingowego. W jego trakcie ginie mężczyzna, a kobieta w ciąży 

zostaje poddana okrutnej torturze i cudem uchodzi z życiem. Na miejscu przestępstwa śledczy odnajdują starą 

zabawkę z upiorną wiadomością. Kim jest jej autor i co dokładnie chciał przekazać? Śledztwo przejmuje komisarz 

Liza Langer, którą coraz mocniej dręczą demony nawracającej depresji. Z pomocą przychodzi jej Orest Rembert - 

psycholog policyjny oraz profiler. Wkrótce psychopata obiera za cel kolejną kobietę. Rozpoczyna się potworny 

wyścig z czasem. Kto będzie zwycięzcą? Nowy thriller z komisarz Lizą Langer i profilerem kryminalnym 

Orestem Rembertem.  
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 145. Mordercza rozgrywka / Ryszard Ćwirlej.- Warszawa : Muza Warszawskie 

Wydawnictwo Literackie, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Milicja , Osoby zaginione , Przestępczość zorganizowana , 

Studenci , Poznań (woj. wielkopolskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Luty 1986 roku. Młoda studentka wysiada z pociągu na stacji Poznań Garbary. Ma dojść do oddalonego                    

o kilometr akademika, ale nigdy tam nie dociera. Znika bez śladu. Czerwiec 1987 roku. W Poznaniu rozpoczynają 

się Międzynarodowe Targi. Do miasta przyjeżdżają goście z całego świata. W hotelu Polonez podczas dancingu 

na oczach bawiących się ludzi zostaje zastrzelona kobieta. Nikt nie widział sprawcy, ale na szczęście na sali 

zupełnie przypadkowo był porucznik Teofil Olkiewicz. Niezwłocznie rozpoczyna śledztwo i niemal natychmiast 

znajduje podejrzanego. W tym samym czasie Ryszard Grubiński, boss poznańskiego cinkciarskiego światka, 

zasiada do pokera z kilkoma bogatymi znajomymi. Gdy dochodzi do ostatecznej rozgrywki, a na stole piętrzy się 

już sterta banknotów, do pokoju wpadają zamaskowani uzbrojeni bandyci i rabują pieniądze. Nie wiedzą jeszcze,  

z kim zadarli. Nie wiedzą, że Gruby Rychu zawsze wyrównuje rachunki. W wyjaśnieniu sprawy pomogą mu 

miejscowi przestępcy, a także stary kolega z podwórka – kapitan milicji Mirosław Brodziak. To on przejmie 

nadzór nad śledztwem, które rozpoczął w hotelu Polonez Teoś Olkiewicz. Wkrótce okaże się, że w każdej z tych 

spraw pojawiają się nici wzajemnych powiązań, a pajęczą sieć tajnych działań i intryg splata w całość Służba 

Bezpieczeństwa. Czy poznańskim milicjantom uda się ją rozplątać? Dokąd zaprowadzi prywatne śledztwo Rycha 

Grubińskiego? Co się stało z zaginioną studentką? By znaleźć odpowiedzi na te pytania, trzeba wziąć udział                   

w morderczej rozgrywce...   

 

 

 146. Mój chłopak i jego narzeczona / Inka Jabłońska.- Wydanie 1. w tym formacie.- 

Kraków : Mando - Wydawnictwo WAM, 2020. 

(Wielkie Litery.pl) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Archeolodzy , Kobieta , Ślub i wesele , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

 

Kiedy nie wiesz, co jest dla Ciebie najważniejsze, posłuchaj głosu serca! Malwina jest ciągle w rozjazdach. 

Archeologia to jej pasja, ale również sposób na nie do końca uporządkowane życie. Kiedy niespodziewanie 

dostaje zaproszenie na ślub byłego chłopaka, wpada w panikę. Będzie musiała odwiedzić rodzinne miasteczko nad 

jeziorem i spotkać się ze swoją pierwszą wielką miłością… Wbrew temu, co podpowiada jej rozsądek, postanawia 

przyjąć zaproszenie. Ale nie zamierza jechać sama. Przygotowania do wesela idą pełną parą. Kto kogo kocha 

naprawdę? I czy ślub się w ogóle odbędzie?  
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 147. Mroczne wody / Philippa Gregory ; przełożyli z angielskiego Maciej Grabski i 

Maria Grabska-Ryńska.- Wrocław ; Poznań : Książnica - Publicat, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osadnictwo , Relacje międzyludzkie , Kobieta , Osoby 

zaginione , Londyn (Wielka Brytania) , Wenecja (Włochy) , Nowa Anglia (Stany 

Zjednoczone ; region) , Powieść historyczna , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2021-11 

 

Rok 1670, wigilia letniego przesilenia. Do nędznego magazynu na brzegu Tamizy przybywa dwoje 

nieoczekiwanych gości. Pierwszy to bogacz, James Avery, który szuka kochanki porzuconej dwadzieścia jeden lat 

temu. Jako protegowany króla Karola II mógłby zaoferować jej wiele, bo właśnie Alinor, uboga właścicielka 

składu, może dać mu to, czego sam nie zdoła kupić – syna i dziedzica. Drugim gościem jest piękna wenecjanka   

w żałobie. Przedstawia się jako synowa Alinor i oznajmia, że Rob utopił się w ciemnych wodach weneckiej 

laguny. Alinor jest pewna, że jej syn żyje, a wdowa to oszustka. Pisze o tym bratu, który wyjechał do Nowej 

Anglii i tam stara się ułożyć sobie życie gdzieś na pograniczu ziem zajętych przez angielskich osadników i tych 

zamieszkiwanych przez Indian. 

 

 

 148. Mżawka / Luis Landero ; z języka hiszpańskiego przełożyła Karolina Jaszecka.- 

Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konflikt , Relacje międzyludzkie , Rodzeństwo , Sekrety 

rodzinne , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-hiszp. 

Nowości:  2021-11 

 

 

Osiemdziesiąte urodziny matki wydają się dobrą okazją, by zebrać ze sobą rodzinę i spróbować zażegać stare 

urazy, które odsunęły od siebie jej członków. Łagodna z natury i ugodowa Aurora, powierniczka wszystkich 

tajemnic i jedyna osoba, która wie, jaką moc mają nadal rodzinne demony z przeszłości, próbuje jednak odwieść 

od tego pomysłu Gabriela, obawiając się, że próba pojednania zaostrzy tłumione dotąd konflikty. I rzeczywiście, 

każda kolejna rozmowa telefoniczna zamienia się w coraz bardziej zaciętą kłótnię. Tak poznajemy życie Sonii, 

Andrei, Horacia, Aurory, Gabriela i matki, a wraz z nimi losy tej rodziny od czasów, gdy rodzeństwo było 

dziećmi. Dawne spory powracają niczym mżawka, która z czasem przerodzi się w ulewę i zagrozi powodzią…   

 

 

 149. Na południe od Brazos / Larry McMurtry ; przełożył Michał Kłobukowski ; 

[posłowie Michał Stanek].- Czerwonak : Vesper, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziki Zachód , Kowboje , Ojcowie i synowie , Stany 

Zjednoczone (część zachodnia) , Powieść , Western 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2021-11 
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Oddana po raz pierwszy do rąk czytelników w 1985 roku „Na południe od Brazos” Larry'ego McMurtry’ego to 

powieść wyjątkowa. Doceniona zarówno przez krytyków (nagroda Pulitzera za 1985 rok), jak i czytelników 

(średnia ocen na goodreads.com to 4,5 w pięciostopniowej skali, z kolei na lubimyczyac.pl: 8,5 na 10 możliwych), 

doczekała się też wspaniałej ekranizacji w postaci miniserialu z życiowymi (jak sami przyznają) rolami wybitnych 

aktorów, Roberta Duvalla i Tommy’ego Lee Jonesa. Larry McMurtry stworzył western z krwi i kości, 

zachwycający nawet tych, którzy za westernami nie przepadają; napisany z rozmachem, pełen mistrzowsko 

wykreowanych, wielowymiarowych postaci, uchwyconych w nad wyraz realistycznej, niespiesznej fabule. 

Książkę bez wad, literackie arcydzieło, które bawi, smuci, wzrusza, skłania do refleksji.  

 

 

 150. Na skraju świata / Katarzyna Archimowicz.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Nadzieja , Sekrety rodzinne , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Olga to ambitna i odnosząca sukcesy dyrektorka wielkiej korporacji. Od dziesięciu lat jest w szczęśliwym 

związku, ma zaufanych przyjaciół i kochającą rodzinę. Pewnego dnia jeden telefon wywraca jej życie do góry 

nogami. Wszystko zaczyna się rozpadać. Partner popada w uzależnienie i poważne kłopoty finansowe, a ukochany 

ojciec przyjeżdża z Włoch, by zdradzić pewną rodzinną tajemnicę… Olga będzie musiała wyruszyć w podróż do 

swoich korzeni i zmierzyć się z narastającymi lękami, a przede wszystkim znaleźć odpowiedź na pytanie: kim 

jestem? „Na skraju świata” to pełna ciepła opowieść o poszukiwaniu własnego miejsca w świecie i o prawdziwej 

miłości, która potrafi zjawić się wtedy, kiedy najmniej jej oczekujemy.  

 

 

 151. Na własną rękę / Olga Rudnicka.- Warszawa : Prószyński S-ka - Prószyński 

Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matylda Dominiczak (postać fikcyjna) , Biżuteria , Kobieta , 

Kradzież , Ogródki działkowe i przydomowe , Prywatni detektywi , Rodzinne ogrody 

działkowe , Polska , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

Komisarz Tomczak zaginął. Nowa partnerka policjanta Mareckiego nie zamierza współpracować z prywatnymi 

detektywami, więc drogi Matyldy i komisarza Mareckiego, prowadzącego poszukiwania kolegi, rozchodzą się. 

Matylda podejrzewa, że Tomczak wpadł na ślad skradzionej przed laty biżuterii. Znalezione na terenie ogródków 

działkowych zwłoki zdają się potwierdzać jej hipotezę. Matylda odsunięta na boczny tor nie poddaje się. 

Odnalezienie skradzionych kosztowności to jedyna droga do namierzenia sprawców makabrycznej zbrodni                      

i uniewinnienia podejrzanego o dokonanie tej zbrodni komisarza Tomczaka. Była bibliotekarka wkracza w świat 

przestępczy i na własną rękę usiłuje namierzyć szajkę bandytów oraz zleceniodawcę zuchwałej kradzieży sprzed 

lat.  
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 152. Nad Niemnem / Eliza Orzeszkowa ; opracowały Anna Popławska, Sylwia 

Wójtowicz ; [ilustracje Jolanta Adamus Ludwikowska].- Wydanie 4. 

zaktualizowane.- Kraków : Wydawnictwo Greg, 2021. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Orzeszkowa, Eliza (1841-1910). Nad Niemnem , Literatura 

polska , Mezalians , Powieść obyczajowa , Powstanie styczniowe (1863-1864) , 

Szlachta drobna , Zabór rosyjski , Powieść obyczajowa , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-11 

 

W powieści społeczno-obyczajowej "Nad Niemnem" Eliza Orzeszkowa przedstawiła przekrój społeczeństwa 

drugiej połowy XIX wieku. Nawiązała też do powstania styczniowego. Akcja toczy się na Litwie, w Korczynie 

sąsiadującym ze szlacheckim zaściankiem Bohatyrowicze. Justyna Orzelska, uboga szlachcianka, przeżywa 

rozterki dotyczące swojej przyszłości. Nie ulega zalotom dawnego adoratora Zygmunta Korczyńskiego, ani 

majętnemu arystokracie Teofilowi Różyckiemu. Najbardziej jest zainteresowana Janem Bohatyrowiczem, 

honorowym mężczyzną, który utrzymuje się, uczciwie pracując. Ich związek ma pozytywny wpływ na relacje 

dworu z zaściankiem. Książka zawiera pełen tekst lektury. Na końcu książki zamieszczono opracowanie,                      

w którym znajduje się bardzo szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie 

się przed lekcją. Opracowanie zawiera ponadto plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie 

charakterystyki bohaterów.   

 

 

 153. Najsłabsze ogniwo / Robert Małecki.- Poznań : Czwarta Strona, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pisarze , Osoby zaginione , Poszukiwania zaginionych , Więź 

rodzinna , Policjanci , Sekrety rodzinne , Śmierć bliskiej osoby , Wakacje , Toruń 

(woj. kujawsko-pomorskie) , Kryminał , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Spokojna podtoruńska wieś i kapryśne lato 2019 roku. Znany pisarz powieści obyczajowych, Piotr Warot, 

przeżywa najpotworniejsze wakacje swojego życia. W tajemniczych okolicznościach znika jego brat z dziew-

czyną. Policjanci podejrzewają, że Aleks i Alina wyskoczyli na krótki romantyczny urlop i odcięli się od świata. 

Jednak kiedy oboje milczą zbyt długo, Piotr nie ma wątpliwości, że stało się coś złego. Tylko co stało się                       

z Aleksem i Aliną oraz kto stoi za ich zaginięciem? I dlaczego - w tym samym czasie - nastoletni syn sąsiadów 

ucieka z domu? Czy to możliwe, że coś łączy obie te sprawy? Aby poznać prawdę, Warot będzie musiał wyplątać 

się z pajęczyny pełnej kłamstw, którą tkają także jego najbliżsi. A w solidnym i trwałym łańcuchu tajemnic trudno 

trafić na jedno, najsłabsze ogniwo… Ekscytujący thriller o sile rodzinnych więzów i o złu przekraczającym 

niepostrzeżenie próg każdego domu.  
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 154. Narzeczona nazisty / Barbara Wysoczańska.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 

2021. 

 

 

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

Polacy , Studenci , Gdańsk (woj. pomorskie) , Kielce (woj. świętokrzyskie) , Londyn 

(Wielka Brytania) , Monachium (Niemcy) , Monte Carlo (Monako ; dzielnica) , Paryż 

(Francja) , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

Czym była miłość w obliczu gigantycznej nienawiści, śmierci i poniżenia? Czy miała prawo się z niej cieszyć, 

podczas gdy tylu straciło życie? Jest koniec sierpnia 1938 roku. Polka Hania Wolińska, na co dzień studentka 

germanistyki, jest damą do towarzystwa zamożnej niemieckiej hrabiny. Poznaje wnuka swojej pracodawczyni, 

hrabiego Johanna von Richter. W młodych rodzi się wzajemna fascynacja. W rodzinnej posiadłości von Richterów 

w Monachium, Polka naocznie styka się z hitlerowskim fanatyzmem, który ogarnia całe Niemcy. Na tle rosnącego 

w siłę nazizmu i niechybnej wojny w Europie, Hania i Johann zakochują się w sobie. Dziewczyna wkracza na 

niemieckie salony jako narzeczona hrabiego i poznaje najwyższych rangą przywódców III Rzeszy. Równocześnie 

zostaje zwerbowana przez polskie władze do przekazywania tajnych planów Hitlera dotyczących Polski                          

i Europy… Z czasem oboje zostają zmuszeni stoczyć moralną walkę o miłość, stojąc po obu stronach barykady.  

 

 

 155. Narzeczone Chopina / Magda Knedler.- Kraków : Mando, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chopin, Fryderyk (1810-1849) , Gładkowska, Konstancja 

(1810-1889) , Sand, George (1804-1876) , Stirling, Jane Wilhelmina (1804-1859) , 

Wodzińska, Maria (1819-1896) , Kobieta , Kompozytorzy polscy , Miłość , Pianiści 

polscy , Relacja romantyczna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

Tęsknił, uwodził, porzucał. Czy geniusz potrafi kochać? Fryderyk Chopin – blady, chudy, z charakterystycznym 

nosem, ale ma w sobie coś, co sprawia, że kobiety nie mogą mu się oprzeć. Skandalizująca George Sand, 

uwodzicielska Maria Wodzińska, młodziutka śpiewaczka Konstancja Gładkowska i bogata Jane Stirling. Każda 

szaleńczo w nim zakochana. Każda oddałaby za niego serce.  

 

 

 156. Nasza melodia / Anna Dąbrowska.- Gdynia : Novae Res, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Muzyka , Tajemnica , Zespoły muzyczne , Relacja 

romantyczna , Zawód miłosny , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 
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Jest tylko jedna melodia, w której słychać echo naszych serc. Zaczytaj się i zasłuchaj…  Jeśli prawdą jest, że 

muzyka łagodzi obyczaje, to Rita i Daniel są żywym wyjątkiem od tej reguły. On nienawidzi jej, a ona… kocha 

jego. Ale za nic się do tego nie przyzna. Na drodze do ukochanego stoją przecież jej rude włosy, piegi i pianino – 

grają na nim oboje, lecz Rita jest przekonana, że przewyższa w tej sztuce Daniela. Daniel nie pozostaje jej dłużny  

i uparcie twierdzi, że Rita jest brzydka. Nie ma mowy o żadnych pozytywnych uczuciach z jego strony, więc 

zraniona do żywego dziewczyna z pasją oddaje się rywalizacji muzycznej. Kiedy po wielu latach spotykają się 

ponownie, Daniel jest już sławnym Dannym, muzykiem zespołu Płomienie, a Rita - właścicielką klubu i nauczy-

cielką w szkole muzycznej. Nieoczekiwanie wybucha miłość ognista jak jej włosy, ale bolesna tajemnica                        

z przeszłości może sprawić, że happy endu nie będzie…  

 

 

 157. Nie moja matka / Miranda Smith ; przełożyła Malwina Stopyra.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2021. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kłamstwo , Matki i córki , Śledztwo i dochodzenie , Powieść 

psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2021-11 

 

Mają niewłaściwą osobę. Popełnili błąd. Policja bez przerwy myli tropy, prawda? Mówią o tym w każdym filmie 

dokumentalnym. Nie ma mowy, żeby moja matka, jedyny rodzic, jakiego kiedykolwiek miałam, mogła zrobić coś 

tak potwornego. Moja matka jest troskliwa. Myśli o innych. Wszystkich stawia przed sobą, a mnie przede 

wszystkim. Nie jest typem osoby, która mogłaby zrobić coś takiego. CZY CAŁE MOJE ŻYCIE JEST 

KŁAMSTWEM? Muszę poznać prawdę. Ale im więcej wiem, tym bardziej jestem przerażona. Zaczynam się 

zastanawiać, czy tracę kontakt z rzeczywistością, czy może moja własna córka jest w niebezpieczeństwie? Na 

pewno jednak coś tu się nie zgadza. 

 

 

 158. Nie powinniśmy / Vi Keeland ; przełożyła: Ischim Odorowicz-Śliwa.- Białystok 

: Niegrzeczne Książki, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fuzja przedsiębiorstw , Kariera , Pracownicy biurowi , 

Romans w pracy , Współzawodnictwo , San Francisco (Stany Zjednoczone, stan 

Kalifornia) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-11 

 

Miłość i nienawiść dzieli cienka granica – i nie powinno się jej przekraczać. Ale siedzenie na niej okrakiem może 

okazać się świetną zabawą. Bennett i Annalise poznali się w najbardziej niesprzyjających okolicznościach – 

najpierw on widział, jak ona niszczy jego samochód podczas próby podrzucenia mu swojego mandatu, a później 

okazało się, że po fuzji firm, w których byli zatrudnieni, oboje konkurują o to samo wysokie stanowisko w pracy. 

Żadne z nich nie zamierza ustąpić, ponieważ przegrany zostanie oddelegowany do filii w Teksasie – a oboje mają 

bardzo dobre powody, aby zostać w San Francisco. Rozpoczyna się bezwzględna walka o klientów. Bennett nie 

zwykł grać czysto – w końcu liczy się jedynie zwycięstwo. Ale jego przeciwniczka będzie potrafiła go zaskoczyć, 

i to nieraz. Bennett i Annalise muszą się przekonać, o jaką nagrodę w rzeczywistości warto zawalczyć.  
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 159. Nie ten mąż / Kathryn Croft ; z języka angielskiego przełożyła Ewa Kleszcz.- 

Warszawa : Słowne - Burda Media Polska, copyright 2021. 

(Słowne Mroczne) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Osoby zaginione , Przeprowadzka , Przyjaźń , 

Zdrada małżeńska , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2021-11 

 

Najbardziej porywający i zaskakujący thriller psychologiczny, jaki przeczytasz w tym roku, znakomitej Kathryn 

Croft, autorki bestsellerowych Nie pozwól mu odejść i Powrotu! Abby i Rob właśnie przeprowadzili się do 

wymarzonego domu w Londynie, gotowi rozpocząć nowy rozdział w życiu. Jasne, Abby wciąż musi znaleźć tu 

nową pracę, ale póki co ma mnóstwo zajęć. Życie jest dobre. I wygląda na to, że będzie jeszcze lepsze, gdy Abby 

poznaje Siennę, swoją pierwszą prawdziwą londyńską przyjaciółkę, i jej czarującego męża Grega. Tyle że Greg 

jest nawet za bardzo czarujący… Niewinna propozycja Sienny, by na jedną noc przyjaciółki zamieniły się rolami, 

prowadzi Abby do decyzji, których konsekwencje mogą zniszczyć jej idealny świat. Prawdziwe problemy 

zaczynają się jednak wtedy, gdy Greg znika. Przygniótł go ciężar tajemnicy? Czy właśnie zastawia na Abby 

pułapkę? A może coś jeszcze bardziej złowrogiego dzieje się poza zasięgiem wzroku? Stawka jest wysoka,            

a Abby musi zrobić wszystko, by chronić siebie.  

 

 

 160. Nie-Boska komedia / Zygmunt Krasiński ; opracowali Wojciech Rzehak, 

Katarzyna Duda-Kaptur ; [ilustracje Jolanta Adamus-Ludwikowska].- Wydanie 4. 

zaktualizowane.- Kraków : Wydawnictwo Greg, 2021. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Krasiński, Zygmunt (1812-1859). Nie-Boska komedia , 

Arystokracja , Chrześcijaństwo , Bóg , Dramat romantyczny , Historiozofia , 

Literatura polska , Rewolucja , Dramat romantyczny , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-821.162.1-2 

Nowości:  2021-11 

 

Arystokracja kontra rewolucjoniści, stary świat kontra nowy, który jednak wciąż pozostaje w marzeniach 

przyszłych panów świata, to podstawowy problem dramatu artysty, który krytycznie podchodził do przewrotów 

wszelkiego rodzaju. Rewolucjoniści pragną zburzenia starego porządku i budowania na gruzach. Henryk już wie, 

że to niemożliwe, bo istnieją wartości, których unicestwienie uniemożliwi wszelkie życie. Jakby na potwierdzenie 

tych poglądów na scenę świata zalanego przez rewolucję wkracza Chrystus Mściciel... Książka zawiera pełen tekst 

lektury. Na końcu książki zamieszczono opracowanie, w którym znajduje się bardzo szczegółowe streszczenie 

oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie zawiera ponadto plan 

wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.   

 

 161. Niebiańskie osiedle / Ryszard Ćwirlej.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Marcin Engel (postać fikcyjna) , Dziennikarstwo śledcze , 

Sekty i nowe ruchy religijne , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 



71 
 

Chcesz znaleźć spokój i ciszę? Chcesz w tym zwariowanym świecie trafić do wymarzonego miejsca, w którym 

otoczą cię życzliwość, miłość i ciepło płynące wprost z serca? Każdy ma prawo do zasłużonego odpoczynku po 

ciężkiej pracy. Ty również możesz mieć to wszystko na wyciągnięcie ręki. Niebiańskie Osiedle czeka na ciebie. 

Czy można sprzedawać miejsca w niebie? Czy ktoś skorzysta z takiej oferty? Ile to kosztuje? Czy to uczciwe? 

Moralne?  

 

 

 162. Nieobliczalni / Jørn Lier Horst, Thomas Enger ; przekład Milena Skoczko.- 

Sopot : Smak Słowa, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alexander Blix (postać fikcyjna) , Emma Ramm (postać 

fikcyjna) , Dziennikarze , Ojcowie i córki , Policjanci , Uprowadzenie , Oslo 

(Norwegia) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2021-11 

 

Alexander Blix i Emma Ramm siedzą w oddzielnych pokojach przesłuchań i składają zeznania w sprawie tego 

samego zdarzenia. Blix zastrzelił mężczyznę, a jego własna córka, Iselin, walczy o życie. Trzydzieści sześć godzin 

wcześniej ktoś dzwoni do drzwi Sofii Kovic, najbliższej współpracownicy Blixa. Kobieta ginie od jednego strzału 

i wszystko wskazuje na to, że to była egzekucja. A tymczasem chwilę przed mordercą wróciła do domu Iselin, 

która wynajmuje u niej pokój na piętrze… Iselin cudem udaje się uciec. Jak dużo zdążyła zobaczyć? I jak bardzo 

zagraża bezwzględnemu zabójcy? W tych dramatycznych okolicznościach Emma proponuje Blixowi pomoc                

w opiece nad córką. Niestety jedna błędna decyzja Emmy będzie miała fatalne skutki dla całej trójki.  

 

 

 163. Niewinny / Graham Moore ; przełożyła Dorota Konowrocka-Sawa.- Warszawa : 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nauczyciele , Zabójstwo , Śledztwo i dochodzenie , Ludzie 

bogaci , Los Angeles (Stany Zjednoczone, stan Kalifornia ; okolice) , Powieść , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Nauczyciel Bobby Nock zostaje oskarżony o uwiedzenie i zamordowanie swojej uczennicy, Jessiki Silver, 

dziedziczki miliardowej fortuny potentata na rynku nieruchomości. Werdykt ławy przysięgłych stanie się 

najbardziej sensacyjną częścią całego procesu. Nauczyciel zostaje uznany za niewinnego. Dziesięć lat później 

kręcony jest serial dokumentalny o tej sprawie. Ławnicy spotykają się ponownie, a jeden z nich twierdzi, że ma 

nowe dowody obciążające Nocka. Jednak w noc przed nagraniem i ich ujawnieniem, Rick zostaje zamordowany,  

a Maya – jako ostatnia osoba przebywająca z nim w jednym pokoju – zostaje oskarżona o jego morderstwo.  
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 164. Niewybaczalne / Izabela Janiszewska.- Poznań : Czwarta Strona, copyright 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Osoby zaginione , Policjanci , Zabójstwo , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Zaginione dziecko, niewybaczalna zbrodnia i jedno kłamstwo, które zniszczy wszystko… Trzyletni chłopiec 

puszcza rękę mamy i znika bez śladu w centrum handlowym. Wkrótce potem śledczy odnajdują na pobliskich 

łąkach trzy ofiary pewnej przerażającej zbrodni. Odkrycie to paraliżuje miejscową społeczność. Narasta nieufność 

i panika, a jednocześnie ktoś bardzo stara się, by prawda o zbrodni nie ujrzała światła dziennego. Dwadzieścia 

pięć lat później Zuzannę budzi pukanie do drzwi. Na progu zastaje policjantów, którzy informują ją o śmierci ojca. 

Niebawem okazuje się, że cała przeszłość kobiety została zafałszowana. By zrozumieć tragedię sprzed lat i raz na 

zawsze przerwać zmowę milczenia, Zuzanna musi udać się w podróż tam, gdzie zaczęła się ta lawina kłamstw.  

 

 

 165. Nieznajomi / C. L. Taylor ; z angielskiego przełożyła Anna Edsen-Tempska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Manipulacja (psychologia) , Osoby zaginione , Trudne 

sytuacje życiowe , Tajemnica , Bristol (Wielka Brytania) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Troje zwykłych ludzi, którzy nie mają pojęcia, że jest ktoś czwarty. Ktoś, kto wciągnie ich w swój misterny 

morderczy plan. A może znajdą się w nim przypadkowo? Ursula, żyjąca z poczuciem, że to przez nią zginął jej 

ukochany, próbuje ratować maltretowaną przez męża kobietę. Alice najwyraźniej nie ma szczęścia w miłości -                

z chwilą gdy poznaje nowego mężczyznę, ktoś zaczyna ją prześladować. A może to właśnie on za tym stoi? 

Gareth wciąż wierzy w odnalezienie zaginionego przed laty ojca, zwłaszcza kiedy do domu zaczynają przychodzić 

dziwne kartki pocztowe. Tych troje się nie zna. Choć ich drogi przecinają się w mieście, w którym ostatnio znikają 

ludzie, pozostają sobie obcy… Aż do pewnego wieczoru, kiedy razem znajdą się w śmiertelnym niebezpiecze-

ństwie. I będą musieli połączyć siły, żeby przeżyć.  

 

 

 166. Nikt nie musi wiedzieć / Katarzyna Bonda.- Warszawa : Muza Warszawskie 

Wydawnictwo Literackie, 2021. 

(Hubert Meyer - Psycholog śledczy / Katarzyna Bonda) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hubert Meyer (postać fikcyjna) , Profilowanie kryminalne , 

Moszna (woj. opolskie, pow. krapkowicki, gm. Strzeleczki) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 
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Tylko on, telewizor i bateria tequili. Tak Hubert Meyer postanawia spędzić swój trzynastodniowy urlop. Ten plan 

się jednak nie powiedzie. Nieznajoma kobieta zaczyna nękać go dziwnymi esemesami, a wkrótce potem 

niezapowiedzianą wizytę składają mu zaprzyjaźnieni policjanci razem z prokurator Weroniką Rudy. Pół roku 

wcześniej jeden z funkcjonariuszy zastrzelił Japę, niebezpiecznego gangstera. Żeby ocalić policjanta przed 

grożącą mu karą, Meyer ma sporządzić ekspertyzę która, skieruje śledztwo na lewe tory. Śmierć Japy zostałaby 

wtedy uznana za gangsterskie porachunki. Potrzebna jest jednak „przykrywka”, zastępcza sprawa, nad którą 

śledczy będą oficjalnie pracować. Wybór pada na morderstwo w Mosznej, gdzie na drodze prowadzącej do zamku 

porzucono zmasakrowane ciało młodego chłopaka. Kiedy Meyer i Rudy próbują odkryć tożsamość sprawcy, ten 

dokonuje kolejnych zbrodni. Śledczy przesłuchują kolejnych świadków. Trop wciąż się urywa. Za murami starego 

zamku aż buzuje od konfliktów. To będzie najtrudniejsze i najbardziej ryzykowne śledztwo w całej karierze 

Meyera.  

 

 

167. Noc listopadowa : sceny dramatyczne / Stanisław Wyspiański.- Kraków : 

Wydawnictwo Greg, 2021. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wysocki, Piotr (1797-1875) , Wyspiański, Stanisław (1869-

1907). Noc listopadowa , Dramat (gatunek literacki) , Język polski (przedmiot 

szkolny) , Literatura polska , Powstanie listopadowe (1830-1831) , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Dramat (gatunek literacki) , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-821.162.1-2 

Nowości:  2021-11 

 

"Noc listopadowa" to utwór napisany przez Stanisława Wyspiańskiego, jednego z czołowych polskich 

dramatopisarzy. W przedziwnym kręgu wydarzeń splatają się tutaj dwie płaszczyzny - realna, historyczna, na 

której jest rok 1830 i właśnie wybucha powstanie listopadowe, oraz mitologiczna, na której bogowie znani                     

z mitologii greckiej wpływają na los powstania i decydują o przyszłości osób biorących w nim udział, zarówno po 

jednej, jak i po drugiej stronie. Wiadomo z historii, że powstanie zostało przegrane, ale perspektywa ontologiczna, 

jaką umożliwia spojrzenie na nie oczami greckich bogów, nadaje poświęceniu polskich patriotów zupełnie inny 

sens i gloryfikuje ofiarę z ich życia. Książka zawiera pełen tekst lektury. Na końcu książki zamieszczono 

opracowanie, w którym znajduje się bardzo szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie 

przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie zawiera ponadto plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problema-

tykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.   

 

 

 168. O psie, który uratował święta / W. Bruce Cameron ; przełożyła Edyta 

Świerczyńska.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Ludzie a zwierzęta , Przyjaźń , Psy , 

Reinkarnacja , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Rodzinna, kojąca duszę, świąteczna powieść o tym, co może się stać, gdy ludzie otworzą swoje serca na nowe 

możliwości. W. Bruce Cameron, autor bestsellerowych książek z cyklu „Był sobie pies”, opowiada o pielęgno-

waniu relacji, nadziei i cudzie przebaczenia, których możemy się uczyć od naszych czworonożnych przyjaciół.   

W  rodzinie  Gossów  każdy  ma  swoje  problemy, którym  musi  codziennie  stawiać  czoła. Trzyletni  rozbrykani  
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bliźniacy marzą tylko o zabawie. Nastoletnia Ello przeżywa okres buntu i jest pogrążona w głębokim smutku. Tata 

Hunter boryka się z problemami w pracy. Dziadek Sander dwa lata temu stracił ukochaną. Merdający ogonkiem 

psi senior Winstead przygląda się temu, co dzieje się dookoła. Julianna… Matka, żona i córka, która z całych sił 

stara się być wsparciem dla każdego i sprawiać, by czuli się rodziną mimo tak wielu trudności. Gdy przed 

zbliżającymi świętami dopada ją ciężka choroba, pozostali domownicy, którzy ledwo potrafią ze sobą 

porozmawiać, muszą stanąć na wysokości zadania. Wydaje się, że ostatnie, czego Gossowie teraz potrzebują, to 

zagubiony szczeniak wymagający opieki i poświęcenia. A może właśnie ten mały puchaty pies wykrzesze z nich 

iskrę przebaczenia i nadziei? 

 

 

 169. Obca kobieta / Magdalena Majcher.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - 

Grupa Wydawnicza Foksal, 2021 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Kobieta , Relacje międzyludzkie , Rodzina , 

Macochy i pasierbice , Kołobrzeg (woj. zachodniopomorskie ; okolice) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Weronika ma pewien mroczny sekret, który zdeterminował całe jej życie. Pod maską spokojnej bibliotekarki 

ukrywa błędy i grzechy młodości. Nie planowała dzieci. Uważała, że nie nadaje się na matkę, ale los zdecydował 

za nią, stawiając na jej drodze Huberta i jego córkę Oliwię. Dziesięć lat później Hubert odchodzi. Weronika z dnia 

na dzień staje się dla Oliwii tym, kim właściwie zawsze była – obcą kobietą. A może jednak nie? Może nie trzeba 

urodzić, żeby zostać matką?  

 

 

 170. Od zmierzchu do świtu / Ida Żmiejewska.- Warszawa : Skarpa Warszawska, 

copyright 2020. 

(Warszawianka / Ida Żmiejewska ; 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Karnawał , Kobieta , Policjanci , Rosjanie , Wdowieństwo , 

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

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

Karnawał 1894 roku. Warszawa bawi się w najlepsze. Każdego dnia w wielkich salach i domach prywatnych 

odbywają się przyjęcia, rauty i maskarady. Matki robią wszystko, aby znaleźć odpowiednich mężów dla córek,             

a ojcowie liczą ruble przeznaczone na posagi. Radosny nastrój przerywa morderstwo. W trakcie balu w Resursie 

Obywatelskiej, ginie Józefina Majerowa, wyrocznia w sprawach mody oraz autorka rubryki towarzyskiej w jednej 

z warszawskich gazet. Zabójca zniknął w tłumie gości, nie zostawiając śladów. Młody sędzia śledczy, Jerzy 

Szuster, robi wszystko, aby rozwikłać sprawę dziwnej zbrodni. Pomaga mu w tym komisarz policji, Aleksander 

Woronin.Niestety, wysiłki śledczych nie przynoszą efektu. Nikt nie zna tajemnic zmarłej dziennikarki, motywy 

zbrodni są niejasne, zeznania świadków wykluczają się wzajemnie, podejrzani mają żelazne alibi, a jedynym 

dowodem rzeczowym jest stłuczona butelka. Wygląda na to, że w krwawej układance brakuje najważniejszych 

elementów. Tymczasem ktoś zabija kolejną osobę… Co łączy dwie z pozoru różne ofiary? Czy rozwiązania 

zagadki należy szukać w teraźniejszości, czy może w zamierzchłej przeszłości? Jaką rolę w sprawie odgrywa 

Leontyna Rapacka? Czy pierwsze śledztwo Jerzego Szustra ma szanse zakończyć się sukcesem? I czy Aleksander 

Woronin zdoła uporządkować swoje życie osobiste?  
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 171. Odnaleźć Ashley / Danielle Steel ; tłumaczenie Katarzyna Malita.- Kraków : 

Między Słowami, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i córki , Porzucenie małoletniego lub osoby 

nieporadnej , Rodzeństwo , Tajemnica , Trudne sytuacje życiowe , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2021-11 

 

Melissa prowadzi spokojne życie. Niegdyś autorka bestsellerów, dziś całą swoją energię wkłada w renowację 

wiktoriańskiego domu. Sześć lat wcześniej straciła syna i rozpadło się jej małżeństwo. Kiedy informacje                         

o pożarze, który grozi jej domowi, pojawiają się w telewizji, do bohaterki odzywa się jej siostra Hattie. Zanim 

Melissa wycofała się ze świata, kobiety były sobie bardzo bliskie. Teraz Hattie, zakonnica, pragnie pomóc siostrze 

wrócić do życia, choć oznacza to przywołanie najbardziej bolesnych wspomnień. W wieku szesnastu lat ciężarna 

Melissa wyjechała do ponurego klasztoru w Irlandii. Tam urodziła i zostawiła dziecko, w ten sposób oszczędzając 

rodzinie wstydu. Hattie czuje, że musi wyruszyć w podróż, która zmieni ich życie. Chce odnaleźć córeczkę 

porzuconą przez jej siostrę. Odnaleźć Ashley to porywająca powieść o dwóch silnych, odważnych kobietach, które 

bolesną stratę zamieniają w nowy początek. To historia rodziny, która jednoczy się po ujawnieniu mrocznych 

sekretów, i fascynująca opowieść o sile ludzkiego ducha.  

 

 

 172. Odprawa posłów greckich / Jan Kochanowski ; opracowała Anna Popławska ; 

[ilustracje Lucjan Ławnicki].- Wydanie 3. zaktualizowane.- Kraków : Wydawnictwo 

Greg, 2021. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kochanowski, Jan (1530-1584). Odprawa posłów greckich , 

Parys (postać mitologiczna) , Demagogia , Elita władzy , Konflikt , Literatura polska , 

Polityka , Postawy , Wojna trojańska , Tragedia , Starożytna Grecja , Troja (Turcja ; 

miasto dawne) , Tragedia , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-821.162.1-2 

         Nowości:  2021-11 

 

Książka zawiera pełen tekst lektury. Na końcu książki zamieszczono opracowanie, w którym znajduje się bardzo 

szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie 

zawiera ponadto plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.  

Przedstawiamy renesansową tragedię polityczną autorstwa jednego z największych polskich twórców, Jana 

Kochanowskiego. Odprawa posłów greckich przedstawia moment, w którym ważą się losy Troi - trwa spór, czy 

należy oddać Grekom porwaną Helenę, czy tego nie zrobić i przygotować się do wojny. Rozważający reprezentują 

dwa przeciwstawne stanowiska - patriotyzmu i oddania ojczyźnie oraz dbania tylko o prywatę, nawet jeśli oznacza 

to akceptację niesprawiedliwości i kłamstwa. Ponadczasowość konfliktu między tymi dwoma postawami sprawia, 

że tragedia pozostaje aktualna przez cały czas i w dalszym ciągu skłania do refleksji.   
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 173. Odyseja / Homer ; przełożył Lucjan Siemieński ; opracowały Anna Popławska, 

Ewa Tondera ; [ilustracje Jacek Siudak].- Wydanie 4. zaktualizowane.- Kraków : 

Wydawnictwo Greg, 2020. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Homer. Odyseja , Odyseusz (postać mitologiczna) , Penelopa 

(postać mitologiczna) , Telemach (postać mitologiczna) , Epos , Literatura grecka , 

Podróżnictwo morskie , Władcy , Wojownicy , Itaka (Grecja ; wyspa) , Epos , 

Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-82-1 

Nowości:  2021-11 

 

Po zwycięstwie pod Troją rycerze greccy udają się do rodowych siedzib. Odyseusz nie może się doczekać, kiedy 

zobaczy swoją ukochaną Penelopę, syna Telemacha i matkę... Nie spodziewa się nawet, że po drodze do domu 

przyjdzie mu walczyć z olbrzymami, morskimi potworami, a nawet... odwiedzić Tartar - straszliwe królestwo 

zmarłych. Jeszcze nie wie, że powróci na Itakę jako żebrak i zastanie podupadające królestwo i zrujnowany dom,      

a pozna go jako pierwszy wierny pies Argos... Książka zawiera pełen tekst lektury. Na końcu książki 

zamieszczono opracowanie, w którym znajduje się bardzo szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, 

ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie zawiera ponadto plan wydarzeń, wnikliwie 

wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.   

 

 

 174. Ofiara dla burzy / Dolores Redondo ; przełożyła Maria Mróz.- Wydanie 2.- 

Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, copyright 2020. 

(Baztán / Dolores Redondo ; t. 3) 

(Czarna Seria : kryminał) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amaia Salazar (postać fikcyjna) , Demony , Mitologia 

baskijska , Niemowlę , Śledztwo i dochodzenie , Zabójstwo , Hiszpania , Kryminał , 

Powieść 

Sygnatura:  WG-hiszp.  

Nowości:  2021-11 

 

Emocjonująca podróż do Kraju Basków, gdzie mroczne legendy wciąż pozostają żywe… Kolejna powieść 

Dolores Redondo, znanej na całym świecie hiszpańskiej autorki thrillerów. Niepowtarzalny klimat, w którym 

świat rzeczywisty miesza się z fantastycznym, magnetyczna atmosfera baskijskich legend i pełna napięcia, 

oryginalna fabuła nie pozwolą czytelnikowi oderwać się od tej książki. W dolinie rzeki Baztán w niewyjaśnionych 

okolicznościach umiera niemowlę. Tajemnicza czerwona plamka na czole zmarłej dziewczynki wzbudza 

podejrzenia śledczych. Dochodzenie utrudniają dziwne zachowanie ojca dziecka i silna wiara babci, że za śmiercią 

wnuczki stoi Inguma, baskijski demon, który wysysa oddechy dzieci i wypija ich dusze podczas snu. Czy 

dziewczynka zmarła przez przypadek? Czy ojciec mógł zabić z zimną krwią własną córeczkę? A może jej śmierci 

rzeczywiście winny jest mityczny demon? Amaia Salazar musi rozwikłać tę mroczną zagadkę, jednocześnie 

zmagając się z własną przeszłością…  
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175. Ofiara numer 2117 / Jussi Adler-Olsen ; z języka duńskiego przełożyła Joanna 

Cymbrykiewicz.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2021. 

(Departament Q / Jussi Adler-Olsen) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Carl Mørck (postać fikcyjna) , Dziennikarze , Gracze 

komputerowi , Uchodźcy , Terroryzm , Dania , Europa , Irak , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-duń.  

Nowości:  2021-11 

 

Od dziesięciu lat Assad jest siłą napędową Departamentu Q, jednak seria tragicznych wydarzeń doprowadza go na 

skraj załamania. Tylko ciężko doświadczona przez życie Rose może mu pomóc poradzić sobie z mrocznymi 

demonami, które budzą się dzięki relacji hiszpańskiego dziennikarza na temat tragicznej śmierci pewnej 

uchodźczyni. Tak zaczyna się trwające trzynaście dni nerwowe odliczanie do ostatecznej katastrofy, którą                      

w samym sercu Europy wywołuje bezwzględny iracki oprawca Ghaalib. Jaką rolę w tych wydarzeniach odegra 

Assad? Tymczasem Departamentem Q wstrząsa wieść o śmierci jednego z kolegów, a ekipa Carla Morcka 

desperacko próbuje zapobiec morderczym groźbom zamkniętego w sobie, szalonego chłopaka. Ratując ludzkie 

życie i rozwiązując dramatyczny dylemat Assada, Carl i reszta Departamentu Q trafiają prosto w oko cyklonu. 

Tam nikt nie zdoła uciec od drastycznych decyzji. Tam też walczy się, nie przebierając w środkach…  

 

 

 176. Ogniem i mieczem / Henryk Sienkiewicz ; opracowały Anna Popławska, 

Mirosława Szeptycka ; [ilustracje Jolanta Adamus Ludwikowska].- Wydanie 2. 

rozszerzone i uzupełnione.- Kraków : Wydawnictwo Greg, copyright 2015. 

(Lektury Grega) 

 

Hasła przedmiotowe:  Bohun (postać fikcyjna) , Chmielnicki, Bohdan (1595-1657) 

, Helena Kurcewiczówna (postać fikcyjna) , Jan Skrzetuski (postać fikcyjna) , 

Sienkiewicz, Henryk (1846-1916). Ogniem i mieczem , Wiśniowiecki, Jeremi 

(1612-1651) , Kozacy , Literatura polska , Miłość , Powieść historyczna , Powstanie 

Chmielnickiego (1648) , Szlachta , Polska , Ukraina , Powieść historyczna , Lektura 

z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

Pierwsza część Trylogii Henryka Sienkiewicza - Ogniem i mieczem - to jedna z powieści historycznych pisana 

przez autora ku pokrzepieniu serc. W utworze przeplatają się dwa wątki - walki polsko-kozackie oraz historia 

miłosna Heleny Kurcewiczówny i Jana Skrzetuskiego. Mężczyzna, mimo strachu o ukochaną, nie zaniedbuje 

patriotycznego obowiązku. Towarzyszą mu oddani przyjaciele: przebiegły i dowcipny Zagłoba, silny Litwin 

Longinus Podbipięta i sługa Rzędzian. O uwolnienie Heleny z rąk szaleńczo zakochanego w niej Bohuna walczy 

też „mały rycerz” - Michał Wołodyjowski.  Książka zawiera pełen tekst lektury. Na końcu książki zamieszczono 

opracowanie, w którym znajduje się bardzo szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie 

przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie zawiera ponadto plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną proble-

matykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.   
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 177. Ojciec Goriot / Honoriusz Balzak ; przełożył Tadeusz Żeleński (Boy) ; 

opracowali Wojciech Rzehak, Sylwia Wójtowicz.- Wydanie 3. poprawione.- Kraków 

: Wydawnictwo Greg, 2021. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Balzac, Honoré de (1799-1850). Père Goriot , Arystokracja , 

Awans społeczny , Klasy społeczne , Literatura francuska , Ojcowie i córki , Powieść 

obyczajowa , Rodzina , Paryż (Francja) , Powieść obyczajowa , Lektura z 

opracowaniem 

          Sygnatura:  WG-fr. 

          Nowości:  2021-11 

 

W pensjonacie pani Vauquer mieszka dziwny jegomość. Kiedyś bogacz, noszący drogą odzież i koszule z najde-

likatniejszego jedwabiu, w czasie trwania akcji jest skończonym biedakiem. Bez reszty oddany córkom, zostaje 

nazwany ojcem Goriot. To prawdziwy „Chrystus ojcostwa”, dla swoich pociech gotów na największe wyrze-

czenia. Czy miłość ojcowska spotka się z wzajemnością, czy wdzięczne córki dadzą ojcu poczucie szczęścia                     

i satysfakcji z życia rodzinnego?  

 

 

 178. Ojczyzna jabłek / Robert Nowakowski.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Akcja "Wisła" (1947-1950) , Łemkowie , Żydzi , Bieszczady 

(góry) , Polska , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Rok 1945. Jelko mieszka w Polsce, wiosce, nad którą góruje cerkiew. Jak większość tutejszych, jest Bojkiem. Ma 

sześciu braci i kocha się w Ninie z sąsiedniej Bereźnicy Niżnej. Dziewczyna została wychowana po łemkowsku, 

chodzi do cerkwi, mówi po polsku. Ojciec Jelka ukrywa w ziemiance Mozesa, Żyda, który nie rozstaje się                  

z oswojoną wiewiórką Veverke. Po ucieczce Niemców Mozes próbuje szukać swoich, ale dowiaduje się tylko, że 

"zniknęli". Tymczasem do bieszczadzkich dolin zbliżają się demony. Mają wiele twarzy: polskiego milicjanta, 

ukraińskiego nacjonalisty, sowieckiego żołnierza. Gdy się spotkają, nic już nie będzie jak kiedyś. Rozpoczyna się 

akcja "Wisła". Wygnani z domów, skazani na tułaczkę Jelko, Nina, Mozes i ich bliscy zostają rzuceni                            

w przypadkowe miejsca na mapie nowej, powojennej Polski. Pamiętają, kim byli, ale nie wiedzą, kim są teraz.                

I nie mają pojęcia, kim powinni się stać.  

 

 

179. Oni / Joanna Opiat-Bojarska.- Warszawa : Słowne Mroczne - Burda Media 

Polska, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ojcowie i synowie , Spisek , Śledztwo i dochodzenie , 

Zaburzenia psychiczne , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 
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Joanna Opiat-Bojarska, mistrzyni wyrafinowanych thrillerów, wyborowo zwodzi czytelników i serwuje im wyjąt-

kowe śledztwo, w którym nic nie jest oczywiste. Misterna intryga, rosnące napięcie i charakterni bohaterowie 

tworzą piorunującą mieszankę tego, co w thrillerach najlepsze!  Kosma nie potrafi żyć bez ustalonego porządku, 

zwyczajów i rytuałów. Wszystko, co niespodziewane, wpędza go w panikę. Dlatego kiedy pewnego dnia jego 

ojciec – jedyna bliska mu osoba – zostaje oskarżony o brutalne morderstwo i aresztowany, świat Kosmy wywraca 

się do góry nogami. Czy to możliwe, że ukochany tata jest mordercą? Mężczyzna nie ma wyboru: jeśli nie 

rozwikła zagadki, jego ojciec spędzi resztę życia za kratami. Tyle że nie będzie to łatwe. I to nie tylko dlatego, że 

morderstwo popełniono przed laty, nie wiadomo, kto jest ofiarą, a potencjalni świadkowie nabrali wody w usta. 

Kosma ma zespół Aspergera i nawet w zwykłych sprawach jego odbiór świata różni się od tego, jak postrzega go 

większość. A co dopiero wtedy, gdy nie wszyscy chcą, by prawda wyszła na jaw... Dziewiętnaście lat to sporo 

czasu, by zatrzeć ślady i znaleźć typowych winnych. Ale Kosma nie jest typowy. I nie zamierza się poddać.  

 

 

 180. Opowieść wigilijna / Karol Dickens ; opracowanie Anna Kremiec, Ewa 

Tondera ; [tłumaczenie Krystyna Tarnowska ; ilustracje Kalina Zatoń].- Wydanie 2. 

zaktualizowane.- Kraków : Wydawnictwo Greg, copyright 2021. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dickens, Charles (1812-1870). Opowieść wigilijna , Boże 

Narodzenie , Duchy , Dziecko chore , Literatura angielska , Opowiadania i nowele , 

Skąpstwo , Ubóstwo , Opowiadania i nowele , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2021-11 

 

W ogarniętym bożonarodzeniowym nastrojem Londynie jest tylko jedna osoba, która się ze świąt nie cieszy. To 

Ebenezer Scrooge - skąpiec jakich mało. Nie świętuje, życie poświęcił na oszczędzanie, nie widzi powodu, dla 

którego miałby zmienić na czas świąt swoje zwykłe obyczaje. Nawet się nie spodziewa, że te święta odmienią 

jego los, a najbliższe noce zdecydują o jego dalszym życiu. Ebenezer, za sprawą swojego zmarłego przyjaciela, 

spotyka trzy duchy...  

 

 

 181. Oresteja / Ajschylos ; przełożył Jan Kasprowicz ; opracował Wojciech Rzehak ; 

[ilustracje Jolanta Adamus Ludwikowska].- Wydanie 2. rozszerzone i uzupełnione.- 

Kraków : Wydawnictwo Greg, copyright 2017. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ajschylos (525-456 p.n.e.). Oresteja , Agamemnon (postać 

mitologiczna) , Klitajmestra (postać mitologiczna) , Orestes (postać mitologiczna) , 

Klątwa , Literatura grecka , Odpowiedzialność moralna , Tragedia , Władcy , 

Zabójstwo , Zdrada , Zemsta , Argos (Grecja) , Tragedia , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-82-2 

           Nowości:  2021-11 

 

"Oresteja" to trylogia tragedii starogreckiego dramatopisarza Ajschylosa, należącego do tzw. trójki wielkich 

tragików. Tragedie te to: Agamemnon, Ofiarnice i Eumenidy. Stanowią one całość, a oparte są na micie o losach 

rodu wielkiego greckiego wodza, Agamemnona. Po powrocie z wojny trojańskiej Agamemnon zostaje 

zamordowany przez żonę, która dopuściła się zdrady podczas jego nieobecności. Ich dzieci, Orestes i Elektra, stają 

przed tragicznym wyborem - mają obowiązek pomścić śmierć ojca i zabić morderczynię, a jeśli tego zaniechają, 

mogą spodziewać się kary  bogów;  jeśl i jednak  to  zrobią, popełnią  matkobójstwo, które  również  jest  zbrodnią  
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niewybaczalną przez bogów... Wydanie z opracowaniem umożliwia szybką i skuteczną naukę, gdyż zawiera 

wszystkie informacje niezbędne do przygotowania się do lekcji, testu czy sprawdzianu.  

 

 

 182. Orkiestra z Auschwitz / Marcin Lwowski.- Warszawa : Wydawnictwo Świat 

Książki, 2021. 

 

 

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

wojna światowa (1939-1945) , Dyrygenci austriaccy , Muzyka , Niemieckie 

nazistowskie obozy koncentracyjne , Orkiestry , Organizacje kobiece , Więźniowie 

obozów , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

Przez lata nikt o tym nie mówił! Historia kobiecej orkiestry w Auschwitz! W roku 1943 w Auschwitz II - 

Birkenau zarządzeniem komendanta obozu Franza Hösslera, dzięki nadzorczyni podobozu Marii Mandel, 

powołano żeńską orkiestrę. Opowieść o niej to nadzwyczajna historia kobiecej solidarności, walki i siostrzanej 

miłości. Ta niezwykła powieść przedstawia losy kilku kobiet: polskiej nauczycielki muzyki Zofii Czajkowskiej, 

organizatorki i pierwszej dyrygentki orkiestry; Almy Rosé, słynnej wiedeńskiej skrzypaczki; Anity Lasker, 

nastoletniej wiolonczelistki z Breslau; Esther Löwy, niemieckiej Żydówki niepotrafiącej grać na żadnym 

instrumencie, której przynależność do orkiestry uratowała życie oraz skrzypaczki ze Lwowa, Zosi Anicz, której 

dzieje oparte są na wspomnieniach Polki, Heleny Dunicz-Niwińskiej.  

 

 

 183. Osadzony / Kinga Wójcik.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 

2021. 

(Seria o komisarz Lenie Rudnickiej / Kinga Wójcik) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lena Rudnicka (postać fikcyjna) , Kobieta , Policjanci , 

Prokuratorzy , Relacje międzyludzkie , Łódź (woj. łódzkie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

Trzynaście lat temu mieszkańcy Łodzi żyli w strachu. Mężowie drżeli o życie swoich żon, rodzice zamykali                    

w domach córki. Nieuchwytny, przebiegły i bezwzględny morderca, któremu media nadały pseudonim 

Trzynaście, długo igrał z policją, w końcu jednak popełnił błąd… Łodzianie odetchnęli z ulgą. Przeszłość jednak 

nie pozwala o sobie zapomnieć. Dochodzi do kolejnego morderstwa, które do złudzenia przypomina zbrodnie 

Trzynastki. Czy w mieście grasuje naśladowca? Jaki związek z Trzynastką ma kobieta, którą przed trzynastoma 

laty uznano za zaginioną? A może za sznurki pociąga człowiek od lat zamknięty w więzieniu, który teraz 

niespodziewanie poprosił o spotkanie z komisarz Rudnicką? Kolejne śledztwo łódzkich śledczych zaprowadzi ich 

do skrywanych przez lata tajemnic. Komisarz Rudnicka i sierżant Wolski zrobią wszystko, by odkryć prawdę. Za 

wszelką cenę. 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 184. Ostatni dom na zapomnianej ulicy / Catriona Ward ; przełożyła Martyna 

Tomczak.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ojcowie i córki , Rodzina dysfunkcyjna , Sąsiedztwo 

(socjologia) , Seryjni zabójcy , Sekrety rodzinne , Zabójstwo seryjne , Powieść 

psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2021-11 

 

Oto historia seryjnego mordercy, ale nie tylko. To także opowieść o porwanym dziecku, zemście i śmierci. Oraz              

o pewnym zwyczajnym domu na końcu zupełnie przeciętnej ulicy. Wszystkie te historie są prawdziwe,                              

a jednocześnie w każdej z nich kryje się kłamstwo… Jedno jest pewne – pod ciemnym lasem na końcu 

zapomnianej ulicy czają się z dawna pogrzebane tajemnice. Być może uznaliście już, że dobrze wiecie, co mieści 

się w ostatnim domu na tamtej zwyczajnej ulicy. Myślicie, że znacie już tę historię.  I tu się mylicie.  

 

 

 185. Ostatnia odyseja / James Rollins ; z angielskiego przełożyła Maria Gębicka-

Frąc.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2021. 

(Sigma Force / James Rollins ; [cz. 15].) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Archeolodzy , Statki , Tajemnica , Uprowadzenie , 

Grenlandia (Dania ; wyspa) , Maroko , Morze Śródziemne , Stany Zjednoczone 

(USA) , Turcja , Włochy , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-11 

 

Nie wszystkie opowieści o bogach i potworach są fikcją. Zwłaszcza te związane z wojnami, po których zawsze 

nadchodzi era wynalazków. Lodowa pułapka - Grupa naukowców na Grenlandii znajduje uwięziony w lodowcu 

pradawny statek. Zgodnie z ich pierwszą teorią jest to łódź wikingów – kolejny dowód na to, że to nie Kolumb 

odkrył Nowy Świat.  Szokujące odkrycie - Ściągnięta na miejsce archeolog, doktor Elena Cargill, stawia jeszcze 

śmielszą tezę, która może sprawić, że historia będzie musiała zostać napisana na nowo. Według niej to arabski 

statek z dziewiątego wieku. Atak z dwóch stron - Zanim jednak archeolożka może potwierdzić swoje 

przypuszczenia, naukowcy zostają napadnięci przez nieznanych sprawców, którzy ją uprowadzają, podczas gdy 

statek ujawnia swój przerażający ładunek. Na szczytach władzy - Nawet jeśli agencja Sigma Force nie 

zainteresowałaby się tą sprawą z innych powodów, to interwencja samego prezydenta USA nie pozostawia jej 

szefowi wyboru. Elena Cargill jest bowiem córką wpływowego senatora. Wielki Leonardo - Komandor Gray 

Pierce, Seichan, Joe Kowalski i jego dziewczyna Maria wyruszają do Włoch, żeby w tajnej papieskiej bibliotece  

w Castel Gandolfo poznać nieznane wynalazki Leonarda da Vinci i zbadać tajemnicę kryjącą się za grenlandzkim 

odkryciem. Na tropie Odyseusza - Choć agenci Sigmy wciąż nie mają pojęcia, kto jest ich wrogiem, wiedzą, że 

zagraża światu. A do tego dysponuje nieograniczonymi środkami. I będzie ich ścigał w czasie podróży śladami 

bohaterów Homera i zmarłego przed wiekami kapitana arabskiego statku – na Sardynię i do Maroka, aż do bram 

samego piekła.  
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186. Pacjent / Max Czornyj.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2021. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Eryk Deryło (postać fikcyjna) , Osoby z zaburzeniami 

psychicznymi , Poszukiwania zaginionych , Szpitale psychiatryczne , Uprowadzenie , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Telefon ze szpitala to dopiero początek. Informacja przekazana przez dyspozytorkę wzbudza niepokój komisarza 

Deryły. Coś się stało z jego partnerką, Tamarą Haler. Po przeprowadzeniu serii badań kobieta zniknęła ze 

szpitalnego oddziału i nie ma po niej śladu. Gdzie jest? Dlaczego przepadła bez wieści? Kolejny telefon jest 

niczym ziszczenie się najgorszego koszmaru. Szaleniec twierdzi, że uprowadził Haler i uwolni ją tylko pod 

jednym warunkiem. Deryło musi wykonać pewne zadanie. Jest ono nie tylko czystym szaleństwem, ale co gorsze, 

komisarz dostaje na nie jedynie dwanaście godzin. Rozpoczyna się przerażająca walka z czasem. Zaskakujący kres 

jest coraz bliżej...  

 

 

 187. Pałac w Moczarowiskach / Maria Ulatowska, Jacek Skowroński.- Warszawa : 

Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Hotele , Relacja romantyczna , Tajemnica , 

Zamki i pałace , Wielkopolska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

 

Zapraszamy do Pałacu w Moczarowiskach, najdziwniejszego na świecie miejsca, gdzie wszystko może się 

wydarzyć. W żyrandolach płoną świece, słychać szelest sukien, stary kamerdyner pilnuje dawnych rytuałów. Tuż 

za bramą znika sygnał telefonu, Internet nie działa, a o elektryczności lepiej zapomnieć. Otoczony lasami Pałac, 

chociaż mieści się tu hotel, nie przyjmuje zwyczajnych gości. Nie wystarczy móc zapłacić za pobyt; 

arystokratyczne pochodzenie i koligacje też nie są przepustką, gdyż właściciel majątku, hrabia Sęp-Moczarowski, 

wpuszcza tylko wybranych. Jakim więc cudem znalazła się tutaj Magda, nieciekawa, przynajmniej we własnym 

mniemaniu, szara myszka, której u progu błyskotliwej naukowej kariery ziemia usuwa się spod nóg? Jak trafił do 

Pałacu Julian, zawodowy oszust, prawdziwy wirtuoz swej sztuki? Którędy wślizgnął się do parku ktoś, kto 

wygląda jak łobuziak, i czemu hrabia pozwolił mu zostać? Czy tych dziwnych gości coś łączy? Takie i inne 

pytania zadaje sobie Leokadia, bogata dama, która nie wierzy w przypadki. Jeszcze nieświadoma, że pobyt                     

w Pałacu całkowicie odmieni nie tylko jej życie. Każdy dzień w Moczarowiskach niesie kolejne niespo-

dzianki…"Myśleliśmy o tej książce, spacerując alejkami wokół pewnego pałacu, urzeczeni widokami, wsłuchani 

w szepty drzew. Wiekowe wnętrza, obrazy i rzeźby uparcie milczały, nie chcąc wspominać o niezwykłych 

wydarzeniach, jakich były świadkami. My nie musimy zachować dyskrecji, dlatego postanowiliśmy opowiedzieć 

Wam tę historię." Maria Ulatowska i Jacek Skowroński 
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 188. Pamiątki Soplicy / Henryk Rzewuski ; opracowała Katarzyna Duda Kaptur ; 

[ilustracje Jolanta Adamus Ludwikowska].- Kraków : Wydawnictwo Greg, 2009. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rzewuski, Henryk (1791-1866). Pamiątki Soplicy , Gawęda 

szlachecka , Literatura polska , Sarmatyzm , Szlachta , Polska , Ukraina , Gawęda 

szlachecka , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

"Pamiątki Soplicy" Seweryna Rzewuskiego to zbiór gawęd szlacheckich, czyli opowieści poświęconych kulturze 

sarmackiej, sławiących wielką przeszłość Polski i wartości krzewione przez stan szlachecki. Historie dzieją się                

w czasach konfederacji barskiej i za panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, dotykają więc spraw 

niezwykle ważnych, przedstawiają momenty kluczowe dla historii naszego kraju, ale też codzienne życie szlachty, 

jej problemy, radości i smutki. Napisane są prostym, ale pięknym językiem, skrzą się humorem, dowcipem, 

czasem zaskakują, a czasem wzruszają, dlatego do dzisiaj dobrze się je czyta. Książka zawiera pełen tekst lektury. 

Na końcu książki zamieszczono opracowanie, w którym znajduje się bardzo szczegółowe streszczenie oraz drugie 

skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie zawiera ponadto plan wydarzeń, 

wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.   

 

 

 189. Pamiętaj, że byłam  / Beata Majewska.- Warszawa : Wydawnictwo Jaguar, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amnezja , Przestępczość zorganizowana , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Dał słowo, że Weronika nie straci swojej rodziny, lecz okrutny los postanowił inaczej. Na oczach Nikity 

dziewczyna traci wszystko, co było najcenniejsze: rodzinę, własne dziecko, całe dotychczasowe życie, pamięć                

i świadomość. To on przyłożył rękę do nieszczęścia Weroniki, i teraz będzie musiał z tym żyć. Nikita szybko 

zapomni, bo ich ścieżki się rozejdą, a jego serce już dawno zmieniło się w kamień, lecz to nie koniec tej historii. 

Czasami największa miłość, to ta, która nie miała prawa się wydarzyć... Z podwarszawskich lasów, poprzez 

luksusowe posiadłości na Krymie aż po ukrytą u brzegów Ameryki Południowej wyspę – bohaterowie Beaty 

Majewskiej nigdzie i nigdy się nie poddają. To oni naginają życie do swoich pragnień i potrzeb.   

 

 190. Pan Tadeusz / Adam Mickiewicz ; opracowała Barbara Włodarczyk ; [ilustracje 

Jolanta Adamus Ludwikowska].- Wydanie 5. rozszerzone.- Kraków : Wydawnictwo 

Greg, 2021. 

(Lektury Grega) 

 

Hasła przedmiotowe:  Mickiewicz, Adam (1798-1855). Pan Tadeusz , Epos , 

Literatura polska , Szlachta , Wojny napoleońskie (1803-1815) , Zaścianek 

szlachecki , Litwa , Polska , Soplicowo (miejsce fikcyjne) , Epos , Lektura z 

opracowaniem 

Sygnatura:  WG-821.162.1-1 

Nowości:  2021-11 
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W Soplicowie na Litwie Sędzia właśnie gości szlachtę, która przyjechała do niego w związku z procesem o zamek 

między Soplicami i Horeszkami. Po zakończeniu szkoły w Wilnie wraca też jego bratanek, młody Tadeusz. Czy 

perypetie miłosne beztroskiego młodzieńca zakończą się szczęśliwym małżeństwem? Czy uda się wzniecić 

powstanie na Litwie? Jak zakończy się spór między Soplicami i zaściankiem dobrzyńskim?  

 

 

 191. Pani Bovary / Gustaw Flaubert ; przełożył Alfred Iwieński ; opracowały Anna 

Wolnicka, Agnieszka Woźny, [Adriana Pyszkowska-Włoch.- Kraków : 

Wydawnictwo Greg, copyright 2021. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Flaubert, Gustave (1821-1880). Madame Bovary , Literatura 

francuska , Klasa średnia , Kobieta , Małżeństwo , Marzenia , Powieść obyczajowa , 

Rozczarowanie , Samobójstwo , Zdrada małżeńska , Normandia (Francja) , Powieść 

obyczajowa , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-fr. 

           Nowości:  2021-11 

 

W latach 50-tych głośna była sprawa prowincjonalnego lekarza Delamare, którego żona popełniła samobójstwo 

zostawiając męża z małą córeczką. Ta wstrząsająca historia stała się kanwą powieści "Pani Bovary", w której 

przedstawił Flaubert losy Karola i Emmy. Ta obfitująca w wiele wątków historia stanowi wycinek z życia ludzi 

mieszkających w małym miasteczku we Francji za czasów Napoleona III. To historia ludzi pospolitych, o których 

nie pamięta historia, ich wzlotów, upadków, sukcesów, słabości, osobistych dramatów. Główna Bohaterka – 

Emma - jest postacią niezwykle skomplikowaną i ciekawą, w atmosferze nudnego życia pospolitych mieszczan 

nie potrafi się odnaleźć. Jej losy stanowią krytykę drobnomieszczaństwa, ciasnych umysłów pozbawionych 

ambicji, zamkniętych i nietolerancyjnych. Powieść prezentuje problemy społeczne owych czasów – płytkie, 

schematyczne związki rodzinne, obłudę i hipokryzję dorobkiewiczów pozbawionych manier i klasy. Książka 

zawiera pełen tekst lektury. Na końcu książki zamieszczono opracowanie, w którym znajduje się bardzo 

szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie 

zawiera ponadto plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.   

 

 

 192. Pani Twardowska ; Powrót taty / Adam Mickiewicz ; opracowali Wojciech 

Rzehak, Mirosława Muniak ; [ilustracje Dmitry, Mirek Nowaczyk, Reddogs, 

Shaiith].- Wydanie 2. rozszerzone.- Kraków : Wydawnictwo Greg, 2020. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mickiewicz, Adam (1798-1855). Pani Twardowska , 

Mickiewicz, Adam (1798-1855). Powrót taty , Ballada (gatunek literacki) , Literatura 

polska , Ballada (gatunek literacki) , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-821.162.1-1 

Nowości:  2021-11 

 

"Powrót taty" to historia pewnego spotkania na wzgórzu pod kapliczką z cudownym obrazem, zaś "Pani 

Twardowska" opiera się na wydarzeniach znanych z legendy o czarnoksiężniku Panu Twardowskim, ale sposób,  

w jaki bohater przechytrza diabła, zaskoczy każdego czytelnika! Książka zawiera pełen tekst lektury. Na końcu 

książki zamieszczono opracowanie, w którym znajduje się bardzo szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, 

ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie zawiera ponadto plan wydarzeń, wnikliwie 

wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.   
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 193. Panna z Bajki / Katarzyna Michalak.- Kraków : Znak Jednym Słowem - 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przyjaźń , Scenarzyści filmowi , Uczucia , Relacja 

romantyczna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Taką Katarzynę Michalak pokochały Polki! „Panna z Bajki” to uroczy, zaskakujący i romantyczny powrót 

autorki! Hania Ruczaj ma dwie wielkie miłości: pisanie scenariuszy filmowych oraz uroczy, wtulony w zieleń lasu 

domek, który nazwała Bajką. To w nim chroni się przed światem. I w nim stara się zapomnieć o wydarzeniach 

sprzed dwóch lat. Tam też niczym huragan odwiedzają ją dwie ukochane przyjaciółki. Magda jest asystentką 

znanego reżysera i nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. No, może jest jedna… wyznanie szefowi, że od lat się w 

nim kocha. Lena natomiast potrafi uwieść każdego mężczyznę i zawiązać niejedną intrygę, ale nikomu się nie 

przyzna, że w głębi serca marzy o prawdziwej miłości. Gdy przyjaciółki wpadają na genialny plan ziszczenia 

marzeń Hani o realizacji scenariusza filmowego, nie wiedzą jeszcze, że zapoczątkują lawinę miłosnych wydarzeń. 

Będzie wesoło! I romantycznie! Dopóki przeszłość nie zapuka do drzwi dziewczyny… Nic nie jest ważniejsze od 

szczęścia tych, których się kocha.  

 

 

 194. Pewnej sierpniowej nocy / Victoria Hislop ; z angielskiego przełożyła Maria 

Gębicka-Frąc.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby ludzi , Miłość , Ozdrowieńcy , Przestępstwo , 

Sekrety rodzinne , Trędowaci , Trudne sytuacje życiowe , Wykluczenie społeczne , 

Wyspy , Kreta (Grecja ; wyspa) , Spinalonga (Grecja ; wyspa) , Powieść obyczajowa , 

Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2021-11 

 

25 sierpnia 1957 roku. Na wyspie Spinalonga zostaje zlikwidowana kolonia trędowatych. Akty przemocy, do 

których wtedy dochodzi, mają druzgocące konsekwencje. Dla Marii Petrakis i jej siostry Anny tej nocy zatrzymuje 

się czas. Dwie bliskie sobie rodziny rozdzielą się już na zawsze. A mieszkańcom Plaki zamknięcie kolonii na 

Spinalondze nieodwracalnie będzie kojarzyło się z tragedią. Jak na nowo obudzić życie w miejscu naznaczonym 

piętnem choroby, ludzką tragedią i skandalem? Jak zbudować przyszłość na gruzach przeszłości? Nadszedł czas, 

aby ponownie spotkać się z Anną, Marią, Manolisem i Andreasem w tygodniach poprzedzających ewakuację 

wyspy... i nie tylko.  

 

 

 195. Pieśń bogini Kali / Dan Simmons ; tłumaczenie: Janusz Ochab.- Czerwonak : 

Vesper, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kali (bóstwo) , Bóstwa , Dziennikarze , Kult , Hinduizm , 

Osoby zaginione , Poeci , Sekty i nowe ruchy religijne , Śledztwo i dochodzenie , 

Tajemnica , Kalkuta (Indie) , Powieść , Horror 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-11 
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Lata 70. XX wieku. Kalkuta. Miasto, które zdaje się nie kończyć. Tak samo, jak nie kończą się rozległe dzielnice 

biedoty, toczone przez choroby i nieszczęścia ich mieszkańców. Kalkuta przytłacza i onieśmiela, odrzuca                       

i przyciąga jednocześnie. Robert Luczak, wysłannik amerykańskiego czasopisma literackiego, udaje się tam wraz 

z żoną i maleńką córeczką. Jego celem jest pozyskanie praw do publikacji najnowszego poematu jednego                        

z największych indyjskich poetów. Szkopuł w tym, że poeta ów - M. Das - przepadł bez wieści kilka lat wcześniej 

i powszechnie uważany jest za zmarłego. Luczak - wplątując się w intrygę, którą zaplanowali czciciele potężnej 

patronki miasta, krwawej i okrutnej Kali… bogini bólu i zniszczenia, czasu i śmierci, bezlitosnej pani kosmicz-

nego ładu. Luczak stanie oko w oko z tajemnicami, których poznanie sprowadzi najprawdziwszy horror na niego            

i jego rodzinę.  

 

 

 196. Pieśń o Achillesie / Madeline Miller ; z angielskiego przełożyła Urszula 

Szczepańska.- Warszawa : Albatros, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Achilles (postać mitologiczna) , Herosi (postacie 

mitologiczne) , Miłość , Przeznaczenie , Sława , Wojna trojańska , Starożytna Grecja 

, Troja (Turcja ; miasto dawne) , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2021-11 

 

Pod lśniącą zbroją bohatera kryje się człowiek z krwi i kości. W historii Achillesa obok okrucieństwa i siły jest 

miejsce na miłość i poświęcenie. Nad Achillesem, synem króla i pięknej nimfy, ciąży straszliwe fatum. Tylko on 

może zapewnić Grecji wygraną w wyniszczającej wojnie. Ale zwycięstwo dopełni się wtedy, kiedy zginie. 

Zapowiedź tej tragedii nie opuszcza go ani na krok, lecz Achilles nie żyje w jej cieniu. Jest najpiękniejszym, 

najsilniejszym i najbardziej utalentowanym synem Grecji, złotym dzieckiem, które z czasem przeistacza się                  

w największego bohatera swoich czasów. Patroklosowi brakuje tego wszystkiego, co ma Achilles. Jest 

wygnańcem – dziwnym, słabym i nic nieznaczącym. A jednak pewnego dnia między chłopcami zadzierzga się nić 

przyjaźni… Kiedy po latach Grecję obiega wieść o porwaniu do Troi pięknej Heleny, Achilles, uwiedziony 

obietnicą nieśmiertelnej sławy, z innymi bohaterami gotuje się do walki. Razem z nim rusza Patroklos. Jeszcze nie 

wiedzą, że na polach pod Troją los upomni się o swoje – niezależnie od prób, które podejmą, aby go oszukać. To 

opowieść o bogach, królach, nieśmiertelnej sławie i ludzkich uczuciach.  

 

 

 197. Pięć wdów / Agnieszka Olszanowska.- Warszawa : Prószyński i S-ka - 

Prószyński Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Małżeństwo , Miłość , Osoby w wieku starszym , 

Wdowieństwo , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

"Pięć wdów" to zabawna historia o miłosnych perypetiach nestora rodziny Nowaków, który, ku rozpaczy swoich 

bliskich, nie bacząc na wiek, postanawia ponownie się ożenić. W tym celu wykorzystuje znane mu z młodości 

metody znajdowania potencjalnych kandydatek na żonę. Tworzy listę wdów z najbliższej okolicy i pośród nich 

cierpliwie poszukuje tej jedynej. Niestety, bez powodzenia. W końcu odwiedza dom pod lasem, gdzie pięć sióstr 

wspólnie spędza lato. Każda z nich zdążyła już owdowieć i każdej Franciszek składa propozycję matrymonialną. 

Początkowo wszystkie są mu niechętne, gdyż wciąż mają w pamięci dawne niemiłe  wydarzenia z  jego  udziałem,  
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ale z czasem, z braku innych kandydatów, nabierają ochoty na małżeństwo z dziarskim staruszkiem. Niestety, jest  

ich pięć, a Franciszek tylko jeden… Jadwiga, Krystyna, Melania, Lucyna, Helena… Każda z tych kobiet jest inna, 

różnie pokierowały swoim życiem, inaczej przeżywały miłość do mężów i mają odmienny stosunek do dzieci, 

wnuków i prawnuków. Łączy je stan wdowieństwa i wspólny rodzinny dom. Pojawienie się Franciszka Nowaka 

wywoła nie tylko burzę wspomnień z młodych lat, ale też na nowo obudzi w siostrach potrzebę miłości.  

 

 

 198. Plan damy / Sarah MacLean ; przekład Ewa Ratajczyk, Aleksandra 

Januszewska.- Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2019. 

(Romans Historyczny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-11 

 

 

Autorka bestsellerów z Top 5 New York Timesa Sarah MacLean powraca z kolejną książką o trzech braciach, 

królach londyńskiego podziemia związanych tajemnicą, przed którą nie mogą uciec. I których nie pokona nic 

poza… miłością. Lady Henrietta Sedley postanawia, że dwudziesty dziewiąty rok życia będzie należał do niej -

zamierza przejąć interesy ojca, samodzielnie zarobić fortunę i żyć tak, jak jej się podoba. Ale najpierw, zanim 

zostanie zatwardziałą starą panną, chce poznać smak rozkoszy. Wszystko idzie doskonale do chwili… gdy                    

w swoim powozie napotyka najprzystojniejszego mężczyznę, jakiego w życiu widziała, związanego i zagraża-

jącego jej planom, zanim zdążyła wcielić je w życie. Odzyskawszy przytomność w powozie u stóp Henrietty, 

Whit, król Covent Garden znany powszechnie jako „Bestia”, nie może przestać myśleć o nieznajomej, która go 

uwalnia -zwłaszcza, gdy odkrywa jej plan. Z wielką chęcią ofiaruje jej wszystko, czego pragnie… ale za pewną 

cenę. Wkrótce Hattiei Whitstają się rywalami w interesach i namiętności. Ona nie zamierza rezygnować ze swoich 

planów. On nie zamierza rezygnować ze swoich wpływów… a żadne z nich nie rozumie, że jeżeli nie zachowają 

ostrożności, przyjdzie im oddać wszystko… nawet serca.  

 

 

 199. Płonące dziewczyny / C. J. Tudor ; przełożył Tomasz Wyżyński.- Warszawa : 

Wydawnictwo Czarna Owca, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Egzorcyzmy , Matki i córki , Mieszkańcy wsi , Pastorzy , 

Tajemnica , Sussex (Wielka Brytania) , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Witajcie w Chapel Croft. W tej uroczej angielskiej wiosce w XVI wieku na stosie spalono grupę wieśniaków,              

w tym dwie nastolatki. Trzydzieści lat temu zaginęły tam dwie dziewczyny, a przed dwoma miesiącami 

samobójstwo popełnił proboszcz miejscowej parafii. Jack Brooks – pastorka Kościoła anglikańskiego, oraz 

samotna matka piętnastoletniej córki – przybywa do wioski, aby objąć parafię po zmarłym poprzedniku. Wśród 

jego rzeczy znajduje m.in. zestaw do egzorcyzmów i notkę z cytatem z Pisma Świętego. „Nie ma bowiem nic 

ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajnego, co by się nie stało wiadome”. Im lepiej Jack i jej córka Flo 

poznają wieś i jej mieszkańców, tym głębiej zostają wciągnięte w podziały, tajemnice i podejrzenia. A kiedy Flo 

nawiedzają wizje w starej kaplicy, staje się jasne, że w Chapel Croft są duchy, które nie mogą znaleźć spokoju. 

Jednak odkrycie prawdy może być niezwykle trudne. W Chapel Croft każdy ma coś do ukrycia i nikt nie ufa 

obcym.  
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 200. Pocztówki z Portugalii / Jolanta Kosowska.- Gdynia : Wydawnictwo 

Zaczytani, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Artyści , Dziennikarze , Nadzieja , Miłość , Rodzina , 

Tajemnica , Polska , Portugalia , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Gęste mgły i słoneczne klify magicznej Portugalii wzbudzają zachwyt Olgi, utalentowanej artystki i dziennikarki. 

Jej fotografie, które zwyciężyły w międzynarodowym konkursie, zostaną zaprezentowane na wystawie w Lizbo-

nie. Jednak Olga, poza zbieraniem laurów, ma jeszcze jeden ważny powód, żeby odwiedzić piękny kraj na 

zachodnim brzegu Europy. Młoda kobieta zamierza rozwiązać zagadkę zniknięcia Andrzeja Komorowskiego, 

artysty, który z niewiadomych przyczyn zerwał kontakt ze swoją rodziną. Z białych mgieł snujących się tuż przy 

ziemi powoli wyłaniają się ostre kształty i coraz bardziej intensywne barwy zdarzeń z niedalekiej przeszłości…  

 

 

 201. Pocztówki ze Wschodu / Reyes Monforte ; przełożyła Joanna Ostrowska.- 

Kraków : Mando - Wydawnictwo WAM, copyright 2021. 

 

 

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

wojna światowa (1939-1945) , Matki i córki , Ocaleni z Holokaustu , Pocztówka , 

Więźniowie obozów , Żydzi , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-hiszp. 

Nowości:  2021-11 

 

Tych wspomnień nie zniszczy nawet piekło obozu koncentracyjnego We wrześniu 1943 roku Ella zostaje 

wywieziona do obozu w Auschwitz-Birkenau. Od razu staje się uprzywilejowaną więźniarką i pomocnicą Marii 

Mandel zwanej Bestią. Mimo że Ella ma lepsze warunki niż reszta więźniów, jest zdana na łaskę i niełaskę Bestii, 

która często wpada w furię i znęca się nad dziewczyną. Ella pracuje w tak zwanej Kanadzie, gdzie w bagażach 

deportowanych znajduje liczne pocztówki i zdjęcia. Wykrada je i w ukryciu zapisuje na nich obozowe historie,              

a także imiona towarzyszek, by nikt o nich nie zapomniał. Prawie czterdzieści lat później Bella próbuje się 

pogodzić ze śmiercią matki. Kiedy wydaje się, że życie powoli wraca na właściwe tory, dziewczyna dostaje 

tajemnicze pudełko pełne starych pocztówek, które jej matka przechowywała, będąc więźniarką obozu Auschwitz-

Birkenau. Chciałam, żebyś je miała i oczywiście żebyś je przeczytała. I żebyś zrobiła to we właściwym czasie. 

Ten czas właśnie nadszedł. "Pocztówki ze Wschodu" to chwytająca za serce opowieść o doświadczeniach, które 

na zawsze nas zmieniają, woli walki i dramacie II wojny światowej.  

 

 

 202. Pogranicznik / Joanna Bagrij.- Białystok : Mova - Wydawnictwo Kobiece 

Łukasz Kierus, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Granice , Policjanci , Seryjni zabójcy , Tajemnica , 

Zabójstwo seryjne , Góry Orlickie , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 
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Chłodnej październikowej nocy na szczycie Orlicy zostaje znalezione ciało. Zwłoki półnagiego mężczyzny, 

porzucone na granicy polsko-czeskiej, są w stanie zaawansowanego rozkładu. Miejscowi policjanci nie mają 

żadnych śladów poza przedziurawioną czeską monetą z 1900 roku znalezioną w pobliżu zwłok. W śledztwo 

angażuje się starsza aspirant Lena Dobrowicz, nowy nabytek orlickiej komendy policji. Gdy ginie kolejna osoba, 

do sprawy zostaje włączony psycholog kryminalny Oktawian Szakalik. Poznając realia przygranicznej miejsco-

wości, profiler zagłębia się w umysł mordercy, który zostawia sygnały dotyczące kolejnej planowanej zbrodni. 

Lena i Oktawian muszą je odczytać, zanim będzie za późno.  

 

 

 203. Pogrzebani / Graham Masterton ; z angielskiego przełożył Grzegorz 

Kołodziejczyk.- Wydanie 3.- Warszawa : Albatros, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Katie Maguire (postać fikcyjna) , Osoby zaginione , Irlandia , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2021-11 

 

 

W 1921 roku w robotniczej dzielnicy Cork znika bez śladu czteroosobowa rodzina. Dziewięćdziesiąt lat później 

robotnicy remontujący dom na przedmieściu znajdują pod podłogą zmumifikowane zwłoki kobiety, mężczyzny, 

dwójki dzieci i psa. Katie Maquire, choć wie, że sprawcy tej zbrodni już od dawna nie żyją, podchodzi do 

śledztwa z takim samym zaangażowaniem jak do innych. Mimo że właśnie jest uwikłana – również osobiście -              

w sprawę piekielnie groźnego szefa gangu zajmującego się przemytem. A przełożeni chcą zamieść tę starą historią 

pod dywan, obawiając się, że może ona odgrzać polityczno-religijne waśnie i zebrać krwawe żniwo.  

 

 

 204. Polowanie na psy / Mieczysław Gorzka.- Wrocław : Bukowy Las, copyright 

2021. 

(Wściekłe psy / Mieczysław Gorzka) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Marcin Zakrzewski (postać fikcyjna) , Milicja Obywatelska 

(MO) , PRL , Służba bezpieczeństwa , Stan wojenny w Polsce (1981-1983) , 

Wrocław (woj. dolnośląskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

Komisarz Marcin Zakrzewski, bohater bestsellerowego cyklu kryminalnego „Cienie przeszłości“ powraca! Kilka 

dni przed stanem wojennym w grudniu 1981 roku we Wrocławiu zostaje brutalnie zamordowane starsze 

małżeństwo. Sprawę prowadzi doświadczony oficer MO kapitan Marek Piekło wraz z sierżantem Tadeuszem 

Majerem. Piekło to alkoholik i początkowo niełatwe śledztwo jest ostatnią rzeczą, którą chce się zajmować. Kiedy 

wprowadzony zostaje stan wojenny, wszystko się zmienia. Do śledztwa wtrąca się służba bezpieczeństwa, na jego 

przebieg coraz większy wpływ mają doraźne korzyści i prywatne interesy. Kapitan Piekło nie daje sobie niczego 

narzucić i jako jedyny próbuje złapać prawdziwego zabójcę. Niestety, konflikty z sierżantem Majerem, stan 

wojenny i alkoholizm skutecznie mu w tym przeszkadzają. W śledztwie panuje chaos, tymczasem morderca 

uderza ponownie. Współcześnie komisarz Marcin Zakrzewski i policjanci z jego ekipy prowadzą śledztwo                      

w sprawie zabójstw policjantów. Morderca ogłosił, że nie zatrzyma się tak długo, aż policja odnajdzie mordercę               

z początku lat osiemdziesiątych. Od samego początku Zakrzewski jest w trudnej sytuacji. Zabójca nie zostawia 

śladów i właściwie żaden policjant nie może czuć się bezpiecznie. Na Zakrzewskiego naciskają przełożeni, 

pojawiają się oskarżenia o nieprzestrzeganie procedur i zarzuty, że sobie nie radzi. Zakrzewski  próbuje  rozwiązać  
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równocześnie dwie sprawy, tę sprzed lat i obecną, zanim pojawią się kolejne ofiary. Jeszcze nie wie, że gra idzie  

o wielką stawkę, a prawda jest bardzo niebezpieczna. Pierwsza powieść z nowego cyklu Mieczysława Gorzki 

„Wściekłe psy“ 

 

 

 205. Polska w anegdotach / wybór i opracowanie: Wojciech Wiercioch, Jolanta 

Szymska-Wiercioch.- [Warszawa] : Wydawnictw MG, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polska , Anegdoty 

Sygnatura:  WG-82-7  

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Polska w anegdotach to dopełnienie antologii pt. Anegdoty z czterech stron świata. To także zbiór 1117 

zabawnych, ekspresyjnych bądź refleksyjnych opowiastek o bardziej lub mniej znanych postaciach historycznych. 

Są tu niezłomne, ale i słabe charaktery, zadziwiające emocje, cięte riposty, ciekawe bon moty i literackie 

kalambury. Beczka śmiechu i kieliszek łez.  

 

 

206. Potop / Henryk Sienkiewicz ; opracowali Marcin Majsner, Anna Popławska.- 

Wydanie 5.- Kraków : Wydawnictwo Greg, 2021. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aleksandra Billewiczówna (postać fikcyjna) , Andrzej 

Kmicic (postać fikcyjna) , Michał Wołodyjowski (postać fikcyjna) , Onufry 

Zagłoba (postać fikcyjna) , Radziwiłł, Janusz (1612-1655) , Sienkiewicz, Henryk 

(1846-1916). Potop , Literatura polska , Potop szwedzki (1655-1660) , Powieść 

historyczna , Szlachta , Polska , Powieść historyczna , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-pol. 

  Nowości:  2021-11 

 

Druga część Trylogii Henryka Sienkiewicza, Potop, to powieść historyczna nawiązująca do potopu szwedzkiego   

z lat 1655-1660. Na takim tle osadzone zostały losy Oleńki Billewiczównej i Andrzeja Kmicica. Młodzi zostali 

połączeni testamentem Herakliusza Billewicza. Chociaż pozornie do siebie nie pasowali, od razu narodziło się 

między nimi uczucie. Chorąży początkowo poparł Radziwiłłów, magnacki ród stojący po stronie Szwedów, co 

doprowadziło do tego, że został uznany za zdrajcę. Nie mogąc znieść położenia, w jakim się znalazł, postanowił 

pod przybranym nazwiskiem Babinicz odkupić swoje winy. Kmicic walczył z najeźdźcą bohatersko i z pełnym 

oddaniem. Brał udział w obronie Jasnej Góry, własną piersią osłaniał króla Jana Kazimierza. Czy udało mu się 

odzyskać szacunek szlachty i miłość narzeczonej? Książka zawiera pełen tekst lektury. Na końcu książki 

zamieszczono opracowanie, w którym znajduje się bardzo szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, 

ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie zawiera ponadto plan wydarzeń, wnikliwie 

wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.  
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 207. Powiedz "nie" księciu / Eloisa James ; przekład Agnieszka Kowalska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2021. 

(Romans Historyczny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Książęta i księżne , Arystokracja , Londyn (Wielka Brytania) , 

Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-11 

 

 

Kolejny tom cyklu "Zakochani do szaleństwa" o miłosnych perypetiach niebywale ekscentrycznej książęcej 

rodziny Wilde’ów. Jeden mały zakład – szalona eskapada czy chwila namiętności z zawadiackim lordem – 

zadecyduje o ich losie. Pierwszy sezon Betsy Wilde był sukcesem pod każdym względem zwieńczonym 

oświadczynami księcia. Przed ślubem jednak chciałaby przeżyć ostatnią przygodę. Przebrana za mężczyznę... 

Żaden dżentelmen nie przystałby na jej skandaliczny plan – ale lord Jeremy Roden nie czuje się dżentelmenem. 

Proponuje ryzykowny zakład. Jeśli Betsy wygra w bilard, pomoże jej zdobyć męski strój i będzie jej towarzyszył. 

Jeśli zaś przegra… będzie należała do niego przez jedną noc. Pewna siebie Betsy przyjmuje propozycję bez 

wahania. Ale sprawy przybiorą zupełnie nieoczekiwany dla obojga obrót… Czy Betsy zdecyduje się powiedzieć 

„nie” księciu?  

 

 

 208. Powolne spalanie / Paula Hawkins ; z angielskiego przełożył Robert Ginalski.- 

Warszawa : Świat Książki Wydawnictwo, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Zabójstwo , Zemsta , Londyn (Wielka Brytania) , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2021-11 

 

 

Makabryczne morderstwo młodego człowieka na barce w Londynie nasuwa pytania o rolę trzech kobiet. Laury, 

przeżywającej trudne chwile dziewczyny, z którą późniejsza ofiara umówiła się na przelotny seks i która według 

świadków jako ostatnia wyszła z barki chłopaka. Carli, jego pogrążonej w żałobie ciotki, i tak już opłakującej inną 

krewną, która zginęła ledwie kilka tygodni wcześniej. I Miriam, wścibskiej sąsiadki, która znalazła zakrwawione 

zwłoki i ma tajemnice przed policją. Trzy kobiety w zasadzie się nie znają, lecz każda z nich była w jakiś sposób 

powiązana z ofiarą. Trzy kobiety z różnych powodów kipią gniewem. Świadomie lub nie domagają się 

naprawienia zła, jakie im wyrządzono. A gdy chodzi o zemstę, nawet porządni ludzie są zdolni do straszliwych 

czynów. Do czego się posuną, żeby odzyskać spokój?  

 

 

209. Powrót Anny / Lisa Scottoline ; przełożyła Alina Siewior-Kuś.- Warszawa : 

Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konflikt rodzinny , Lekarze , Małżeństwo ponowne , 

Ojczymowie i pasierbice , Postępowanie sądowe , Sekrety rodzinne , Zabójstwo , 

Pensylwania (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-11 
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Doktor Noah Alderman, samotnie wychowujący syna wdowiec, powtórnie żeni się z cudowną kobietą Maggie 

Ippolitti. Po raz pierwszy od wielu lat on i jego syn są znowu szczęśliwi. Szczęśliwa jest również Maggie - mimo 

tęsknoty za Anną, córką, której nie widziała od czasu, gdy ta była niemowlęciem. Los jednak daje kobiecie jeszcze 

jedną szansę – Maggie będzie mogła ponownie zostać matką dziecka, które – jak wcześniej myślała − straciła na 

zawsze. Anna to olśniewająca, lecz buntująca się przeciwko wszelkim zasadom, siedemnastolatka. Maggie, 

uszczęśliwiona powrotem córki, ignoruje pierwsze znaki ostrzegawcze bezsprzecznie sygnalizujące, że jej 

małżeństwo i rodzinę czekają poważne kłopoty. Co prawda razem z Noah doskonale zdawali sobie sprawę z tego, 

że obecność Anny diametralnie zmieni ich życie, nie spodziewali się jednak, że wszystko potoczy się tak szybko    

i tak fatalnie. Wstrząs następuje, kiedy Anna zostaje zamordowana, a Noah oskarżony o tę zbrodnię i postawiony 

przed sądem. Maggie musi stawić czoło nie tylko rozpaczy wywołanej stratą córki, ale też świadomości, że 

morderstwa mógł dokonać jej ukochany mąż. Jednak w świetle pewnych informacji uzyskanych niedługo po 

tragedii Maggie postanawia dociec prawdy na własną rękę, a to doprowadzi ją do odkrycia spraw mroczniejszych, 

niż mogłaby sobie kiedykolwiek wyobrazić. 

 

 

 210. Powrót do Whistle Stop / Fannie Flagg ; z języka angielskiego przełożyła Aldona 

Możdżyńska.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Emeryci i renciści , Matki i synowie , Miasta małe , Ojcowie i 

córki , Osoby w wieku starszym , Poszukiwania zaginionych , Powroty , Przyjaźń , 

Sąsiedztwo (socjologia) , Alabama (Stany Zjednoczone ; stan) , Floryda (Stany 

Zjednoczone ; stan) , Georgia (Stany Zjednoczone ; stan) , Maryland (Stany 

Zjednoczone ; stan) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2021-11 

 

Kontynuacja kultowych "Smażonych zielonych pomidorów". Bestseller „The New York Timesa” Kilka pokoleń 

czytelników czekało na tę powieść! Jak dobrze wrócić do domu i uściskać starych znajomych! Otóż i oni: Idgie, 

Julian i jego żona, Opal; kucharka Sipsey; Duży George; szeryf Grady Kilgore; ich dzieci i wnuki. Po tym, jak 

kawiarnia w Whistle Stop zamknęła swoje podwoje, a stacja kolejowa przestała działać, miasteczko opustoszało. 

Dzięki świątecznym listom Dot Weems - żadnych plotek, same fakty! - sąsiedzka więź jednak przetrwała i znów 

wszyscy byli świetnie poinformowani. Po latach emerytowany weterynarz Bud Threadgode postanawia odwiedzić 

miejsce, w którym on i jego matka Ruth Jamison byli tacy szczęśliwi. Zaginięcie starszego pana uruchamia lawinę 

zaskakujących wydarzeń. Do akcji wkracza właścicielka różowego cadillaca Evelyn Couch, na jaw wychodzą 

hazardowe grzeszki Idgie, a córka Buda zaczyna nowe życie właśnie wtedy, gdy myślała, że wszystko już za nią.  

Pełna życzliwości, wesoła i smutna, dobroduszna i przekorna opowieść w niepodrabialnym stylu vintage.                     

O rozstaniach i powrotach, tęsknocie za domem, a także o tym, że każda tajemnica prędzej czy później znajdzie 

swego odkrywcę.  

 

 

 211. Powrót posła / Julian Ursyn Niemcewicz ; opracowała Anna Popławska ; 

[ilustracje Lucjan Ławnicki].- Kraków : Wydawnictwo Greg, 2019. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Niemcewicz, Julian Ursyn (1758-1841). Powrót posła , Sejm 

(1788-1792) , Komedia , Literatura polska , Miłość , Obyczaje i zwyczaje , Polityka , 

Postawy , Sejm (1788-1792) , Szlachta , Polska , Komedia , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-821.162.1-2 

Nowości:  2021-11 
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"Powrót posła" to komedia polityczna autorstwa Juliana Ursyna Niemcewicza, jednego ze znanych polskich 

twórców oświeceniowych. Utwór jest reakcją na wydarzenia związane z obradami Sejmu Wielkiego i Konstytucją 

3 Maja, a występujący w nim bohaterowie reprezentują dwa przeciwstawne stronnictwa polityczne - obóz 

reformatorów, światłych patriotów chcących unowocześnienia kraju i gotowych dla ratowania Polski na wszelkie 

wyrzeczenia, oraz obóz konserwatystów, broniących szlacheckich przywilejów i niechętnych żadnym zmianom, 

zainteresowanych jedynie własną prywatą. Oprócz tematów politycznych komedia porusza też wątki społeczne, 

takie jak funkcjonowanie rodziny i sposoby kojarzenia małżeństw. Książka zawiera pełen tekst lektury. Na końcu 

książki zamieszczono opracowanie, w którym znajduje się bardzo szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, 

ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie zawiera ponadto plan wydarzeń, wnikliwie 

wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.   

 

 

 212. Poznasz mnie / Sarah A. Denzil ; przełożyła: Katarzyna Agnieszka Dyrek.- 

Poznań : Wydawnictwo Filia, 2021. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Opieka nad osobami starszymi , Sekrety rodzinne , Stalking , 

Wielka Brytania , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2021-11 

 

Ktoś był w jej domu. Ktoś, kto ją zna. W środku nocy z pokoju dochodzi ochrypły szept „Poznasz mnie”. Sophie 

całe dnie poświęca pracy w szkole podstawowej lub opiece nad matką, która cierpi na chorobę Alzheimera i nie 

jest łatwo się nią zajmować. Córce pozostaje niewiele czasu dla siebie i nielicznych przyjaciół. W dniu, w którym 

Sophie postanawia w końcu zrobić coś dla siebie i iść na randkę zaczynają dziać się dziwne rzeczy. W ogrodzie 

znajduje dziwny guzik. Na szybie odcisk dłoni. Matka za swoje nowe sińce obwinia „cień”. Kto je prześladuje                

i dlaczego? I jeszcze ten głos… Aby odkryć, kto je dręczy, Sophie musi wejrzeć w przeszłość, choć może nie 

spodobać jej się to, co tam znajdzie.  

 

 

 213. Pozwól odejść / Kristin Hannah ; z angielskiego przełożyła Daria Kuczyńska-

Szymala.- Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2021. 

 

 

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

Śmierć bliskiej osoby , Żałoba , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2021-11 

 

 

KRISTIN HANNAH, autorka bestsellerów „Słowik” i „Gdzie poniesie wiatr” prezentuje kontynuację powieści 

„Firefly Lane", na podstawie której powstał serial z Katherine Heigl i Sarah Chalke w rolach głównych. Kiedyś – 

dawno temu – szła sama pogrążoną w ciemności drogą zwaną Firefly Lane. To była najgorsza noc w jej życiu                 

i właśnie wtedy natknęła się na pokrewną duszę. „To był nasz początek”. Ponad trzydzieści lat temu. Tully i Kate. 

„Ty i ja kontra cały świat”. Najlepsze przyjaciółki na zawsze. Ale opowieści mają swój koniec, prawda? Traci się 

tych, których się kocha, i trzeba jakoś żyć dalej.  
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 214. Półmorderca : kronika Adalberta Hanzona : przeszłość i teraźniejszość spisana 

przez niego samego / Hakan Nesser ; przełożyła Iwona Jędrzejewska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Czarna Owca, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pamięć autobiograficzna , Więźniowie , Zaburzenia pamięci , 

Zabójcy , Zawód miłosny , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2021-11 

 

"Pamiętaj, mój chłopcze, że nigdy nic nie znaczyłeś dla świata. Zupełnie nic”. Nie są to najbardziej pocieszające 

słowa, jakie można usłyszeć od ojca, ale Adalbert radzi sobie w życiu całkiem nieźle. Przynajmniej dopóki nie 

spotykają go miłość i szaleństwo… Czterdzieści trzy lata i jeden wyrok więzienny później Adalbert jest 

mizantropem z nadwagą, niestroniącym od alkoholu. Nagle powraca do niego przeszłość. A jedynymi, którzy 

mogą mu pomóc dowiedzieć się, co naprawdę wydarzyło się prawie pół wieku temu, są niestety jego irytujący 

sąsiad (który nie chce wykorkować tylko po to, żeby nie drażnić Adalberta) i gadatliwa przyszywana kuzynka, 

która próbuje zmusić go do rozpoczęcia ćwiczeń. Ale cel nie zna ograniczeń. Mężczyzna musi zrobić, co do niego 

należy. 

 

 

215. Proces / Franz Kafka ; przełożył Bruno Schulz ; opracowały Anna Popławska, 

Katarzyna Duda-Kaptur ; [ilustracje Jacek Siudak].- Wydanie 4. rozszerzone.- 

Kraków : Wydawnictwo Greg, 2019. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kafka, Franz (1883-1924). Proces , Kara (psychologia) , 

Literatura austriacka , Odpowiedzialność moralna , Powieść , Samotność , Powieść , 

Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-austr. 

Nowości:  2021-11 

 

"Proces" opisuje losy Józefa K., urzędnika bankowego, który pewnego dnia został aresztowany w swoim 

mieszkaniu, mimo że nie popełnił żadnego przestępstwa. Może pozostać na wolności, ale musi być cały czas do 

dyspozycji sądu. Wiadomość o aresztowaniu dotarła do znajomych Józefa, a ci od razu zmienili stosunek do 

niego. Poza tym w jego życiu zaczęły dziać się niezrozumiałe, absurdalne wydarzenia. Podczas licznych 

przesłuchań mężczyzna protestuje przeciw osaczającej go władzy sądowniczej, ale nie może nic zrobić. Cały 

proces jest absurdalny: wina i kara nie są sprecyzowane, nie ma aktu oskarżenia, a obrona jest bezskuteczna.        

W końcu Józef postanawia poddać się machinie, która go wciągnęła... Istnieje kilka interpretacji dzieła Kafki. 

Najczęściej pojawiające się hipotezy wskazują Proces jako powieść o totalitaryzmie, o samotności, odpowiedzia-

lności za własne życie, o winie i karze czy o sprawiedliwości i krytyce sądów.   

 

 216. Projektant : marzenia da się zaprojektować, reszta wydarzy się sama / Marius 

Gabriel ; przełożyła Agnieszka Patrycja Wyszogrodzka-Gaik.- Wydanie 2.- Białystok 

: Wydawnictwo Kobiece, 2020. 

(Wielkie Litery.pl) 

 

Hasła przedmiotowe:  Dior, Christian (1905-1957) , Kobieta , Moda , Projektanci 

mody , Paryż (Francja) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2021-11 
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Olśniewająca historia osadzona w świecie wielkiej mody. Copper Reilly przybywa do Paryża zaraz po 

wyzwoleniu miasta w 1944 r. Kiedy Francuzi celebrują odzyskanie wolności, ona czuje, że utknęła w więzieniu 

nieszczęśliwego związku. Po kolejnej zdradzie męża Copper żąda separacji. Wkrótce kobieta odnajduje przyja-

ciela w skrytym projektancie mody w średnim wieku. Okazuje się, że to Christian Dior. Jego skromność i niechęć 

do sławy kontrastują z odważnym blaskiem projektów, które tworzy. Copper czuje, że mężczyzna jest geniuszem  

i próbuje odkryć go dla reszty świata. Z aparatem i maszyną do pisania rzuca się w szalony świat dziennikarstwa 

modowego.  

 

 

 217. Przedwiośnie / Stefan Żeromski ; opracowały Anna Popławska, Honorata 

Liszka ; [ilustracje Jolanta Adamus Ludwikowska].- Wydanie 4. zaktualizowane.- 

Kraków : Wydawnictwo Greg, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Żeromski, Stefan (1864-1925). Przedwiośnie , Dojrzewanie , 

Literatura polska , Młodzież , Polityka , Powieść obyczajowa , Rewolucja , Polska , 

Baku (Azerbejdżan) , Powieść obyczajowa , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

Młody Cezary Baryka przedostaje się z ogarniętej krwawą rewolucją Rosji do cieszącej się odzyskaną 

niepodległością Polski. Dawniej fanatyczny zwolennik rewolucji, przekonał się jeszcze w Rosji, czym jest ona 

naprawdę, jednak również i Polska rozczarowała go, gdyż spodziewał się raju na ziemi zgodnie z opowieściami 

ojca, a zastał biedę i nędzę. Cezary sam nie wie, kim jest, po czyjej stronie stoi, kogo i dlaczego popiera. Za to 

korzysta z życia i bawi się w najlepsze, nie przejmując się, że rani tymi zabawami innych ludzi. Wplątuje się                

w nieszczęśliwy romans, staje się przyczyną otrucia zakochanej w nim dziewczyny przez potajemną rywalkę, 

wreszcie w Warszawie angażuje się w życie polityczne stolicy. Przedstawiamy "Przedwiośnie" - powieść                       

o odrodzonej Polsce, powieść-pytanie o jej przyszłość. Książka zawiera pełen tekst lektury. Na końcu książki 

zamieszczono opracowanie, w którym znajduje się bardzo szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, 

ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie zawiera ponadto plan wydarzeń, wnikliwie 

wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.   

 

 

 218. Przepaść / Remigiusz Mróz.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2021. 

(Seria z komisarzem Forstem / Remigiusz Mróz ; t. 7) 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wiktor Forst (postać fikcyjna) , Osoby zaginione , Policjanci , 

Zabójstwo seryjne , Zakopane (woj. małopolskie) , Tatry (góry) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

W Tatrach Zachodnich dochodzi do zaginięcia młodej kobiety z Warszawy. Ostatnim razem widziana była przez 

turystów w okolicy Trzydniowiańskiego Wierchu, a potem przepadła bez wieści. Był to jej pierwszy wyjazd                 

w góry, miała zamiar spędzić w nich tylko weekend, a w Zakopanem pojawiła się sama – mimo to wedle ustaleń 

policji szła czerwonym szlakiem w towarzystwie czterech mężczyzn. Sprawę prowadzi Wiktor Forst, który 

odtwarza trasę dziewczyny z nadzieją, że odnajdzie ją żywą. Nie trafia na żadne poszlaki, odkrywa jednak                  

w Tatrach coś, co rzuci nowe światło na zbrodnię sprzed lat…  
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 219. Przewóz / Andrzej Stasiuk.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Mieszkańcy wsi , Pamięć 

autobiograficzna , Partyzanci , Transport na żądanie , Ukrywanie się Żydów (1939-

1945) , Wsie , Bug (rzeka) , Podlasie , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Gorący czerwiec 1941 roku. Jasne księżycowe noce, niskie bagienne łąki, cienisty sad i zimna żyła rzeki, która 

podzieliła świat na pół. Na jednym brzegu Niemcy, żelazny wąż czołgów, ciężarówek, maszyn. Na drugim 

Rosjanie. Pośrodku wiejski przewoźnik, który z jednego brzegu na drugi wozi nocą każdego, kto zapłaci. 

Żydowskie rodzeństwo, które w drodze do wyśnionej Ziemi Obiecanej, chowa się w stodole tuż obok kałuż 

świńskich wnętrzności. Chłopcy z partyzantki, wierzący jeszcze, że wojna jest przygodą, wykonują wyroki, 

których nie rozumieją. Ich dowódca czeka na rozkazy. Zanim nadejdą, każe liczyć czołgi i nad kolejnym 

butelkami bimbru, wśród roju much przekonuje, że już wkrótce będzie po kolana brodził we krwi wrogów. 

Wszyscy przychodzą do kobiety, przykucniętej, bosej, hardej. Czekają, upał mąci umysły. A pewien mały 

chłopiec widzi, słyszy  i zapamiętuje to wszystko: grzmot nadlatujących samolotów, drżenie ziemi. Po latach 

narrator próbuje opowiedzieć historię, której nie opowiedział mu ojciec.  

 

 

 220. Przyjdę, gdy zaśniesz / Agnieszka Lingas-Łoniewska.- Warszawa : Słowne 

Mroczne - Burda Media Polska, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przemoc emocjonalna , Stalking , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Obserwowałem ją od dawna. Nie, to nie była miłość. Ja nie mam uczuć. Ona po prostu idealnie nadaje się do 

głównej roli w planie, który przygotowywałem od lat. Młoda, w kłopotach, bezbronna. Potrzebuje pomocy. 

Potrzebuje kogoś, kto się nią zaopiekuje. Komu będzie mogła zaufać. Potrzebuje mnie. A ja krok po kroku 

przejmę kontrolę nad jej życiem i stanę się jej najgorszym koszmarem. Bo w życiu liczę się tylko ja. I moja misja.  

 

 

 221. Przypływ / Cilla & Rolf Börjlind ; z języka szwedzkiego przełożyła Inga 

Sawicka.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Olivia Rönning (postać fikcyjna) , Tom Stilton (postać 

fikcyjna) , Bezdomność , Bójka i pobicie , Studenci , Szwecja , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2021-11 

 



97 
 

Misterna opowieść o społecznej przestępczości i zbrodniach w wyższych sferach, prowadząca do finału, przy 

którym obgryzasz paznokcie. „Publishers Weekly” W księżycową noc 1987 roku dochodzi do wyjątkowo 

brutalnego morderstwa młodej ciężarnej kobiety. Tożsamość ofiary: nieznana. Motyw: nieustalony. Sprawcy: 

nieuchwytni. Śledczy Tom Stilton wie jedynie, że do zbrodni wykorzystano przypływ w zatoce na Nordkoster,               

a świadkiem był dziesięcioletni chłopiec, który zaalarmował rodziców. Lata później Olivia Rönning, studentka 

drugiego roku Wyższej Szkoły Policyjnej i córka zmarłego przedwcześnie detektywa Arnego Rönninga, w ramach 

pracy zaliczeniowej ma przeprowadzić dochodzenie w jakiejś nierozstrzygniętej sprawie. Jej wybór pada na 

Nordkoster. Ale dotarcie do prowadzącego wówczas śledztwo Toma Stiltona okazuje się wręcz niemożliwe. Czy 

zbrodnia sprzed lat ma związek z brutalnymi napaściami na bezdomnych, do których dochodzi w Sztokholmie?             

I czy Olivii uda się doprowadzić do przełomu w sprawie, którą kiedyś zajmował się jej ojciec? Wciągający, 

filmowy thriller od scenarzystów znanych jako król i królowa skandynawskich kryminałów, wprawnie skonst-

ruowany i pełen zwrotów akcji.  

 

 

 222. Quo vadis / Henryk Sienkiewicz ; opracowały Barbara Włodarczyk, Katarzyna 

Duda-Kaptur ; [ilustracje Jolanta Adamus Ludwikowska].- Wydanie 5 rozszerzone.- 

Kraków : Wydawnictwo Greg, 2021. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ligia (postać fikcyjna) , Marek Winicjusz (postać fikcyjna) , 

Neron (cesarz rzymski ; 37-68) , Petroniusz (ok. 27-66) , Sienkiewicz, Henryk 

(1846-1916). Quo vadis , Chrześcijaństwo , Literatura polska , Miłość , 

Niewolnictwo , Powieść historyczna , Pożar Rzymu (64 r.) , Prześladowania 

religijne , Starożytny Rzym , Powieść historyczna , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

Rzym za panowania cesarza Nerona to miejsce pełne bogactwa i przepychu, ale nieznające miłości, litości ani 

przyjaźni. Liczą się tutaj jedynie własne interesy i przyjemności.  Jednak to właśnie w tym okrutnym mieście,              

w ubogich dzielnicach, rozprzestrzenia się nowa religia - chrześcijaństwo. Nikt jeszcze nie wie, że oto zaczyna się 

jego panowanie nad światem... Na tle tych przełomowych chwil w dziejach Europy przed oczami czytelnika 

rozgrywa się pasjonująca historia miłości rzymskiego patrycjusza Marka Winicjusza i chrześcijanki Ligii. Czy 

tych dwoje pochodzących z zupełnie różnych światów ludzi może mieć przed sobą wspólną przyszłość? 

Zwłaszcza kiedy szalony cesarz oskarża chrześcijan o podpalenie Rzymu... Książka zawiera pełen tekst lektury. 

Na końcu książki zamieszczono opracowanie, w którym znajduje się bardzo szczegółowe streszczenie oraz drugie 

skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie zawiera ponadto plan wydarzeń, 

wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.   

 

 

 223. Rączka rączkę myje / Olga Rudnicka.- Warszawa : Prószyński S-ka - Prószyński 

Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matylda Dominiczak (postać fikcyjna) , Chuligaństwo , 

Humor , Kobieta , Rodzinne ogrody działkowe , Prywatni detektywi , Polska , Powieść 

, Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 
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Od kilku miesięcy rodzinne ogródki działkowe padają ofiarą wandali. Ktoś niszczy altanki, okrada domki, 

przekopuje kolejne działki. Zdaniem detektyw Matyldy Dominiczak, to nie są po prostu wybryki nastolatków. 

Jacyś ludzie czegoś tu uparcie szukają. Matylda pomaga w śledztwie komisarzowi Tomczakowi, jednocześnie 

prowadząc własną sprawę. Zdobywanie informacji wymaga wchodzenia w kolejne układy i wyświadczania 

przysług, które zaczynają się mnożyć jak grzyby po deszczu.  

 

 

 224. Rejs po szczęście / Katarzyna Sarnowska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2019. 

(Nad Jeziorakiem / Katarzyna Sarnowska ; [1]) 

(Z Książką Jej do Twarzy) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Problemy małżeńskie , Przyjaźń , Żeglarze , Jeziorak (woj. 

warmińsko-mazurskie, pow. iławski, gm. Iława ; jezioro) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

Piękne, malownicze jezioro, kojące pejzaże i… przyjaźń, która leczy rany. Alina od roku pracuje w wydawnic-

twie; wraz z mężem zostaje zaproszona na przyjęcie przez koleżankę z pracy, Ewę. Na imprezie poznaje jej męża, 

który jest lekarzem, oraz sympatyczną parę - Gabi i Jean Pierre’a, planujących otwarcie francuskiej restauracji. 

Gdy panowie dowiadują się, że ich wspólnym hobby jest żeglarstwo, postanawiają wypocząć ze swoimi żonami 

nad pobliskim Jeziorakiem. Więzi się zacieśniają, a przyjaciele coraz częściej wyjeżdżają nad jezioro. Każda z par 

jednak mierzy się ze swoimi kłopotami. Czy sielskie krajobrazy pozwolą znaleźć wewnętrzny spokój i odpocząć 

od życia, które stara się rzucać kłody pod nogi? Czy magia Jezioraka i szum wiatru w żaglach pozwolą uciec od 

codzienności?  

 

 

 225. Rendez-vous ze śmiercią / Agata Christie ; przełożył z angielskiego Tadeusz Jan 

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

(Klasyka Kryminału) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Herkules Poirot (postać fikcyjna) , Konflikt rodzinny , 

Prywatni detektywi , Przestępstwo z nienawiści , Rodzina , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2021-11 

 

 

Stara pani Boynton nie należy do czułych matek i gromadkę swoich dzieci, czy może raczej podwładnych, trzyma 

żelazną ręką. Gdy pewnego dnia kobieta ginie, niewiele osób okazuje współczucie. Na prośbę pułkownika 

Carbury'ego Herkules Poirot podejmuje się rozwiązać zagadkę jej śmierci przed upływem 24 godzin. Niezwykła 

powieść kryminalna, fascynujący thriller psychologiczny, refleksje o wartości życia ludzkiego spisane tuż przed II 

wojną światową. A wszystko w olśniewającym egzotyką otoczeniu.  
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226. Rezydentka / Pola Roxa.- Warszawa : Lipstick Books - Grupa Wydawnicza 

Foksal, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biura podróży , Kobieta , Miłość , Zabójstwo , Życie 

towarzyskie , Grecja , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Anna Rokicka żyje beztrosko. Nie stroni od alkoholu, imprez i męskiego towarzystwa. Czasami jednak zastanawia 

się, czy nie powinna być gdzie indziej, zachowywać się bardziej odpowiedzialnie, a może w ogóle być kim 

innym? Niespodziewane, tragiczne wydarzenia sprawiają, że jej dotychczasowe życie zmienia się w diametralny 

sposób. Czy uda się jej wybrnąć z sytuacji grożącej wieloletnim pobytem w więzieniu i łatką morderczyni? Czy 

odnajdzie wreszcie spokój u boku wymarzonego mężczyzny?  

 

 

227. Rok 1984 / George Orwell ; przekład Krzysztof Mazurek ; opracowanie 

Karolina Rymut ; [ilustracje Kamil Rekosz].- Kraków : Wydawnictwo Greg, 2021. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Orwell, George (1903-1950). Rok 1984 , Dystopia , 

Literatura angielska , Powieść obyczajowa , Totalitaryzm , Londyn (Wielka 

Brytania) , Dystopia , Lektura z opracowaniem , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2021-11 

 

Autor "Roku 1984" wiedział, jakie zagrożenia niesie ze sobą skrajny totalitaryzm. Swoją wizję państwa 

rządzonego niepodzielnie przez jedną Partię, w którym inwigilacja jest powszechna i nieustająca, a metody 

sprawowania władzy skrajnie brutalne, opisał w popularnej antyutopii. Główny bohater Roku 1984, Winston 

Smith, szeregowy członek Partii i pracownik jednego z czterech ministerstw, czuje w głębi duszy, że nie tak 

powinien wyglądać świat. Chociaż wie, że może go to doprowadzić do zguby, zaczyna spisywać pamiętnik - staje 

się wrogiem Partii i Wielkiego Brata. Elementy powieści Orwella, w tym także "Roku 1984", przeniknęły do 

języka i kultury masowej - każdy zna postać Wielkiego Brata i wie, co się z nią wiąże. Książka zawiera pełen tekst 

lektury. Na końcu książki zamieszczono opracowanie, w którym znajduje się bardzo szczegółowe streszczenie 

oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie zawiera ponadto plan 

wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.   

 

 

 228. Rok Zaćmienia / Marta Knopik.- Warszawa : Lira Wydawnictwo, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adwokaci , Legendy miejskie , Oniryzm , Realizm magiczny 

, Spadek , Polska , Śląsk , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 
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W Czarnym Mieście trwa Rok Zaćmienia. Jego mieszkańcy, wcześniej niż reszta ludzkości, muszą się zmierzyć             

z apokalipsą... Schyłek tysiąclecia. Wróżbici wieszczą koniec świata… John Fox, przedstawiciel kancelarii 

prawniczej z Chicago, przybywa na Śląsk w poszukiwaniu spadkobiercy. Trop prowadzi go do Czarnego Miasta, 

które pogrążone jest w chaosie Roku Zaćmienia. Ziemią szarpią wywołane zapadaniem się chodników kopalnia-

nych wstrząsy, a krajobraz zasnuwa się dymem. John zostaje wciągnięty w labirynt korytarzy, gmatwaninę snów, 

wizji i wspomnień, które mieszają się z rzeczywistością, a czas traci swą ciągłość. Podróż do Czarnego Miasta 

okazuje się podróżą w głąb siebie. Dokąd zaprowadzi bohatera?  

 

 

 229. Romans pod choinkę / Katarzyna Bester.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Niewidomi , Relacje międzyludzkie , 

Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Najważniejsze jest nie to, co możesz zobaczyć, ale to, co możesz przeżyć. Ray Colton się nie zakochuje. Nauczyły 

go tego doświadczenia z przeszłości. Z tego samego powodu Ray nienawidzi Bożego Narodzenia. Kocha jednak 

swoje miasto – niepowtarzalny, olśniewający i wielki Nowy Jork, o którym mógłby opowiadać godzinami. W dniu 

swoich trzydziestych piątych urodzin Ray jest świadkiem ulicznej napaści i ratuje młodą kobietę. W otoczce 

świątecznego klimatu między tą dwójką nawiązuje się nić porozumienia, która przeradza się w romans bez 

zobowiązań. Ray stara się pokazać Everly wszystko, co uważa za wyjątkowe w Nowym Jorku: historyczne 

budynki, eleganckie restauracje, sylwestrową zabawę na Times Square oraz inne zdumiewające atrakcje miasta. 

Przed nim trudne zadanie. Jak bowiem pokazać coś zachwycającego komuś, kto jest niewidomy? Czy Everly 

stanie się dla Raya tylko miłym wspomnieniem, kiedy na koniec stycznia odleci jej samolot?  

 

 

 230. Romeo i Julia / William Szekspir ; przełożył Józef Paszkowski ; opracował 

Wojciech Rzehak, Mirosława Muniak.- Wydanie 4. uzupełnione.- Kraków : 

Wydawnictwo Greg, copyright 2021. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Julia Kapulet (postać fikcyjna) , Romeo Monteki (postać 

fikcyjna) , Shakespeare, William (1564-1616). Romeo i Julia , Konflikt pokoleń , 

Literatura angielska , Miłość , Rody , Tragedia , Zemsta krwawa , Werona (Włochy) , 

Tragedia , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-82-2 

          Nowości:  2021-11 

 

Tragedia miłosna Romeo i Julia, powstała w 1595 r., jest jednym z najsłynniejszych i najczęściej grywanych 

dramatów Szekspira. Tragiczne losy młodych bohaterów poddanych działaniu Fatum, urok i wdzięk ich postaci, 

poetyckie piękno monologów lirycznych mówiących o miłości - to uniwersalne i nieprzemijające walory utworu 

uważanego za arcydzieło literatury dramatycznej. 
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 231. "Rozdziobią nas kruki, wrony..." / Stefan Żeromski ; opracowanie Anna 

Popławska, Maria Zagnińska.- Wydanie 2. rozszerzone.- Kraków : Wydawnictwo 

Greg, 2021. 

(Lektury Grega) 

 

Hasła przedmiotowe:  Żeromski, Stefan (1864-1925). Rozdziobią nas kruki, wrony , 

Chłopi , Koń , Kradzież , Literatura polska , Opowiadania i nowele historyczne , 

Opowiadania i nowele obyczajowe , Powstanie styczniowe (1863-1864) , Powstańcy 

styczniowi , Rosjanie , Śmierć , Wrona , Opowiadania i nowele historyczne , 

Opowiadania i nowele obyczajowe , Lektura z opracowaniem 

         Sygnatura:  WG-pol. 

                                 Nowości:  2021-11 

 

Przygnębiający jesienny krajobraz staje się tłem dla przerażających wydarzeń. Jeden z ostatnich powstańców 

styczniowych wiozący broń zostaje zamordowany przez oddział rosyjskich żołnierzy. Jego ciało rozszarpują ptaki, 

a dobytek grabi chłop z pobliskiej wioski. Scena nie tylko przyprawia o dreszcze, ale jest oskarżeniem tych, którzy 

odpowiadają za ciemnotę i nędzę ludu. Książka zawiera pełen tekst lektury. Na końcu książki zamieszczono 

opracowanie, w którym znajduje się bardzo szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie 

przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie zawiera ponadto plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problema-

tykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.   

 

 

 232. Rzeszowskie manewry sercowe w 1774 roku / Nina Opic.- Rzeszów : Nina 

Opic, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Życie codzienne , Rzeszów (woj. 

podkarpackie ; okolice) , Powieść historyczna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Wielce Szanowny Czytelniku, książkę którą masz w dłoni, to rok 1774, a więc pierwsze chwile po I rozbiorze 

Polski. Miejsce akcji: Rzeszów i okolice. Głównymi postaciami, to: szlachcianka Florentyna ze Staromieścia, 

rotmistrz z Boguchwały, piorunowy urzędnik rzeszowskiego cyrkułu, a także księżna łańcucka Elżbieta Izabela             

z Czartoryskich Lubomirska i jej otoczenie, pojawi się rzeszowska księżna Joanna von Stein Lubomirska, Karol 

Wiedemann, którego plan ówczesnego Rzeszowa widzisz na jednej ze ścian współczesnego Rzeszowa, będzie 

Florentina od anyżowych, drezdeńskich ciasteczek, dobrotliwi bernardyni, Żyd w bławatnym sklepie przy ulicy 

Farnej, Cyganie w taborze i wiele innych postaci tamtejszego czasu. Będzie migawkowo pokazane życie                       

w osiemnastowiecznym Rzeszowie, zastawione jadłem stoły, przyjęcia, a także intrygi z zemstą w tle. Będą też              

i zwykli ludzie, zagubieni w tym historycznym chaosie... [...]. [Nina Opic] 

 

233. Samosiejki / Dominika Słowik.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Człowiek , Lęk , Przyroda , Opowiadania i nowele obyczajowe 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 
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Laureatka Paszportu „Polityki” powraca w nowej odsłonie! Najbardziej wyrazista i oddziałująca na zmysły 

książka Dominiki Słowik. Po głośnych powieściach Atlas: Doppelganger oraz Zimowla Dominika Słowik 

prezentuje książkę, wsłuchującą się w nastroje naszej epoki i podkreślającą absurdy otaczającej nas rzeczy-

wistości. W cyklu opowiadań, które dzięki metaforze samosiejek można czytać jako spójną literacką opowieść, 

uważnie rejestruje podszepty natury, ale też wydarzającą się na naszych oczach katastrofę klimatyczną. W świecie 

bohaterek i bohaterów Samosiejek rządzi wyobraźnia, nie ma zastanych reguł, natomiast granica między światem 

ludzi a przyrodą ulega coraz większemu zatarciu. Dziwne z pozoru zdarzenia rozsiewają się w tylko sobie znany 

sposób i domagają się uwagi. Są opowieścią o nas – tu i teraz, w przyszłości. Autorka dyskretnie, czujnie wyrywa 

nas ze strefy komfortu, zderzając swoje postacie z nieznanym, nierozpoznanym, nienazwanym. Czy to literacki 

żart, czy może przeczucie przesilenia epoki antropocenu? Współczesne, zaskakujące, sensualne opowieści, które 

wyrastają z niespodziewanych historii: o ludzko-roślinnej przyjaźni, a może nawet miłości; o tym, że „śniegu już 

nigdy nie będzie”; o kobiecie, której wyrosło z nosa pnącze fasoli, tajemniczym locie w kosmos, a także o tym, 

dlaczego czasami boimy się niewłaściwych rzeczy… Samosiejki to literacka odpowiedź na nastroje naszej epoki, 

skomponowana w sposób najbardziej dla tej epoki adekwatny: zaskakująco, dziwnie, straszno-śmiesznie.  

 

 

 234. Sanatorium Zagłada / Max Czornyj.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Miłość , Nazizm , Okupacja niemiecka Polski 

(1939-1945) , Szpitale psychiatryczne , Kobierzyn (Kraków ; część miasta) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Nikt nie miał prawa skazać na śmierć drugiego człowieka, nikt nie miał też prawa odebrać mu bez jego winy 

wolności. Lew Wilcek to potomek prastarego rodu, wychowywany w całkowitym odosobnieniu i przeświad-

czeniu, że wciąż trwa belle époque. Człowiek dawnych ideałów oraz minionych wartości, który niespodziewanie 

musi skonfrontować się z okrutną rzeczywistością. Aresztowany przez Niemców i umieszczony w Zakładzie dla 

Umysłowo i Nerwowo Chorych w Kobierzynie odkrywa, że wszystko, w co wierzył, stanowiło jedynie wytwór 

fantazji. Na świecie trwa wojna, zamiast cesarzy i królów niemal całą Europą władają naziści, a motorem 

napędowym istnienia jest pragnienie przetrwania. Czy w tej obdartej z ideałów, przerażającej rzeczywistości jest 

miejsce na jedyną znaną księciu miłość? Na miłość przeniesioną z kart wielkich romansów? W życiu Lwa 

niebawem pojawia się kilka kobiet, z których każda ma swoje sekrety i skrywane pragnienia. Książę wpada w sieć 

intryg, oszustw i kłamstw snutych na ogromnym terenie zakładu dla obłąkanych. Tymczasem naziści planują akcję 

Lebensunwertes Leben mającą na celu eksterminację pacjentów. „Nie dziwić się” – to dewiza co rusz powtarzana 

przez Lwa. Dewiza, która wiedzie go ku nieuchronnemu. Być może jego misja została zapisana w słowach 

biblijnych proroków?  

 

 

 235. Sekrety letniego ogrodu / Hannah Richell ; przełożyła Ewa Morycińska-Dzius.- 

Wydanie 2.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece, 2020. 

(Wielkie Litery.pl) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziadkowie i wnuki , Sekrety rodzinne , Wielka Brytania , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-austral.  

Nowości:  2021-11 
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Imponującą rezydencję Lillian i Charlesa wypełniają bezcenne dzieła sztuki. Jednak dwudziestosześcioletnia 

kobieta czuje się tylko ozdobą kolekcji męża. Pojawienie się w ich posiadłości charyzmatycznego artysty sprawia, 

że świat Lillian wywraca się do góry nogami. Jedyne, czego pragnie Maggie Oberon po zerwanych zaręczynach, 

to ucieczka na drugi koniec świata. Wiadomość o chorobie ukochanej babci Lillian każe jej jednak przyjechać do 

Cloudesley. Niegdyś budząca zachwyt, dziś popadająca w ruinę posiadłość budzi przerażenie Maggie. Próbując 

ratować rodzinny majątek, odkrywa sekrety, które na zawsze mogą odmienić jej życie.  

 

 

 236. Serce Julii / Françoise Bourdin ; tłumaczenie Anna Tomoń.- Bielsko-Biała : 

Wydawnictwo Dragon, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ogrody zoologiczne , Relacje międzyludzkie , Weterynarze , 

Związki na odległość , Francja , Kenia , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-fr.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Poruszająca opowieść o potędze natury, podążaniu własną drogą i miłości, która wymaga odwagi. W życiu 

Lorenza, ambitnego weterynarza, w końcu wszystko zaczyna się układać. Jego największe marzenie, ogród 

zoologiczny, w którym zwierzęta żyją w naturalnych warunkach, rozwija się z dnia na dzień. Mężczyzna powoli 

odbudowuje również relację ze swoją dawną ukochaną, Julią. Kobieta jest jednak bardzo ostrożna i nie czuje się 

jeszcze gotowa na związek. Wkrótce Lorenzo otrzymuje propozycję wyjazdu do Kenii, by spędzić miesiąc                  

w tamtejszym rezerwacie. Zostawia park pod opieką Julii i wyrusza prosto do serca Afryki. Julia i Lorenzo, 

oddaleni od siebie teraz o tysiące kilometrów, nieoczekiwanie odkrywają, że nigdy dotąd nie byli sobie tak 

bliscy… Czy ich relacja, tak jeszcze świeża i krucha, ma szansę przetrwać? Czy Julia znajdzie w sercu odwagę, by 

znów zaufać?  

 

 

 237. Serce za burtą / Katarzyna Sarnowska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

(Nad Jeziorakiem / Katarzyna Sarnowska ; [2]) 

(Z Książką Jej do Twarzy) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Przyjaźń , Żegluga , Jeziorak (woj. warmińsko-

mazurskie, pow. iławski, gm. Iława ; jezioro) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

Dla Aliny i Tomka wyjazdy nad jezioro z przyjaciółmi, wspólne żeglowanie i relaks od miejskiego gwaru stają się 

doskonałym sposobem na ucieczkę od codzienności. Tomek coraz częściej myśli o przeprowadzce, jednak jego 

żona jest przeciwna temu pomysłowi. Kobieta zmienia zdanie, kiedy jej przyjaciółka – Ewa nie potrafi poradzić 

sobie z bolesnym doświadczeniem, a Gabi i Jean-Pierre nie są szczęśliwi po przeprowadzce do Warszawy. 

Przyjaciele postanawiają wrócić nad Jeziorak, do miejsca, które ich połączyło, i wypłynąć we wspólny rejs. Jak 

bardzo ta decyzja zmieni życie paczki przyjaciół, a zwłaszcza Ewy? I czy szczęście można czasem znaleźć za 

burtą? 
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 238. Siedem życzeń / Liliana Fabisińska, Ałbena Grabowska, Małgorzata Kalicińska, 

Agnieszka Krawczyk, Natasza Socha, Małgorzata Warda, Magdalena Witkiewicz.- 

Wydanie 2.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Mazury , Antologia , Opowiadania i 

nowele obyczajowe 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

Babcia Agnieszka wraz z wnukiem przygotowują mazurski Pensjonat do świąt Bożego Narodzenia. Chociaż tego 

roku żaden z gość nie zapowiedział swojej wizyty, oni chcą stworzyć idealne święta. Śnieg ciągle pada, zaspy 

uniemożliwiają jazdę samochodom, a prąd w całej okolicy zostaje odcięty. W małym pensjonacie koło Pięknej 

Góry, tej Wigilii, wbrew swojej woli, spotka się kilka rodzin. Okna Pensjonatu rozświetlą się, a jego pokoje 

wypełni gwar rozmów. Niespiesznych, i chociaż przypadkowych, pełnych nadziei na lepsze jutro. Tego roku kilku 

bohaterów Cichej 5 powróci. W zupełnie innych okolicznościach będą musieli stawić czoło kolejnym świętom 

Bożego Narodzenia. Bo czasem los musi nieustannie przypominać o tym, co ważne. Rozświetla niebo i wskazuje 

nam drogę. Wystarczy nią pójść. 

 

 

 239. Siła miłości : historia oparta na prawdziwych wydarzeniach / Anna Sakowicz.- 

Warszawa : Wydawnictwo Luna, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną , Przemoc , 

Relacje międzyludzkie , Rodzeństwo , Rodzina zastępcza , Uczucia , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

Gdzie jest granica miłości i czy w ogóle taka istnieje? Malwina i Adam Ostrowscy, specjalistyczna rodzina 

zastępcza, przyjmują pod swój dach niemowlę. O chłopca przez dwa lata walczy biologiczna matka. Kiedy udaje 

się wreszcie ustalić sytuację prawną dziecka, na stałe trafia ono do Ostrowskich, gdyż nie ma chętnych na adopcję 

Kacpra. Okazuje się, że nikt nie chce dziecka z zaburzeniami intelektualnymi. Malwina z Adamem kosztem 

własnych dorastających dzieci wkładają wiele wysiłku, by zapewnić Kacprowi odpowiedni rozwój. Z wiekiem 

chłopiec ujawnia skłonności do przemocy wobec słabszych. Malwina i Adam stają przed dylematem: zakończyć 

opiekę nad dwunastoletnim Kacprem i rozwiązać rodzinę zastępczą czy nie? Każdy wybór niesie za sobą czyjeś 

cierpienie.  

 

 

240. Siostry / Daisy Johnson ; z angielskiego przełożył Jan Kabat.- Warszawa : 

Wydawnictwo Świat Książki, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzeństwo , Toksyczne związki , Tożsamość osobista , 

Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2021-11 
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Daisy Johnson powraca z thrillerem Siostry, uzależniającą opowieścią o rodzeństwie uwikłanym w sieć bolesnych 

emocjonalnych zależności, zmagającym się z próbami zrozumienia, gdzie kończy się świat jednej z sióstr,                      

a zaczyna drugiej. Dzieli je zaledwie dziesięć miesięcy. July i September znają się jak łyse konie i nie potrzebują 

nikogo innego, tylko siebie nawzajem. Pewnego dnia dochodzi jednak do tragedii i wyprowadzają się wraz                    

z samotną matką do opuszczonego domu na wybrzeżu. W nowym, odizolowanym życiu July czuje, że głęboka 

więź, jaka zawsze łączyła ją z siostrą, zmienia się w sposób, którego nie rozumie. Obezwładniający strach                     

i powiązane z nim niepokoje zapełniają dom. Siostry przekraczają granice dopuszczalnych zachowań – aż seria 

szokujących spotkań wystawia ich wspólnotę doznań na próbę i zmusza do ujawnienia wstrząsającej prawdy                   

o przeszłości i teraźniejszości.  

 

 

 241. Skazane na poniewierkę / Diney Costeloe ; przełożyła Bogumiła Nawrot.- 

Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dom dziecka , Rodzeństwo , Australia , Wielka Brytania , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Historia dwóch sióstr, których losy podzieliły tysiące dzieci ocalałych z horroru II wojny światowej.  Wojna się 

skończyła, ale koszmar nadal trwa… Rita Stevens ma dziewięć lat, a jej siostrzyczka Rosie zaledwie pięć, gdy ich 

matka, wdowa po lotniku poległym w czasie II wojny światowej, wychodzi ponownie za mąż. Jej nowy partner 

okazuje się tyranem, który tylko szuka okazji, by pozbyć się pasierbic. Pod wpływem presji kobieta decyduje się 

oddać dziewczynki do sierocińca - nie jest jednak świadoma, że dokumenty, które podpisała, pozostawiają 

placówce całkowitą swobodę decydowania o losie jej córek. Wkrótce zapada wyrok: grupa sierot ma zostać 

odesłana do siostrzanej instytucji w Australii. A wśród nich znaleźć się mają również Rita i Rosie… Poruszająca 

opowieść o dramacie odrzucenia.  

 

 

242. Skąpiec / Molier ; przełożył Tadeusz Żeleński (Boy) ; opracowały Anna 

Popławska, Agnieszka Woźny ; [ilustracje Lucjan Ławnicki].- Wydanie 5. 

rozszerzone.- Kraków : Wydawnictwo Greg, 2021. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Molier (1622-1673). Skąpiec , Chciwość , Komedia , 

Literatura francuska , Materializm , Mieszczaństwo , Rodzina , Skąpstwo , Paryż 

(Francja) , Komedia , Lektura z opracowaniem 

          Sygnatura:  WG-82-2 

          Nowości:  2021-11 

 

Harpagon - paryski mieszczanin - znany jest ze swojego chorobliwego skąpstwa. W mieście mówią nawet, że każe 

drukować specjalne kalendarze, w których zwiększa liczbę dni postnych, a własnym koniom podkrada owies. 

Rozpaczą napawa go myśl, że ma w domu dwoje „darmozjadów” - syna i córkę, oboje na wydaniu. Chytry starzec 

układa korzystne dla swojej sakiewki plany matrymonialne. Czy los uchroni Elizę i Kleanta od niechcianych 

małżeństw? Książka zawiera pełen tekst lektury. Na końcu książki zamieszczono opracowanie, w którym znajduje 

się bardzo szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. 

Opracowanie zawiera ponadto plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki 

bohaterów.   
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 243. Sklepy cynamonowe ; Sanatorium pod Klepsydrą / Bruno Schulz ; opracowali 

Wojciech Rzehak, Katarzyna Duda-Kaptur.- Wydanie 4. zaktualizowane.- Kraków : 

Wydawnictwo Greg, 2021. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Schulz, Bruno (1892-1942). Sanatorium pod klepsydrą , 

Schulz, Bruno (1892-1942). Sklepy cynamonowe , Czas , Literatura polska , Ojcowie 

i synowie , Opowiadania i nowele obyczajowe , Opowiadania i nowele 

psychologiczne , Pamięć autobiograficzna , Żydzi , Opowiadania i nowele 

obyczajowe , Opowiadania i nowele psychologiczne , Lektura z opracowaniem 

          Sygnatura:  WG-pol. 

                                  Nowości:  2021-11 

 

"Sklepy cynamonowe" i "Sanatorium pod Klepsydrą" to dwa zbiory opowiadań Brunona Schulza - autora,                     

o którego oryginalności i nowatorstwie najlepiej świadczą same teksty. Przedstawiony w nich oniryczny, 

niepokojący świat pozostający na pograniczu jawy i snu, w którym fantastyka płynnie przechodzi w realizm, bez 

wątpienia zaintryguje i zaciekawi nawet najbardziej wymagającego czytelnika. Zapraszamy do miasta-labiryntu,  

w którym rok ma trzynaście miesięcy, ludzie zmieniają się w ptaki i wszystko jest możliwe! Książka zawiera 

pełen tekst lektury. Na końcu książki zamieszczono opracowanie, w którym znajduje się bardzo szczegółowe 

streszczenie oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie zawiera 

ponadto plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.   

 

 

 244. Smak wolności / Joanna Jax.- Warszawa : Skarpa Warszawska, copyright 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Rodzina , Szpiegostwo , Wywiad wojskowy 

niemiecki , Wywiad wojskowy polski , Wybory życiowe , Europa , Polska , Powieść 

obyczajowa , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol.. 

Nowości:  2021-11 

 

 

Porywająca historia rodziny, osadzona w okresie międzywojennym! Po zakończonej wojnie polsko-bolszewickiej 

rodzeństwo Niemojskich oraz Piotr Kondratowicz powracają do Warszawy. Gustaw kontynuuje studia medyczne, 

Fryderyk czeka z niecierpliwością na unieważnienie ślubu Izabeli, a Wiktoria przygotowuje się do ślubu                         

z  Piotrem. Tymczasem  nad  prawie  całą  rodziną  zbierają się  czarne  chmury. Jakie  zawiłości  losu  czekają  na 

rodzinę Niemojskich w zmieniającej się Polsce i Europie? Z jakimi wyzwaniami przyjdzie im się zmierzyć? Czy 

miłość i siła rodzinnych więzów zwyciężą?  

 

 

 245. Snowflake / Louise Nealon ; przełożył Radosław Madejski.- Warszawa : Muza 

Warszawskie Wydawnictwo Literackie, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dojrzewanie , Dorosłość , Relacje międzyludzkie , Rodzina , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-szkoc.  

Nowości:  2021-11 
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„Boleśnie autentyczna opowieść o wchodzeniu w dorosłość z dorosłymi na plecach" Aleksandra Zbroja Historia             

o mnie i o tobie. O emocjach każdego z nas. „Snowflake” to mocny i zapadający w pamięć debiut. Opowieść               

o rodzinie, miłości, depresji, radości i dorastaniu we współczesnym świecie. Osiemnastoletnia Debbie White 

mieszka na wsi pod Dublinem z matką Maeve, jej sporo młodszym partnerem i wujem Billym. Billy zajmuje 

stojącą w ogrodzie przyczepę kempingową, gdzie towarzyszą mu gwiazdy nad głową i butelka whisky. Matka 

zmaga się z chorobą psychiczną i codziennie zapisuje swoje sny, które uważa za prorocze. Jej dziwactwa 

przybierają coraz bardziej mroczne oblicze i silnie oddziałują na Debbie. Nad tym specyficznym domem wisi 

widmo nadchodzącej tragedii. Debbie, wychowana w hermetycznym rodzinnym świecie, rozpoczyna studia na 

Trinity College w Dublinie. Dziewczyna próbuje odnaleźć się w nowej, zupełnie innej rzeczywistości, między 

dwoma biegunami: wyrafinowanym towarzystwem przyjaciół z uczelni a swoją rodziną. „Snowflake” to 

autentyczna i poruszająca historia o dorastaniu i opuszczaniu domu. Czy najdziwniejsza rodzina i skomplikowane 

relacje łączące jej członków mogą być bezpieczną przystanią i wsparciem? Historia Debbie jest głosem pokolenia, 

opowieścią o radzeniu sobie z niełatwymi doświadczeniami.  

 

 

 246. Sokół / Giovanni Boccaccio ; opracowanie Katarzyna Duda-Kaptur ; [przełożył 

Edward Boyé ; ilustracje Hein Nouwens].- Kraków : Wydawnictwo Greg, 2021. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boccaccio, Giovanni (1313-1375). Dekameron , Arystokracja 

, Literatura włoska , Miłość , Opowiadania i nowele obyczajowe , Sokoły , Florencja 

(Włochy) , Opowiadania i nowele obyczajowe , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-wł. 

Nowości:  2021-11 

 

"Sokół" to jedna z najbardziej znanych nowel na świecie! Napisany w okresie włoskiego Renesansu utwór zapisał 

się na stałe w historii literatury. Wchodzący w skład sławnego cyklu nowel Dekameron Giovanniego Boccaccia, 

opowiada historię wielkiej miłości szlachcica Federiga do pięknej damy, Monny Giovanny. Mimo przeciwności 

losu Federigo został ostatecznie nagrodzony za swoją wytrwałość i stałość w uczuciach. A jaką rolę odegrał w tym 

jego wierny towarzysz - sokół? Przeczytajcie koniecznie! Książka zawiera pełen tekst lektury. Na końcu książki 

zamieszczono opracowanie, w którym znajduje się bardzo szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, 

ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie zawiera ponadto plan wydarzeń, wnikliwie 

wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.   

 

 

247. Sonety krymskie / Adam Mickiewicz ; opracował Wojciech Rzehak.- Wydanie 

2. zaktualizowane.- Kraków : Wydawnictwo Greg, 2020. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mickiewicz, Adam (1798-1855). Sonety krymskie , Literatura 

polska , Sonet , Sonet , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-821.162.1-1 

Nowości:  2021-11 

 

"Sonety krymskie" to cykl osiemnastu utworów Adama Mickiewicza. Powstały one podczas podróży wieszcza na 

Półwysep Krymski w 1825 roku. Był to pierwszy w polskiej literaturze cykl sonetów, który zapoczątkował wielką 

popularność tego gatunku od epoki Romantyzmu aż do czasów Młodej Polski. Postać powołana przez Mickie-

wicza do życia - Pielgrzym, wyraża w sonetach swoje rozdarcie między zachwytem przyrodą Krymu i tęsknotą za 

ukochaną ojczyzną. W podróży towarzyszy mu Mirza, człowiek pochodzący ze Wschodu. Książka zawiera pełen 

tekst  lektury.  Na   końcu   książki   zamieszczono  opracowanie,  w   którym   znajduje   się  bardzo  szczegółowe  
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streszczenie oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie zawiera 

ponadto plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.   

 

 

 248. Splątane ścieżki / Agnieszka Krawczyk.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Dziewiarstwo ręczne , Pasmanteria , Rozstanie 

, Sąsiedztwo (socjologia) , Kraków (woj. małopolskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Kraków. Spokojna, zielona dzielnica i urokliwa pasmanteria prowadzona przez nieco ekscentryczną Klaudynę. To 

tu, w „Splątanej nitce”, co tydzień spotykają się zapalone miłośniczki i miłośnicy (!) dziergania, szydełkowania             

i szycia. Eliza, nauczycielka w pobliskiej szkole, majsterkowicz Szymon, apodyktyczna Małgorzata, karmiąca 

podwórkowe koty Ludwika i Wojtek, który pozwala niechcianym przedmiotom trafić do nowych właścicieli. 

Choć tworzenie rękodzieła jest ich pasją, to bliskość, szczere rozmowy i możliwość spędzenia czasu z innymi 

mają tu nieocenioną wartość. Klaudyna, pomimo otwartości na swoich klientów, niechętnie opowiada o sobie. Jaki 

sekret skrywa? I dlaczego niespodziewany telefon od Marcelego, tajemniczego znajomego sprzed lat, wywołuje  

w niej niepokój, łzy i… tęsknotę? Monika, siostrzenica Klaudyny, pracuje w telewizji i spełnia się zawodowo. 

Kiedy jednak okazuje się, że ukochany Jeremi, który jest jednocześnie jej szefem, oszukuje ją od dawna, jej 

szczęście rozsypuje się jak domek z kart. Zatrzymuje się u ciotki, by odzyskać równowagę i poukładać swoją 

codzienność na nowo. Czy trzydziestolatka odnajdzie w końcu szczęście, na jakie zasługuje? Prawdziwe uczucie 

może czekać na nią właśnie w „Splątanej nitce”…  

 

 

 249. Spotkanie w Positano / Goliarda Sapienza ; przełożył Tomasz Kwiecień.- 

Białystok : Mova - Wydawnictwo Kobiece, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Filmowcy , Kobieta , Ludzie bogaci , Miasta małe , Przyjaźń , 

Positano (Włochy) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-wł. 

Nowości:  2021-11 

 

 

Poruszająca powieść autorki kontrowersyjnej "Sztuki radości". Niezwykła historia przyjaźni dwóch kobiet                     

w zjawiskowej scenerii wybrzeża Amalfi. Twórczość Goliardy Sapienzy, autorki głośnej Sztuki radości, była 

przez lata marginalizowana i dopiero kilkanaście lat po jej śmierci zdobyła uznanie w oczach krytyków                           

i czytelników. Obecnie pisarka uznawana jest za jedną z ważniejszych postaci literatury włoskiej XX wieku. Jej 

niespokojne i ekscentryczne życie znajduje odzwierciedlenie w powieściach, w których autorka prezentuje 

zdecydowanie feministyczną perspektywę, a seksualność, płeć i ciało odgrywają w nich fundamentalną rolę. 

Pomysł i pierwsze szkice "Spotkania w Positano" pochodzą z 1963 roku, całość powstała w 1984 roku, a pierwsze 

wydanie ukazało się w 2015 roku. Jest to głęboka, nastrojowa powieść o niezwykłej przyjaźni, ucieleśniająca 

paradoksy włoskiego społeczeństwa. Rozgrywa się na początku lat pięćdziesiątych w czarującym, skąpanym                 

w słońcu mieście Positano w południowych Włoszech. Pisarka była pod ogromnym wrażeniem piękna tego 

miejsca położonego na wybrzeżu Amalfi przy Zatoce Neapolitańskiej. To oczarowanie wybrzmiewa na kartach 

powieści, której bohaterka nosi to samo imię, co autorka. Obydwie pracują również w branży  filmowej.  Literacka 
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 Goliarda przybywa do Positano, aby poznać okolicę pod kątem przyszłego filmu. Spotyka tam Ericę 

Beneventano, uroczą zamożną wdowę, posiadaczkę spektakularnej willi, nazywaną przez lokalnych mieszkańców 

„księżną”. Wiele je dzieli, jednak z czasem coraz bardziej zbliżają się do siebie, ujawniając przed sobą nawzajem 

coraz głębsze uczucia, emocje i konflikty z przeszłości. Nawiązują fascynującą, niesamowicie poruszającą 

przyjaźń, przepełnioną tajemnicami i tęsknotą.  

 

 

 250. Sprawa 1569 / Jørn Lier Horst ; przekład z języka norweskiego: Milena 

Skoczko.- Sopot : Smak Słowa, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  William Wisting (postać fikcyjna) , Policjanci , Wypadki , 

Norwegia , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2021-11 

 

 

William Wisting jest na urlopie, gdy pewnego dnia wyciąga ze skrzynki list. W białej kopercie znajduje się tylko 

kartka papieru z jedną linijką tekstu: 12-1569/99. Jest to sygnatura akt sprawy, która prowadzi komisarza do 

zbrodni popełnionej ponad piętnaście lat wcześniej. Latem 1999 roku zaginęła Tone Vaterland, wracając na 

rowerze do domu z pracy w Bamblegrillen. Dwa dni później znaleziono jej zwłoki. Sprawa została wyjaśniona, ale 

najwyraźniej ktoś chce, żeby Wisting spojrzał na nią świeżym okiem. Komisarz zagłębia się w akta sprawy i trafia 

na coś, co ukazuje ją w nowym, przerażającym świetle. Komisarz doświadczył już tego wielokrotnie: powrót do 

starej sprawy zawsze powoduje nieoczekiwany zwrot akcji.  

 

 

251. Sprawa prezydenta / Marc Elsberg ; przełożył Miłosz Urban.- Warszawa : 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Międzynarodowy Trybunał Karny , Kampania wyborcza , 

Polityka międzynarodowa , Prezydenci , Służby specjalne , Zatrzymanie osoby 

(prawo) , Kraje Unii Europejskiej , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Sensacja , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-austr.  

Nowości:  2021-11 

 

Prawniczka Dana Marin nie wierzyła, że nadejdzie taki dzień: były prezydent Stanów Zjednoczonych w czasie 

wizyty w Atenach zostaje aresztowany przez grecką policję działającą na zlecenie Międzynarodowego Trybunału 

Karnego w Hadze. To momentalnie wywołuje dyplomatyczne tornado. W USA toczy się kampania wyborcza                 

i aktualnie urzędujący prezydent nie może sobie pozwolić na jakikolwiek skandal. Biały Dom formułuje groźby 

pod adresem Międzynarodowego Trybunału Karnego i wszystkich państw Unii Europejskiej. A Dana Marin 

rozpoczyna walkę ze znacznie silniejszym przeciwnikiem - podobnie jak jej kluczowy świadek, którego zeznania 

mogą ostatecznie pogrążyć niegdyś najpotężniejszego człowieka na świecie. Amerykańskie tajne służby depczą 

już sygnaliście po piętach, a oddział specjalny przygotowuje się do siłowego uwolnienia byłego prezydenta, by za 

wszelką cenę uniemożliwić przekazanie go do Hagi…  
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 252. Srebrna łyżeczka / Magdalena Witkiewicz.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Tajemnica , Spadek , Relacja romantyczna , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Historia kobiety, która przeszła w życiu wiele. Traumy z przeszłości sprawiły, że zamknęła się w sobie i skupiła 

na karierze. Aż nagle ktoś pokazał jej, że można żyć inaczej. Ktoś przetarł zabrudzoną szybę i pokazał zupełnie 

inny świat. Pewnego dnia Lidia dostaje list od tajemniczej kobiety, która przedstawia się jako przyjaciółka 

rodziny. Chce jej przekazać w spadku mieszkanie. Niczego więcej nie wyjaśnia. Kim jest ta kobieta? Dlaczego tak 

jej na tym zależy? Nawiązuje się między nimi przyjaźń. Starsza kobieta uczy ją wrażliwości i wiary w lepsze jutro. 

Nadal jednak nie wyjaśnia, skąd są srebrne łyżeczki i dlaczego mają być właśnie jej. Po jej odejściu Lidia chce 

dowiedzieć się prawdy. W końcu odkrywa tajemnicę, która wywraca jej życie do góry nogami. Tajemnicę, dzięki 

której odnajduje spokój i szczęście. Życie jest pełne niespodzianek i zwrotów akcji.  

 

 

 253. Strażnik / Lee Child, Andrew Child ; z angielskiego przełożył Jan Kraśko.- 

Warszawa : Albatros, 2021. 

(Jack Reacher / Lee Child) 

 

Hasła przedmiotowe:  Jack Reacher (postać fikcyjna) , Cyberprzestępczość , 

Cyberterroryzm , Informatycy , Uprowadzenie , Szpiegostwo , Tennessee (Stany 

Zjednoczone ; stan) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2021-11 

Jack Reacher wraca z podwójnym wsparciem! Tym razem zatrzymuje się w sennej mieścinie w okolicy Nashville 

w Tennessee. Planuje wypić kubek kawy i ruszyć w dalszą drogę. Ale to się oczywiście nie uda… Reacher 

właśnie rozwiązał w Nashville palący problem – jak powiesić nad barem właściciela pubu, żeby za bardzo nie 

uszkodzić sufitu? – i nic go już nie trzyma w tym mieście. Kiedy więc trafia się podwózka, chętnie z niej korzysta. 

W sennej mieścinie 120 km dalej raczej nie ma nic ciekawego, ale kawę pewnie mają, więc czemu nie? I na kawie 

by się skończyło, gdyby Reacher nie stał się świadkiem próby porwania. Czterech na jednego. Wprawdzie radził 

już sobie z większą liczbą przeciwników, ale Rusty Rutherford nie, bo jest specjalistą od informatyki, a nie od 

walenia ludzi po mordach. I wyraźnie potrzebuje pomocy. Mieszkańcy miasta mają Rusty’emu za złe, że dopuścił 

do cyberataku, z powodu którego całe hrabstwo jest sparaliżowane. Ale to nie oni stoją za atakami na niego. Ci, 

którzy chcą go dopaść, są bezwzględnymi profesjonalistami. A Reacher ma dwa wyjścia. Albo nieustannie 

odgrywać rolę niańki Rusty’ego, albo jak najszybciej ustalić, co mu się do diabła przydarzyło… i naprawić to,               

w swoim niepowtarzalnym stylu.  

 

254. Studentka / Tess Gerritsen, Gary Braver ; z angielskiego przełożył Andrzej Szulc.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nauczyciele akademiccy , Romans w pracy , Studenci , Zawód 

miłosny , Boston (Stany Zjednoczone) , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2021-11 
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Istnieją dziesiątki sposobów, by się zabić. Frankie Loomis, detektyw bostońskiej policji, poznała już wszystkie. 

Kiedy jednak zaczyna badać sprawę tragicznego upadku młodej dziewczyny z balkonu apartamentowca, instynkt 

podpowiada jej, że to nie było samobójstwo. Dlaczego w mieszkaniu zmarłej nie znaleziono telefonu komórko-

wego? Dlaczego atrakcyjna i zdolna Taryn Moore targnęła się na swoje życie, skoro właśnie miała rozpocząć 

wymarzone studia doktoranckie? Podejrzenia padają na Liama, byłego chłopaka Taryn, ale detektyw Loomis ma 

również na oku przyjaciela dziewczyny, nieśmiałego Cody’ego, który skrycie podkochiwał się w studentce. 

Wkrótce wychodzi na jaw mroczna strona Taryn, chorobliwa obsesja na punkcie związków i mężczyzn, którzy coś 

dla niej znaczyli. Czy ta niebezpieczna skłonność zagrażała innym, czy może najbardziej jej samej?  

 

 

 255. Suknia : opowieść o królewskim ślubie / Jennifer Robson ; przełożyła Katarzyna 

Makaruk.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Elżbieta II (królowa Wielkiej Brytanii ; 1926- ) , Dziadkowie i 

wnuki , Hafciarki , Kobieta , Sekrety rodzinne , Suknie i sukienki , Ślub i wesele , 

Essex (Wielka Brytania ; hrabstwo) , Londyn (Wielka Brytania) , Toronto (Kanada) , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-kanad. 

Nowości:  2021-11 

 

Pozycja obowiązkowa dla fanów serialu The Crown! Historia powstania jednej z najsłynniejszych sukni XX 

wieku – tej, którą w dniu ślubu miała na sobie królowa Elżbieta II. Opowieść o sile miłości i wyjątkowej kobiecej 

przyjaźni rozgrywającej się w szarym powojennym Londynie. Londyn, 1947 Mieszkańcy miasta, zamiast cieszyć 

się niedawnym zwycięstwem, trwają pogrążeni w milczącej desperacji. Cierpią z powodu braków żywności                   

i dokuczliwych mrozów podczas najsroższej zimy od lat. W Londynie mieszkają Ann Hughes i Miriam Dassin, 

przyjaciółki i utalentowane hafciarki pracujące w domu mody Normana Hartnella. Nadzieję na lepszą przyszłość 

rozbudza w nich możliwość współpracy przy tworzeniu sukni ślubnej dla królowej Elżbiety II. Czy wykorzystają 

tę życiową szansę? Toronto, 2016 Ponad pół wieku później Heather Mackenzie dostaje w spadku po babci Ann 

zestaw haftowanych kwiatów. Jak to możliwe, że tak bardzo przypominają one motywy z TEJ sukni? Co 

wydarzyło się za czasów jej młodości w Wielkiej Brytanii i dlaczego nigdy o niej nie opowiadała? Heather 

wyrusza w podróż w przeszłość, stopniowo odkrywając tajemnice życia babci. Jennifer Robson zabiera nas do 

pracowni, w której powstała jedna z najsłynniejszych sukien ślubnych w historii. Zdradza zakulisowe szczegóły             

i przybliża nam portret londyńskiego społeczeństwa lat 40. Spotykamy Elżbietę II w dniu jej ślubu z księciem 

Filipem, królową matkę i… Christiana Diora! To idealna lektura dla miłośników The Crown, czekających na 

kolejny sezon serialu, a także dla osób zainteresowanych najważniejszymi pokazami mody.  

 

 

 256. Suknia ślubna / Danielle Steel ; tłumaczenie Adriana Celińska.- Kraków : 

Między Słowami, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Małżeństwo , Rodzina , Suknie i sukienki , Stany 

Zjednoczone (USA) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-11 

 

 

Jedna rodzina, cztery pokolenia i jedyna taka suknia. Długie rękawy, zabudowany dekolt, rozłożysta spódnica 

obszyta koronką i perełkami. Do tego tiara i naszyjnik z diamentów. W rodzinie Deveraux ta spektakularna 

kreacja niczym cenny skarb przechodzi z pokolenia na pokolenie. Choć  kobiety,  które  stają  w  niej  na  ślubnym  
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kobiercu, olśniewają, suknia nie zagwarantuje im szczęścia. Same będą musiały zawalczyć o to, co najcenniejsze. 

Obracająca się w wyższych sferach Eleanor pozna słodki smak miłości i gorycz utraty. Jej córkę Camille zwiedzie 

głos własnego niepokornego serca. Kolejna z rodu, Ruby Moon, obdarzona wyjątkowym imieniem i urodą, zdoła 

przywrócić rodzinie dawną świetność. Lecz czy to wystarczy, by zaznała szczęścia? I jaka przyszłość czeka jej 

córkę Kendall, nazywaną złotym dzieckiem? Ich życie naznaczą burzliwe wydarzenia historii i namiętności 

mężczyzn. A jednak połączone więzami krwi, mimo przeciwności, kobiety zdołają utrzymać rodzinę razem. 

Olśniewająca kreacja stanie się dla nich symbolem tego, co trwałe, cenne i co warto nieść w nowe czasy. 

Oszałamiająca saga rodzinna. Opowieść o szacunku dla przeszłości, radowaniu się teraźniejszością i nadziei na 

lepszą przyszłość.  

 

 

257. Susza / Graham Masterton ; przełożył Wiesław Marcysiak.- Wydanie 3. 

poprawione.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby ludzi , Konflikt , Rodzina , Susza , Kalifornia (Stany 

Zjednoczone ; stan) , Horror , Powieść 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2021-11 

 

 

San Bernardino w Kalifornii dotyka susza w samym środku wyjątkowo upalnego lata. Skorumpowani politycy 

cynicznie wykorzystują sytuację dla własnych celów i odcinają wodę najuboższym dzielnicom, w których 

mieszkają podopieczni Martina Makepeace’a (byłego żołnierza marines, a obecnie pracownika opieki społecznej). 

W mieście wybuchają zamieszki, których policja nie jest w stanie opanować. Na dodatek córka Martina jest 

bardzo chora, a jego syn zostaje niesłusznie aresztowany za gwałt i zabójstwo. Martin nie ma wyboru i musi uciec 

się do drastycznych środków, żeby ratować swoją rodzinę.  

 

 

 258. Syrena / Mariusz Kaszyński.- Warszawa : Wydawnictwo Lira, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tajemnica , Przestępstwo , Warszawa (woj. mazowieckie) , 

Powieść , Kryminał , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Usiądź wygodnie i wsłuchaj się w szept wiślanych fal. Opowiedzą Ci o warszawskiej syrence. Tylko trzymaj się 

mocno. Będzie bolało… Życie Łukasza Kostrzyńskiego, znanego jako Kosa, zmienia się w pewien upalny 

sierpniowy wieczór. Podczas grilla w nadwiślańskich zaroślach natyka się on na istotę, której nie potrafi opisać, 

choć prowadząc życie typowego warszawskiego chuligana, widział już niejedno. Przyciśnięty do muru na 

przesłuchaniu, oznajmia policji, że zaatakował go smok. Na praskim brzegu Wisły podczas porannego joggingu 

mężczyzna odkrywa zmasakrowane zwłoki młodej kobiety. Śledztwo zostaje przydzielone komisarzowi 

Norbertowi Zawickiemu, mającemu łatkę miłośnika spraw dziwnych. Policjant z każdym nowym tropem 

utwierdza się w przekonaniu, że ta zbrodnia faktycznie należy do osobliwych, podejrzewa nawet, że nie dokonał 

jej człowiek. Tymczasem zaczynają pojawiać się kolejne ofiary... Czy morderczy stwór sprzed wieków nadal 

krąży po mieście?  
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 259. Syreny / Krzysztof Beśka.- Gdańsk : Oficynka Wydawnictwo, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tomasz Horn (postać fikcyjna) , Dziennikarze , 

Dziennikarstwo śledcze , Zabójstwo seryjne , Powieść , Kryminał , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

 

 

 

Morderczy zew krwi Nad Wisłą dochodzi do makabrycznego odkrycia: zostaje znaleziona para odciętych 

kobiecych nóg. Sprawą zajmuje się w nadkomisarz Konstanty Podbiał z komendy stołecznej, wspomagany przez 

piękną i młodą współpracowniczkę. W tym samym czasie dziennikarz Tomasz Horn podejmuje nową pracę. Nie 

jest to szczyt jego marzeń, ale sytuacja w kraju po wygaśnięciu pandemii także i jego zmusiła do wielu ustępstw. 

Wkrótce bohaterowie łączą siły, by dojść do zaskakującej prawdy.  

 

 

 260. Syzyfowe prace / Stefan Żeromski ; opracowały Barbara Włodarczyk, 

Mirosława Muniak ; [ilustracje Jolanta Adamus Ludwikowska].- Wydanie 5. 

rozszerzone.- Kraków : Wydawnictwo Greg, 2021. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Żeromski, Stefan (1864-1925). Syzyfowe prace , Literatura 

dla młodzieży , Literatura polska , Patriotyzm , Powieść obyczajowa , Rusyfikacja , 

Szkolnictwo , Świadomość narodowa , Uczniowie , Zawód miłosny , Zabór rosyjski , 

Powieść obyczajowa , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-pol. 

                                  Nowości:  2021-11 

 

Rusyfikacja dzieci i młodzieży była jedną z podstawowych metod, jaką stosowała Rosja, by na terenach swojego 

zaboru wynarodowić Polaków i pozbawić ich poczucia polskości. Bohatera powieści, Marcina Borowicza, 

poznajemy, gdy jako ośmioletnie dziecko zaczyna naukę w rosyjskiej szkole. Obserwujemy jego zmagania                      

z nauczaniem prowadzonym przez zaborcę, podczas których z małego chłopca wyrasta na młodego Polaka                       

i świadomego patriotę. Indoktrynacja, kłamstwa, przeinaczanie prawdy, zakazy i nakazy, kontrola życia 

prywatnego - tak wyglądają realia życia polskich uczniów pod zaborami, ale uczniowie są w stanie skutecznie 

przeciwstawić się ich wpływom. W jaki sposób? Książka zawiera pełen tekst lektury. Na końcu książki 

zamieszczono opracowanie, w którym znajduje się bardzo szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, 

ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie zawiera ponadto plan wydarzeń, wnikliwie 

wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.   

 

 

 261. Szepty pienińskich ścieżek / Joanna Tekieli.- Wydanie 1. w tym formacie.- 

Poznań : Wydawnictwo Filia, 2021. 

(WielkieLitery.pl) 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta samotna , Miłość , Pejzaż górski , Praca , Przemiana 

duchowa , Przewodnicy górscy , Relacje międzyludzkie , Rozstanie , Szkolenie 

zawodowe , Uczucia , Wybory życiowe , Pieniny (góry) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 
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Agnieszka nie jest zadowolona ze swojego życia. Ma nudną pracę i wrednego szefa, jej chłopak wyjechał za 

granicę, a ona sama musiała wrócić do mieszkania rodziców. Czuje, że musi coś zmienić, żeby nie oszaleć.                     

I wtedy na jej drodze stają Pieniny. Na kurs przewodników po tych pięknych górach namawia ją przyjaciółka. 

Agnieszka nie jest przekonana, że taki kurs może cokolwiek zmienić w jej sytuacji, a tymczasem to właśnie on 

wywołuje w jej życiu prawdziwą rewolucję. Pod wpływem piękna pienińskich krajobrazów w Agnieszce budzi się 

dawno porzucona pasja, a jej dusza otwiera się na nowe doznania, zachwyty i uczucia.  

 

 262. Szepty z wyspy samotności / Magda Knedler.- Wydanie 1. w tym formacie.- 

Kraków : Mando - Wydawnictwo WAM, copyright 2020. 

(Wielkie Litery.pl) 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Polacy za granicą , Samotność , Trędowaci , 

Wykluczenie społeczne , Kreta (Grecja ; wyspa) , Spinalonga (Grecja) , Wrocław 

(woj. dolnośląskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

Opowieść o miłości, szaleństwie i zarazie. Spinalonga zrobiła na nim ogromne wrażenie. Wracali tam z Agą 

kilkakrotnie, bez celu, po prostu pomilczeć. Żadne inne miejsce nie nadawało się do tego lepiej niż wyspa ciszy. 

Kiedy po raz pierwszy postawił tam stopę, poczuł dławienie w gardle. Sam nie wiedział dlaczego. Teraz miał 

przed sobą fotografie zapisków, które sporządził jeden z mieszkańców Spinalongi. Thimios Demetriou. Trędo-

waty. Czym była dla niego wyspa? Więzieniem czy ziemią obiecaną? Szepty z wyspy samotności to przejmująca 

powieść o czasach zarazy i trudnych relacjach między ludźmi. O samotności, izolacji, ale też o pasji życia. Na 

wyspie trędowatych codzienność wygląda zupełnie inaczej, a jednak trzeba zachować pozory normalności. 

Miłość, wspomnienia, zwyczajne zmagania i dawne urazy wciąż pozostają żywe. Jaką tajemnicę skrywa to niez-

wykłe miejsce? Autorka bestsellerowej książki Położna z Auschwitz. Ponad 100 tys. sprzedanych egzemplarzy!  

 

 

263. Szewcy / Stanisław Ignacy Witkiewicz ; opracowali Wojciech Rzehak, 

Agnieszka Woźny, Maria Zagnińska ; [ilustracje Jacek Siudak].- Wydanie 3. 

zaktualizowane.- Kraków : Wydawnictwo Greg, 2017. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939). Szewcy , Dramat 

(gatunek literacki) , Katastrofizm (pogląd) , Klasy społeczne , Literatura polska , 

Rewolucja , Robotnicy , Władza , Dramat (gatunek literacki) , Lektura z 

opracowaniem 

Sygnatura:  WG-821.162.1-2 

Nowości:  2021-11 

 

Przedstawiamy "Szewców" - najsławniejszy polski dramat awangardowy, autorstwa Stanisława Ignacego 

Witkiewicza, twórcy Teorii Czystej Formy, która zrewolucjonizowała teatr.  W tym utworze ważna jest jednak nie 

tylko jego forma, ale przede wszystkim treść. Witkacy przedstawia świat ogarnięty wirem kolejnych rewolucji, 

pogrążony w chaosie, a sytuacja wszystkich bohaterów zmienia się niczym w kalejdoskopie. Pisany w 1934 roku, 

w Europie czującej już nieuchronność nadchodzącego kataklizmu II wojny światowej, dramat jest próbą diagnozy 

współczesnego autorowi świata i jego idei oraz próbą odpowiedzi na pytanie, jakie zadawali sobie wówczas 

wszyscy - w jakim kierunku ten świat zmierza i jaka przyszłość może go czekać. Książka zawiera pełen tekst 

lektury. Na końcu książki zamieszczono opracowanie, w którym znajduje się bardzo szczegółowe streszczenie 

oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie zawiera ponadto plan 

wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.   
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 264. Szreń / Kinga Wójcik.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 

2021. 

(Seria o komisarz Lenie Rudnickiej / Kinga Wójcik) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lena Rudnicka (postać fikcyjna) , Imprezy , Kobieta , 

Policjanci , Prokuratorzy , Zabawa , Zgwałcenie , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

Od tragicznych wydarzeń, których komisarz Lena Rudnicka była spiritus movens, minęło kilka miesięcy.                    

W konsekwencji została karnie przeniesiona do Białych Brzegów, gdzie szybko się przekonała, że na wiejskim 

komisariacie czas płynie dwa razy wolniej. Sytuacja ulega zmianie, gdy na corocznym Festynie Lodu dochodzi do 

brutalnego gwałtu ze skutkiem śmiertelnym. Ofiarą jest młoda mieszkanka Białych Brzegów, Karina Cieślak. 

Ludzie niechętnie rozmawiają z policją. Każdy z nich ma coś do ukrycia: gospodarze, którzy  znaleźli  zwłoki,  ich 

 syn, który adorował Karinę, jej przyjaciółki, lokalny pijak, a nawet ksiądz. Komisarz nikomu nie może ufać, 

nawet swojemu nowemu partnerowi. Tymczasem w Białych Brzegach pojawia się Marcel Wolski, a wkrótce 

potem prokurator Nawrocki… Śledztwo nabiera tempa.  

 

 

 265. Ślepa miłość / Agata Kołakowska.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński 

Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Malarstwo (sztuka) , Psychoterapeuci , Relacje 

międzyludzkie , Scenarzyści filmowi , Sekrety rodzinne , Wrocław (woj. dolnośląskie) 

, Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

Ida przyjeżdża do rodzinnego domu, aby w spokoju popracować nad scenariuszem nowego serialu. Pomaga jej 

Jakub, psychoterapeuta, który zajmuje się metodami pozwalającymi dostrzec zjawiska dziejące się głęboko                   

w podświadomości. Wyjazd do Wrocławia jest także okazją, by Ida doszła do siebie po ostatnich wydarzeniach             

w życiu osobistym. Separacja z mężem sporo ją kosztowała. Bliscy nie rozumieją tej decyzji, bo małżeństwo 

Rutkowskich uważane było za dobrane. Zresztą ona sama też je tak postrzegała, ale pewnego dnia wszystko się 

zmieniło. Jakub zaprasza scenarzystkę na warsztaty, aby mogła zapoznać się z metodą, według której on pracuje. 

Sceptyczna Ida jest poruszona historiami uczestników - niektóre aspekty ich przeżyć przywodzą na myśl jej 

własne doświadczenia. Do tego stary dom na Wiosennej zdaje się przypominać o rodzinnej historii. Kobieta 

znajduje na strychu kilka obrazów namalowanych przez dziadka, a jeden z nich szczególnie przykuwa jej uwagę. 

Wkrótce Jakub trafi na podobny w mieszkaniu jednej z uczestniczek zajęć. Ida niebawem zacznie odkrywać 

nieznane karty rodzinnej opowieści. A skomplikowane relacje i niezrozumiałe dotąd decyzje ukażą swoje drugie 

dno. Okaże się, że w ścieżkę jej życia wpisany został los poprzednich pokoleń. "Ślepa miłość" opowiada                       

o największym z uczuć, które często jest źródłem problemów, ale zazwyczaj stanowi też ich rozwiązanie.  
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 266. Ślicznotka doktora Josefa / Zyta Rudzka.- Wydanie 2. uzupełnione.- Warszawa : 

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

(Archipelagi) 

 

 

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

Eksperymenty medyczne na ludziach , Ocaleni z Holokaustu , Starość , Niemcy , 

Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

Mocna, pełna czarnego humoru powieść jednej z najciekawszych polskich pisarek, laureatki Nagrody Literackiej 

Gdynia, autorki „Krótkiej wymiany ognia” i „Tkanek miękkich”, które zachwyciły krytykę literacką oraz 

czytelników. Bez śmierci życie byłoby takie niepoważne. Kiedy po raz pierwszy stanęła przed doktorem Josefem, 

Czechna miała 12 lat. Dziś jest pensjonariuszką domu starców i podkreśla, jak bardzo obozowego lekarza 

fascynowała jej uroda. „Nawet pan nie wie, kto przed panem siedzi” - mówi do jednego z rozmówców: „Siedzi 

przed panem, drogi kolego, Miss Auschwitz”. „Ślicznotka doktora Josefa” to opowieść o tym, jak przerabiamy 

koszmarne doświadczenia na prywatne mitologie, by przetrwać, a nawet poczuć się wyjątkowo. Bohaterowie Zyty 

Rudzkiej nie godzą się na wymuszoną wspólnotę domu opieki. Skazani na swoje towarzystwo, ocalenia szukają            

w czarnym humorze.  

 

 

 267. Śluby panieńskie / Aleksander Fredro ; opracowały Anna Popławska, Aneta 

Puławska, Maria Zagnińska ; [ilustracje Lucjan Ławnicki].- Wydanie 3. 

zaktualizowane.- Kraków : Wydawnictwo Greg, 2020. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fredro, Aleksander (1793-1876). Śluby panieńskie , Dramat 

(gatunek literacki) , Komedia , Literatura polska , Małżeństwo , Miłość , Szlachta , 

Polska , Dramat (gatunek literacki) , Komedia , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-821.162.1-2 

Nowości:  2021-11 

 

Utrzymana w lekkim tonie, subtelna analiza uczuć budzących się w sercach dwóch młodych par. Lekkość intrygi, 

zabawne sytuacje, urzekający staroświeckim wdziękiem humor - wszystko to wciąż przyciąga do teatru wierną 

Fredrze od pokoleń publiczność.  

 

 

 268. Śmierć nie ucieknie / Przemysław Borkowski.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Show business , Polityka , Piosenkarze , Prokuratorzy , 

Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Julia Gierszewska jest młodą piosenkarką u progu wielkiej kariery. Pewnego dnia po przebudzeniu zastaje                    

w mieszkaniu martwe ciało swojego menadżera. Kobieta nie pamięta niczego z minionego wieczoru, a tym 

samym nie potrafi określić, jak doszło do tego, że mężczyzna nie  żyje.  Kto  go  zabił?  Ona?  A może  ktoś  inny?  
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            W panice Julia wychodzi z domu, wsiada do taksówki i prosi kierowcę, by jechał przed siebie. By wywiózł 

ją daleko poza Warszawę. Z czasem nabiera podejrzeń – czy ten człowiek, który pomaga jej uciec, jest na pewno 

jej sprzymierzeńcem? Stopniowo przestaje być również jasne, kto kogo powinien bardziej się bać: ona jego, czy 

on jej. Tymczasem sprawą zamordowanego menadżera zajmuje się prokurator Gabriela Seredyńska, która kiedy 

raz podejmie trop, nie odpuści, choćby miała to przypłacić własnym życiem.  

 

 

 269. Śmierć urzędnika ; Kameleon ; Człowiek w futerale / Antoni Czechow ; 

tłumaczenie Agnieszka Marciniuk ; opracowały Anna Popławska, Maria Zagnińska ; 

[ilustracje Jolanta Adamus Ludwikowska].- Wydanie 3. poprawione.- Kraków : 

Wydawnictwo Greg, 2021. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czechow, Anton (1860-1904). Čelovek v futlâre , Czechow, 

Anton (1860-1904). Hameleon , Czechow, Anton (1860-1904). Smert' činovnika , 

Literatura rosyjska , Opowiadania i nowele , Opowiadania i nowele , Lektura z 

opracowaniem 

         Sygnatura:  WG-ros. 

                                 Nowości:  2021-11 

 

Znakomicie uchwycona rzeczywistość carskiej Rosji, kraju, w którym ludzie zniewoleni są licznymi przepisami 

regulującymi najdrobniejsze aspekty ludzkiego życia; gdzie drobny urzędnik umiera ze strachu przed człowiekiem 

wyższym rangą, od którego zależy jego kariera, a poszkodowany w wypadku może liczyć na pomoc 

przedstawiciela władzy tylko wówczas, jeśli sprawca jego nieszczęścia nie należy przypadkiem do elity 

urzędniczej. Książka zawiera pełen tekst lektury. Na końcu książki zamieszczono opracowanie, w którym znajduje 

się bardzo szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. 

Opracowanie zawiera ponadto plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki 

bohaterów.   

 

 

 270. Śmiertelna rozpacz / T. T. Ragan ; przełożyła Katarzyna Agnieszka Dyrek.- 

Poznań : Wydawnictwo Filia, 2021. 

(Filia Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Kobieta , Poszukiwania zaginionych , Przestępczość 

zorganizowana , Uprowadzenie , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-11 

 

 

W KAŻDYM Z NAS JEST ZIARNO ZARÓWNO DOBRA, JAK I ZŁA. Idealne życie, które Faith McMann 

znała jako żona, matka i nauczycielka, zostało zniszczone, gdy bezwzględni przestępcy zamordowali jej męża                  

i porwali jej dzieci. Oprócz żalu, strachu i rozpaczy nie pozostało jej nic, co mogłaby poczuć… oprócz 

wściekłości. Faith wkracza w mroczny świat przestępców, zdeterminowana, by za wszelką cenę uratować swoje 

dzieci. Czy zdąży je odnaleźć, zanim będzie za późno?  

 

 

 

 

 

 



118 
 

 271. Śnieg otulił cię bielą / Katarzyna Misiołek.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Funkcjonariusze Straży Granicznej , Kobieta , Rodzeństwo , 

Sekrety rodzinne , Śmierć bliskiej osoby , Bieszczady (góry) , Rzeszów (woj. 

podkarpackie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Emocjonująca powieść o siostrzanej miłości, skrzętnie skrywanych rodzinnych tajemnicach, niszczącej 

namiętności i zbrodni. Wśród surowego piękna zaśnieżonych bieszczadzkich krajobrazów Martyna szuka prawdy 

o tym, co lata temu przytrafiło się jej zmarłej w niewyjaśnionych okolicznościach starszej siostrze. Komu może 

zaufać? Przystojnemu funkcjonariuszowi Straży Granicznej, w którym niespodziewanie się zakochała? Znajomej   

z dzieciństwa, goszczącej ją w swoim domu?  Dawnym przyjaciołom jej siostry Eweliny? A może nikt z nich nie 

jest z nią szczery? Kto wie, co wydarzyło się lata temu w niewielkiej bieszczadzkiej wiosce? I komu zależy na 

tym, żeby prawda nigdy nie wyszła na jaw? W Bieszczadach Martyna odnajduje miłość, ale czy uda jej się 

rozwiązać rodzinną tajemnicę?  

 

 

 272. Święto ognia / Jakub Małecki.- Kraków : Wydawnictwo SQN, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Balet , Ojcowie i córki , Osoby z niepełnosprawnością , 

Rodzeństwo , Tancerze baletu , Taniec , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Tata tańczy za szybą. Podnosi rozmazane przez deszcz ręce i kołysze rozmazaną przez deszcz głową, ma 

zamknięte oczy i ja w końcu też zamykam swoje, i śpię, i budzę się rano, i znowu jesteśmy razem. Łucja wierzy, 

że przed wspomnieniami uratuje ją balet. Nastka obserwuje świat przez okno z taką uwagą, że zdarza jej się 

przenosić w innych ludzi. Ich ojciec coraz częściej ucieka do jedynego miejsca, w którym czuje, że żyje naprawdę. 

Każde z nich po swojemu obłaskawia przeszłość. Urodzinowe widokówki, które trzeba palić po kryjomu. Wzrok 

sięgający tak daleko, że czasem lepiej jest nie patrzeć. Pasja, która ocala albo niszczy. Święto ognia to kameralna 

opowieść o przekraczaniu granic i cenie, jaką trzeba za to zapłacić. O zachłanności życia i konfrontacji z niemoż-

liwym.  

 

 

 273. Świętoszek / Molier ; przełożył Tadeusz Żeleński (Boy) ; opracowały Anna 

Popławska, Agnieszka Woźny ; [ilustracje Lucjan Ławnicki].- Wydanie 3. 

poprawione.- Kraków : Wydawnictwo Greg, 2018. 

(Lektury Grega) 

 

Hasła przedmiotowe:  Molier (1622-1673). Świętoszek , Komedia , Literatura 

francuska , Mieszczaństwo , Obłuda , Religijność , Paryż (Francja) , Komedia , 

Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-82-2 

Nowości:  2021-11 
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Spokojne życie paryskiego mieszczanina, Orgona, i jego rodziny zakłóca wprowadzenie do domu Tartuffe’a - 

obłudnika i hipokryty, który pod maską pobożności ukrywa najbardziej złowrogie zamiary wobec swoich 

dobroczyńców. Intruz bez skrupułów wykorzystuje zaufanie, jakim go obdarzono. Nie zważając na wrogość 

domowników uzurpuje sobie w domu coraz więcej praw. Orgon jest wobec niego całkowicie bezkrytyczny. Do 

czasu... Książka zawiera pełen tekst lektury. Na końcu książki zamieszczono opracowanie, w którym znajduje się 

bardzo szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. 

Opracowanie zawiera ponadto plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki 

bohaterów.   

 

 

 274. Ta druga / Karolina Wilczyńska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Teściowe i synowe , Trudne sytuacje życiowe , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

 

Czy dwie kobiety mogą dzielić się miłością do tego samego mężczyzny? Karolina Wilczyńska, autorka 

najpiękniejszej literatury obyczajowej, stworzyła niebanalną i mądrą historię, która może stać się bliska każdej 

kobiecie. Wciągająca i zapadająca w pamięć opowieść o tym, do czego może doprowadzić ocenianie po pozorach, 

chorobliwa zazdrość i życie pełne niedomówień. I jak daleko może posunąć się kobieta żyjąca w poczuciu, że 

odsunięto ją na dalszy plan. 

 

 

 275. Ta, która odeszła / Izabela M. Krasińska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Małżeństwo , Przyjaźń , Relacje międzyludzkie , 

Zazdrość , Tajemnica , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Dominika i Maciej mają wspaniałą córkę, piękny dom i miłość, o jakiej niektórzy mogą tylko pomarzyć. Mają też 

sekrety, które w sekundę mogłyby zburzyć ten idealny obrazek. Co zrobią, gdy ryzykowna gra pełna kłamstw 

obróci się przeciwko nim? Obserwując z dystansu idealne życie przyjaciółki, Eleonora czuje, że przegrała. 

Czasami, gdy patrzy na swoją szarą codzienność, marzy o tym, by żyć jak Dominika… I jest gotowa przekroczyć 

wiele granic, aby osiągnąć swój cel. Rozżalona i zazdrosna kobieta doskonale wie, gdzie uderzyć, aby zabolało.  

W końcu nikt nie zna naszych słabych punktów lepiej niż przyjaciele.  
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 276. Ta, która zwiniła / Jane Corry ; z angielskiego przełożyła Anna Dobrzańska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziadkowie i wnuki , Małżeństwo , Zdrada małżeńska , 

Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Mocny, błyskotliwy, misternie skonstruowany thriller psychologiczny, który zachwyci fanów B.A. Paris i Jenny 

Blackhurst. Popełniłam błąd. Ale dla nich jestem po prostu morderczynią. Moje życie nigdy nie było idealne. 

Jednak kiedy urodził się mój wnuk Josh, wiele spraw przestało mieć znaczenie. Ale o jednym nie mogę 

zapomnieć. Mężczyzna, któremu poświęciłam całe życie, ma romans. Choć powiedział, że to skończone, 

narastającej fali niepewności nie dało się już zatrzymać. Zraniona, swój wolny czas spędzałam z Joshem. Aż 

pewnego dnia, kiedy się nim opiekowałam, do męża zadzwoniła TA kobieta... Na ten jeden krótki moment 

spuściłam Josha z oczu. Na jedną krótką chwilę... Wtedy wydarzenia wymknęły się spod kontroli. Przeszłość 

ponownie zapukała do moich drzwi. A koszmary sprzed lat powróciły…  

 

 

277. Tajemnica Wzgórza Trzech Dębów / Piotr Borlik.- Warszawa : Prószyński i S-ka 

- Prószyński Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Klątwa , Prywatni detektywi , Rodzina , 

Sekrety rodzinne , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Tajemnicze wzgórze, na którym trzy wiekowe dęby nie pozwalają rosnąć innym drzewom. Tajemnicza rodzina,              

w której w każdym pokoleniu tylko najstarsi synowie płodzą męskich potomków, zawsze trzech. Tajemnicze 

morderstwo, o którym nikt nie chce mówić. Prywatny detektyw Hubert Czarny dostaje zlecenie wyjaśnienia 

zbrodni, do której doszło w rezydencji rodziny Potockich. Już po pierwszych rozmowach z mieszkańcami 

dochodzi do wniosku, że nikomu nie zależy na znalezieniu mordercy, w dodatku każdy miał motyw i sposobność, 

by zabić. Pozostawiony sam sobie, Czarny bada skomplikowane relacje w ekscentrycznej rodzinie, prowadzące go 

w stronę sięgającej dziesięć pokoleń wstecz klątwy.  

 

 

 278. Taką Cię zapamiętam / Beata Bartczak.- Wydanie 1. w języku polskim.- Gdańsk 

: Wydawnictwo Oficynka, 2021. 

 

 

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

, Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

 

 



121 
 

O miłość trzeba się troszczyć, inaczej więdnie Wzruszająca saga rodzinna o losach trzech kobiet: Stefanii, Ireny               

i Grażyny, które na przestrzeni lat zmagają się z tragediami, cierpieniem i bólem. Z każdego upadku jednak wstają 

wzmocnione, nieustannie dowodząc, że miłość jest najważniejsza. Beata Bartczak – psycholog i terapeuta. 

Interesuje ją psychika ludzka nie tylko w wymiarze zawodowym, ale też literackim. Uwielbia rozmawiać                         

z ludźmi, zastanawiać się, o czym marzą, czym smucą i czego pragną. I o tym pisze – o ludziach, ich sile                         

i doświadczeniach.  

 

 

 279. Terapeutka / B. A. Paris ; z angielskiego przełożyła Maria Gębicka-Frąc.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Osiedle mieszkaniowe , Psychoterapeuci , Relacja 

terapeutyczna , Sąsiedztwo (socjologia) , Tajemnica , Londyn (Wielka Brytania) , 

Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Alice i Leo wprowadzają się do świeżo wyremontowanego domu na ekskluzywnym zamkniętym osiedlu. Właśnie 

spełnia się ich marzenie. Ale pozory mogą mylić. Wkrótce Alice zaczyna poznawać sąsiadów i odkrywa 

przerażający sekret domu, w którym zamieszkała. Co więcej, odczuwa coraz silniejszą więź z Niną, terapeutką, do 

której wcześniej ten dom należał. Tragiczne wydarzenia sprzed lat stają się obsesją Alice. Tym bardziej że gdy 

tylko z kimkolwiek porusza ten temat, wszyscy nabierają wody w usta. Mieszkańcy ekskluzywnego osiedla pilnie 

strzegą swoich sekretów. I nie są tak doskonali, jak się na pozór wydaje…  

 

 

 280. To nie moja wina / Sebastian Sadlej.- Kraków : Wydawnictwo SQN, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ojcowie i synowie , Tajemnica , Zemsta , Bieszczady (góry) , 

Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

 

A może by tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady? Podejrzany o zabójstwo ojca Krzysztof z dnia na dzień 

zapada się pod ziemię, pozostawiając całe swoje dotychczasowe życie za sobą. Jego śladem w dzikie Bieszczady 

wyrusza przekonany o jego winie i zaślepiony zemstą młodszy brat. Podróż śladami tajemnic ojca, dosłownie 

wpisanymi w górski pejzaż, i zderzenie z surowymi warunkami życia lokalnej społeczności oraz opowieściami, na 

których stoją fundamenty wszystkich odkrywanych miejsc, doprowadzą ucieczkę, gonitwę i śledztwo do 

nieuniknionego finału: konfrontacji z bolesną, oczyszczającą prawdą. Przejmująca, pełna fascynujących miejsc                

i często dramatycznych historii opowieść o pewnej rodzinie, a także ludziach z Bieszczad – tych prawdziwych, tak 

jak prawdziwe potrafi być tylko przeszywająco zimne górskie powietrze. Opowieść o tajemnicach, odpowiedział-

ności, krzywdzie, prawdzie, nieokiełznanej naturze i o tym, co dziedziczymy po naszych rodzicach, a także 

poszukiwaniu winnych. Wciągająca, intrygująca i przewrotna. Nie będziecie mogli się oderwać. Musiał się 

spieszyć, zostawił pracę, żonę i stygnące ciało. W Bieszczadach podjął próbę rozwiązania tajemnic z przeszłości. 

Jego śladem podąża młodszy brat przekonany, że wie, kto zabił. Tymczasem nic  nie  jest  takie  oczywiste.  Brzmi  
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jak scenariusz świetnego serialu kryminalnego. Nie czekaj na ekranizację, przeczytaj, daj się ponieść własnej 

wyobraźni.  

 

 

 281. Trzej muszkieterowie / Aleksander Dumas ; [ilustracje Łukasz Ciaciuch ; 

autorka opracowania Lucyna Szary].- Kraków : Wydawnictwo Greg, copyright 

2018. 

 

Hasła przedmiotowe:  Atos (postać fikcyjna) , Aramis (postać fikcyjna) , 

D'Artagnan (postać fikcyjna) , Dumas, Alexandre (1802-1879). Trzej 

muszkieterowie , Ludwik XIII (król Francji ; 1601-1643) , Portos (postać fikcyjna) , 

Richelieu, Armand Jean du Plessis (1585-1642) , Gwardia narodowa , Literatura 

francuska , Pojedynek , Powieść historyczna , Powieść przygodowa , Przyjaźń , 

Spisek , Szpada , Francja , Wielka Brytania , Powieść historyczna , Powieść 

przygodowa , Materiały pomocnicze , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-fr. 

Nowości:  2021-11 

 

Wydanie "Trzech muszkieterów" kompletne bez skrótów i cięć w treści. W tym wydaniu znajdziesz odpowiedzi 

na pytania z podręcznika - „pewniak na teście”, czyli wskazanie zagadnień, które zwykle pojawiają się                          

w  pytaniach  z  danej  lektury  we  wszelkich   testach   sprawdzających   wiedzę, a  także   w  podręcznikach  i  na  

klasówkach. Zawiera bardzo szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie 

się przed lekcją. Opracowanie zawiera plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie 

charakterystyki bohaterów. "Trzej muszkieterowie" to jedna z najsławniejszych powieści historycznych dosko-

nałego francuskiego pisarza, Aleksandra Dumasa. Książka zawiera pełen tekst powieści, bez skrótów i zmian. 

Opowiada historię czterech przyjaciół, którzy z narażeniem życia ratują honor ukochanej królowej, potem zaś 

walczą ze śmiertelnie niebezpieczną kobietą-szpiegiem. Wszystko to na tle wydarzeń historycznych i z udziałem 

historycznych postaci, przedstawionych przez autora jak żywe. Ciekawi bohaterowie, wartka akcja, niespo-

dziewane sytuacje - od tej książki nie można się oderwać. Książka zawiera szczegółowe opracowanie, 

przygotowane we współpracy z najlepszymi nauczycielami, zawierające wszystkie treści wymagane na lekcjach 

oraz odpowiedzi na pytania najczęściej pojawiające się w testach i na klasówkach. Wydanie w twardej oprawie 

jest ekskluzywne, trwałe i będzie doskonałą ozdobą uczniowskiej biblioteczki.  

 

 

282. Tu i teraz / Santa Montefiore ; z angielskiego przełożyła Małgorzata Szubert.- 

Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy w rodzinie , Kobieta , Relacje międzyludzkie , Rodzina 

, Społeczności lokalne , Zaburzenia pamięci , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Marigold poświęciła życie, aby troszczyć się o otaczających ją ludzi. Jednocześnie dbała o ognisko domowe                    

i prowadziła lokalny sklep, będąc przy tym aktywną przywódczynią miejscowej społeczności. Gdy zaczęły się 

pojawiać u niej luki w pamięci, wszyscy kładli to na karb zmęczenia. Lecz z Marigold coś się dzieje i coraz 

trudniej ignorować ten fakt. Kiedy jej zdrowie wciąż się pogarsza, rodzina musi nauczyć się dbać o kobietę, która 

zawsze dbała o nich. Lokalna społeczność, chcąc okazać wsparcie, zapewnia, że nadal uwielbia Marigold i że 

utrata pamięci nigdy tego nie zmieni, bo są ludzie, którzy mogą pamiętać wszystko za nią...   
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 283. Twarz bestii  / Bartłomiej Kowaliński.- Rzeszów : Dreams Wydawnictwo Lidia 

Miś-Nowak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarstwo śledcze , Dziennikarze , Dziewczęta , Beskid 

Sądecki (góry) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Nikt nie rodzi się bestią… W sądeckiej rzece odnaleziono zwłoki miejscowej dziewczyny, a ostatnią osobą,                   

z którą się spotkała, był jej chłopak. Przypadkowy turysta zeznał, że widział ich kłótnię, jednak badania DNA nie 

potwierdziły sprawstwa nastolatka. Śledztwo utknęło w miejscu. Paweł Wolski, znany dziennikarz śledczy, 

dostaje tajemniczego maila z prośbą o pomoc. Kiedy po dwóch dniach trafia w Beskid Sądecki, do wsi, z której 

wiadomość została wysłana, dowiaduje się, że dziewczyna będąca rzekomym nadawcą nie żyje od prawie trzech 

miesięcy. Podążając za poszlakami, odkrywa powiązania mordercy z innym zajściem sprzed roku, a cicha miej-

scowość pod lasem okazuje się sceną jeszcze wielu niewyjaśnionych historii.  

 

 

 284. Tygiel zła / James Rollins ; z angielskiego przełożyła Danuta Górska.- 

Warszawa : Albatros, 2020. 

(Sigma Force / James Rollins) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sztuczna inteligencja , Tajne organizacje , Walka dobra ze 

złem , Francja , Hiszpania , Portugalia , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , 

Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-11 

 

Najnowsza powieść Jamesa Rollinsa, mistrza książek łączących odkrycia naukowe, zagadki historyczne i akcję 

przyspieszającą bicie serca. Tym razem członkowie zespołu Sigma Force staną do wyścigu z czasem, aby ocalić 

jednego ze swoich. Powroty do domu nie zawsze okazują się szczęśliwe. Przekonuje się o tym komandor Gray 

Pierce, kiedy odkrywa, że jego mieszkanie zostało splądrowane, a ukochana – porwana. Jedyny świadek tego, co 

rozegrało się w domu Pierce’a, to żona jego najepszego przyjaciela. Niestety, jest pogrążona w śpiączce. Kiedy 

genialny neurolog znajduje sposób na skontaktowanie się z katatoniczką, okazuje się, że agentów Sigmy czeka 

szalona misja. Będą musieli wyruszyć w podróż, aby odkryć tajemnice hiszpańskiej inkwizycji i jednej                  

z przeklętych ksiąg chrześcijaństwa – Malleus Maleficarum, Młota na czarownice. Przerażająca przeszłość ujawni 

niewygodną prawdę o teraźniejszości i przyszłości świata… któremu grozi zagłada. I zmusi członków Sigmy do 

zadania sobie pytania: co tak naprawdę znaczy mieć duszę?  

 

 

 285. Tyle jeszcze przed nami / Natalia Sońska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Rozstanie , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 
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Magdę zostawił chłopak. Niby mogła się tego spodziewać, w końcu wszystko do tego zmierzało, zaniedbanie 

relacji i rutyna robiły swoje, ale i tak zostały wspomnienia i żal. Czas jednak wziąć sprawy w swoje ręce i odciąć 

przeszłość grubą kreską. Niekiedy najlepiej zacząć od nowa. Restart jest tym łatwiejszy, że przed Magdą nowe 

wyzwania w pracy i nowe znajomości… Adam wydaje się miłym i dobrym człowiekiem, a czas spędzany z nim 

upływa Magdzie bardzo przyjemnie. Czy rodzące się między nimi uczucie zwycięży z nagłą fascynacją skrytym             

i piekielnie uzdolnionym Piotrem, szefem kuchni? Życie ma dla Magdy w zanadrzu sporo niespodzianek, ale czy 

odmieni się na lepsze? Każdy dzień może stać się tym najpiękniejszym, jeśli tylko korzystasz z szans, które się 

trafiają!  

 

 286. Ucieczka z nieznajomym / Katarzyna Bester.- Białystok : Wydawnictwo 

Kobiece, 2021. 

(Niegrzeczne Książki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pożądanie , Przemoc wobec kobiet , Tajemnica , Ucieczki , 

Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

Kiedy chcesz wydostać się z pułapki, możesz stracić czujność i… zmysły. Ucieczka z nieznajomym nie wydaje się 

rozsądna, ale Hannah nie ma wyboru. Czy właśnie wpakowała się w jeszcze gorsze kłopoty? Powrót nie wchodzi 

w grę. Hannah musi uciekać, kryć się przed mężem i oprawcą w jednej osobie. Jeśli trafi on na jej ślad, zrobi 

wszystko, aby ją zatrzymać i odpowiednio zdyscyplinować. Plan kobiety jednak nagle się sypie i trzeba 

improwizować. Wtedy Hannah odkrywa, że jeden ze stojących przy drodze samochodów ma otwarte drzwi. 

Chowa się za siedzeniem pasażera i postanawia zdać się na los. Szybko się orientuje, że mężczyzna, który 

nieświadomie wywiózł ją z dala od zagrożenia, nie jest zwyczajnym turystą. Tajemniczy Jonathan może pomóc jej 

w ucieczce. Podczas wspólnej podróży tych dwoje odkrywa, jak wiele ma ze sobą wspólnego, a ich przypadkowa 

znajomość stopniowo przeradza się w pożądanie, z którym coraz trudniej im walczyć. Czy dopadnie ich 

przeszłość? Czy mogą zaufać sobie nawzajem?  

 

 

 287. Ukochany z piekła rodem / Alek Rogoziński.- Wydanie 2. zmienione.- 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Joanna Szmidt (postać fikcyjna) , Detektywi amatorzy , 

Fotografowie , Pisarze , Relacja romantyczna , Wakacje , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Znana pisarka romansów poznaje na urlopie w Zakopanem fotografa współpracującego z magazynami dla kobiet. 

Przystojny jak sam diabeł Konrad, młodszy od niej o ponad dekadę, wydaje się ucieleśnieniem jej najskrytszych 

pragnień. Co z tego jednak, skoro ktoś siekierą brutalnie niszczy marzenia Joanny? Ona tymczasem bierze 

śledztwo w swoje ręce. Szybko okazuje się, że narzeczony nie miał czystych intencji.  
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 288. Ukryte na widoku / Jeffrey Archer ; przełożyła Justyna Zgierska.- Poznań : Dom 

Wydawniczy Rebis, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  William Warwick (postać fikcyjna) , Narkotyki , Przestępczość 

zorganizowana , Spisek , Londyn (Wielka Brytania) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2021-11 

 

 

 

To nie jest powieść detektywistyczna, to jest opowieść o detektywie... William Warwick, znany już czytelnikom              

z tomu Nic bez ryzyka, otrzymuje awans na detektywa sierżanta i? wraz z inspektorem Lamontem zostaje 

przeniesiony do wydziału antynarkotykowego. Elitarna komórka, do której trafiają, ma jeden cel: schwytanie 

tajemniczego barona narkotykowego. Jednocześnie William wraz ze swoją narzeczoną Beth przygotowują się do 

ślubu. Nie spodziewają się jednak, jaka niespodzianka czeka ich przy ołtarzu. Pętla wokół siatki przestępczej 

rozbudowanej na skalę, z jaką dotychczas londyńska policja nie miała do czynienia, stopniowo się zaciska. 

Ostatecznie ekipa specjalna Williama, wykorzystując to, co ukryte na widoku, zastawia wymyśloną przez niego 

pułapkę…  

 

 

 289. Ulice Laredo / Larry McMurtry ; przełożył Michał Kłobukowski ; [posłowie, 

mapa i zdjęcia z epoki - wybór i opracowanie Michał Stanek].- Czerwonak : Vesper, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bohaterstwo , Dziki Zachód , Kowboje , Łowcy nagród , 

Pościg , Przestępcy , Przyjaźń , Stany Zjednoczone (część zachodnia) , Powieść , 

Western 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2021-11 

 

Kapitan Woodrow Call – za młodu wspólnik Gusa McCrae i strażnik Teksasu – został łowcą nagród i właśnie 

zlecono mu wytropienie groźnego meksykańskiego bandyty. W wyprawie towarzyszy mu mieszczuch ze 

Wschodniego Wybrzeża, niezbyt rozgarnięty zastępca szeryfa i jeden z ostatnich członków ekipy Kapeluszników, 

niejaki Ślepki Parker, ożeniony z Loreną, dawną kochanką Gusa. Podczas długiego i niebezpiecznego pościgu 

przemierzają ostatnie dzikie tereny Zachodu. Akcja na pewien czas przenosi się do bandyckiej ostoi zwanej 

Miastem Wron, a w finale bohaterowie odwiedzają rozległe i okrutne równiny teksaskiego pogranicza. Ulice 

Laredo zamykają tetralogię, której pierwszy tom nosił tytuł Na południe od Brazos. To porywająca i przejmująca 

elegia o bohaterstwie i przyjaźni.  

 

 

 290. Upiory XX wieku / Joe Hill ; z angielskiego przełożył Piotr Amsterdamski ; 

[wstęp Christopher Golden].- Wydanie 2.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Opowiadania i nowele grozy 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-11 
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Książka, która przyniosła Joemu Hillowi sławę. Uhonorowana Bram Stoker Award - najważniejszą nagrodą                 

z dziedziny literatury grozy. Czternaście opowiadań, które udowadniają, że ich autor jest jednym z najważniej-

szych pisarzy literatury grozy XXI wieku. Koszmary, obsesje i niespełnione sny, które ukształtowały XX wiek, 

najbardziej przerażające stulecie w dziejach ludzkości. Historie, które zjeżą Wam włos na głowie i każą Wam 

prosić o więcej… Jak ta o dziewczynie, młodej, pięknej i… martwej, czekającej bez końca w budynku kina 

pewnego popołudnia 1945 roku… Albo ta o chłopaku, który kiedyś był człowiekiem, ale obudził się jako 

gigantyczna szarańcza i teraz nie spocznie, dopóki wszyscy w miasteczku nie zaczną trząść się ze strachu, kiedy 

usłyszą jego śpiew. Lub ta o mężczyźnie zamkniętym w zalanej krwią piwnicy z zabitymi dziećmi i starym 

telefonem, który wciąż opętańczo dzwoni, choć dawno został odłączony… Upiory XX wieku z pewnością nie 

umarły. Nie stały się nawet przeszłością.  

 

 291. Uwikłana / Alicja Sinicka.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Instagram , Kobieta , Las , Poeci , Rodzeństwo , Sekrety 

rodzinne , Wille , Polska , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Zuza Wilk, dwudziestodwuletnia poetka i instagramerka, autorka bestsellerowego zbioru poezji, właśnie pracuje 

nad kolejną publikacją. Grono jej fanów, tych realnych i tych wirtualnych, rośnie w oszałamiającym tempie,                 

a twórczość robi furorę w sieci. Na szczęściu, które dopiero co zaznała, cieniem się kładą wydarzenia rodzinne. 

Dziewczyna postanawia wyjechać i poszukać ukojenia w uroczej miejscowości Zadry. Tam, w domku nieopodal 

lasu należącym do jej chłopaka, może się wyciszyć i skupić myśli. Ale musi liczyć się z towarzystwem: oprócz 

chłopaka są tam jego brat bliźniak oraz ich wspólna przyjaciółka. Starają się nie wchodzić sobie w drogę. Niestety, 

nie wszyscy kochają Zuzę. Nagle poetkę zaczyna prześladować przeczucie, że wokół niej dzieje się coś złego.                

Z każdym dniem mrok pochłania ją coraz bardziej i dziewczyna ma nieodparte wrażenie, że ktoś chce sterować jej 

życiem. A może dzieje się to naprawdę?  

 

 

 292. Valeria czarno na białym / Elísabet Benavent ; z języka hiszpańskiego 

przełożyła Weronika Dolata-Wieczorek.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Architekci , Kobieta , Pisarze , Przyjaźń , Ślub i wesele , 

Zdrada , Madryt (Hiszpania) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-hiszp.  

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Czas na solidną dawkę soczystego hiszpańskiego humoru! Szalona kontynuacja zekranizowanej przez Netflix 

powieści „W butach Valerii”. Cztery przyjaciółki, wino i zmysłowa miłość w gorącej stolicy Hiszpanii. Miłosny 

kołowrotek Valerii nie zatrzymuje się ani na chwilę. W domu Víctora, przystojnego architekta, znajduje bieliznę, 

która nie należy do niej. Poznaje Bruna, a ta znajomość oznacza wyłącznie niebezpieczeństwo. Jej świat wywraca 

się do góry nogami. Na szczęście zawsze może liczyć na szalone przyjaciółki. Valeria, Carmen, Lola i Nerea to 

niekończące się rozmowy przy winie: o życiu, pracy i oczywiście o miłości.  
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 293. W amoku / Sebastian Fitzek ; przekład Tomasz Bereziński.- Warszawa : 

Wydawnictwo Amber, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Negocjatorzy policyjni , Psychopaci , Zakładnicy , Powieść 

psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-niem.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Ten dzień ma być dla niej ostatni. Renomowana policyjna negocjatorka Ira Samin bardzo starannie przygotowała 

swoje samobójstwo. Za bardzo ciąży jej na sumieniu śmierć najstarszej córki. Niespodziewanie tego właśnie dnia 

zostaje powołana do zespołu zajmującego się brutalnym porwaniem zakładników w studiu popularnej rozgłośni 

radiowej. Porywacz-psychopata prowadzi stamtąd przerażającą grę: w audycji na żywo co godzinę dzwoni do 

losowo wybranej osoby. Jeśli odbierając telefon wypowie ona ustalone przez niego i podane do ogólnej 

wiadomości hasło, jeden zakładnik zostanie zwolniony. Jeśli nie, jeden zakładnik zostanie zastrzelony. Mężczyzna 

grozi, że będzie prowadził swoją grę dopóty, dopóki policja nie przyprowadzi do studia jego narzeczonej. 

Wszystko jednak wskazuje, że jego narzeczona od kilku miesięcy... nie żyje. Ira Samin rozpoczyna mordercze 

negocjacje, którym przysłuchują się miliony ludzi w całym kraju, ponieważ porywacz transmituje ten 

makabryczny show na żywo.  

 

 

 294. W małym dworku / Stanisław Ignacy Witkiewicz ; opracował Wojciech Rzehak 

; [ilustracje Tomasz Prażuch].- Kraków : Wydawnictwo Greg, [2000]. 

(Lektura : wydanie z opracowaniem) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939). W małym dworku 

, Dramat (gatunek literacki) , Duchy , Dwory , Literatura polska , Parodia , Spirytyzm 

, Ziemiaństwo , Polska , Dramat (gatunek literacki) , Parodia , Lektura z 

opracowaniem 

Sygnatura:  WG-821.162.1-2 

Nowości:  2021-11 

 

"W małym dworku" to dramat Stanisława Ignacego Witkiewicza, który jest rodzajem polemiki z realizmem                     

w sztuce. Przeplatają się tutaj wydarzenia realistyczne z fantastycznymi, a bohaterowie ze świata fantazji 

funkcjonują w świecie realnym, nie budząc niczyjego zdziwienia. Akcja rozpoczyna się, kiedy zmarła żona 

Dyapanazego Nibka, Anastazja, powraca jako Widmo i usiłuje wyjaśnić prawdziwe przyczyny swojej śmierci. 

Przy okazji wychodzi na jaw wiele tajemnic rodzinnych, nie obejdzie się też bez ofiar śmiertelnych. Jak zakończy 

się ta tajemnicza, odrealniona historia? Wydanie z opracowaniem gwarantuje szybką i skuteczną naukę oraz dobre 

oceny na sprawdzianach i testach, gdyż zawiera wszystkie wiadomości wymagane w szkole.  

 

 

 295. Warkocz spleciony z kwiatów / Agnieszka Krawczyk.- Poznań : Wydawnictwo 

Filia, 2021. 

(Leśne ustronie / Agnieszka Krawczyk ; t. 1) 

 

Hasła przedmiotowe:  Mieszkańcy wsi , Przyroda , Trauma , Wakacje , Wypadki 

drogowe , Zielarstwo , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 
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Pełna emocji i uczuć opowieść o tych, którzy się zagubili i muszą odnaleźć swoje miejsce na ziemi. A szczęście 

jest blisko i czeka. Trzeba tylko szeroko otworzyć oczy, żeby je dostrzec i schwytać. Zośka Wichocka próbuje 

wrócić do równowagi po wypadku samochodowym. Nie potrafi odnaleźć się wśród ludzi w codziennym życiu. 

Koleżanka proponuje jej wypoczynek w swoim domku, w maleńkiej górskiej miejscowości, Nieznajomce. Zośka 

poznaje tam niezwykłych ludzi: Mariusza, prowadzącego schronisko dla leśnych zwierząt, starą wróżbiarkę                   

i znachorkę Zazulinę, tajemniczego włóczęgę Aleksego. Zośka odkrywa na nowo świat i samą siebie, zaczyna 

rozumieć, jak ważna w życiu jest równowaga, dostrzega, że sama może wiele dać innym. Bo jej przyjaciele także 

mają problemy, i to często – bardzo poważne. W ich życiu również są zadry, blizny, poczucie straty, niespełnione 

uczucia. Czy piękno natury i wzajemne zrozumienie mogą ukoić smutki i przynieść radość, spełnienie, a nawet 

spokój?  

 

 

296. Warszawianka / Ida Żmiejewska.- Warszawa : Skarpa Warszawska, copyright 

2019. 

(Warszawianka / Ida Żmiejewska ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Policjanci , Relacja romantyczna , Rosjanie , Więźniowie 

polityczni , Warszawa (woj. mazowieckie) , Kryminał , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

Akcja powieści rozgrywa się w Warszawie, w 1885 roku. Oś intrygi stanowi śledztwo w sprawie śmierci znanego 

adwokata, którego pewnej listopadowej nocy zamordowano w miejskim burdelu. Sprawę - wraz z sędzią śledczym 

- prowadzi młody rosyjski policjant, który zaledwie przed kilkoma dniami przyjechał do Warszawy z Petersburga. 

Policjant podczas wykonywania obowiązków, poznaje córkę zmarłego; mimo początkowej niechęci, między 

młodymi nawiązuje się nić porozumienia, która z czasem przeradza się w poważne uczucie. Problem tkwi jednak 

w tym, że panna ma narzeczonego-socjalistę, który czeka w Cytadeli na proces, zaś związki polsko-rosyjskie są            

w Nadwiślańskim Kraju uznawane niemal za zdradę...  

 

 

 297. Wesele / Stanisław Wyspiański ; opracowały Anna Popławska, Sylwia 

Wójtowicz ; [ilustracje Jolanta Adamus Ludwikowska].- Wydanie 3. 

zaktualizowane.- Kraków : Wydawnictwo Greg, 2021. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wyspiański, Stanisław (1869-1907). Wesele , Chłopi , 

Dramat (gatunek literacki) , Inteligencja (socjologia) , Klasy społeczne , Literatura 

polska , Ślub i wesele , Bronowice Małe (Kraków ; część miasta) , Dramat (gatunek 

literacki) , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-821.162.1-2 

          Nowości:  2021-11 

 

Książka zawiera pełen tekst lektury. Na końcu książki zamieszczono opracowanie, w którym znajduje się bardzo 

szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie 

zawiera ponadto plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.  

Dramat Stanisława Wyspiańskiego Wesele nawiązuje do rzeczywistego wydarzenia, jakim był ślub poety Lucjana 

Rydla i chłopki Jadwigi Mikołajczykówny. 20 listopada 1900 roku miał on miejsce w podkrakowskich Bronowi-

cach, w dworku Włodzimierza Tetmajera. Dramat jest zbudowany z trzech aktów. Pierwszy to akt realistyczny, 

komediowy, ukazuje spotkanie środowiska inteligencji z kolorową i wesołą  wsią.  Drugi  jest  określany  jako  akt  
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symboliczno-wizyjny. Pojawiają się w nim postacie takie jak Chochoł, Stańczyk i Hetman, które uosabiają lęki, 

poglądy i marzenia realnych osób. Akt trzeci łączy w sobie realizm i symboliczne wizje. Chocholi taniec, 

kończący dzieło, symbolizuje uśpienie i zniewolenie narodu.   

 

 

 298. 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:  2021-11 

 

 

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. 

Przysłuchuje 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 oczy-

wiście wielka dyskusja o autonomii Śląska. Twardoch bez literackiej fikcji krytykuje, uwodzi bezkompro-

misowością 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 przerywam 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)  

 

 

 299. Winni jesteśmy wszyscy / Bartosz Szczygielski.- Poznań : Czwarta Strona - 

Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieciństwo , Poczucie winy , Tajemnica , Kryminał , 

Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

 

Istnieją miejsca, do których nie należy zaglądać, a także czyny, jakich nie wolno się dopuścić. W piątkowe 

popołudnie, kiedy wszyscy myśleli już o weekendzie, Konrad Łazar zastanawiał się nad czymś innym. Próbował 

zrozumieć, jak doszło do tego, że była kochanka wykrwawia się na jego oczach, i - co ważniejsze - dlaczego nie 

udało mu się tego przewidzieć. Przecież na co dzień płacono mu za to, by zbierał informacje, układał je w logiczne 

ciągi i przewidywał następstwa wydarzeń. Był w tym naprawdę dobry. Ale tego nie mógł przewidzieć. Podobnie 

jak faktu, że odtąd nikt w jego otoczeniu nie będzie bezpieczny, a śmierć upomni się o bliskich. Wkrótce Konrad 

wyruszy do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło, a które należałoby spalić do szczętu.  
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 300. Wnyki : Kościół Chrystusa Mściwego / Michał Śmielak.- Kraków : 

Wydawnictwo Initium, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchowieństwo , Mieszkańcy wsi , Osoby zaginione , Parafie 

, Śledztwo i dochodzenie , Thriller , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

 

Zdegenerowani księża, wioska spowita zmową milczenia, policjant pokłócony z Bogiem i tajemniczy Kościół 

Chrystusa Mściwego. Z której strony nadejdzie zagrożenie? Wnyki to urocza wioska zatopiona w górskim 

krajobrazie Karkonoszy, do której przenoszeni są duchowni, którzy nadszarpnęli zaufanie swoich zwierzchników  

i parafian. Czas płynie tam jakby wolniej, gościnność mieszkańców uspokaja, średniowieczny kościółek zachęca 

do zadumy, nawet jeśli miejscowe legendy mówią o Kościele Chrystusa Mściwego, gdzie podobno sam Zbawiciel 

schodzi z krzyża, aby brutalnie wymierzać sprawiedliwość… Młody kapłan, ksiądz Piotr Dębicki, przyjeżdża tutaj 

na urlop i tydzień później znika bez śladu. Nieoficjalnego śledztwa podejmuje się Kosma Ejcherst, poproszony             

o to przez swojego wuja, wpływowego biskupa. W ten sposób trafia do Wnyków - i tak jak zwierzę zbyt późno 

orientuje się, że wpadło w sidła zastawione przez myśliwego - tak i on nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia. 

Kosma rozpoczyna nierówną walkę o prawdę w świecie kłamstw, niedomówień i prywatnych wizji porządku 

świata, w którym nikomu nie można ufać. W trzymającym w napięciu, bezkompromisowym thrillerze Michał 

Śmielak z mistrzowską precyzją obnaża ciemne i ponure zakamarki ludzkiej duszy - od wieków niezmiennie 

skłonnej, aby tłumaczyć małe i nikczemne czyny wielkimi ideami.  

 

  

301. Wodny tancerz / Coates, Ta-Nehisi ; przekład: Dariusz Żukowski.- Warszawa : 

Wydawnictwo Agora, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Afroamerykanie , Niewolnictwo , Stany Zjednoczone (USA) , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Młody Hiram Walker urodził się w niewoli. Kiedy jego matka została sprzedana, Hiram został pozbawiony 

wszelkiej pamięci o niej - ale został obdarzony tajemniczą mocą. Lata później, kiedy Hiram prawie tonie w rzece, 

ta sama moc ratuje mu życie. To spotkanie ze śmiercią rodzi w Hiramie pilną potrzebę i śmiały plan: uciec                   

z jedynego domu, jaki kiedykolwiek znał. Tak zaczyna się nieoczekiwana podróż, która prowadzi Hirama od 

skorumpowanych wspaniałości dumnych plantacji Wirginii do zdesperowanych bojówek partyzanckich na 

pustkowiach, od trumny Głębokiego Południa do niebezpiecznie idealistycznych ruchów na Północy. Nawet gdy 

zostaje wcielony do podziemnej walki między handlarzami niewolników a zniewolonymi, determinacja Hirama, 

by uratować rodzinę, którą zostawił, jest niezłomna. To dramatyczna historia okrucieństwa, które dotknęło całe 

pokolenia kobiet, mężczyzn i dzieci - gwałtownego i kapryśnego rozdzielania rodzin - oraz wojny, którą toczyli, 

by po prostu żyć z ludźmi, których kochali. Napisana przez jednego z najbardziej ekscytujących współczesnych 

myślicieli i pisarzy, "Wodny tancerz" jest porywającym, transcendentnym dziełem, które przywraca człowieczeń-

stwo tym, którym wszystko zostało odebrane.  
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 302. Wspomnienia przyszłości / Siri Hustvedt ; przełożył Jerzy Kozłowski.- 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pisarze , Sąsiedztwo (socjologia) , Pamięć autobiograficzna , 

Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Podsłuchując Lucy przez cienkie ściany obskurnego mieszkania, S.H. vel Minnesota zapisuje w zeszycie 

przedziwne i w coraz większym stopniu niepokojące monologi sąsiadki obok relacji z codziennych przygód aż do 

pewnej strasznej nocy, kiedy to Lucy wpada do jej mieszkania z misją ratunkową. Czterdzieści lat później S.H., 

teraz już doświadczona pisarka, pomagając matce staruszce w przeprowadzce, odnajduje stary zeszyt, a w nim 

pierwsze szkice nieukończonej powieści. Pomysłowo zestawiając ze sobą te różne teksty, S.H. porównuje swoje 

wspomnienia z tym, co zapisała w owym roku i o czym od tamtej pory zapominała, tworząc w ten sposób dialog 

przez dziesięciolecia między dawną i dzisiejszą sobą. To spotkanie zarówno niweluje czas, jak i ujmuje jego 

aktualne znaczenia w nowe ramy. Ta misternie skomponowana, intelektualnie zdyscyplinowana, dynamiczna, 

wzruszająca i często szalenie zabawna powieść skupia w sobie motywy, które uczyniły z Hustvedt jedną                          

z najbardziej uznanych współczesnych pisarek: zawodność pamięci, płynność płci, przemoc patriarchatu, kaprysy 

percepcji, nieokreśloność granic między wrażeniem i myślą, poczytalnością a niepoczytalnością, a także nasze 

uzależnienie od pierwotnych popędów, takich jak seks, miłość, głód i gniew.  

 

 

303. Wszyscy muszą zginąć / Marcel Moss.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2021. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gracze komputerowi , Licea , Mowa nienawiści , Nacjonalizm 

, Rzeczywistość wirtualna , Sekty i nowe ruchy religijne , Strzelanina w szkole , 

Terroryzm , Uczniowie szkół średnich , Zamach samobójczy , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

Kolejny szokujący thriller bestsellerowego pisarza. Za najpotworniejszymi zbrodniami stoi wielka rozpacz.                    

W prestiżowym warszawskim liceum dochodzi do krwawego ataku terrorystycznego. Zamaskowani sprawcy 

detonują ładunki wybuchowe i strzelają na oślep do przerażonych uczniów i pracowników. Jednym z zamachow-

ców jest Błażej Dragiel, który popełnia samobójstwo na oczach swojej najlepszej przyjaciółki, Kai Almond. Nikt 

nie rozumie, dlaczego syn znanego biznesmena i filantropa posunął się do takiego okrucieństwa. Tymczasem                  

w mediach rozpoczyna się nagonka na Kaję. Pod adresem dziewczyny padają oskarżenia o współorganizację 

zamachu. Zmagająca się z olbrzymim hejtem Kaja, próbuje za wszelką cenę poznać prawdę na temat tragedii                  

i oczyścić się z zarzutów. Wkrótce jednak odkrywa, jak mało wiedziała na temat swojego przyjaciela... Komu tak 

bardzo zależy na tym, żeby pogrążyć Kaję? Jaki związek z zamachem ma nacjonalistyczna sekta, do której należy 

brat Błażeja? I czym jest gra Thunderworld, przez którą Błażej niemal całkowicie wyłączył się z prawdziwego 

życia?  
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 304. Wszystkie moje domy / Grażyna Jagielska.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - 

Grupa Wydawnicza Foksal, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Małżeństwo , Przeprowadzka , Polska , Powieść 

obyczajowa , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Kiedy mąż, oblatywacz samolotów, przechodzi na emeryturę, a ostatnie dziecko opuszcza rodzinne gniazdo, jej 

dotychczasowy, choć niełatwy, świat się rozpada. Nadchodzi więc czas ustalenia nowego porządku. Bohaterka 

postanawia zacząć od znalezienia domu, który stanie się bezpieczną przystanią oraz pomoże jej i mężowi nauczyć 

się żyć w zmienionej rzeczywistości. Próby oswajania kolejnych miejsc kończą się jednak fiaskiem i dekonstruk-

cją następnych domów, bo jak się okazuje, upragniony porządek jest zupełnie gdzie indziej.  

 

 

 305. Wszystkie złe miejsca / Joy Fielding ; z angielskiego przełożyły Alina 

Jakubowska, Elżbieta Kulicka.- Warszawa : Świat Książki Wydawnictwo, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Portal randkowy , Kobieta , Manipulacja (psychologia) , 

Randka , Zabójcy , Psychopaci , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-kanad. 

Nowości:  2021-11 

 

 

Internetowe randki to ryzykowna sprawa. Czy on okaże się w rzeczywistości równie przystojny, co na fotografii,  

a może została ona zrobiona dziesięć lat i dwadzieścia kilogramów temu? Kiedy zaś poprosi, żebyś poszła z nim 

do domu, skąd masz wiedzieć, czy to bezpieczne? Cztery kobiety - przyjaciółki, krewne, rywalki - angażują się             

w randki z internetu, szukając towarzyskiej rozrywki, a tymczasem trafiają na celownik obeznanego techno-

logicznie zabójcy, który przez aplikacje towarzyskie wabi ofiary. Mężczyzna używający pseudonimu „Ten 

Jedyny” wie, że jego idealna fryzura, zwycięski uśmiech i urocze żarty rozbrajają kobiety i tłumią wszelkie 

wątpliwości, które mogłyby powstrzymywać je przed wybraniem się do jego mieszkania. Romantyczny wieczór 

zamienia się w randkę z zabójcą.  

 

 

 306. Wszystko o Valerii / Elísabet Benavent ; z języka hiszpańskiego przełożyła 

Barbara Bardadyn.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przyjaźń , Wybory życiowe , Madryt (Hiszpania) , 

Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-hiszp.  

Nowości:  2021-11 
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Ostatni tom pikantnej, szalonej i pełnej namiętności serii madryckiej z niepokornymi Hiszpankami w roli głównej. 

Czy nadszedł czas na bajkowe zakończenie? Co ono oznacza dla Valerii, Carmen, Loli i Nerei? Zbliża się lato, 

sezon romansów, spełniania marzeń, niezwykłych spotkań. Albo pożegnań, rozstań i rozczarowań. W życiu 

Carmen pojawia się ktoś, kto na zawsze odmieni jej życie. Serce Loli bije szybciej na widok nowego szefa i nie 

ma pewności, czy będzie w stanie nad tym zapanować. Wzrok Nerei wędruje w kierunku przystojnego fotografa 

Jorge. A Valeria, rozdarta między stabilnym związkiem a śmiałymi żądzami, wciąż próbuje zdecydować, czego 

pragnie. Romantycznej, słodkiej miłości czy relacji skrzącej od emocji i namiętności, którą codziennie podsycają 

niegasnące płomienie? Wyrusz w podróż do cudownego Madrytu i wraz z czterema przyjaciółkami daj się porwać 

w wir erotyzmu i ponieść zabawie! Poznaj zaskakujące zakończenia, które smakują jak najlepsze wakacje życia!  

 

 

 307. Wybieram siebie, wybieram ciebie / Tomasz Kieres.- Poznań : Wydawnictwo 

Filia, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Samopoznanie , Szczęście , Bergen (Norwegia ; 

okolice) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

 

Dwoje obcych ludzi w całkowicie obcym miejscu, każde pozornie szukające czegoś innego. Czy właśnie tam, na 

końcu świata, znajdą wreszcie swoje miejsce? Małe miasteczko w okolicach norweskiego Bergen. Niczym koniec 

świata. Dla jednych wymarzony eden, dla innych miejsce ucieczki, ale dla wszystkich, przynajmniej w zamie-

rzeniu, nowy początek. Sara całe swoje dorosłe życie poświęciła dla innych. Teraz chce zacząć od nowa, po 

swojemu, tylko do końca nie wie, co to "po swojemu" miałoby znaczyć. Jedno wie na pewno, nie potrzebuje 

nikogo innego, przynajmniej dopóki nie odnajdzie siebie. Maks spełnił swoje marzenie o małym domku na końcu 

świata. Tylko jest jedno ale, to marzenie nie zakładało, że będzie w tym raju sam. Przypadkiem drogi tych dwojga 

się przecinają.  

 

 

 308. Wybór bajek i satyr : "Żona modna" i inne utwory / Ignacy Krasicki ; 

opracowali Wojciech Rzehak, Ewa Tondera ; [ilustracje Jacek Siudak].- Wydanie 3. 

poprawione.- Kraków : Wydawnictwo Greg, 2020. 

(Lektury Grega) 

 

Hasła przedmiotowe:  Krasicki, Ignacy (1735-1801). Bajki , Krasicki, Ignacy (1735-

1801). Satyry , Bajki i baśnie , Cnoty i przywary (motyw) , Literatura dydaktyczna , 

Satyra , Literatura polska , Antologia , Bajki i baśnie , Literatura dydaktyczna , Satyra 

, Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-821.162.1-1 

                                 Nowości:  2021-11 

 

 

Przedstawiamy "Wybór bajek i satyr" Ignacego Krasickiego - największego polskiego twórcy epoki Oświecenia. 

W zbiorku znajdują się najpopularniejsze i najczęściej omawiane w praktyce szkolnej utwory, zarówno z poziomu 

szkoły podstawowej, jak i liceum, przez co książka będzie przydatna uczniowi przez długie lata. Wiersze 

podzielono na dwie grupy - znajdują się tutaj bajki z popularnych zbiorów Bajki i przypowieści oraz Bajki nowe 

(m.in. Ptaszki w klatce, Kulawy i ślepy, Jagnię i wilcy, Wilczki), a także najbardziej znane satyry (Żona modna, 

Świat zepsuty, Pijaństwo, Do króla). Całości towarzyszy wyczerpujące opracowanie, omawiające treść i proble-

matykę oraz gatunki przestawionych utworów.   
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309. Wybór nowel / Bolesław Prus ; opracowały Małgorzata Białek, Anna 

Popławska ; [ilustracje Lucjan Ławnicki].- Wydanie 4. rozszerzone.- Kraków : 

Wydawnictwo Greg, 2019. 

(Lektury Grega) 

 

Hasła przedmiotowe:  Prus, Bolesław (1847-1912). Antek , Prus, Bolesław (1847-

1912). Kamizelka , Prus, Bolesław (1847-1912). Katarynka , Prus, Bolesław (1847-

1912). Michałko , Prus, Bolesław (1847-1912). Na wakacjach , Prus, Bolesław 

(1847-1912). Nawrócony , Prus, Bolesław (1847-1912). Powracająca fala , Literatura 

polska , Opowiadania i nowele obyczajowe , Antologia , Opowiadania i nowele 

obyczajowe , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

Na grobie Bolesława Prusa wyryto napis „Serce serc”, bo los najuboższych, pokrzywdzonych, niekochanych 

nigdy nie był mu obojętny. Sylwetki takich ludzi opisał w swoich nowelach: nierozumianego przez środowisko 

młodego artysty-rzeźbiarza Antka, prostego chłopa Michałka zagubionego w wielkim mieście; kalekiej dziewczy-

nki, która została skazana na ciszę warszawskiej kamienicy... Książka zawiera pełen tekst lektury. Na końcu 

książki zamieszczono opracowanie, w którym znajduje się bardzo szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, 

ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie zawiera ponadto plan wydarzeń, wnikliwie 

wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.   

 

 

310. Wybór nowel / Eliza Orzeszkowa ; opracowali Wojciech Rzehak, Barbara 

Włodarczyk.- Wydanie 2. poprawione.- Kraków : Wydawnictwo Greg, 2018. 

(Lektury Grega) 

 

Hasła przedmiotowe:  Orzeszkowa, Eliza (1841-1910). A...B...C , Orzeszkowa, 

Eliza (1841-1910). Dobra pani , Orzeszkowa, Eliza (1841-1910). Gloria victis , 

Działalność charytatywna , Germanizacja , Las , Literatura polska , Obłuda , 

Opowiadania i nowele obyczajowe , Patriotyzm , Polityka językowa , Powstanie 

styczniowe (1863-1864) , Powstańcy styczniowi , Praca organiczna , Sieroty , 

Szkolnictwo , Polesie (kraina historyczna) , Polska , Zabór pruski , Grodno     

(Białoruś, obw. grodzieński) , Antologia , Opowiadania i nowele obyczajowe ,  

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

Wybór nowel Elizy Orzeszkowej Wydawnictwa GREG to zbiór najpopularniejszych i najchętniej czytanych 

nowel, przygotowany specjalnie z myślą o uczniach. Zbiór obejmuje najważniejsze dzieła autorki, opracowane 

przez nauczycieli polonistów. Informacje zawarte w opracowaniu są zgodne z najnowszą podstawą programową. 

Przyjazny i logiczny układ książki, czcionka ułatwiająca czytanie oraz dokładne i rzetelne opracowanie sprawiają, 

że utwory należące do klasyki polskiej nowelistyki czyta się z prawdziwą przyjemnością, a zrozumienie ich nie 

stanowi najmniejszego problemu. Zbiór zawiera: "A... B... C..." ; "Dobra pani" ; "Gloria victis".  

 

311. Wybór nowel / Henryk Sienkiewicz ; opracowały Anna Popławska, Maria 

Zagnińska ; [ilustracje Jacek Siudak].- Wydanie 3. poprawione.- Kraków : 

Wydawnictwo Greg, 2019. 
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Hasła przedmiotowe:  Sienkiewicz, Henryk (1846-1916). Jamioł , Sienkiewicz, 

Henryk (1846-1916). Janko Muzykant , Sienkiewicz, Henryk (1846-1916). Latarnik 

, Sienkiewicz, Henryk (1846-1916). Sachem , Sienkiewicz, Henryk (1846-1916). 

Szkice węglem , Sienkiewicz, Henryk (1846-1916). Z pamiętnika poznańskiego 

nauczyciela , Sienkiewicz, Henryk (1846-1916). Za chlebem , Literatura polska , 

Opowiadania i nowele obyczajowe , Antologia , Opowiadania i nowele obyczajowe , 

Lektura z opracowaniem 

            Sygnatura:  WG-pol. 

                                    Nowości:  2021-11 

 

Jednym z celów pisarzy - pozytywistów była użyteczność. H. Sienkiewicz pisał, by wskazać sprawy tragiczne, 

wydarzenia dramatyczne, to, co trzeba zmienić, zlikwidować, czemu trzeba zapobiegać. Apelował o zajęcie się 

uzdolnionymi dziećmi z ubogich rodzin, pokazywał los emigrantów, opisywał tragiczny los młodych Polaków 

poddawanych w szkołach procesowi wynarodowienia, prezentował sylwetki emigrantów politycznych – wygnań-

ców. Jego nowele to świadectwo problemów, z jakimi borykali się Polacy w trudnych czasach zaborów.  

 

 312. Wybór nowel / Maria Konopnicka ; opracowała Anna Popławska ; [ilustracje 

Jacek Siudak].- Wydanie 2. poprawione.- Kraków : Wydawnictwo Greg, 2021. 

(Lektury Grega) 

 

Hasła przedmiotowe:  Konopnicka, Maria (1842-1910). Dym , Konopnicka, Maria 

(1842-1910). Miłosierdzie gminy , Konopnicka, Maria (1842-1910). Mendel Gdański 

, Konopnicka, Maria (1842-1910). Nasza szkapa , Literatura polska , Opowiadania i 

nowele obyczajowe , Opowiadania i nowele obyczajowe , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

Przedstawiamy zbiór najpopularniejszych krótkich form literackich autorstwa Marii Konopnickiej. W "Wyborze 

nowel" znaleźć można dzieła takie jak: Dym - historię bezinteresownej miłości matki i syna; Miłosierdzie gminy - 

nowelę o tym, jak brutalnie można wypaczyć idee filantropii; Mendel Gdański - utwór poruszający problem 

antysemityzmu i przywiązania do miejsca zamieszkania oraz Nasza szkapa - tragiczną historię ubogiej rodziny. 

Dzieła Marii Konopnickiej są wyrazem patriotyzmu naznaczonego sentymentalizmem. Pisarka często manifestuje 

w nich sprzeciw wobec nierówności społecznych i ustroju krzywdzącemu obywateli - te tendencje są dobrze 

widoczne w utworach zawartych w "Wyborze nowel". Książka zawiera pełen tekst lektury. Na końcu książki 

zamieszczono opracowanie, w którym znajduje się bardzo szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, 

ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie zawiera ponadto plan wydarzeń, wnikliwie 

wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.  

 

 

313. Wybór opowiadań / Stefan Żeromski ; opracowały Anna Popławska, Maria 

Zagnińska.- Wydanie 3. poprawione.- Kraków : Wydawnictwo Greg, 2019. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Żeromski, Stefan (1864-1925) , Literatura polska , 

Opowiadania i nowele historyczne , Opowiadania i nowele obyczajowe , Antologia , 

Opowiadania i nowele historyczne , Opowiadania i nowele obyczajowe , Lektura z 

opracowaniem 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 
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Czy można i warto realizować młodzieńcze ideały? Co ważniejsze: synowska miłość czy prawość i uczciwość? 

Jak daleko człowiek może się posunąć w wyzysku innych ludzi? Czy patriotyzm uszlachetnia i uświęca czy upadla 

i niszczy jednostkę? Na te i wiele innych ważnych pytań próbuje odpowiedzieć w swoich opowiadaniach S. 

Żeromski, pisarz, który doczekał się wolnej i niepodległej Polski.  

 

 

314. Wyzwolony 45 / Grzegorz Kalinowski.- Warszawa : Skarpa Warszawska, 

copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  NKWD , Policjanci , Powstanie warszawskie (1944) , 

Przestępczość , Ruch oporu , Urząd Bezpieczeństwa (PRL) , Wybory życiowe , 

Wywiad , Zdrada , Życie codzienne , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść , 

Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

Warszawa. Wymarłe miasto, do którego wraca życie, i w którym życie się odbiera. Odradzają się kina, Fogg 

śpiewa w swojej kawiarni, znów kursują tramwaje i kolejka EKD, a nowe władze organizują areszty, więzienia             

i obozy. Październik 1944. Na lewym brzegu Wisły upadło powstanie. Na prawym swoje rządy wprowadzają 

Armia Czerwona, NKWD oraz UB. Funkcjonariusz przedwojennej Policji Państwowej – Wincenty Rybski - 

dostaje się w ręce majora Kolickiego, oficera radzieckiego kontrwywiadu wojskowego. Rybskiego zdradziła 

Aleksandra Fuchs, Żydówka której uratował życie w czasie wojny. Kolicki daje Rybskiemu ultimatum – nie tylko 

chce uratować mu życie za oddanie tajnych dokumentów, które zdobył w czasie powstania, ale oferuje mu posadę 

w Głównym Zarządzie Informacji Wojskowej. Jaką decyzję podejmie Rybski? Czy przyjmie propozycję, by ocalić 

swoje życie?  

 

 

 315. Wyższe sfery / K. N. Haner.- Warszawa : Wydawnictwo Edipresse, copyright 

2021. 

(Efekt Ericka / K. N. Haner ; [2]) 

(Edipresse Książki) 

(Pink Book) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Elita społeczna , Ludzie bogaci , Manipulacja (psychologia) , 

Tajemnica , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

      Nowości:  2021-11 

 

Najgorętsza para nowojorskiej śmietanki towarzyskiej przeżywa kryzys. Megan nie jest pewna, co czuje,                        

a wszechobecne tajemnice sprawiają, że w głowie ma jeszcze większy mętlik. Zwłaszcza że Erick w dziwnych 

okolicznościach traci cały majątek…. Kiedy Meg znowu zaczyna się w nim zakochiwać, na jaw wychodzą kolejne 

jego sekrety. Dziewczyna uświadamia sobie, że dwaj najważniejsi dla niej mężczyźni - ojciec i chłopak oszukują 

ją i próbują przeciągnąć na swoją stronę.  
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 316. Wzgórze pełne słońca / Roma J. Fiszer.- Warszawa : Edipresse Polska, copyright 

2016. 

(Edipresse Książki) 

(Wielkie Litery.pl) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Relacja romantyczna , Rodzina wielopokoleniowa , 

Kaszuby , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

Magiczne miejsce, spełnione marzenia, odmieniony los. Trzy kobiety, trzy nowe życia. Na wzgórzu pełnym 

słońca spełniają się marzenia Anny, Kaśki i Elizy. Lato przynosi im miłość, o jakiej zawsze marzyły. Tajemnice            

z przeszłości zmieniają teraźniejszość. Na magicznych Kaszubach wszystko jest możliwe...  

 

 

 317. Wzgórze wisielców / Yrsa Sigurðardóttir ; z języka angielskiego przełożył 

Paweł Cichawa.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Policjanci , Przemoc , Psycholodzy , Świadek 

niepełnoletni , Trauma , Zemsta , Gálgahraun (Islandia ; pole lawowe) , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-isl. 

Nowości:  2021-11 

 

Gálgahraun, ponure lawowisko na obrzeżach Rejkiawiku. Niegdyś miejsce egzekucji, dziś - atrakcja turystyczna. 

Aż do tego poranka, kiedy znaleziono tam wiszącego mężczyznę. Gwóźdź wbity w jego klatkę piersiową 

dowodzi, że to nie było samobójstwo, choć z przytwierdzonej nim wiadomości został tylko skrawek papieru. Gdy 

policja udaje się do mieszkania mężczyzny, okazuje się, że sprawa zamordowanego to nie jedyna zagadka, jaką 

mają do rozwiązania: w środku został czteroletni chłopiec. Wygląda na to, że nie ma żadnego związku z ofiarą, ale 

 jego rysunki wskazują na to, że był świadkiem czegoś strasznego. Detektyw Huldar rozpoczyna polowanie na 

zabójcę, a psycholog dziecięca Freyja szuka rodziców chłopca. Kolejne elementy powoli tworzą mroczną 

układankę: historię przemocy, przywilejów i zemsty.  

 

 

 318. Z dala od świateł / Tana French ; z angielskiego przełożył Łukasz Praski.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amerykanie , Emeryci i renciści , Osoby zaginione , 

Policjanci , Rodzeństwo , Wsie , Irlandia , Kryminał , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-irl.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Najnowsza powieść pierwszej damy irlandzkiego kryminału. Nominowana do Goodreads Choice Awards 2020. 

Mała miejscowość w małym kraju. Żaden z jej mieszkańców nie jest taki, jaki się wydaje. Trudno rozpoznać, kto 

jest przyjacielem, a kto wrogiem. Zwłaszcza jeśli się jest outsiderem. Cal Hooper, były detektyw policji                 

z Chicago, osiedla się na irlandzkiej wsi. Zmęczony  obracaniem  się  w  środowisku  przestępców,  spodziewa  się  
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znaleźć tu spokój i poświęcić się wyłącznie remontowi domu i obcowaniu z przyrodą. Kiedy jednak miejscowy 

dzieciak prosi go o pomoc w odnalezieniu brata, Cal przekonuje się, że nie uda mu się uciec od tego, czym 

zajmował się w przeszłości – raz policjant, zawsze policjant. Musi sięgnąć po swoje stare metody, by przebić się 

przez gąszcz działań, motywów i wzajemnych relacji mieszkańców okolicy. Każdy z nich coś ukrywa, a wielu 

wolałoby, żeby przybysz z Ameryki zrezygnował ze swojego dochodzenia. I dają mu to odczuć w mniej lub 

bardziej brutalny sposób. Cal powinien się bać, tylko że nie wie czego ani kogo. A twarde konkrety chowają się 

wśród meandrów mglistych historii.  

 

 

 319. Z legend dawnego Egiptu / Bolesław Prus ; opracowała Barbara Włodarczyk ; 

[ilustracje Lucjan Ławnicki].- Kraków : Wydawnictwo Greg, 2021. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prus, Bolesław (1847-1912). Z legend dawnego Egiptu , 

Literatura polska , Opowiadania i nowele historyczne , Opowiadania i nowele 

obyczajowe , Władcy , Starożytny Egipt , Opowiadania i nowele historyczne , 

Opowiadania i nowele obyczajowe , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

Z legend dawnego Egiptu to nowelka Bolesława Prusa, której akcja toczy się w starożytnym Egipcie. Stary faraon 

leży na łożu śmierci i zdaje się, że zostały mu ostatnie minuty życia, więc do przejęcia władzy szykuje się młody 

następca tronu. Los chce jednak inaczej... Co wydarzy się w tych dramatycznych chwilach? Nowelka porusza 

problem stylu sprawowania władzy oraz skłania do refleksji nad kondycją ontologiczną człowieka i jego 

możliwościami decydowania o samym sobie. Wydanie z opracowaniem zawiera wszystkie informacje niezbędne 

do tego, aby doskonale przygotować się do lekcji, sprawdzianu czy testu.   

 

 

 320. Z nakazu sądu / Nora Roberts ; przełożyła Agnieszka Bednarska.- Warszawa : 

HarperCollins Polska, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Stanislaski (rodzina fikcyjna) , Adwokaci , Obrońca z urzędu 

, Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Dla Rachel była to sprawa jedna z wielu. Kolejny małoletni oskarżony o włamanie, którego z urzędu miała bronić. 

Rutynowy przebieg procesu nie stanowił dla niej zaskoczenia, nie przypuszczała jednak, że orzeczenie sądu będzie 

tak bezprecedensowe i że w takim stopniu odmieni jej życie...  

 

321. Za sterami życia / Katarzyna Sarnowska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

(Nad Jeziorakiem / Katarzyna Sarnowska ; [3]) 

(Z Książką Jej do Twarzy) 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Małżeństwo , Przyjaźń , Wybory życiowe , Jeziorak 

(woj. warmińsko-mazurskie, pow. iławski, gm. Iława ; jezioro) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 
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Sielskie krajobrazy, cisza i bliskość natury. Czy potrzeba czegoś więcej, aby rozpocząć nowy etap w życiu? 

Wyprowadzka z miasta miała być najlepszą decyzją w życiu Aliny i Tomka, ale nie wszystko poszło zgodnie                

z planem. Chociaż są szczęśliwi, remontując dom, nawiązywanie znajomości z nowymi sąsiadami nie jest łatwe. 

Na szczęście Alina spotyka bibliotekarkę Marię, z którą mogłaby rozmawiać godzinami. Maria poznaje ją z pewną 

kobietą i jej synkiem. Ich dramatyczna historia porusza Alinę, która postanawia pomóc samotnej matce. Związek 

Gabi przechodzi kryzys, dlatego decyduje się ona na odpoczynek od miejskiego zgiełku. Przyjaciółki wspierają 

Gabi, jednak kobieta wie, że sama musi wziąć życie w swoje ręce i podjąć najtrudniejsze decyzje. Czy znajdzie              

w sobie odwagę, aby stawić czoła nadchodzącym zmianom? Jak znajomość Aliny z Marią zmieni dotychczasowe 

życie obu kobiet i ich rodzin?  

 

 

 322. Zabawa w chowanego / Guillaume Musso ; z francuskiego przełożyła Joanna 

Prądzyńska.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Osoby zaginione , Pisarze , Śledztwo i dochodzenie , 

Brooklyn (Nowy Jork ; część miasta) , Paryż (Francja) , Powieść obyczajowa , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-fr. 

Nowości:  2021-11 

 

Trzyletnia córka Flory Conway, znanej pisarki obsesyjnie strzegącej swojej prywatności, znika z apartamentu na 

Brooklynie podczas zabawy w chowanego. Nie ma śladów włamania – okna i drzwi są nienaruszone – a na 

nagraniach z kamer w budynku nie widać, ani żeby ktokolwiek wchodził do mieszkania, ani żeby dziewczynka je 

opuszczała. Po kilku miesiącach śledztwo utyka w martwym punkcie. Po drugiej stronie Atlantyku, w Paryżu, 

autor bestsellerów Romain Ozorski przeżywa kryzys w życiu prywatnym i walczy z niemocą twórczą, próbując 

ukończyć pracę nad powieścią. Jeszcze nie wie, że niezwykłe spotkanie na szczycie wieżowca sprawi, że 

wydarzenia potoczą się w zupełnie niespodziewanym kierunku. Bo to właśnie Romain ma w rękach klucz do 

rozwikłania tajemnicy związanej z zaginięciem dziewczynki. A Flora zrobi wszystko, by go zdobyć. Chcąc odkryć 

prawdę, oboje muszą wziąć udział w ryzykownej grze. 

 

 

 323. Zabójczy pocisk : dziedzictwo / Wojciech Chmielarz, Magdalena Witkiewicz, 

Krzysztof Bochus, Katarzyna Kacprzak, Ałbena Grabowska, Grzegorz Kapla, Joanna 

Jax, Jacek Ostrowski, Tomasz Duszyński, Alek Rogoziński, Agnieszka Zakrzewska, 

Małgorzata Rogala ; [wstęp Rafał Bielski].- Warszawa : Agencja Wydawniczo-

Reklamowa Skarpa Warszawska, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Muzeum Narodowe (Warszawa) , Malarstwo (sztuka) , 

Rzeźba , Tematy i motywy , Zbiory , Zabytki kultury , Antologia , Opowiadania i 

nowele 

Sygnatura:  WG-pol. 

         Nowości:  2021-11 

 

Dwanaście unikatowych opowiadań, które wybitni przedstawiciele literackiego świata przygotowali, inspirując się 

dziełami z zasobów Muzeum Narodowego w Warszawie! Muśnięcie pędzla, nienagannie wyrzeźbiony kształt, 

symbolika, złote zdobienia i tajemnice ukryte w dusznych muzealnych piwnicach. W świecie, w którym sztuka 

odgrywa ogromną rolę, wszystko jest możliwe. Dwanaście różnych spojrzeń na najwybitniejsze muzealne zbiory. 

Dwanaście historii, w których sztuka jest na wyciągnięcie ręki. "Zabójczy pocisk. Dziedzictwo" to zbiór 

opowiadań popularyzujący wiedzę o zabytkach i dziełach sztuki, przedstawionych w niebanalny sposób. 



140 
 

 324. Zakochany uwodziciel / Shana Galen ; przekład Aleksandra Januszewska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2021. 

(Romans Historyczny) 

(Ocaleni / Shana Galen ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Tajemnica , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-11 

 

On: Z uwodzenia uczynił sztukę… która ma służyć chwalebnym celom… Ona: Nieśmiała i niepewna swoich 

wdzięków, ma ich użyć, by uratować ojca… Spotykają się na balu: Piąty syn hrabiego, Rafe Beaumont, któremu 

nigdy nie oparła się żadna kobieta i Collette Fortier, która właśnie to robi… W czasie wojen napoleońskich Rafe 

służył w oddziale straceńców do zadań specjalnych lorda Dravena, który teraz ma dla niego najtrudniejsze 

zadanie. Dotyczy ono Collette, która przybyła do Londynu w tajemniczym celu. I nie wolno jej ulec jedynemu 

mężczyźnie, którego pokochała. Rafe ma plan - skoro dziewczyna odrzuca jego zaloty, to może przyjmie przyjaźń. 

Wśród przepychu pałaców, teatrów po zakazane zaułki Londynu tych dwoje przejdzie najcięższe i najbardziej 

niebezpieczne próby. Czy mężczyzna, który poprzysiągł nigdy nie wiązać się z żadną kobietą, będzie wreszcie 

mógł zaufać kobiecie i czy razem wyruszą w podróż do szczęścia?  

 

 

 325. Zamiana / Robyn Harding ; przełożył Michał Juszkiewicz.- Warszawa : 

Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Myśli natrętne , Nastolatki , Przyjaźń , Zabójstwo , Zemsta , 

Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-kanad.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Low Morrison nie jest typową nastolatką. Może to wina rodziców hipisów, wysokiego wzrostu albo wychowania 

w prowincjonalnym miasteczku na odciętej od świata wyspie. Tak czy inaczej nie może znaleźć sobie miejsca - 

podobnie jak Freya, olśniewająca piękność, wcześniej popularna influencerka, a obecnie właścicielka pracowni 

ceramiki. Kiedy dziewczyna zapisuje się na warsztaty artystyczne, szybko ulega urokowi zjawiskowej 

nauczycielki, a Freya wyjawia Low swoje mroczne sekrety i głęboko skrywane pragnienia. Ich znajomość kwitnie, 

dopóki na horyzoncie nie pojawia się Jamie, nieszczęśliwa z powodu braku dziecka mężatka, która niedawno 

przeprowadziła się na wyspę, żeby zacząć wszystko od nowa. Bardzo szybko zaprzyjaźnia się z Freyą i jej 

partnerem, powoli przejmując rolę najważniejszej kobiety w jej życiu… A Low po raz kolejny zostaje sama. 

Pewnego wieczoru, po upojnej podwójnej randce, Freya proponuje zamianę partnerów na jedną noc. Szybko się 

jednak okaże, że to, co miało być nieszkodliwą erotyczną przygodą, wywróci życie Jamie i jej męża do góry 

nogami. A Low, która nie pogodziła się z utratą uwielbianej nauczycielki, zyska doskonałą okazję do zemsty. Bo 

toksyczne przyjaźnie z natury nie kończą się dobrze dla nikogo. 
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 326. Zapach szafranu / Marjan Kamali ; przełożyła Xenia Wiśniewska.- Warszawa : 

Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Poczucie straty , Rozstanie , Zamach stanu , Iran , 

Nowa Anglia (Stany Zjednoczone ; region) , Kalifornia (Stany Zjednoczone ; stan) , 

Teheran (Iran) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-tur.  

Nowości:  2021-11 

 

Wyjątkowe połączenie "Pamiętnika" Nicholasa Sparksa i nastrojowych powieści Khaleda Hosseiniego. Roya, 

rozmarzona, idealistyczna nastolatka, żyjąca pośród politycznych przewrotów 1953 roku w Teheranie, znajduje 

literacką oazę w sklepie papierniczym pana Fakhriego, gdzie zaopatrzyć się można w książki, długopisy i butelki 

atramentu w kolorze klejnotów. Właściciel przedstawia ją swojemu ulubionemu klientowi - przystojnemu 

Bahmanowi, młodzieńcowi o wielkim poczuciu sprawiedliwości i ze słabością do poezji Rumiego. Młodzi 

natychmiast tracą dla siebie serca - romans kwitnie, a mały sklepik papierniczy pozostaje ich ulubionym miejscem 

w pełnym niebezpieczeństw Teheranie. Roya i Bahman zaczynają planować ślub. Ich kilkumiesięczną idyllę 

przerywa jednak zamach stanu – kochankowie tracą ze sobą kontakt, a wszelkie próby odnalezienia siebie 

nawzajem okazują się bezowocne. Zrozpaczona Roya przenosi się do Kalifornii, a następnie do Nowej Anglii, 

gdzie wychodzi za mąż za innego mężczyznę. Mija sześćdziesiąt lat… Przypadek sprawia, że dawni narzeczeni 

spotykają się raz jeszcze. Nastaje moment, gdy pora odpowiedzieć na pytania, które dręczyły ich oboje od ponad 

pół wieku: Gdzie zniknąłeś? Dlaczego się nie odzywałeś? Jak to się stało, że mogłaś o mnie zapomnieć?  

 

 

327. Zapiski z nocnych dyżurów / Jacek Baczak ; posłowie Dariusz Czaja.- 

Wydanie 3., zmienione.- Lusowo : Wydawnictwo Wolno, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Baczak, Jacek (1967- ) , Chorzy nieuleczalnie , Cierpienie , 

Domy pomocy społecznej , Opiekunki i opiekunowie w domach pomocy społecznej 

, Przemijanie , Starość , Śmierć , Polska , Opowiadania i nowele autobiograficzne 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

Jak czytać Zapiski z nocnych dyżurów Jacka Baczaka w świecie śmiertelnych statystyk, w dobie starzejącego się 

społeczeństwa, a zarazem kultu młodego, pięknego ciała? Zapiski z nocnych dyżurów Jacka Baczaka to pierwsza 

w Polsce książka wprowadzająca do literatury tematykę Domu Pomocy Społecznej – niezwykle aktualna i poru-

szająca opowieść o starości, chorobie i śmierci. Jacka Baczaka uhonorowano za nią w 1996 roku Nagrodą im. 

Kościelskich, a książkę uznano za wydarzenie literackie. Zapiski przez wiele lat były niedostępne, osiągnęły 

jednak status książki legendarnej, kultowej. Dziś książka ukazuje się w nowej edycji i z posłowiem prof. Dariusza 

Czai. Bohater Zapisków z nocnych dyżurów – młody pielęgniarz/pomocnik w DPS-ie – w notatkach ze swoich 

codziennych pobytów w ośrodku próbuje pokazać to, co dotychczas głęboko skrywane, zepchnięte do świata tabu. 

Opisuje świat Domu Pomocy Społecznej, zakładu dla nieuleczalnie chorych, jako miejsce cierpienia, odchodzenia, 

samotności. Jacek Baczak pisze z dużą dozą współczucia, ale bez zbędnej emocjonalności. To proza przejmująca              

i jednocześnie ascetyczna. Na pograniczu formy i literackich rodzajów, spotyka się to, co dla Baczaka 

najistotniejsze: empatia, uważność, milczenie. Autor tak komentuje Zapiski z nocnych dyżurów: „Nie napisałem 

nic więcej. Nie wiedziałem, dlaczego miałbym pisać. Wolałem zostać z tyłu, w ciszy. Czym tak istotnym                        

i niezwykle ważnym miałbym zajmować ludziom ich czas? Czytam ten tekst po latach i nadal pamiętam tamtego 

młodego człowieka – jego myśli i zachwyty, jego strach i niedowierzanie, że nasze życie jest tak kruche i tak 

delikatne. Tamto uświadomienie sobie, jak niewiele znaczymy i bardzo często żyjemy  złudzeniami  –  zostało  już  
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we mnie. Czasem czuję, że jest we wszystkim, co robię i myślę”. Zapiski z nocnych dyżurów Jacka Baczaka to 

dziś książka niezwykle aktualna. Jak czytać ją w świecie śmiertelnych statystyk, w dobie starzejącego się 

społeczeństwa, a zarazem kultu młodego, pięknego ciała? Autor – choć nie udziela jednoznacznych odpowiedzi – 

stoi po stronie skupienia, współczucia, milczenia.  

 

 

 328. Zapomniany / Adrian Bednarek.- Gdynia : Wydawnictwo Zaczytani, copyright 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezprawna izolacja , Oszustwo , Przestępstwo przeciw 

wolności seksualnej i obyczajności , Uprowadzenie , Polska , Powieść psychologiczna 

, Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

Rok 2005. Patryk i Jędrek to dwóch osiemnastoletnich kumpli, którzy w wolne dni podróżują po Polsce i podają 

się za poszukiwaczy talentów z branży rozrywkowej. Zagadują młode, naiwne dziewczyny, a potem wykorzystują 

je w wynajętych pokojach hotelowych w zamian za sesje zdjęciowe zwieńczone fikcyjnym kontraktem. Swoje 

eskapady nazywają Łowami. Kilka miesięcy po ostatnich Łowach Patryk budzi się w ciemnym lochu. Nie wie, 

czemu się tam znalazł ani kto jest za to odpowiedzialny. Mijają tygodnie, miesiące, lata. Tracąc poczucie 

upływającego czasu, Patryk popada w obłęd. Porywacz, milczący i skryty pod maską, dostarcza mu żywność                    

i rzeczy zapewniające przetrwanie na granicy wegetacji. W końcu przestaje do niego przychodzić i Patryk zostaje 

skazany na powolną śmierć głodową. Gdy znajduje się na skraju wycieńczenia, w jego lochu nieoczekiwanie 

pojawiają się ludzie…  

 

 

 329. Zapomnij, że istniałem / Beata Majewska.- Warszawa : Wydawnictwo Jaguar, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bokserzy , Przestępczość zorganizowana , Wsie , Powieść , 

Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

 

Rafał Snarski, były bokser i gangster, człowiek mający za sobą najgorszą z możliwych strat, ukrywa się na końcu 

świata, by tam odnaleźć równowagę, bo o szczęściu już dawno przestał marzyć. Lecz przeznaczenie tak łatwo nie 

odpuszcza, a w mroku nadal czai się zło. Czy uda mu się przetrwać i jaką rolę odegra Luiza? Młoda piękność 

wkroczy w życie Snarskiego, stukając szpileczkami i z plikiem urzędowych dokumentów pod pachą. Z czasem 

okaże się, że dziewczyna potrafi niejednym Snarskiego zaskoczyć. Na przykład umiejętnością prowadzenia 

pasieki. Tych dwoje to jak ogień i jeszcze więcej ognia. „Zapomnij, że istniałem” - kto usłyszy te słowa i czyje 

serce pęknie kolejny raz?   
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 330. Zaufaj swoim marzeniom / Natalia Sońska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Kobieta , Przyjaźń , Zakopane (woj. 

małopolskie) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Gdy nadarza się okazja wspólnego wyjazdu do Zakopanego, w sercu Pauliny pojawia się iskierka nadziei. 

Uwielbia jeździć na nartach i od dawna tego nie robiła; co jednak ważniejsze, firma, w której pracuje wraz                      

z partnerem, ma realizować duże zlecenie – kompleks hotelowy pod samymi Tatrami! Robert obiecuje 

zaangażować ją w projekt. To miła odmiana w ich życiu – Paulina ma już dość jego egoizmu i opryskliwości. 

Wkrótce kobieta przekona się, jak wiele może kosztować rezygnowanie z własnych marzeń. Czy magiczna, 

grudniowa atmosfera Zakopanego pomoże Paulinie uporządkować w głowie wszystkie sprawy? A może to dzięki 

nowemu przyjacielowi, z którym może rozmawiać o problemach, otworzy wreszcie oczy? W tej cudownej, 

zimowej opowieści Natalia Sońska udowadnia, że nigdy nie jest za późno, by zacząć spełniać swoje marzenia!  

 

 

 331. Zawisza : czarne krzyże : historia rycerska z XV wieku, tworzona wspólnie z 

Maciejem Jurewiczem / Jacek Komuda.- Lublin ; Warszawa : Fabryka Słów, 2021. 

(Dylogia Zawisza Czarny / Jacek Komuda) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zawisza Czarny z Garbowa (ok. 1370-1428) , Bohaterstwo , 

Rycerstwo , Wojownicy , Polska , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

Największe legendy spisane są krwią. Najsłynniejszy polski rycerz, którego imię żyje do dziś: Zawisza Czarny. 

Człowiek, którego słowo znaczyło więcej niż prawo. Ten, który za najwierniejszego giermka wziął syna 

pokonanego wroga. Stawał do walki tam, gdzie nikt już nie miał odwagi walczyć. A ludzie szli za nim, w ogień, 

pod deszcz strzał i bezlitosne ostrza. Po śmierć albo po zwycięstwo, ale zawsze za nim. Dla sługi, któremu dał 

słowo, sam zdobył oblężony zamek. Dla brata, wziętego do krzyżackiej niewoli, spali świat. Historia wyjątkowego 

człowieka spisana ze swadą właściwą prozie Jacka Komudy, dbałość o szczegóły i realia historyczne, która 

zapewni rozrywkę na najwyższym poziomie i wielbicielom średniowiecznej historii i czytelnikom ceniącym 

przede wszystkim żywą, trafiającą w serce opowieść.  

 

 

 332. Zawsze i na zawsze / Klaudia Bianek.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Rodzina , Trudne sytuacje życiowe , Przeznaczenie , 

Nadzieja , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 
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Związek z Filipem pozwolił Elizie na nowo uwierzyć, że jest jeszcze zdolna kogoś kochać. Teraz jej świat 

rozsypał się ponownie, a kobieta nie ma już siły walczyć. Zamyka się w sobie, tracąc nadzieję na miłość.                     

A przecież wydawało się, że szczęście jest w zasięgu ręki! Filip, chcąc ratować związek z Elizą, postanawia dać 

jej czas, by mogła przemyśleć ich relację. Obydwoje robią wszystko, by zapomnieć o swoim nieszczęściu, 

skupiając się na pomocy ciężarnej siostrze Elizy, Milenie. Los jednak bywa przewrotny i nieoczekiwanie krzyżuje 

ich ścieżki. Przypadkowe spotkanie tych dwojga pokaże, że przeznaczenie nie powiedziało jeszcze ostatniego 

słowa. Zawsze i na zawsze to opowieść o nadziei, która jest silniejsza niż zwątpienie.  

 

 

 333. Zbrodnia i kara / Fiodor Dostojewski ; przekład Zbigniew Podgórzec ; 

opracowali Katarzyna Duda-Kaptur, Zbigniew Podgórzec.- Wydanie 4. 

rozszerzone.- Kraków : Wydawnictwo Greg, 2021. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dostojewski, Fiodor (1821-1881). Zbrodnia i kara , Etyka , 

Literatura rosyjska , Poczucie winy , Powieść obyczajowa , Powieść psychologiczna 

, Zabójstwo , Petersburg (Rosja) , Powieść obyczajowa , Powieść psychologiczna , 

Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-ros. 

Nowości:  2021-11 

 

Petersburg 1865 r. Po prospekcie Newskim suną bogate powozy, z których wychylają się panie w przepysznych 

toaletach i eleganccy panowie. Jadą do teatru, opery, na bal, na bankiet... Tymczasem kilka przecznic dalej 

zupełnie inny świat - ciasne uliczki, pijani przechodnie, głodne i zaniedbane dzieci. Przy jednej z takich uliczek, 

zaułku Stolarnym, mieszka ubogi student, Rodion Raskolnikow. Boleje nad tym, że choć inteligentny i pełen 

planów, nie może się realizować z powodu braku pieniędzy. Tworzy nawet teorię, która powiedzie go do 

mieszkania starej lichwiarki po to, by zabić... Ale zbrodnia to dopiero początek trudnej i bolesnej historii 

Raskolnikowa.  

 

334. Zemsta / Aleksander Fredro ; opracowała Barbara Włodarczyk.- Wydanie 5. 

zaktualizowane.- Kraków : Wydawnictwo Greg, 2021. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fredro, Aleksander (1793-1876). Zemsta , Komedia , 

Literatura polska , Szlachta , Polska , Komedia , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-821.162.1-2 

Nowości:  2021-11 

 

 

Cześnik Raptusiewicz i Rejent Milczek mieszkają w jednym zamku. Ich życie upływa na kłótniach i intrygach. 

Życie Wacława Rejentowicza i Klary Raptusiewiczówny - wprost przeciwnie. Młodzi są zakochani, planują 

wspólną przyszłość, dlatego robią wszystko, by pogodzić zwaśnionych sąsiadów. Czy pojedynek Cześnika                      

i Rejenta dojdzie do skutku, czy też miłość zatryumfuje nad przemożnym pragnieniem zemsty?  
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335. Zew krwi / Jack London ; opracowały Barbara Włodarczyk, Maria Zagnińska ; 

[ilustracje Oliwia Gajda].- Kraków : Wydawnictwo Greg, copyright 2016. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  London, Jack (1876-1916). Zew krwi , Literatura 

amerykańska , Ludzie a zwierzęta , Pies zaprzęgowy , Powieść przygodowa , 

Przywództwo , Wilk , Jukon (Kanada ; terytorium) , Powieść przygodowa , Lektura z 

opracowaniem 

Sygnatura:  WG-amer. 

           Nowości:  2021-11 

 

Zew krwi to jedna z najciekawszych powieści Jacka Londona, która nie bez powodu znajduje się w kanonie lektur 

dla dzieci i młodzieży. Głównym bohaterem jest Buck, pies, który zostaje zaprzężony do sań. Świat oglądany 

oczami ufnego, honorowego zwierzęcia zaskakuje, zmusza do głębokiej refleksji. Ta zmiana perspektywy pozwala 

spojrzeć na nas – ludzi – w zupełnie nowy sposób. Jest to doskonała powieść przygodowa, z mądrym, głębokim 

przesłaniem. Mówi o wierności, wartości pracy, zaufaniu i przyjaźni w sposób bardzo jasny i prosty. Wartka akcja 

i momenty trzymające w napięciu sprawiają, że od powieści wprost nie można się oderwać. Książka zawiera pełen 

tekst lektury. Na końcu książki zamieszczono opracowanie, w którym znajduje się bardzo szczegółowe stresz-

czenie oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie zawiera ponadto 

plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.   

 

  

336. Ziele na kraterze / Melchior Wańkowicz ; [opracowanie tekstu i posłowie 

Grzegorz Nowak ; wstęp Adam Karczewski].- Pełne wydanie bez ingerencji 

cenzury.- Kraków : Wydawnictwo Greg, 2021. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wańkowicz, Melchior (1892-1974). Ziele na kraterze , 

Ojcowie i córki , Powieść autobiograficzna , Rodzina , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść autobiograficzna , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

"Ziele na kraterze" to jedna z najbardziej znanych książek autorstwa Melchiora Wańkowicza, jednego z najwyżej 

cenionych pisarzy polskich. Powieść to literacki zapis historii rodziny autora, ale też niezwykle ciekawy, barwny                

i pełen interesujących szczegółów opis dwudziestolecia międzywojennego oraz dramatyczne wspomnienia czasów 

II wojny światowej i powstania warszawskiego. Na tle takiej panoramy społeczno-obyczajowej czytelnik może 

zapoznać się z całą rodziną Wańkowiczów, przedstawioną z humorem, nostalgią, ale bez idealizowania                           

i sentymentów. Po raz pierwszy powieść dostępna z naukowym omówieniem, które pozwala w pełni zrozumieć 

zaprezentowaną historię i jej tło historyczne, kulturowe i społeczne, tak istotne dla możliwości docenienia 

złożoności Ziela..., oraz ułatwia wychwycenie wszystkich walorów językowych i literackich utworu. Jest to 

wydanie bez cięć w treści, w pełni zgodne z oryginalnym tekstem autora - bez późniejszych poprawek redakcy-

jnych i zmian. Polecamy nie tylko uczniom, ale wszystkim, którzy cenią twórczość Melchiora Wańkowicza.   
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 337. Zła chwila / K. N. Haner.- Gliwice : Helion, copyright 2021. 

(Editiored) 

(Niebezpieczni mężczyźni / K.N. Haner ; [3]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przestępczość zorganizowana , Zdrada , Powieść , Romans , 

Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

ON powraca. I tym razem nie da JEJ odejść. Moje życie nigdy nie było tak skomplikowane. Stanęłam na czele 

mafijnego imperium mojego ojca. Uciekłam od męża, który nienawidzi szantażu i zdrady, a ja dopuściłam się obu 

tych rzeczy. Moje rozdarte na pół serce nie pozwalało mi trzeźwo myśleć. Przez żal, kłamstwa i manipulacje 

miałam w głowie jeszcze większy mętlik. Nie mogłam nikomu ufać, a potrzebowałam czuć się bezpiecznie.                     

I wtedy ON wrócił. Wbrew wszystkiemu znowu trafiłam w jego sidła. I chyba całkowicie oszalałam, ale 

dostrzegłam w nim człowieka. Czy to jednak nie za mało, by przetrwać w piekle, które nas otaczało? Atmosfera              

z dnia na dzień robiła się coraz bardziej gorąca. Niepisane zasady tego świata były nieugięte. Wszyscy wiedzieli, 

że jestem największą słabością Phixa. I zaczęli to wykorzystywać. Spotkaliśmy się w najbardziej nieodpowiednim 

miejscu i czasie, ale to ta jedna ZŁA CHWILA sprawiła, że rozpętała się prawdziwa wojna, a my stanęliśmy po 

dwóch stronach barykady.  

 

 

 338. Złudzenie / Nicola Rayner ; przełożyła Agnieszka Walulik.- Warszawa : 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sekrety rodzinne , Stalking , Londyn (Wielka Brytania) , 

Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2021-11 

 

 

Wspólne oglądanie wschodów słońca powinno być romantyczne. Ale ty zawsze byłeś w domu, ze swoją żoną, a ja 

kryłam się w cieniu w twoim ogrodzie. Myślałam, że nigdy się nie dowiesz, co do ciebie czuję. Aż któregoś 

wieczoru na moich oczach doszło do straszliwej zbrodni. Miałam nadzieję, że to nas do siebie zbliży. Ale teraz 

kolejne sekrety zaczynają wychodzić na jaw. I wszystko może ulec zniszczeniu…  

 

339. Zmora / Robert Małecki.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa 

Poznańskiego, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Osoby zaginione , Policjanci , Sekrety 

rodzinne , Śmierć bliskiej osoby , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 
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Kama Kosowska, niespełniona dziennikarka, wraca do Torunia i otrzymuje propozycję udziału w programie                  

o tajemniczym zaginięciu z 1986 roku. Wtedy też przepadł bez śladu jej kolega z dzieciństwa, siedmioletni Piotrek 

Janocha. Kama jest jedną z osób, które ponad trzydzieści lat temu jako ostatnie widziały chłopca żywego. Gdy po 

wielu latach akta starej sprawy trafią w ręce komisarza Lesława Korcza, odkryje on szereg rażących 

nieprawidłowości, a cień podejrzenia padnie na owdowiałego ojca Kamy, emerytowanego policjanta, Waldemara 

Kosowskiego. Kiedy prawda sprzed lat zacznie wychodzić na jaw, dziennikarka będzie musiała również stanąć 

oko w oko z niewyobrażalną prawdą na temat śmierci swojej matki. Czy uda jej się wyjaśnić, co wydarzyło się 

podczas tamtych tragicznych wakacji?  

 

 

 340. Znak Gryfa / Agnieszka Gładzik.- Poznań : Lira Wydawnictwo, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Eksperymenty , Podróże , Psychiatrzy , Tajne organizacje , 

Umysł , Niemcy , Szczecin (woj. zachodniopomorskie) , Powieść historyczna , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Czasem wiedza okazuje się cenniejsza od działania, a zdobywanie jej staje się zajęciem dużo bardziej 

ryzykownym niż wypowiedzenie wojny… Szczecin (a właściwie niemiecki Stettin), początek XX wieku. Kiira 

Fersen, trzydziestoletnia nauczycielka w liceum dla dziewcząt, kobieta dumna, lecz uwikłana w konwenanse                   

i ograniczona lojalnością wobec rodziny, stara się odsunąć na bok własne aspiracje, aby ratować dobre imię 

Fersenów. Kiedy spotyka Emila, amerykańskiego psychiatrę, budzi się w niej tęsknota za innym życiem. Ten 

ambitny samozwańczy naukowiec-eksperymentator udowadnia, że możliwe jest zajrzenie do umysłu drugiej 

osoby i poznanie jej sekretów. Fascynuje to Kiirę, która sama ma problemy z odczytywaniem emocji innych ludzi. 

Młoda kobieta stawia wszystko na jedną kartę i rusza z Emilem w podróż po Niemczech, aby krzewić jego idee              

i pomóc mu uzyskać wsparcie na dalsze badania. Po początkowych sukcesach i zawarciu obiecujących znajomości 

w elitarnych kręgach towarzyskich bohaterka zacznie boleśnie odczuwać konsekwencje swojej decyzji. Z biegiem 

czasu okaże się, że za Emilem stoi tajemniczy pracodawca, a prawda o istocie jego eksperymentów jest nieco inna. 

Para zostanie wciągnięta w niebezpieczną grę. Silna kobieta. Tajna organizacja. I niepokoje społeczne u progu              

I wojny światowej...  

 

 

341. Zupełnie inny cud / Agnieszka Olejnik.- Poznań : Wydawnictwo Filia, copyright 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Kobieta , Święta , Wybory życiowe , 

Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Opowieść o tym, że wcale nie trzeba czekać na anioły. Przecież każdy ma własne skrzydła. Otoczony pięknym 

parkiem pałacyk w Leszczynach jest już gotowy na przyjęcie gości. Jego właściciel, milioner Norbert Hall, 

spodziewa się, że będą to niezwykłe święta. Niestety, kiedy wszyscy zasiądą do Wigilii, okaże się, że nic nie jest 

takie, na jakie wygląda. Pod uśmiechami kryją się ludzkie dramaty. Ula pragnie dziecka, Matylda leczy złamane 

serce, Kostek nie radzi sobie w związkach, Sonia pragnie zostać świętą, zaś babcia Rozalia nie  lubi  samej  siebie.  
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Czy tej rodzinie można jeszcze pomóc? I jaką rolę do odegrania mają bezdomny w damskim skafandrze, kot 

dachowiec oraz piesek z jednym okiem? 

 

 

 342. Żeglarz : komedia w trzech aktach / Jerzy Szaniawski ; opracował Wojciech 

Rzehak ; [ilustracje Jacek Siudak].- Kraków : Wydawnictwo Greg, 2011. 

(Lektura : wydanie z opracowaniem) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szaniawski, Jerzy (1886-1970). Żeglarz , Kłamstwo , 

Komedia , Literatura polska , Prawda , Prowincja , Komedia , Lektura z 

opracowaniem 

Sygnatura:  WG-821.162.1-2 

Nowości:  2021-11 

 

Jan Szaniawski w "Żeglarzu" ukazuje społeczność, która stanęła przed dylematem. W rodzinnym miasteczku 

kapitana Nuta cała społeczność przygotowywała się do uroczystości mających upamiętnić jego bohaterskie czyny  

i śmierć. Obchodom miało towarzyszyć odsłonięcie pomnika. Pewien młody historyk zdecydował się na 

pogłębienie badań nad biografią kapitana i odkrył, że nie tylko nie zginął, ale żyje dostatnio, a jego przeszłość 

trudno nazwać bohaterską. Czy należy ujawniać prawdę? Rację mają zwolennicy, którzy twierdzą, że niedo-

rzecznym jest kultywować kłamstwa? Czy może przeciwnicy uważający, że nie chodzi o kult samej jednostki, a o 

idee? Książka zawiera pełen tekst lektury. Na końcu książki zamieszczono opracowanie, w którym znajduje się 

bardzo szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. 

Opracowanie zawiera ponadto plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki 

bohaterów.   

 

 

 

 

 

 

 

Literatura piękna młodzieżowa 
 

 

1. Baśnie / Hans Christian Andersen ; opracowanie Barbara Włodarczyk, Miłosz 

Studziński, Maria Zagnińska ; [tłumaczenie Franciszek Mirandola, Aleksander 

Szczęsny, Patrycja Jabłońska ; ilustracje Marek Szal].- Wydanie 3. zaktualizowane.- 

Kraków : Wydawnictwo Greg, copyright 2020. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Andersen, Hans Christian (1805-1875) , Literatura dla dzieci 

, Literatura duńska , Opowiadania i nowele , Opowiadania i nowele , Lektura z 

opracowaniem 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2021-11 
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Wydanie Baśni kompletne bez skrótów i cięć w treści. W tym wydaniu znajdziesz odpowiedzi na pytania                       

z podręcznika – „pewniak na teście”, czyli wskazanie zagadnień, które zwykle pojawiają się w pytaniach z danej 

lektury we wszelkich testach sprawdzających wiedzę, a także w podręcznikach i na klasówkach. Zawiera bardzo 

szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie 

zawiera plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów. Kto nie zna 

Calineczki, Kaja i Gerdy, Królowej śniegu? Kto nie wzruszał się losem brzydkiego kaczątka, dziewczynki                       

z zapałkami, stokrotki? Bohaterowie Baśni H. Ch. Andersena są bliscy każdemu z nas, bo ich historie są żywe, 

barwne, ciekawie opowiedziane. Genialny bajarz z Danii wciąż podbija serca dzieci na całym świecie prostotą 

swoich baśni, a jednocześnie zawartą w nich głęboką prawdą o ludziach i świecie.  

 

 

2. Baśnie / Jakub i Wilhelm Grimm ; opracowanie Barbara Włodarczyk, Miłosz 

Studziński ; [tłumaczenie Cecylia Niewiadomska, Patrycja Jabłońska ; ilustracje 

Marek Szal].- Wydanie 2.- Kraków : Wydawnictwo Greg, 2020. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Grimm, Jacob (1785-1863). Baśnie braci Grimm , Grimm, 

Wilhelm (1786-1859). Baśnie braci Grimm , Bajki i baśnie , Literatura dla dzieci , 

Literatura niemiecka , Opowiadania i nowele , Bajki i baśnie , Opowiadania i nowele 

, Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-82-93 

          Nowości:  2021-11 

 

Wydanie "Baśni" kompletne bez skrótów i cięć w treści. W tym wydaniu znajdziesz odpowiedzi na pytania                      

z podręcznika - „pewniak na teście”, czyli wskazanie zagadnień, które zwykle pojawiają się w pytaniach z danej 

lektury we wszelkich testach sprawdzających wiedzę, a także w podręcznikach i na klasówkach. Książka zawiera 

pełen tekst lektury. Na końcu książki zamieszczono opracowanie, w którym znajduje się bardzo szczegółowe 

streszczenie oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie zawiera 

ponadto plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.  

 

 

 3. Książę i żebrak / Mark Twain ; przekład Magdalena Machay ; opracował Miłosz 

Studziński.- Kraków : Wydawnictwo Greg, 2017. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Edward VI (król Anglii ; 1537-1553) , Twain, Mark (1835-

1910). Książę i żebrak , Chłopcy , Książęta i księżne , Literatura amerykańska , 

Literatura dla dzieci , Nierówności społeczne , Powieść historyczna , Żebracy , 

Londyn (Wielka Brytania) , Powieść historyczna , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2021-11 

 

"Książę i żebrak" to jedna z najchętniej czytanych powieści Marka Twaina. Niezwykłe i ciekawe przygody dwóch 

dziecięcych bohaterów przekazują wspaniałe wartości. Autor przez swą powieść pokazuje, że tak naprawdę nie 

liczy się ani majątek, ani pozycja społeczna, ale to, co nosi się w sercu. Książę Edward i żebrak Tom, choć 

zamieniając się miejscami stali się kimś zupełnie innym, nie przestali się kierować zasadami: szczerością, 

wrażliwością na cudze nieszczęście, uczciwością. Wspaniała lektura dla dzieci, polecana przez nauczycieli                        

i wychowawców. Książka zawiera pełen tekst lektury. Na końcu książki zamieszczono opracowanie, w którym 

znajduje się bardzo szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie  przygotowanie  się  przed 



150 
 

 lekcją. Opracowanie zawiera ponadto plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charak-

terystyki bohaterów.   

 

 

 4. Księga dżungli / Rudyard Kipling ; przełożył Józef Birkenmajer ; opracowali 

Barbara Włodarczyk, Michał Golonka ; [ilustracje Jacek Siudak].- Wydanie 4. 

rozszerzone.- Kraków : Wydawnictwo Greg, 2020. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kipling, Rudyard (1865-1936). Księga dżungli , Mowgli 

(postać fikcyjna) , Dżungle i lasy deszczowe , Literatura angielska , Literatura dla 

dzieci , Ludzie a zwierzęta , Powieść przygodowa , Zwierzęta drapieżne , Indie , 

Powieść przygodowa , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-82-93 

           Nowości:  2021-11 

 

"Księga dżungli" to książka, która opowiada przede wszystkim o historii indyjskiego chłopca Mowgliego. Gdy był 

małym dzieckiem zaginął w dżungli (porwał go tygrys Shere Khan). "Ludzkie Szczenię" w dzikim otoczeniu 

zostało wychowane przez wilczycę, która nauczyłą małego praw dżungli. W jego przeżyciach towarzyszą mu 

również przyjaciele: pantera Bagheera, niedźwiedź Baloo i wąż Kaa. Gotowi są oni oddać za niego życie, co 

udowadniają między innymi, gdy Mowglie zostaje porwany przez małpy. Innym wątkiem książki jest nienawiść, 

jaką darzy chłopca tygrys Shere Khan. Jednak "Ludzkie Szczenię" nie daje za wygraną, o czym wkrótce przekona 

się jego nieprzyjaciel. Jak Mowglie poradzi sobie w dżungli? Jakie przygody jeszcze na niego czekają?   

 

 

5. Legendy warszawskie : (wybór) / [Artur Oppman] ; opracowała Barbara 

Włodarczyk ; [ilustracje Jolanta Adamus Ludwikowska].- Wydanie 2. rozszerzone i 

uzupełnione.- Kraków : Wydawnictwo Greg, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oppman, Artur (1867-1931). Legendy warszawskie , Sawa 

(postać legendarna) , Syrenka Warszawska (postać fikcyjna) , Wars (postać 

legendarna) , Złota Kaczka (postać fikcyjna) , Bazyliszek (stworzenie fantastyczne) , 

Legendy i podania , Literatura dla dzieci , Literatura polska , Opowiadania i nowele , 

Wiersze , Stare Miasto (Warszawa ; część miasta) , Warszawa (woj. mazowieckie) , 

Legendy i podania , Lektura z opracowaniem , Opowiadania i nowele , Wiersze 

         Sygnatura:  WG-82-93 

                                 Nowości:  2021-11 

 

LEGENDY WARSZAWSKIE: Wstęp ; Syrena ; Kościół Panny Marii ; Bazyliszek ; Chrystus Cudowny u Fary ; 

Zbójcy ; Biała Dama ; Złota kaczka ; Wars i Sawa. OPRACOWANIE: O autorze "Legend warszawskich" ; 

Kalendarium życia i twórczości ; Gatunek literacki ; Bohaterowie legend ; Streszczenia i omówienia. 

6. Mały Książę / Antoine de Saint-Exupéry ; opracowanie Agnieszka Antosiewicz ; 

[tłumaczenie Natalia Jaskula Esquerré ; ilustracje Katarzyna Biedroń].- Wydanie 3. 

rozszerzone.- Kraków : Wydawnictwo Greg, 2021. 

(Lektury Grega) 
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Hasła przedmiotowe:  Mały Książę (postać fikcyjna) , Saint-Exupéry, Antoine de 

(1900-1944). Mały książę , Literatura dla dzieci , Literatura dla młodzieży , 

Literatura francuska , Lotnicy , Powieść , Przyjaźń , Sahara (pustynia) , Powieść , 

Fantasy , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-82-93 

            Nowości:  2021-11 

 

Małego Księcia nie trzeba nikomu przedstawiać. Ten chłopiec od lat uczy, jak patrzeć na świat oczami dziecka, 

jak nie zatracić wrażliwości i wyobraźni, czym jest prawdziwa przyjaźń i miłość. Powieść Antoine’a de Saint-

Exupéry’ego została przetłumaczona na ponad 270 języków, kochana przez rzesze czytelników, należy do 

arcydzieł światowej literatury. "Mały Książę" to wzruszająca, ciepła, pocieszająca lektura, o której nie sposób 

zapomnieć. Zapraszamy do lektury, a może kiedyś niespodziewanie i do was przyjdzie mały chłopiec i poprosi: 

„Proszę, narysuj mi baranka”? Książka zawiera pełen tekst lektury. Na końcu książki zamieszczono opracowanie, 

w którym znajduje się bardzo szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie 

się przed lekcją. Opracowanie zawiera ponadto plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie 

charakterystyki bohaterów.   

 

 7. Robinson Crusoe / Daniel Defoe ; przekład Józef Birkenmajer ; opracowały 

Katarzyna Duda Kaptur, Lucyna Szary.- Wydanie 3. poprawione.- Kraków : 

Wydawnictwo Greg, copyright 2016. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Robinson Crusoe (postać fikcyjna) , Defoe, Daniel (1661?-

1731). Robinson Crusoe , Literatura angielska , Podróżnicy , Powieść podróżnicza , 

Powieść przygodowa , Rozbitkowie , Samotność , Wyspy , Powieść podróżnicza , 

Powieść przygodowa , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2021-11 

 

Postaci Robinsona Cruzoe nie trzeba nikomu przedstawiać. Podróżnik, marynarz, śmiałek kochający przygody 

trafia w wyniku katastrofy morskiej jako rozbitek na bezludną wyspę, gdzie zostaje zdany tylko na własne siły 

oraz na łaskę i niełaskę dzikiej przyrody. Nie posiada niczego poza wiedzą i umiejętnościami, a musi przecież 

zatroszczyć się o jedzenie, ubranie, schronienie czy wreszcie własne bezpieczeństwo. Jak potoczą się losy 

Robinsona? Czy cywilizacja jest w stanie ocalić człowieka przed śmiercią i zapewnić mu przetrwanie pośród tak 

niesprzyjających warunków? Postać ta stała się znanym w całej kulturze symbolem zwycięstwa intelektu i siły 

woli człowieka nad naturą. Książka zawiera pełen tekst lektury. Na końcu książki zamieszczono opracowanie,             

w którym znajduje się bardzo szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie 

się przed lekcją. Opracowanie zawiera ponadto plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie 

charakterystyki bohaterów.   

 

  

 8. Tajemnicza wyspa / Juliusz Verne ; opracowała Lucyna Szary ; [ilustracje Jonasz 

Porywczy].- Kraków : Wydawnictwo Greg, 2018. 

(Lektury Grega) 

 

Hasła przedmiotowe:  Verne, Jules (1828-1905). Tajemnicza wyspa , Kapitan 

Nemo (postać fikcyjna) , Bezludna wyspa , Literatura francuska , Piraci , Powieść 

podróżnicza , Powieść przygodowa , Rozbitkowie , Wojna secesyjna (1861-1865) , 

Powieść podróżnicza , Powieść przygodowa , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2021-11 
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"Tajemnicza wyspa" to jedna z najlepszych i najciekawszych powieści Juliusza Verne’a, którego powieści są 

znane i chętnie czytane na całym świecie. To doskonała powieść podróżniczo-przygodowa, opowiadająca o pery-

petiach pięciu przyjaciół-rozbitków, którzy muszą sobie radzić na bezludnej wyspie. Wyspa ta kryje niezwykłą 

tajemnicę, którą bohaterowie muszą rozwikłać. Obfitująca w przygody, zwroty akcji, nieoczekiwane wydarzenia 

powieść przekazuje ponadto niezwykle wartościowe informacje o przyrodzie, wynalazkach, mówi o możliwość-

ciach człowieka, jego sile i uporze, o walce z przeciwnościami losu i prawdziwej, ludzkiej przyjaźni. Książka 

zawiera pełen tekst lektury. Na końcu książki zamieszczono opracowanie, w którym znajduje się bardzo 

szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie 

zawiera ponadto plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.   

 

 

 9. W 80 dni dookoła świata / Juliusz Verne ; opracowanie Agnieszka Sabak, Miłosz 

Studziński, Maria Zagnińska ; [tłumaczenie Natalia Jaskula ; ilustracje Mikołaj 

Kamler].- Wydanie 4. rozszerzone.- Kraków : Wydawnictwo Greg, 2021. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Verne, Jules (1828-1905). W 80 dni dookoła świata , 

Indianie , Literatura francuska , Podróże dookoła świata , Podróżnicy , Powieść 

podróżnicza , Powieść przygodowa , Europa , Hongkong (Chiny) , Indie , Jokohama 

(Japonia) , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść podróżnicza , Powieść przygodowa , 

Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2021-11 

 

Czy można okrążyć świat w 80 dni? W XIX wieku było to niemal niewykonalne, a jednak Phileas Fogg 

podejmuje się tego dokonać, gdyż wierzy w potęgę techniki i siłę ludzkiego ducha. I tak zaczyna się jego podróż 

przez cały świat, podczas której musi zmierzyć się z niebezpieczeństwami, niesprzyjającą pogodą, pomyłkami, 

niespodziewanymi wydarzeniami, a nawet aresztowaniem, gdy już wydaje się, że zwycięstwo tuż-tuż! Czy uda mu 

się zakończyć podróż w 80 dni i jak ta wyprawa zmieni jego życie? Książka zawiera pełen tekst lektury. Na końcu 

książki zamieszczono opracowanie, w którym znajduje się bardzo szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, 

ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie zawiera ponadto plan wydarzeń, wnikliwie 

wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.   

 

 

 10. W pustyni i w puszczy / Henryk Sienkiewicz ; opracowanie Barbara Włodarczyk, 

Miłosz Studziński.- Wydanie 4. zaktualizowane.- Kraków : Wydawnictwo Greg, 

2020. 

(Lektura) 

 

Hasła przedmiotowe:  Sienkiewicz, Henryk (1846-1916). W pustyni i w puszczy , 

Literatura polska , Powieść przygodowa , Przyjaźń , Powstanie Mahdiego (1881-

1899) , Uprowadzenie , Afryka Północna , Powieść przygodowa , Lektura z 

opracowaniem 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2021-11 

 

Staś Tarkowski i Nel Rawlison mieszkają w Port Saidzie. Czternastoletni chłopiec uważa się już za dorosłego 

mężczyznę, siedmioletnia dziewczynka woli natomiast, by w pobliżu był jej tatuś. Nagle w ich spokojne życie 

wkracza historia i polityka. Nawet ojcowie dzieci nie spodziewają się, że powstanie Sudańczyków pod wodzą 

Mahdiego będzie dla nich miało osobiste konsekwencje. Na skutek spisku tajemniczej Fatmy dzieci zostają 

porwane. Przed nimi bardzo daleka droga...  
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 11. Winnetou / Karol May ; opracowanie Lucyna Szary, Maria Zagnińska ; 

[ilustracje Anastasiia Golovkova].- Kraków : Wydawnictwo Greg, 2020. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  May, Karl (1842-1912). Winnetou , Old Shatterhand (postać 

fikcyjna) , Winnetou (postać fikcyjna) , Dziki Zachód , Indianie , Literatura 

niemiecka , Powieść przygodowa , Przyjaźń , Wojny indiańskie , Stany Zjednoczone 

(USA) , Powieść przygodowa , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2020-11 

 

Wydanie "Winnetou" kompletne bez skrótów i cięć w treści. W tym wydaniu znajdziesz odpowiedzi na pytania              

z podręcznika - "pewniak na teście", czyli wskazanie zagadnień, które zwykle pojawiają się w pytaniach z danej 

lektury we wszelkich testach sprawdzających wiedzę, a także w podręcznikach i na klasówkach. Zawiera bardzo 

szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie 

zawiera plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów. 

Przedstawiamy znaną na całym świecie powieść przygodową Karola Maya Winnetou - teraz dostępną w wydaniu 

zawierającym wszystkie trzy tomy i pełen tekst powieści, bez skrótów i zmian. Książka opisuje przygody 

dzielnego Indianina Winnetou oraz jego przyjaciela Old Shatterhanda na Dzikim Zachodzie. Jest tu wszystko, co 

niezbędne w takiej powieści - spiski, niebezpieczeństwa, pościgi, pojedynki i walki, bandyci i bohaterowie, 

tajemnica, zdrada, miłość i  przyjaźń. Przygoda  goni  przygodę, a  tempo  akcji  nie  pozwala  się  nudzić. Książka 

 zawiera szczegółowe opracowanie, przygotowane we współpracy z najlepszymi nauczycielami, zawierające 

wszystkie treści wymagane na lekcjach oraz odpowiedzi na pytania najczęściej pojawiające się w testach i na 

klasówkach. Wydanie w twardej oprawie jest ekskluzywne, trwałe i będzie doskonałą ozdobą uczniowskiej 

biblioteczki.  

 

 

 12. Wyspa skarbów / Robert Louis Stevenson ; przełożył Józef Birkenmajer ; 

opracowali Miłosz Studziński, Barbara Włodarczyk ; [ilustracje Jacek Siudak].- 

Wydanie 3. poprawione.- Kraków : Wydawnictwo Greg, copyright 2016. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Stevenson, Robert Louis (1850-1894). Wyspa skarbów , 

Literatura dla dzieci , Literatura szkocka , Piraci , Poszukiwanie skarbów , Powieść 

przygodowa , Wyspy , Żegluga , Powieść przygodowa , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2021-11 

 

Jim pracuje w tawernie, w której spotykają się marynarze. Wydaje się, że w takiej pracy nie może przydarzyć się 

nic ciekawego... A jednak wraz z pojawieniem się starego marynarza Billa Bonesa wiele się zmienia, a gdy po 

jego śmierci Jim znajduje mapę z zaznaczonym miejscem ukrycia skarbu, rozpoczyna się fascynująca przygoda! 

Szybko okazuje się, że nie tylko Jim pragnie zdobyć skarb...  Wielka morska podróż, niebezpieczeństwa, zasadzki, 

piraci, przyjaźnie i zdrady - od tej książki wprost nie można się oderwać!  Książka zawiera pełen tekst lektury. Na 

końcu książki zamieszczono opracowanie, w którym znajduje się bardzo szczegółowe streszczenie oraz drugie 

skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie zawiera ponadto plan wydarzeń, 

wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.  
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Literatura popularnonaukowa 
 

 

 

 

 

 1. Administracja publiczna : wyzwania w dobie integracji europejskiej / redaktor 

naukowy Jacek Czaputowicz.- Wydanie 1. - 3. dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo 

Naukowe PWN, 2012. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Administracja publiczna , Integracja europejska , Praca 

zbiorowa 

Sygnatura:  WG-327  

Nowości:  2021-11 

 

CZĘŚĆ I. PAŃSTWO I ADMINISTRACJA PUBLICZNA;  CZĘŚĆ II. ZARZĄDZANIE PUBLICZNE; CZĘŚĆ 

III. SŁUŻBA CYWILNA; CZĘŚĆ IV. ETYKA W SŁUŻBIE PUBLICZNEJ. 

 

 

 2. Adwokaci : ich najważniejsze sprawy / Dorota Kowalska ; [Jacek Kondracki, 

Marek Małecki, Hanna Gajewska-Kraczkowska, Zbigniew Ćwiąkalski, Ewa 

Milewska-Celińska, Jacek Dubois, Ireneusz Wilk, Elżbieta Kosińska-Kozak, 

Grzegorz Cichewicz, Beata Czechowicz, Roman Giertych, Konrad Godlewski].- 

Wydanie 2.- Warszawa : Melanż, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adwokaci , Procesy sądowe , Rozprawa sądowa , Polska , 

Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-347 

Nowości:  2021-11 

 

"Każdy ma prawo do obrony" - te słowa padają w tej książce najczęściej. Oskarżony, zanim zostanie skazany, jest 

uznawany za osobę niewinną. Dlatego adwokaci bronią gangsterów, morderców, osoby znienawidzone przez 

władzę. Byli na sali rozpraw, kiedy sądzono oskarżonych o zabójstwo gen. Marka Papały, Krzysztofa Olewnika, 

Iwony Cygan, Grzegorza Przemyka. Stali przy Leszku Czarneckim i austriackim biznesmenie - Geraldzie 

Birgfellnerze, Lwie Rywinie i Marku Falencie. Gwiazdy polskiej palestry opowiadają Dorocie Kowalskiej                     

o swoich najważniejszych, najbardziej medialnych sprawach. Ale także o tych codziennych - kiedy stoją u boku 

zwykłych ludzi w walce o sprawiedliwość. Osierocone, zaniedbane dzieci, kredyty frankowe, w które wkręcono 

ich klientów, nieuczciwi dłużnicy. Dlaczego polski system wymiaru sprawiedliwości nie działa? Dlaczego sprawy 

w sądach ciągną się w nieskończoność? Jaka jest w tym rola adwokata? Jak znaleźć najlepszą linię obrony, 

uwierzyć w nią i być wiarygodnym? Odpowiedź jest prosta: nie wolno się bać. Trzeba zrobić dla klienta wszystko. 

A jeśli trzeba w tym celu zejść do piekła, to trudno. Taki zawód.  
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 3. Afryka Subsaharyjska : potencjał, problemy i możliwości dla Polski / Ewa 

Cieślik, Konrad Czernichowski, Bara Ndiaye.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe 

PWN, copyright 2020. 

 

Hasła przedmiotowe:  Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej 

(ECOWAS) , Działalność gospodarcza , Handel zagraniczny , Inwestycje 

zagraniczne , Rozwój gospodarczy , Współpraca gospodarcza , Afryka 

Subsaharyjska , Polska , Monografia 

Sygnatura:  WG-338  

Nowości:  2021-11 

 

 

1. DYNAMIKA ROZWOJU AFRYKI SUBSAHARYJSKIEJ; 2. KLIMAT PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ W AFRYCE SUBSAHARYJSKIEJ; 3. RELACJE POLSKI Z AFRYKĄ SUBSAHARYJ-

SKĄ: PRZEPŁYWY HANDLOWE I INWESTYCYJNE; 4. PRZEWAGA KOMPARATYWNA I MAPOWA-

NIE PRODUKTÓW POLSKIEGO EKSPORTU KIEROWANEGO DO WYBRANYCH KRAJÓW AFRYKI 

SUBSAHARYJSKIEJ; 5. STAN GOSPODARKI AFRYKI ZACHODNIEJ; 6. OBECNOŚĆ WYBRANYCH 

PRZEDSIĘBIORSTW POLSKICH W AFRYCE SUBSAHARYJSKIEJ. 

 

 

 4. Aktor musi grać, by żyć / Artur Barciś, Kamila Drecka.- Kraków : Wydawnictwo 

Otwarte, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Barciś, Artur (1956- ) , Aktorzy polscy , Teatr polski , Film 

polski , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-791.071A/Z-Barciś A.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Niemal wszyscy znają go z serialu "Ranczo", gdzie brawurowo zagrał Czerepacha, bezwzględnego doradcę wójta. 

Nieco starsi zapamiętali płochliwego „inżyniera instalacji podziemnych”, Tadeusza Norka, trzymanego krótko 

przez żonę Danutę, w którego wcielał się w "Miodowych latach", oraz jego role w cyklu "Dekalog" Krzysztofa 

Kieślowskiego. Tylko nieliczni wiedzą, jakim jest człowiekiem, gdy zmywa charakteryzację. Kim zatem jest Artur 

Barciś?  To nie tylko utalentowany aktor i reżyser, szczęśliwy i spełniony człowiek: mąż ukochanej żony Beby, 

wspaniały ojciec i dziadek. To niezwykła osobowość – człowiek wielu zalet i talentów. Kiedy życie go do tego 

zmuszało, pasł krowy, dziergał oryginalne swetry, chodził na szesnastocentymetrowych szpilkach, zdzierał azbest 

z wież World Trade Center. Jako jeden z pierwszych aktorów w Polsce założył własną stronę internetową 

barcis.pl, by być w kontakcie z fanami. W czasie pandemii zamieszczał na YouTubie swoje wiersze ostrzegające 

przed COVID-19.  Ze szczerej i fascynującej rozmowy z Kamilą Drecką dowiesz o nim znacznie więcej.  

 

 

 5. Alaska : przystanek na krańcu świata / Damian Hadaś.- Poznań : Wydawnictwo 

Poznańskie, copyright 2021. 

(Seria Podróżnicza) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alaska (Stany Zjednoczone ; stan) , Relacja z podróży 

Sygnatura:  WG-913(73)  

Nowości:  2021-11 
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Czy na Alasce płaci się mieszkańcom za życie? Kto, jak i dlaczego wciąż poluje tam na wieloryby? Co zrobić, gdy 

stanie się oko w oko z łosiem? Witajcie na Alasce! - największym i najrzadziej zaludnionym stanie Ameryki, 

gdzie na kilometr kwadratowy przypada pół mieszkańca, a do stolicy nie prowadzi żadna droga lądowa. Żyje się 

tutaj w otoczeniu zapierającej dech w piersiach dzikiej przyrody i na granicy płyt tektonicznych, więc 

doświadczenie trzęsienia ziemi jest tak samo prawdopodobne, jak spotkanie niedźwiedzia czy spacer po lodowcu. 

Alaska - kojarzona z zimnem, wysokimi górami i życiem na odludziu - jest o wiele bardziej różnorodna, niż może 

się wydawać. Damian Hadaś opowiada o jej kontrastach, postępujących zmianach klimatycznych, trudnej historii 

rdzennych mieszkańców, fenomenie „Wszystko za życie”, ale też o tym, jacy są Alaskijczycy i czy naprawdę jest 

tu tak zimno, jak myślimy. "Niektórzy z nas, zamiast o śródziemnomorskich plażach, snują arktyczne sny                       

o Alasce, Grenlandii, Czukotce. Zwykle na podstawie malowniczych zdjęć ośnieżonych szczytów i gór lodowych, 

dryfujących przez atramentowe zatoki. To książka o tym, co dzieje się poza kadrami takich fotografii. O prozie 

życia w izolacji, na styku płyt tektonicznych, wśród niedźwiedzi, pod tańczącymi neonami zorzy polarnej."  

 

 

 6. Anty-społeczny : Sekretny dzennik pracownika do spraw zachowań 

anyspołecznych / Nick Pettigrew, przekład Iwona Michałowska-Gabrych, Patrycja 

Zarawska.- Kraków : Insignis Media, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pettigrew, Nick , Pracownicy socjalni , Społeczności lokalne , 

Wielka Brytania , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-316.3  

Nowości:  2021-11 

 

Przez dziesięć lat Nick Pettigrew był „antyspołecznym“ (ASBO, anti-social behaviour oficer). Funkcja ta –                   

w Wielkiej Brytanii na porządku dziennym – nie ma w Polsce swojego odpowiednika. Zadaniem antyspołecznego 

jest troska o to, by lokalna społeczność żyła w harmonii i zadowoleniu. Innymi słowy: żeby ludzie przynajmniej 

nie skakali sobie do gardeł. To trudny kawałek chleba. Wystarczająco trudny, gdy w twoim rewirze nic 

szczególnego się nie dzieje. Kiedy jednak stają ci na drodze obsesyjni zbieracze, marzące o sławie niedoszłe 

dżokejki, wyluzowani właściciele melin narkotykowych i skłonni do pieniactwa handlarze bronią, może rozpętać 

się istny chaos. „Antyspołeczny“ to nie tylko błyskotliwa diagnoza współczesnego społeczeństwa. To przede 

wszystkim niesamowicie zabawna i chwytająca za serce opowieść o pracy z ludźmi, o których większość wolałaby 

zapomnieć, i o rozwiązywaniu problemów, z którymi mało kto chciałby się mierzyć. Ta książka sprawi, że bę-

dziesz się śmiać, płakać i kipieć ze złości… i to czasami naraz, czytając jedno zdanie.  

 

 

 7. Astronomia ogólna / redakcja Hannu Karttunen, Pekka Kroger, Heikki Oja, 

Markku Poutanen, Karl Johan Donner ; [tłumacze: Marek Muciek (rozdziały 1-9), 

Rafał Iwański (rozdziały 10-22)].- Wydanie 1. - dodruk 3.- Warszawa : 

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Astrofizyka , Astronomia , Fizyka , Kosmologia , 

Podręcznik 

Sygnatura:  WG-52  

Nowości:  2021-11 

 

Głównym powodem, dla którego ludzie zajęli się badaniem Wszechświata jest ich wrodzona ciekawość. 

Kluczową rolę w jego poznaniu odgrywają obserwacje i umiejętność wyciągania logicznych wniosków. Proces ten 

nie może być ograniczony żadnymi koncepcjami filozoficznymi, politycznymi, ani też religijnymi wierzeniami. 

Niniejsza publikacja to  kompleksowe  wprowadzenie  do  astronomii  klasycznej,  jak  i  współczesnej  astrofizyki  
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i kosmologii. Książka prezentuje najważniejsze koncepcje astronomiczne, jak i leżące u ich podstaw zasady 

fizyczne. Oprócz rozważań teoretycznych, Czytelnik znajdzie w niej zadania wraz z rozwiązaniami oraz tabele 

zawierające najważniejsze, zbiorcze dane z zakresu astronomii i fizyki. Książka z założenia ma służyć jako 

podręcznik akademicki dla studentów pierwszych lat kierunków astronomia i fizyka. Wierzymy jednak, że                   

w gronie Czytelników znajdą się także pasjonaci wiedzy astronomicznej, którzy nie wiążą swojego wykształcenia 

z tym kierunkiem, ale dla których zgłębianie wiedzy o kosmosie jest po prostu ciekawe. Autorami książki są znani 

fińscy astronomowie, profesorowie uniwersyteccy, wielokrotnie nagradzani przez środowisko astronomiczne.  

 

 

 8. Atomowe nawyki : drobne zmiany, niezwykłe efekty / James Clear ; przekład 

Piotr Cieślak.- Wydanie 1., dodruk 6.- Łódź : Galaktyka, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nawyki , Sukces , Zachowanie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923  

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Atomowe nawyki to sprawdzona i poparta naukowymi dowodami metoda kształtowania dobrych przyzwyczajeń                

i wyzbywania się złych nawyków. Praktyczna. Inspirująca. Motywująca. Książka Jamesa Cleara to błyskotliwie 

napisany, wsparty teorią behawioryzmu poradnik prezentujący skuteczne podejście do budowania nawyków. Ta 

fascynująca lektura pozwala zrozumieć mechanizmy kierujące naszym codziennym zachowaniem. Na kanwie 

inspirujących przykładów James Clear pokazuje, jak drobne nawyki decydują o naszym życiu - często wiele lat 

później. Fenomenalna książka o tym, jak odnieść sukces metodą małych kroków.  

 

 

 9. Babel : w dwadzieścia języków dookoła świata / Gaston Dorren ; przełożyła Anna 

Sak.- Kraków : Wydawnictwo Karakter, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Język , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-811 

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Zabawna i pouczająca książka o dwudziestu najbardziej rozpowszechnionych językach świata - od wietnamskiego 

po angielski, poprzez koreański, tamilski, turecki, jawajski, perski, pendżabski, japoński, suahili, niemiecki, 

francuski, malajski, rosyjski, portugalski, bengalski, arabski, hindi-urdu, hiszpański, mandaryński. Gaston Dorren, 

lingwista i poliglota, przedstawia specyficzne cechy każdego z tych języków, a przy okazji opowiada o wszystkim, 

co z językiem się wiąże – historii, kulturze, różnych sposobach myślenia i postrzegania rzeczywistości. Jak 

najskuteczniej nauczyć się wietnamskiego? Dlaczego niemiecki to największy dziwoląg wśród języków? 

Dlaczego jedne języki okazały się bardziej ekspansywne niż inne? Jak porozumiewają się mieszkańcy Indonezji 

(dwieście sześćdziesiąt pięć milionów obywateli zamieszkujący niemal tysiąc wysp, mówiący siedmiuset 

językami)? Książka Gastona Dorrena przynosi odpowiedź na te i dziesiątki podobnych mniej lub dziwnych pytań, 

odkrywając przed nami językowy archipelag pełen wspaniałych wynalazków ludzkości.  
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 10. Bez strachu : jak umiera człowiek / Adam Ragiel [oraz] Magdalena Rigamonti.- 

Warszawa : PWN, [2021]. 

(Wielkie Litery.pl) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ragiel, Adam , Balsamowanie zwłok , Śmierć , Wywiad 

dziennikarski 

Sygnatura:  WG-61  

Nowości:  2021-11 

 

Tajemnica śmierci, zagadka odchodzenia, ciało i dusza... Magdalena Rigamonti odsłania fizyczność i metafizykę 

śmierci w rozmowie z jedynym polskim balsamistą, przed którym ludzkie ciało nie ma żadnych tajemnic. 

Rozmawia o znakach, energii, zdarzeniach niewyjaśnionych i fizjologii człowieka, z którą mierzy się balsamista, 

przygotowując go do ostatniej drogi. Na co dzień nie przyjaźnimy się ze śmiercią, nie chcemy oglądać wypadków, 

chorób, zmarłych… To wszystko zmienia się w chwili, kiedy odchodzą najbliżsi. Wtedy zaczynają się trudne 

rozmowy i decyzje. Bliscy przychodzą do prosektorium pełni bólu, żalu, w rozpaczy i z poczuciem straty.                     

A balsamista…? Ma ich zrozumieć, opanować emocje, przyjąć na siebie pierwsze uderzenie. Zapytać, czy mama 

chciałaby trzymać w rękach książeczkę do nabożeństwa, jakiego koloru ma być szminka, jakie rajstopy, jakie 

uczesanie.  

 

 

 11. Beze mnie jesteś nikim : przemoc w polskich domach / Jacek Hołub.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2021. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ofiary przestępstw , Przemoc w rodzinie , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-36 

Nowości:  2021-11 

 

 

Chłopcy ; Inne prawa grawitacji ; Historia miłości w pięciu aktach ; Klaps ; Ślady ; Gasnący płomień ; Jestem 

szarym kamieniem ; Testosteron ; Czekam, kiedy ten koszmar się skończy ; Wymiar sprawiedliwości ; Jesteś już 

po drugiej stronie ; Anonimowi przemocowcy. W badaniu przeprowadzonym na zlecenie Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej trzydzieści procent – czyli ponad dziewięć milionów – dorosłych Polaków 

potwierdziło, że było sprawcami przemocy w rodzinie. Siedemnaście procent skrzywdziło bliskich kilka razy,                 

a trzy procent wielokrotnie. Mężczyźni katują żony i dzieci. Bici synowie dorastają i znęcają się nad swoimi 

partnerkami i dziećmi. Krzywdzone dziewczynki wpadają w szpony toksycznych mężów. Dorosłe dzieci dręczą 

zniedołężniałych rodziców. Silniejsi terroryzują słabszych, zdrowi niepełnosprawnych, ci, którzy mają władzę, 

kontrolują i ranią swoich podopiecznych. Przez nasze domy płynie rzeka agresji, bólu, cierpienia i nienawiści. 

Oficjalne statystyki to wierzchołek góry lodowej.  

 

 12. Bitwa braci : William, Harry i historia rozpadu rodziny Windsorów / Robert 

Lacey ; przekład Janusz Ochab.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2021. 

 

Hasła przedmiotowe:  Henryk (książę Walii ; 1984- ) , Wilhelm (książę Cambridge ; 

1982- ) , Windsorowie (dynastia) , Dynastie , Konflikt rodzinny , Książęta i księżne , 

Rodzeństwo , Wielka Brytania , Biografia 

Sygnatura:  WG-94(410)  

Nowości:  2021-11 
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Ci dwaj chłopcy dorastali na oczach całego świata: William i Harry, synowie księżnej Diany i księcia Karola. 

Każdy krok w ich życiu, każda tragedia – poczynając od śmierci matki – każdy romans i każda zdrada były 

opisywane, analizowane, komentowane przez nie zawsze przyjazne im media całego świata. Chociaż obydwaj 

naznaczeni błogosławionym na raz i przeklętym losem królewskich dzieci, każdy z nich idzie swoją drogą. 

William coraz doskonalej wpasowuje się w rolę dziedzica tronu. Harry wraz ze swoją żoną Megan podjęli decyzję 

o rezygnacji z przywilejów i obowiązków członków rodziny królewskiej. Jak wygląda ich braterstwo błękitnej 

krwi? Jest naznaczone bliskością i wsparciem czy też charakterologicznymi  różnicami  i  konfliktem. Czy  między  

Williamem i Harrym panuje wojna, czy pokój? Na to pytanie odpowiada najwybitniejszy znawca tematu, 

kronikarz współczesnych losów rodziny królewskiej, historyczny konsultant słynnego serialu „The Crown” Robert 

Lacey.  

 

 

 13. Brudne lata trzydzieste : opowieść o wielkich burzach pyłowych / Timothy Egan ; 

przełożył Mariusz Gądek.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2021. 

(Seria Amerykańska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Burza piaskowa , Klęski elementarne , Ofiary katastrof i 

wypadków , Szkody spowodowane czynnikami naturalnymi , Szkody w rolnictwie , 

Ubóstwo , Wielki kryzys (1929-1935) , Stany Zjednoczone (część południowa) , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(73)  

Nowości:  2021-11 

 

Pierwsi przybysze na Wielkie Równiny zobaczyli morze traw ciągnące się po horyzont. Żadnych drzew, wzniesień 

terenu, przecinającej prerię rzeki. Hodowcy bydła zastali tu wymarzone pastwiska dla swoich stad. Rdzenni 

mieszkańcy musieli ustąpić miejsca kowbojom. Potem przybyli farmerzy i zaczęła się wielka orka. Miliony akrów 

ogołocono z traw, by wysiać pszenicę. Na początku XX wieku wydawało się, że ziemia rodzi złoto. Jednak hossa 

nie trwała wiecznie. Najpierw przyszedł Wielki Kryzys, a z nim bankructwa banków i gwałtowny spadek cen 

pszenicy. Później rozpętało się piekło. Przez kolejne lata zamiast deszczu na domy i pola osadników spadały tony 

błota i piasku, który wciskał się w każdą szczelinę, niszczył uprawy, dostawał się do płuc. Wiatr wzbijał tumany 

pyłu z ziemi pozbawionej ochrony traw. Szalejące w latach trzydziestych XX wieku burze piaskowe uznano za 

jeden z najpoważniejszych kataklizmów pogodowych, była to też najstraszliwsza w skutkach katastrofa naturalna 

w dziejach Ameryki, spowodowana bezmyślną działalnością człowieka. Timothy Egan śledzi losy kilkunastu 

osób, ich rodzin i sąsiadów, ich zmagania, sukcesy, a potem desperacką walkę o przetrwanie. To opowieść                       

o niezwykłej sile charakteru i wytrwałości w obliczu katastrofy - ale też ostrzeżenie, że zwracając się przeciwko 

naturze, w końcu zawsze się przegrywa.  

 

 

 14. Być szczęśliwym na Alasce / Rafael Santandreu ; [przekład z języka 

hiszpańskiego Joanna Kuhn].- Wydanie 2.- Warszawa : Muza, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Autopsychoterapia , Terapia poznawcza , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9  

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Wszystkie zjawiska umysłowe, które zatruwają nam życie - lęk, depresja, stres, nieśmiałość - wszelkie zmartwie-

nia i niepokoje są po prostu rezultatem niewłaściwego myślenia, które możemy w trwały sposób  zmienić,  szybko  
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 i definitywnie, jeśli dowiemy się, jak to zrobić. Ta książka pozwala poznać możliwości odwrócenia niemal każdej 

emocji negatywnej. Rafael Santandreau pokazuje, jaka postawa wewnętrzna sprzyja czerpaniu satysfakcji z życia 

praktycznie niezależnie od niesprzyjających okoliczności, a także, jak ją przyjąć. Omówione tutaj metody bazują 

na psychologii poznawczej, najbardziej efektywnej szkole terapeutycznej na świecie. Jej skuteczność potwierdzają 

tysiące przypadków. A najlepsze ze wszystkiego jest to, że może ją stosować  każdy. Tak właśnie: można z niej 

skutecznie korzystać, nie chodząc do psychologa, jeżeli dołoży się należytych starań.  

 

 

 15. Całkiem zwyczajny kraj : historia Polski bez martyrologii / Brian Porter-Szűcs ; 

przełożyli Anna Dzierzgowska i Jan Dzierzgowski.- Warszawa : Wydawnictwo 

Filtry, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Naród , Stereotyp narodowy , Tożsamość narodowa , Polska 

, Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438) 

Nowości:  2021-11 

 

Historyczny esej, w którym autor polemizuje z cierpiętniczo-bohaterską interpretacją polskich dziejów, tak 

powszechną w publicznym dyskursie, i oferuje świeże spojrzenie na kształtowanie się idei polskiej państwowości, 

a także formowanie się świadomości narodowej i społecznej po 1795 roku. Porter-Szűcs jako „zewnętrzny” 

badacz nie ma problemu z kwestionowaniem mitów dotyczących naszej historii, co dla ich wyznawców może 

okazać się zaskakujące lub trudne do przyjęcia. Czy faktycznie chłopi identyfikowali się z polskością? Czy na 

pewno II RP szanowała swoich niepolskich obywateli i przestrzegała ich praw? Czy życie w PRL było jedną 

wielką udręką? Czy Polacy mieli (i mają) jasną wizję państwa, czy kształtowało się ono niejako przez przypadek? 

Siłą książki jest nie tylko niezależność myślenia autora oraz odkrywcze przykłady, ale też żywo prowadzona 

narracja i przystępny język.   

 

 

 16. Ciało i dusza wspinacza / Adam Ondra we współpracy z Martinem Jarošem ; 

przełożył Michał Rogalski.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ondra, Adam (1993- ) , Wspinacze sportowi , Czechy , 

Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-796.5 

Nowości:  2021-11 

 

 

Z Kotliny Czeskiej na szczyty najtrudniejszych skał świata! W 2016 roku Adam Ondra wspiął się na drogę Dawn 

Wall w Parku Narodowym Yosemite. Zrobił to, mając już na swoim koncie całą masę sukcesów. Czeski wspinacz 

regularnie wygrywa zawody w pucharze świata, ustanawia kolejne rekordy i jest faworytem w swojej dyscyplinie 

przed zbliżającymi się igrzyskami olimpijskimi w Tokio. Jak zaczęła się jego przygoda ze wspinaczką? Co uważa 

za swój największy sukces? „Ciało i dusza wspinacza” to wyjątkowa publikacja, która opisuje drogę Adama 

Ondry na szczyty ścian wspinaczkowych i rankingów sportowych oraz ogromną pasję, która od lat prowadzi go na 

podium. Lektura tej książki jest jak wejście do unikalnego świata, dostępnego tylko dla osób zajmujących się 

wspinaczką wysokogórską.   

 

 



161 
 

 17. Coco Chanel : rewolucja stylu / tekst Chiara Pasqualetti Johnson ; przekład 

Katarzyna Skórska.- Warszawa : Słowne - Burda Media Polska, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chanel, Coco (1883-1971) , Projektanci mody , Francja , 

Biografia , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-391  

Nowości:  2021-11 

 

 

Nazwisko Coco Chanel, królowej mody, jest nierozerwalnie związane z jedynym w swoim rodzaju, 

niepowtarzalnym stylem. Obdarzona duchem buntowniczki Coco projektowała i szyła własny los niczym swoje 

kreacje, rewolucjonizując zarazem damską garderobę. Jej projekty przeszły do legendy i stały się ikonami: mała 

czarna, zapach No5, kostium ze złotymi guzikami, pikowana torebka. Mit projektantki odżywa na stronach tej 

biografii wzbogaconej o wspaniałe zdjęcia, ukazujące Coco Chanel jako idealne i bezkompromisowe ucieleśnienie 

ponadczasowej elegancji, która dała jej nieśmiertelność.  

 

 

 18. Cudzoziemskie żony i matki władców Polski / Iwona Kienzler.- Warszawa : 

Bellona, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bona (królowa Polski ; 1494-1557) , Eleonora Maria Józefa 

(królowa Polski ; 1653-1697) , Elżbieta Rakuszanka (królowa Polski ; 1436-1505) , 

Helena (królowa Polski ; 1476-1513) , Katarzyna Austriaczka (królowa Polski ; 1533-

1572) , Ludwika Maria (królowa Polski ; 1611-1667) , Maria Józefa (królowa Polski ; 

1699-1757) , Maria Kazimiera (królowa Polski ; 1641-1716) , Rycheza (królowa 

Polski ; ok. 996-1063) , Kobieta , Władcy , Polska , Europa , Biografia 

Sygnatura:  WG-94(438) 

        Nowości:  2021-11 

 

Rycheza Lotaryńska - pierwsza polska królowa ; Elżbieta Rakuszanka - matka królów ; Helena Moskiewska - 

niesłusznie zapomniana królowa ; Bona Sforza - smok, co na Wawelu osiadł ; Katarzyna Habsburżanka - 

niekochana małżonka, samotna królowa ; Ludwika Maria Gonzaga - ambitna małżonka dwóch Wazów ; 

Habsburżanka i "król Piast" - królowa Eleonora Wiśniowiecka ; Królowa Marysieńka - wielka miłość Lwa 

Lechistanu ; Maria Józefa - ostatnia koronowana królowa Polski. 

 

 

 19. Czas wilka : powojenne losy Niemców / Harald Jähner ; przełożył Arkadiusz 

Żychliński.- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czarny rynek , Gospodarka , Niemcy (naród) , Odbudowa 

(urbanistyka) , Przestępstwo przeciw mieniu , Reglamentacja , Straty wojenne , 

Świadomość społeczna , Wysiedlenia Niemców (1944-1950) , Życie codzienne , 

Niemcy , Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(430)  

Nowości:  2021-11 
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Pierwsze lata powojenne to dla jednych „dziki kontynent”, dla innych „wielka trwoga”, dla Niemców „wilczy 

czas” - czas, w którym cały naród musiał dokonać przewartościowania swych postaw i stworzyć fundamenty 

demokratycznego państwa. Harald Jähner ukazuje Niemców w całej ich różnorodności: pisarza Alfreda Döblina, 

który w swej twórczości próbował kreować nowych, nieobarczonych przeszłością obywateli, Beate Uhse - 

twórczynię pierwszego sex-shopu na świecie, bezimiennych handlarzy z lucky strike’ami w kieszeniach i stylowe 

gospodynie domowe. „Czas wilka” to również opowieść o krajobrazie wszechobecnych ruin, o masowych migra-

cjach ludności, o silnych afektach i emocjach. O kształtowaniu nowej gospodarki rynkowej w cieniu grabieży                 

i  czarnego rynku, o generacji Garbusa. Ale też o systematycznym wypieraniu prawdy o Zagładzie.  

 

 

20. Człowiek w poszukiwaniu sensu / Victor E. Frankl ; przełożyła Aleksandra 

Wolnicka.- Wydanie 1. zmienione.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 

copyright 2009. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Frankl, Viktor E. (1905-1997) , Auschwitz-Birkenau 

(niemiecki obóz koncentracyjny) , Dachau (niemiecki obóz koncentracyjny) , II wojna 

światowa (1939-1945) , Logoterapia , Psychologia , Psychoterapia , Sens życia , 

Więźniowie obozów , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(100)"1939/1945"::341.322.5 

Nowości:  2021-11 

 

"Człowiek w poszukiwaniu sensu" Viktora E. Frankla to jedna z najbardziej wpływowych książek w literaturze 

psychiatrycznej od czasu Freuda. Zaczyna się od długiego, suchego i głęboko poruszającego osobistego eseju                 

o pięcioletnim pobycie Frankla w Auschwitz i innych obozach koncentracyjnych i jego wysiłkach w tym czasie, 

by znaleźć powody do życia. Druga część książki opisuje metody psychoterapeutyczne, które Frankl opracował 

jako pierwszy na bazie swoich doświadczeń z obozów. Freud uważał, że życiem człowieka rządzi popęd 

seksualny i pokusy. Frankl z kolei wierzy, że najgłębszym popędem człowieka jest poszukiwanie sensu i celu. 

Logoterapia Frankla zatem bardziej przystaje do zachodnich religii niż freudeowskiej psychoterapii.  

 

 

 21. Czuła przewodniczka : kobieca droga do siebie / Natalia de Barbaro.- 

Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobiecość , Kobieta , Samorealizacja , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923  

Nowości:  2021-11 

 

 

 

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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 22. Czyja jest Bośnia? : krótka historia kraju trzech narodów / Andrzej Krawczyk.- 

Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boszniacy , Chorwaci , Konflikt etniczny , Konflikt lokalny , 

Konflikt religijny , Serbowie , Stosunki etniczne , Bośnia i Hercegowina , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(4)  

Nowości:  2021-11 

 

Boszniacy – muzułmanie, Serbowie – prawosławni, Chorwaci – katolicy. Trzy narody i religie, jeden kraj.                 

„W Bośni wszystko jest bardziej: góry i ludzie, i Bóg, i wojna” – mawiają mieszkańcy kraju w kształcie serca. 

Dziś Bośnia i Hercegowina to jedyne w Europie państwo federacyjne mające trzech prezydentów oraz miejsco-

wości, w których meczet od kościoła jest rozdzielony jedynie przez wąską uliczkę. Jest to też kraj, w którym ślady 

krwawej wojny sprzed prawie 30 lat widać nie tylko po znakach przestrzegających przed terenem zaminowanym 

czy po podziurawionych kulami ścianach budynków, lecz także – a może przede wszystkim – w oczach jego 

mieszkańców. Wojenne rany być może nigdy się tam nie zabliźnią.  

 

 

 23. Depresja : jak pokonać śmiertelny smutek / Anna Duman.- Warszawa : 

Wydawnictwo RM, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy na depresję , Depresja psychiczna , Smutek , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-616.89  

Nowości:  2021-11 

 

 

Depresja to poważna, potencjalnie śmiertelna choroba. Charakteryzuje się między innymi obniżeniem nastroju, 

ciągłym zmęczeniem, osłabieniem koncentracji, problemami ze snem i apetytem, izolacją społeczną i całkowitym 

brakiem nadziei na lepsze jutro… Pamiętaj: nie musisz się tak czuć! Depresję się leczy! Możesz sobie pomóc, 

korzystając z porady specjalisty, który przepisze ci leki bądź skieruje cię na terapię. Nie musisz tej trudnej drogi 

pokonywać samotnie.  A o czym jest ta książka? To nie tylko rozprawa o objawach i leczeniu depresji, lecz także 

(a może przede wszystkim) praktyczny poradnik o tym, gdzie szukać pomocy, jak nie bać się wizyty u psychiatry, 

czego oczekiwać po terapii, jak rozmawiać z osobami chorymi na depresję, jak mówić o swoich uczuciach                      

i obawach. Pomoże tym, którzy borykają się z chorobą osobiście lub próbują wesprzeć bliskiego, który cierpi na 

depresję.   

 

 

 24. Dobre wibracje, dobre życie : miłość do siebie kluczem do osiągnięcia lepszego 

życia / Vex King ; [tłumaczenie: Anna Bergiel].- Białystok : Studio 

Astropsychologii, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Samoakceptacja , Samorealizacja , Styl życia , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923  

Nowości:  2021-11 

 

 



164 
 

Czy możliwe jest przyciąganie rzeczy, o których myślisz? Jak przekształcić negatywne emocje w pozytywne? 

Odpowiedzi znajdziesz w światowym bestsellerze Vexa Kinga. Autor jest jednym z wiodących trenerów umysłu, 

który zajmuje się propagowaniem dobrych wibracji w celu odblokowania ludzkiego potencjału. W tej książce 

podpowie Ci, jak przywrócić lepszą wersję siebie i stać się lepszym od osoby, którą byłeś wczoraj. Podpowiada, 

jak wpływać na myśli i kreować rzeczywistość zgodną z Twoimi pragnieniami. Wyjaśnia, czym jest prawo 

wibracji, dzięki któremu zmienisz swoje życie i dostroisz się do energii wymarzonych zdarzeń. Stwórz życie, jakie 

kochasz i poznaj potęgę swoich myśli.  

 

 

 25. Don Stanislao : druga twarz kardynała Dziwisza / Marcin Gutowski.- Kraków : 

Wydawnictwo Otwarte, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziwisz, Stanisław (1939- ) , Kościół katolicki , 

Duchowieństwo katolickie , Kardynałowie , Pedofilia , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-272  

Nowości:  2021-11 

 

 

Kardynał Dziwisz od samego początku pontyfikatu Jana Pawła II wiernie służył polskiemu papieżowi. Zapewne 

chciałby, byśmy tak go zapamiętali. Ale czy powinniśmy? I czy powinniśmy mu ufać? Może kardynał ma drugą 

twarz? Rozmówcy Marcina Gutowskiego sugerują, że tak. Z ich słów wyłania się obraz kapłana nieczułego na 

krzywdę ofiar pedofilii, sprzyjającego seksualnym bestiom w sutannach, obraz urzędnika Kościoła przyjmującego 

grube koperty od duchownych oskarżanych o łamanie prawa, nie wahającego się nawet używać krwi (tak, krwi) 

zmarłego papieża do budowania swojej pozycji, kłamiącego dziennikarzom prosto w oczy, obraz człowieka 

mającego niezwykle krótką – i wybiórczą – pamięć.  Marcin Gutowski, autor głośnego i nagrodzonego na World 

Media Festival w Hamburgu filmu dokumentalnego „Don Stanislao”, przedstawia w tej szokującej książce wyniki 

własnego dziennikarskiego śledztwa. To opowieść nie tylko o kardynale Dziwiszu, ale też o wielkich i bulwer-

sujących systemowych problemach Kościoła – zarówno na świecie, jak i w Polsce.  

 

 

 26. Dubaj krwią zbudowany / Marcin Margielewski.- Warszawa : Prószyński i S-ka, 

2021. 

(Niewolnicy / Marcin Margielewski ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludzie bogaci , Przemoc , Robotnicy , Śmierć , Wyzysk , 

Dubaj (Zjednoczone Emiraty Arabskie) , Reportaż fabularny 

Sygnatura:  WG-316.34/.35 

Nowości:  2021-11 

 

Porażający los ludzi, którzy poświęcają swoje życie, by inni mogli swoje wieść w luksusie. Biedni, brudni, 

umęczeni i kompletnie niewidzialni dla bogatych mieszkańców i turystów odwiedzających Dubaj. Setki tysięcy 

robotników pracujących przy budowie zachwycających świat budynków każdego dnia ryzykują życie w ciężkich 

warunkach i śmiertelnym upale. Transportowani do pracy jak bydło, mieszkający w przypominających ciężkie 

więzienie obozach. Tracą zdrowie, a często życie, składając je na ołtarzu pychy, jaką napawa władców budowana 

przez nich metropolia. Oficjalnie tylko nieliczni giną na budowach. Oficjalne dane podawane są rzadko i tylko 

wtedy, gdy nie da się ich ukryć, ale ambasady liczą każdego zmarłego obywatela. I każdego roku giną ich tu 

tysiące. Samobójstwa, choroby, udary, zawały, zatrucia. Historie kilku z setek tysięcy budowniczych Dubaju 

opowiada Marcinowi Margielewskiemu polski inżynier, który przez lata pracował dla największych deweloperów 

działających na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich.  
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27. Dywizjon 303 / Arkady Fiedler ; opracowanie Katarzyna Ćwiękała.- Wydanie 4. 

zaktualizowane.- Kraków : Wydawnictwo Greg, 2020. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fiedler, Arkady (1894-1985). Dywizjon 303 , 303 Dywizjon 

Myśliwski Warszawski im. Tadeusza Kościuszki (Polskie Siły Zbrojne na 

Zachodzie) , II wojna światowa (1939-1945) , Bitwa o Anglię (1940) , Lotnictwo 

wojskowe , Wojna lotnicza , Polska , Wielka Brytania , Reportaż , Lektura z 

opracowaniem 

Sygnatura:  WG-94(438).082 

Nowości:  2021-11 

 

Książka zawiera pełen tekst lektury. Na końcu książki zamieszczono opracowanie, w którym znajduje się bardzo 

szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie 

zawiera ponadto plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.  

"Dywizjon 303" to utwór zaliczany do literatury faktu, poświęcony jednemu z najważniejszych wydarzeń II wojny 

światowej, które wpłynęło na dalszy bieg historii. Mowa o Bitwie o Anglię - zmaganiach lotniczych obrońców 

Wielkiej Brytanii z nowoczesnym lotnictwem Luftwaffe, które zakończyły się porażką nazistów. Polscy lotnicy              

z angielskiego Dywizjonu 303, którzy na oczach całego świata obronili Wielką Brytanię przed hitlerowską 

inwazją, udowodnili niezbicie, że armia Hitlera nie jest niezwyciężona i można ją pokonać. Autor przedstawia 

sylwetki młodych mężczyzn, których znał osobiście, portretując prawdziwych bohaterów, ale zarazem 

zwyczajnych ludzi, którzy bawią się, śmieją, kochają, boją się i odważnie stawiają czoła swemu strachowi. 

Najnowsza edycja "Dywizjonu 303" Arkadego Fiedlera zawiera pełne opracowanie, a w nim wszystkie informacje 

wymagane na lekcjach, dokładne streszczenie, charakterystyki bohaterów, problematyka, słowniczek użytych               

w powieści terminów. Znaczek „pewniak na teście” wskazuje szczególnie istotne treści, które zapewne pojawią się 

na sprawdzianach czy testach. Archiwalne zdjęcia stanowią dodatkowy atut książki.   

 

 

28. Dzieci getta : ostatni świadkowie zagłady / Magda Łucyan.- Kraków : Znak 

Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

(Prawdziwe Historie) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Holokaust , Okupacja niemiecka Polski (1939-1945) 

, Przestępstwo wojenne , Żydzi , Polska , Reportaż problemowy 

Sygnatura:  WG-94(100)"1939/1945"::341.322.5 

Nowości:  2021-11 

 

WYROK ŚMIERCI WYDANO NA NICH JESZCZE PRZED NARODZINAMI. Wybuch wojny zniszczył mój 

świat, moje poczucie bezpieczeństwa. W getcie spędziłam trzy i pół roku. To było trzy i pół roku w piekle – 

wspomina Krystyna, która z dziesięcioosobowej rodziny jako jedyna przeżyła wojnę. Na początku byliśmy jeszcze 

wszyscy razem, nie mieliśmy pojęcia, że nasze dni są policzone. Nie wiedzieliśmy, czym jest strach, głód i walka 

o życie – tak swoje przerwane dzieciństwo pamięta Józef. Z czasem się do tego przyzwyczajamy. Do widoku 

trupów na chodnikach i do myśli, że być może ja będę następny – wyznaje po latach Marian. Świat, który znali, 

zniknął nagle wraz z napaścią Niemców na Polskę. Niemal od razu oni i ich rodziny stali się dla okupantów 

podludźmi. Z miesiąca na miesiąc rosły represje, odbierano im kolejne prawa, aby w końcu zabrać im także to 

najbardziej podstawowe – prawo do życia. Nakazano zamknąć wszystkich Żydów w wyznaczonych, szczelnie 

zamkniętych dzielnicach. W gettach. Tam codziennie towarzyszyły im potworny głód, wszechogarniający strach              

i lęk przed utratą kogoś bliskiego. Patrzenie na śmierć i cierpienie stało się ich codziennością. Cieszyć mogli się 

tylko tym, że mają jeszcze dość sił, aby przeżyć  kolejny  dzień. Świadków  tych  okropnych  wydarzeń  z  dnia  na  
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dzień jest coraz mniej. Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które ma możliwość posłuchać opowieści o najtragicz-

niejszych wydarzeniach drugiej wojny światowej z pierwszej ręki. Usłyszmy ich głos i nie dopuśćmy do tego, aby 

te historie kiedykolwiek się powtórzyły. „WOJNA JEST NAJGORSZĄ RZECZĄ, JAKA MOŻE PRZYTRAFIĆ 

SIĘ LUDZKOŚCI, DLATEGO: NIGDY WIĘCEJ”.  

 

 

 29. Dziennikarz, który wiedział za dużo : dlaczego Jarosław Ziętara musiał zginąć? / 

Łukasz Cieśla, Jakub Stachowiak.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ziętara, Jarosław (1968-1992) , Dziennikarstwo śledcze , 

Dziennikarze , Przestępczość gospodarcza , Śledztwo i dochodzenie , Transformacja 

systemu społeczno-gospodarczego , Uprowadzenie , Zabójstwo , Poznań (woj. 

wielkopolskie) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2021-11 

 

Jarosław Ziętara zaginął 1 września 1992 roku. Młody reporter „Gazety Poznańskiej” rozpracowywał poznańskie 

afery gospodarcze. Dotarł do przekrętów, do których dochodziło w największym polskim holdingu początku 

transformacji – Elektromisie, założonym przez Mariusza Ś., późniejszego twórcę Biedronki i Żabki. Ziętara kopał 

zbyt głęboko i poniósł za to najcięższą karę: jak ustaliła prokuratura, został uprowadzony i zamordowany. Biznesy 

z lat 90. zamieniły się w gigantyczne spółki, a skazanych za zabicie Ziętary nadal nie ma. I choć wersji wydarzeń 

jest wiele, żaden z dwóch procesów nie odpowiedział dotąd ostatecznie na pytanie „kto i dlaczego”. Łukasz Cieśla 

i Jakub Stachowiak próbują odkryć prawdę o śmierci Jarosława Ziętary. Skąd taka opieszałość policji? Kto 

pociąga za sznurki i ukrywa sprawców? Jak wysoko postawieni są zleceniodawcy zabójstwa, skoro sprawy nie 

zdołali rozwiązać nawet śledczy z Archiwum X? Dziennikarze odkrywają przed nami poznański półświatek lat 90. 

To wtedy tworzyły się środowiska biznesmenów i układy z władzą. To czasy, kiedy powstała fortuna Jana 

Kulczyka, a na salonach brylował Aleksander Gawronik, bogaty biznesmen i senator. W nie zawsze uczciwe 

interesy zaangażowani byli naukowcy z poznańskich uczelni, wzięci prawnicy, ludzie z służb specjalnych, 

kryminaliści, chłopcy z miasta... Zbyt często gotowi na zbyt wiele. Również na zabójstwo dziennikarza, który 

wiedział za dużo.  

 

 

 30. Dzień bez Teleranka : jak się żyło w stanie wojennym / Anna Mieszczanek.- 

Warszawa : Muza Sport i Turystyka, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Opozycja polityczna nielegalna , Opór (postawa) , Stan 

wojenny w Polsce (1981-1983) , Życie codzienne , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(438).083  

Nowości:  2021-11 

 

 

13 grudnia 1981 roku zatrzymał na moment rozpędzoną polską rzeczywistość. Przerwał wielkie marzenie ludzi               

o wolnym kraju. Siłami wojska i służby bezpieczeństwa przywrócił dawny „porządek”. Internował wolność. 

Chwilowo. Formalnie stan trwał półtora roku, niewiele dłużej niż solidarnościowy „karnawał”. W lipcu ‘83 został 

zniesiony. Jednak ostatni więźniowie polityczni siedzieli do połowy 1986 roku. Goniec z wydawnictwa, reżyser 

zaraz po filmówce, młody pracownik komitetu dzielnicowego, początkująca dziennikarka, motorniczy, 

ogrodniczka z MSW, kapitan z wydziału zabójstw, sekretarz organizacji partyjnej w dużej firmie, mały chłopiec, 

któremu zamknęli ojca, i inni to bohaterowie, których historia zwykle nie zauważa. Każdy z nich stał się częścią 

reporterskiej opowieści o jednym z najboleśniejszych momentów w dziejach  powojennej  Polski, kiedy  wszystko  
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przesiąknięte było polityką. Ludzi tych, niezależnie od tego, po której stronie barykady stali, łączy  trudna  historia  

czasów ich młodości. To bohaterowie szarej codzienności, wciągnięci w wojnę z niewidzialną siłą politycznej  

przemocy. Jak dostosowywali się do zakazów i nakazów stanu? W jaki sposób zamykały się za nimi ścieżki 

otwarte przed grudniem ‘81? Co pozwalało im trwać, i tworzyć enklawy wolności? Jakich musieli dokonywać 

wyborów? Kiedy słabli i gorzknieli? Dzięki czemu znów ogarniała ich nadzieja? Czy ten proces naprawdę się 

zakończył? Relacje bohaterów, nagrywane na bieżąco, a także w roku 1989 i w latach dwutysięcznych, przeplatają 

się z dokumentami władz partyjnych czy SB. Pokazują szczegóły tego kolizyjnego kursu, na którym Polacy 

znaleźli się w latach 80.  

 

 

 31. Dziwny jest ten świat : opowieść o Waldemarze Milewiczu / Honorata 

Zapaśnik.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Milewicz, Waldemar (1956-2004) , Dziwny jest ten świat 

(program telewizyjny) , Dziennikarze , Korespondenci wojenni , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-07  

Nowości:  2021-11 

 

 

W maju 2004 roku Waldemar Milewicz pojechał z ekipą do Iraku, by nakręcić czterdziesty trzeci odcinek 

programu "Dziwny jest ten świat". Miał to być jego ostatni wyjazd. I był. Milewicz zginął podczas ostrzału 

samochodu polskich dziennikarzy. Wielu nadal go pamięta i ma przed oczami dziennikarza w skórzanej kurtce, 

kończącego swoje relacje słowami: „Dla Wiadomości Waldemar Milewicz”. Jakim był człowiekiem? Co pchało 

go w rejony wojennych konfliktów naznaczonych ludzkimi dramatami? Dlaczego tak ryzykował? Z rozmów 

Honoraty Zapaśnik z rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami Milewicza wyłania się barwny, pełen sprzecz-

ności i fascynujący portret jednego z najbardziej znanych polskich reporterów i korespondentów wojennych.                 

W czasach raczkujących mediów niezależnych stworzył program autorski, który otwierał widzów na świat. Był 

zawsze tam, gdzie działo się najciekawiej, a czasami najgorzej. Zaglądał do piekła, by rejestrować, a potem 

pokazywać innym to, z czym musieli mierzyć się ludzie w Bośni, Kosowie, Rwandzie, Kambodży, Somalii... 

Słuchał ich. Bo ważny był dla niego człowiek. Prywatnie był duszą towarzystwa, rycerzem z ułańską fantazją. 

Kochał dobrą kuchnię, samochody i życie do utraty tchu. Był ambitny, wymagający, podziwiany i kryty-kowany, 

oceniany z zazdrością. Wierzył w swoją szczęśliwą gwiazdę, ale bał się jak każdy.  

 

 

32. Farmakologia z elementami toksykologii. T. 1 / Ernst Mutschler, Gerd 

Geisslinger, Sabine Menzel, Peter Ruth, Achim Schmidtko ; redaktorzy pierwszego 

wydania polskiego Dariusz Pawlak, Beata Sienkiewicz-Oleszkiewicz ; [autorzy 

tłumaczenia Bartosz Grotthus i inni].- Wydanie 1. polskie.- Wrocław : MedPharm 

Polska, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Farmakologia , Toksykologia , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-615  

Nowości:  2021-11 

 

1. Definicje ; 2. Farmakokinetyka ; 3. Farmakodynamika ; 4. Niepożądane działania leków ; 5. Interakcje leków ; 

6. Farmakogenetyka ; 7. Terapia genowa i antysensowa, terapia z wykorzystaniem komórek macierzystych ; 8. 

Preparaty złożone ; 9. Opracowywanie i badanie nowych leków ; 10. Leki psychotropowe ; 11. Leki nasenne ; 12. 

Analgetyki (leki przeciwbólowe), leki przeciwreumatyczne ; 13. Środki znieczulające miejscowo ; 14. Środki 

znieczulenia  ogólnego  (anestetyki) ;  15. Leki  zwiotczające  mięśnie ;  16. Leki   przeciwdrgawkowe ;  17.   Leki  
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stosowane w chorobie Parkisona ; 18. Leki przeciwwymiotne ; 19. Leki wpływające na układ współczulny ; 20. 

Substancje wpływające na układ przywspółczulny ; 21. Hormony i leki wpływające na funkcjonowanie układu 

wewnątrzwydzielniczego ; 22. Mediatory. 

 

 

33. Farmakologia z elementami toksykologii. T. 2 / Ernst Mutschler, Gerd 

Geisslinger, Sabine Menzel, Peter Ruth, Achim Schmidtko ; redaktorzy pierwszego 

wydania polskiego Dariusz Pawlak, Beata Sienkiewicz-Oleszkiewicz ; [autorzy 

tłumaczenia Bartosz Grotthus i inni].- Wydanie 1. polskie.- Wrocław : MedPharm 

Polska, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Farmakologia , Toksykologia , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-615  

Nowości:  2021-11 

 

23. Leki stosowane w chorobach układu sercowo-naczyniowego, 24. Leki działające na układ oddechowy, 25. 

Leki wpływające na przewód pokarmowy, 26. Leki moczopędne, gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-

zasadowa oraz inne leki wpływające na układ moczowo-płciowy, 27. Leki okulistyczne, 28. Leki 

dermatologiczne, 29. Witaminy i mikroelementy, 30. Leki przeciwinfekcyjne,  31. Leki stosowane w onkologii, 

32. Leki wpływające na układ immunologiczny, 33. Środki kontrastowe i radiofarmaceutyki, 34. Toksykologia. 

 

 

 34. Finanse i prawo finansowe / Alicja Majchrzycka-Guzowska.- Wydanie 11. 

rozszerzone i zaktualizowane, stan prawny na 1 lutego 2019 r.- Warszawa : Wolters 

Kluwer Polska, 2019. 

(Seria Akademicka) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Finanse , Prawo finansowe , Polska , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-347.7 

Nowości:  2021-11 

 

I. WPROWADZENIE. WYBRANE ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU FINANSÓW I PRAWA 

FINANSOWEGO; II. BUDŻET PAŃSTWA I BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO; 

III. PODATKI - SYSTEM PODATKOWY; IV. SYSTEM FINANSOWY UBEZPIECZEŃ; V. PRAWO 

WALUTOWE I DEWIZOWE; VI. BANKI I PRAWO BANKOWE; VII. FINANSE I PRAWO FINANSOWE 

PRZEDSIĘBIORCÓW - WYBRANE ZAGADNIENIA. 

 

 

 35. Gadka : w sześćdziesiąt języków dookoła Europy / Gaston Dorren ; współpraca: 

Jenny Audring, Frauke Watson, Alison Edwards ; przełożyła Anna Sak.- Kraków : 

Wydawnictwo Karakter, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gramatyka , Język , Językoznawcy , Kontakt językowy , 

Pochodzenie języka , Słownictwo , Europa , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-81 

Nowości:  2021-11 
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Autor słynnej „Babel”, miłośnik języków i poliglota o swoim nowym tomie pisze tak: „Dziesiątki języków Europy 

kryją frapujące opowieści. W tej książce postanowiłem opowiedzieć sześćdziesiąt najlepszych. Dowiemy się                 

z niej, jak to jest, że francuskim, na pozór tak dojrzałym, w gruncie rzeczy rządzi obsesja na punkcie matki. 

Odkryjemy, dlaczego hiszpański brzmi jak pistolet maszynowy. A jeśli sądziliśmy, że niemiecki rozprzestrzeniał 

się po Europie, kładąc ludziom nóż na gardle, przygotujmy się na niespodziankę. Wyruszymy jeszcze dalej, żeby 

zbadać osobliwie demokratyczną naturę norweskiego, skłonność niderlandzkiego do przekraczania granic 

płciowych, krwawe boje toczone o grekę i językowe sieroctwo na Bałkanach. A już najdalej od uczęszczanych 

szlaków wasz przewodnik wskaże wam prastare rodzinne klejnoty litewskiego, snobizm łużyckiego i zagadkowe 

zwyczaje baskijskiego. I wierzcie lub nie, ale niektóre z najbardziej niesamowitych opowieści językowych                   

w Europie czekają na odkrycie u samych wrót Wielkiej Brytanii – jakby nie z tego świata, a zarazem jak zza 

miedzy – w językach celtyckich oraz shelta i anglo-romani”. A ponieważ Gaston Dorren od jakiegoś czasu uczy 

się także polskiego, w książce znajdzie się tekst napisany specjalnie do naszego wydania. 

 

 

 36. Gierek i jego czerwony dwór : partia, rodzina, towarzysze / Iwona Kienzler.- 

Warszawa : Lira Wydawnictwo, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gierek, Edward (1913-2001) , Gierek, Stanisława (1918-

2007) , PZPR , Elita władzy , PRL , Przywódcy i głowy państw , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-94(438).083 

Nowości:  2021-11 

 

 

Górnicza przeszłość ; Wspinaczka po szczeblach partyjnej kariery ; "Polska Katanga", czyli śląski sukces Edwarda 

Gierka ; "Pierwszy" i jego dworzanie ; Drugi po "partyjnym bogu" - premier Piotr Jaroszewicz ; Dziesiąta gospo-

darka świata? ; Maciej Szczepański - wirtuoz propgandy sukcesu ; Gensek w kapciach, czyli rodzinne sekrety 

Gierka ; Od czerwca 1976 do sierpnia 1980 - droga Gierka do politycznego zatracenia ; Skazany na zapomnienie? 

Jak wyglądało życie prominentów „złotej dekady” Gierka? Kim był „krwawy Maciej”? Jakie rodzinne sekrety 

skrywa historia życia pierwszego sekretarza? Nie milkną kontrowersje wokół osoby Edwarda Gierka. Czy był 

mężem opatrznościowym, budowniczym „drugiej Polski”, czy może twórcą atrapy dobrobytu, który wraz ze swoją 

ekipą pławił się w luksusie i chętnie korzystał z uroków władzy? O PRL-owskich prominentach plotkowano dużo 

i chętnie. Niewielu bowiem było w stanie oprzeć się niewątpliwym przywilejom, jakie daje władza.  

 

 

 37. Gruzja : jak się żyje Polce w kraju wina, gościnności i drogowych absurdów / 

Martyna Kaczmarzyk.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kaczmarzyk, Martyna , Gruzini , Polacy za granicą , Gruzja , 

Esej 

Sygnatura:  WG-913(4) 

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Współczesna Gruzja okiem (prawie) zasymilowanej Polki. Martyna opisuje swoje przeżycia z niemal 

dziesięcioletniego procesu adaptacji w konserwatywnym społeczeństwie i bolesnego starcia między europejską                    

a kaukaską wizją płci pięknej i jej roli. Tradycje mafijne czarnego miasta Kutaisi, porwania narzeczonych (kobiet) 

oraz życie rodzinne. Portret kraju w okresie walki o zachowanie tożsamości narodowej wobec zmieniającego się 

świata i turystycznego boomu (w tym Polaków). Historie mieszkańców Kaukazu – ich troski, nadzieje, przeko-

nania, styl życia.  
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 38. Gucci : prawdziwa historia dynastii sukcesu / Patrizia Gucci ; przekład Grzegorz 

Niedźwiedź.- Wrocław : Esteri - Edra Urban & Partner, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gucci, Patrizia , Gucci (rodzina) , Projektanci mody , Rody , 

Włochy , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-391  

Nowości:  2021-11 

 

 

„Obecnie Gucci to firma międzynarodowa, ale z nami Gucci nie ma już nic wspólnego. Ostatni raz, gdy incognito 

weszłam do sklepu, nikt mnie nie rozpoznał i rana w moim sercu ponownie się otworzyła. Z tego powodu chcę 

opowiedzieć i jeszcze raz przeżyć jako świadek historię mojej rodziny… Jestem dumna z bycia jedną z Guccich, 

że odziedziczyłam schedę, jakakolwiek jest ona, ludzką, charakteru, stylu oraz kreatywności i pragnę, żeby pamięć 

o tej wielkiej historii pozostała utrwalona na zawsze”. Od założenia firmy przez pradziadka Guccio przez historię 

miłości rodziców Paolo i Yvonne, po długie lata pracy we Florencji i zagranicą, Patrycja Gucci przemierza 

ścieżkami pamięci historię jednej z dynastii, która odniosła wielki sukces wśród włoskich przedsiębiorców. 

Wspomnienia osobiste i refleksje łączą się z opowieścią o narodzinach firmy i tworzenia wzorów, z których 

powstały kultowe przedmioty znane na całym świecie. Nie brakuje bolesnych chwil, takich jak trudne relacje                

z ojcem Paolo lub tragiczna śmierć kuzyna Maurizia, czy wreszcie nieporozumienia między braćmi oraz między 

ojcami a synami, które doprowadziły do sprzedaży firmy. Pierwszy raz ktoś z rodziny Gucci opowiada                         

w pierwszej osobie prawdziwą historię rodziny i stworzenia jednej z najbardziej znanych na świecie marek 

włoskich, synonimu ponadczasowej elegancji.  

 

 

39. Hejt / Monika Sławecka.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mowa nienawiści , Cyberprzemoc , Internet , Komunikacja 

społeczna , Media społecznościowe , Przemoc emocjonalna , Prześladowanie , 

Polska , Antologia , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-36 

Nowości:  2021-11 

 

 

Młody, stary, mniej lub bardziej wykształcony. Z dużego miasta albo małej wsi. Nastolatek z pobliskiego 

podwórka, uśmiechnięta pani przedszkolanka, troskliwy ojciec lub ukochana babcia. Internet wyzwala w nich 

najgorsze instynkty, a anonimowość daje poczucie bezkarności. Na odległość dokonują egzekucji – czasem 

bezmyślnie wyładowując frustrację, a czasem z rozmysłem niszcząc komuś życie. Monika Sławecka, autorka 

poruszających reportaży Balet, który niszczy, Alkohol. Piekło kobiet i Porwania, rozmawia z ofiarami hejterów, 

które na własnej skórze przekonały się, jak okrutne potrafią być ich ataki. Są wśród nich celebryci, aktywiści, 

osoby znane i rozpoznawalne, ale też zwykli śmiertelnicy, na których miejscu mógłby się znaleźć każdy z nas. 

Gdzie leży cienka granica między krytyką a hejtem? O czym musimy pamiętać, by nie zostać internetowymi 

oprawcami? Co możemy zrobić, by chronić siebie i bliskich przed mową nienawiści?  
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 40. Historia fizyki w Polsce / Andrzej Kajetan Wróblewski.- Wydanie 1. - dodruk 

1.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fizycy , Fizyka , Polska , Materiały pomocnicze , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-53 

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Aby właściwie zrozumieć i przedstawić stan fizyki w jakiejś odległej epoce, trzeba się postarać „wejść w skórę” 

działających wtedy uczonych, naśladować ich sposób myślenia i pojmować ich ograniczenia. Musimy się starać 

„podsłuchać” miniony czas. Inaczej łatwo jest wyciągać fałszywe i nieuzasadnione wnioski. z Przedmowy 

Niniejsza publikacja to pierwszy w Polsce kompleksowy opis rozwoju fizyki w naszym kraju – od początków jego 

państwowości, aż do czasów współczesnych. Autor prezentuje w niej rozwój polskich badań w dziedzinie fizyki 

na tle historii nauki europejskiej, a także historii szkolnictwa uniwersyteckiego w Europie. Książka jest podzielona 

na cztery części, z których pierwsza obejmuje okres do utraty niepodległości w roku 1795. Część druga 

poświęcona opisowi rozwoju fizyki na ziemiach polskich w okresie zaborów. Część trzecia dotyczy stanu tej 

dziedziny nauki w Polsce w okresie międzywojennym. Część czwarta to historia fizyki w Polsce po 1945 roku. 

Całość wzbogacono o biogramy fizyków oraz nierzadko humorystyczne cytaty z ich opracowań naukowych. 

Książka ta skierowana jest przede wszystkim do studentów nauk ścisłych i przyrodniczych oraz pracowników 

naukowych, zajmujących się badaniami i dydaktyką w tych dziedzinach. Polecana jest także pasjonatom historii 

nauki, filozofii i kultury. 

 

 

 41. Historie osobiste : o ludziach i rzeczach w czasie wojny / Karolina Sulej.- 

Warszawa : Wydawnictwo Czerwone i Czarne, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Getta żydowskie , Godność 

ludzka , Moda , Niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne , Ubiór , Więźniowie 

obozów , Życie codzienne , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(100)"1939/1945"  

Nowości:  2021-11 

 

 

Jedenaście wywiadów, jedenaście bohaterów i bohaterek, którzy przeżyli okupację, getta, obozy -  Auschwitz-

Birkenau, Ravensbrueck, Majdanku, Stutthof, Bergen-Belsen. W każdej rozmowie przewija się motyw dbania                 

o wygląd jako bardzo ważny czynnik zachowania godności w sytuacjach granicznych. Oprócz tego dwadzieścia 

fotografii i dwadzieścia mikrohistorii o przedmiotach i obrazach, które pokazują wojnę od strony osobistego 

doświadczenia codzienności, materialności, płci, ciała i stroju. Karolina Sulej znów pokazuje przemilczane do tej 

pory aspekty życia w czasie Drugiej Wojny - życia mimo wszystko.  

 

 42. Historyczne archiwum X : tajemnicze zgony znanych Polaków / Sławomir 

Koper.- Warszawa : Fronda PL, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludzie kultury , Polacy , Politycy , Śmierć nagła , Teorie 

spiskowe , Władcy , Żołnierze , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438) 

Nowości:  2021-11 
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Korona i pastorał - Bolesław Śmiały i św. Stanisław ze Szczepanowa ; Zginął w bitwie z Turkami? - Władysław 

Warneńczyk ; Tajemnica śmierci ostatnich książąt mazowieckich - Stanisław i Janusz III ; Zamordowany król? - 

Stefan Batory ; W poszukiwaniu bohaterskiej śmierci - Książę Józef Poniatowski ; Samobójstwo premiera - 

Walery Sławek ; Śmierć ułana - Bolesław Wieniawa-Długoszowski ; Największy rywal Grota-Roweckiego - 

Stefan Witkowski i Muszkieterowie ; Generał, który się kulom nie kłaniał - Karol Świerczewski ; Ofiara własnych 

demonów - Tadeusz Borowski ; Pojechał w futerku, wrócił w kuferku - Bolesław Bierut ; Tragedia skamandryty - 

Jan Lechoń ; Tajemnica kliniki rządowej - Jerzy Zawieyski. 

 

 

 43. Holograficzny wszechświat : naukowe dowody jak myśl wpływa na 

rzeczywistość / Michael Talbot ; przedmowa Lynne McTaggart ; [tłumaczenie: 

Łukasz Głowacki].- Wydanie 1. - dodruk.- Białystok : Studio Astropsychologii, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czasoprzestrzeń , Holografia , Myślenie , Rzeczywistość , 

Umysł , Wszechświat , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-52 

Nowości:  2021-11 

 

NOWE, NIEZWYKŁE SPOJRZENIE NA RZECZYWISTOŚĆ: Mózg jako hologram ; Kosmos jako hologram ; 

UMYSŁ i CIAŁO: Model holograficzny i psychologia ; Opiewam holograficzność ciała ; Cała masa cudów ; 

Holograficzne widzenie ; CZAS I PRZESTRZEŃ: Czas poza umysłem ; Podróżowanie w superhologramie ; 

Powrót do czasu snu. Autor przekazuje kolejne naukowe dowody na to, że rzeczywistość to gigantyczny 

hologram, trójwymiarowy obraz stworzony przez ludzki mózg. Dowiesz się, że sygnały wzrokowe odczytywane 

przez mózg są hologramami, a wspomnienia nie mają jednego umiejscowienia. Tworzą one holograficzną siatkę 

zgodnie z założeniami interferencji i przenikania się fal elektrycznych. Te odkrycia potwierdzają nieograniczone 

umiejętność mózgu do przejęcia różnych funkcji w momencie uszkodzenia jednego z jego obszarów. 

Holograficzny model mózgu wyjaśnia również zdolność do fizycznego odczuwania zjawisk poza fizycznymi 

granicami ciała, na przykład, odczuwanie bólów fantomowych po amputacji kończyn.  

 

 

 44. Igła w sercu : zapiski z oddziału ratunkowego / Frank Huyler ; tłumaczenie 

Grzegorz Łuczkiewicz.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy 

Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Huyler, Frank (1964- ) , Chorzy , Lekarze , Ratownictwo 

medyczne , Służba zdrowia , Stany Zjednoczone (USA) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-61  

Nowości:  2021-11 

 

 

Frank Huyler - doświadczony lekarz medycyny ratunkowej z Nowego Meksyku i znakomity pisarz w jednej 

osobie - z bezwzględną precyzją ukazuje realia pracy na ostrym dyżurze. Razem z nim obserwujemy, jak 

chirurdzy wiertarką (zupełnie podobną do tych używanych na budowie) przewiercają złamaną kość, by ją 

nastawić. Patrzymy, jak lekarz zszywa policzek młodej kobiety rozcięty na pół szkłem butelki. Ściskamy w dłoni 

serce chłopca przebite kulą w ulicznej strzelaninie. "Igła w sercu" to zbiór przejmujących migawek z miejsca,               

w którym codziennie ważą się losy setek pacjentów, gdzie jedni znajdują wyzdrowienie, a innych czeka śmierć. 

Niesamowity talent pisarski Huylera sprawi, że płukanie żołądka, migotanie komór czy operacja na otwartym 

sercu przestaną być dla was czymś abstrakcyjnym i dosłownie staną wam przed oczami.  
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 45. Izbica, Izbica / Rafał Hetman.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2021. 

(Sulina) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antysemityzm , Holokaust , Polacy , Stosunki etniczne , 

Żydzi , Izbica (woj. lubelskie, pow. krasnostawski, gm. Izbica) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(438).082 

Nowości:  2021-11 

 

 

Wystarczyło zaledwie tysiąc czterdzieści dziewięć dni, by w podlubelskim żydowskim miasteczku po dawnych 

mieszkańcach pozostał tylko zryty przez poszukiwaczy złota cmentarz, zamieniona w szalet synagoga, 

splądrowane domy i dwadzieścioro troje ocalałych, z których żaden nie chciał tu zostać. Dziś o wojennych losach 

Izbicy przypomina jeszcze mniej: szkolna gablotka, dwie drewniane kuczki, zaniedbany kirkut i skrawki 

wyszeptanych opowieści. Bo jak mówić na głos o tych, którzy odeszli na naszych oczach i często za naszym 

przyzwoleniem? Rafał Hetman wydobywa z niepamięci postaci i losy, o których uparcie milczały kolejne 

pokolenia, i opisuje współczesną Izbicę, odbijając ją w lustrze wojennej historii. Właścicielka piekarni i katolicki 

ksiądz żydowskiego pochodzenia, chłopak, który do końca życia chodził z kulą w szczęce, przepełniony 

pragnieniem zemsty aptekarz, anonimowi sąsiedzi i świadkowie. Z rozmów, świadectw i dokumentów układa 

mozaikę żydowsko-polskiej przeszłości, której cień pada daleko poza wojenne lata. Sprawia przy tym, że losy 

małej, sennej Izbicy stają  się uniwersalną opowieścią o polskiej  historii. Pisze również o pułapkach ludzkiej 

pamięci i konsekwencjach milczenia, bo to właśnie przemilczane historie mówią o nas najwięcej.   

 

 

 46. Izmir : miasto giaurów / Marcelina Szumer-Brysz.- Wołowiec : Wydawnictwo 

Czarne, 2021. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludność miejska , Miasta , Życie codzienne , Izmir (Turcja) , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-316.3 

Nowości:  2021-11 

 

Izmir – dawniej Smyrna – jest uznawany za jedno z najbardziej egalitarnych i wolnych miast w Turcji, choć 

niektórym jego mieszkańcom wciąż trudno odejść od tradycyjnych wartości. W tym „mieście bezbożników” 

równie prężnie jak księgarnie religijne działają świetnie zaopatrzone sex-shopy, chociaż gorliwi wyznawcy islamu 

powinni korzystać tylko z tych oznaczonych jako halal, w których nie ma dostępu do „nieczystych” przedmiotów, 

jak choćby perfum na bazie alkoholu. Kobiety, mimo że aktywnie walczą o swoje prawa, wciąż zmagają się                 

z ostracyzmem po rozwodzie, a mistyczne pokazy wirujących derwiszów odbywają się w centrach handlowych. 

Marcelina Szumer-Brysz, osobiście związana z miastem, jest wspaniałą przewodniczką po tym tętniącym życiem 

miejscu. Spacerując izmirskimi ulicami, rozmawia z profesorem, który w wyjątkowej wiosce pod miastem uczy 

młodzież matematyki, z Turczynką grającą w lokalnej drużynie futbolowej czy wróżkami, które przepowiadają 

przyszłość z fusów po kawie, nie zważając, że uznaje się to za grzech. Autorka prowadzi nas też przez bogatą 

historię Izmiru, o której z dumą opowiada się w popularnych serialach i bez której nie można w pełni zrozumieć 

współczesności tego miasta – wciąż przyciągającego i hipnotyzującego swoją wielobarwnością.  
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 47. Jagiellonowie : złoty wiek / Sławomir Koper.- Warszawa : Bellona, copyright 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jagiellonowie (dynastia) , Dynastie , Władcy , Zabytki 

kultury , Polska , Biografia , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438).03 

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Wędrówka w czasie i przestrzeni po najciekawszych zabytkach czasów ostatnich Jagiellonów, nie bez powodu 

nazywanych złotym wiekiem dziejów Polski. Autor wraz z synem przemierza nie tylko ziemie będące dzisiaj                 

w granicach naszego kraju, ale odwiedza również inne terytoria znajdujące się pod władzą tej dynastii a obecnie 

leżące na terytorium: Litwy,Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Czech, Słowacji i Węgier. To książka o czasach i ludziach, 

polityce i kulturze, wojnach i obyczajach. Wybitne postacie mieszają się ze zwykłymi ludźmi, Polacy z innymi 

narodowościami, tworząc razem niezwykłą opowieść o tamtej epoce.  

 

 

 48. Jak człowiek staje się mordercą : mroczne opowieści psychiatry sądowego / 

Richard Taylor ; przekład: Andrzej Goździkowski.- Łódź : Feeria Science - JK 

Wydawnictwo, 2021. 

(Science) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Motywacja , Psychiatria sądowa , Zabójcy , Wielka Brytania 

, Case study (studium przypadku) 

Sygnatura:  WG-34  

Nowości:  2021-11 

 

Dlaczego ludzie zabijają? Czy popełnienie makabrycznej zbrodni czyni z kogoś potwora? Czy każdy z nas, gdyby 

miał powód, mógłby zostać zabójcą? W ciągu dwudziestu sześciu lat praktyki klinicznej psychiatra sądowy 

Richard Taylor pracował nad ponad setką spraw dotyczących morderstw. I chociaż wszystkie kończyły się ludzką 

śmiercią, to za zbrodniami stały odmienne motywacje. W swojej fascynującej opowieści autor wspomina 

najbardziej tragiczne, przerażające i poruszające przypadki. Pojawiają się w niej zarówno oskarżeni, których 

poznawał podczas przewodu sądowego, jak i pacjenci, których leczył. Ujawnia też sekrety z przeszłości własnej 

rodziny, które pomagają mu znaleźć odpowiedzi na najbardziej osobiste kwestie, z którymi zmaga się każdego 

dnia… Taylor próbuje dociec, co kryje się w umysłach osób, które targnęły się na cudze życie, zastanawia się, jak 

w ogóle zrozumieć mroczne zakamarki ludzkiej psychik i dlaczego tak ważne jest, abyśmy spróbowali je poznać. 

Ta książka to niezwykła analiza psychiki zabójców, a także wyjątkowy wgląd w życie i umysł ich lekarza. 

Znakomita lektura dla fanów trudnych przypadków i wszystkiego, co niejednoznaczne.  

 

 

49. Jak dobrze być razem : więzi, dzięki którym żyjemy szczęśliwie / Rébecca 

Shankland, Christophe André ; przekład Katarzyna Panfil.- Łódź : Feeria 

Wydawnictwo - JK Wydawnictwo, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bliskie związki międzyludzkie , Przywiązanie (psychologia) 

, Więź społeczna , Poradnik 

Sygnatura:  WG-316  

Nowości:  2021-11 
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Czy zdarza ci się czasem pomyśleć: „Nie warto polegać na innych”? A może unikasz silnego zaangażowania                

w relacje i marzysz o pełnej niezależności? Żyjemy w czasach, w których królują autonomia i samowystarczal-

ność. Wmawia się nam, że niezależność jest najważniejsza. Ale czy przez to nie stajemy się czasem coraz bardziej 

samotni?  Intuicyjnie zdajemy sobie sprawę, że to solidarność i wzajemna pomoc dają nam niezbędne oparcie.  

Gdy czujemy moc wsparcia płynącą od naszych bliskich, stajemy się silniejsi i mądrzejsi, a co więcej, lepiej 

funkcjonujemy. Więzi międzyludzkie sprawiają też, że jesteśmy szczęśliwi i spełnieni. Tak, nasze życie zależy od 

rozwiniętej zdolności bycia w relacji z innymi, w tym zwłaszcza z najbliższymi.   Dowiedz się, jak tworzyć wokół 

siebie sieci wsparcia, jakie cechy warto w sobie pielęgnować, by być wspieranym i dawać oparcie innym, i jak 

wychowywać dzieci umiejące z tego korzystać. Pomogą ci w tym autorzy tej książki: Rébecca Shankland, 

psycholożka specjalizująca się w umiejętnościach społeczno-emocjonalnych, i Christophe André, psychiatra                   

i psychoterapeuta zajmujący się w zaburzeniami emocjonalnymi. Z ich pomocą uda ci się zbliżyć do innych ludzi     

i wzmocnić łączące was więzi, byście mogli czerpać z siebie nawzajem.  

 

 

 50. Jak dobrze być trzeźwym / Catherine Gray ; przełożył Bartosz Kurowski.- 

Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alkoholicy , Alkoholizm , Napoje alkoholowe , Styl życia , 

Trzeźwość , Wielka Brytania , Poradnik 

Sygnatura:  WG-613.81/.84  

Nowości:  2021-11 

 

 

Czy kiedykolwiek postanowiliście odstawić alkohol na miesiąc, a już po tygodniu mieliście w ręku drinka? 

Uważacie, że to głupota poprzestać na jednym? A może rozważacie abstynencję jako kolejny - po niskokalo-

rycznej diecie oraz regularnym uprawianiu sportu - krok ku zmianie życia na zdrowsze i lepsze? Witajcie                     

w klubie! Są nas tu miliony! Okazuje się, że większość z nas naprawdę chciałoby mniej i rzadziej pić. Tylko jak to 

zrobić? Ta książka rozwala system. Każdy, niezależnie od powodów, dla których chce rzucić albo mocno 

ograniczyć picie, powinien ją przeczytać. Jest mądra, odważna, szczera i zabawna. Ta książka to coś dużo więcej 

niż opowieść o pokonywaniu nałogu. To opowieść o lepszym, szczęśliwym jutrze. I o tym, że życiem                             

w trzeźwości można się odurzyć bardziej niż najlepszym drinkiem. Catherine Grey przedefiniowuje trzeźwość na 

potrzeby dwudziestego pierwszego stulecia i wytycza nowy kurs w świecie bez procentów. Niech będzie waszą 

przewodniczką.  

 

 

 51. Jak kochać swoje dziecko i wyznaczać mu granice / Jerry L. Wyckoff, Barbara 

C. Unell ; [przekład Ewa Ziembińska].- Warszawa : Muza, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Psychologia dziecka , Wychowanie w rodzinie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.922.7/.8 

Nowości:  2021-11 

 

 

 

 

Wasze dziecko marudzi, ma napady złości albo nie chce jeść? Każda Wasza prośba kończy się awanturą? Nie 

jesteście sami! Tysiące rodziców też przez to przechodziło. Barbara C. Unell oraz Jerry L. Wyckoff przygotowali 

praktyczne rozwiązania ponad 100 najczęstszych problemów związanych z wychowaniem dzieci. Książka 

pokazuje, jak budować empatyczne relacje, okazywać  dzieciom  wsparcie  i  zapewnić  niezbędną  ochronę;  i  jak 
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 jednocześnie radzić sobie z napadami złości. Co robić w sytuacjach konfliktowych oraz jak zapobiegać przyszłym 

problemom.  

 

 

 52. Jak schudnąć bez wyrzeczeń : jedz to, co lubisz / Katarzyna Biłas.- Bielsko-

Biała : Wydawnictwo Pascal, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dieta odchudzająca , Potrawy dietetyczne , Zdrowe 

odżywianie , Książka kucharska , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-641.5 

Nowości:  2021-11 

 

 

Katarzyna Biłas, autorka książki "Bez cukru a słodkie", po raz kolejny udowadnia, że można schudnąć bez 

rezygnacji z kulinarnych przyjemności! Jeśli wydaje ci się, że będąc na diecie musisz zrezygnować z ulubionych 

tradycyjnych potraw, ta książka jest dla ciebie! Bigos, karkówka, kluski śląskie czy dania z makaronem również 

mogą znaleźć stałe miejsce w zdrowym jadłospisie, o ile tylko nauczysz się odpowiednio je przyrządzać oraz                 

w zrównoważony sposób łączyć z innymi potrawami. Dzięki tej książce poznasz niemal 120 przepisów na 

pełnowartościowe dania obiadowe, które nie tuczą, a nadal są pyszne. Znajdziesz wśród nich posiłki mięsne                      

i wegetariańskie, makarony, zapiekanki, faszerowane warzywa, zupy i surówki, a także zdrowsze wersje fast 

foodów. Zadbaj o zdrowie i smukłą sylwetkę bez diet i wyrzeczeń!  

 

 

 53. Jak złapać mordercę : na tropie najbardziej znanych seryjnych morderców 

świata / Katherine Ramsland ; tłumaczenie Adriana Sokołowska-Ostapko.- Kraków : 

Znak Litera Nova, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kryminalistyka , Psychopatologia , Seryjni zabójcy , 

Zabójstwo seryjne , Biografia 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2021-11 

 

Najsłynniejsi seryjni mordercy i śledztwa, które doprowadziły do ich schwytania - fascynująca opowieść                    

o rozwoju kryminalistyki i jej osiągnięciach. Mydlarka z Corregio - morderczyni z włoskiego miasteczka. Aby 

ukryć ślady swych zbrodni, wykorzystywała ciała ofiar do produkcji mydła i babeczek sprzedawanych w sklepiku, 

który prowadziła. Morderca z Randki w ciemno - zabójca co najmniej ośmiu kobiet. Swoich kolejnych ofiar 

postanowił szukać w niezwykle popularnym teleturnieju. Potwór z Milwaukee - zabił i poćwiartował siedemnastu 

mężczyzn. Ponieważ chciał dłużej cieszyć się towarzystwem zwabionych ofiar, nie zabijał ich od razu, tylko 

próbował wymazać im pamięć, wiercąc w czaszce dziury i wstrzykując wrzącą wodę lub kwas. „Gdy spotykam się 

ze zbrodnią w najczystszej postaci (…), czuję, że mam do czynienia z czymś wykraczającym poza możliwość 

racjonalnego wytłumaczenia” - powiedział agent FBI Robert Ressler po rozmowie z potworem z Milwaukee. Jak 

złapać mordercę, którego motywów nie jesteśmy w stanie pojąć? Czy to prawda, że każdy seryjny morderca 

pragnie, aby go złapano? Kiedy po raz pierwszy drapieżcę udało się pojmać dzięki cyfrowym śladom 

zostawionym na dyskietce? Dr Katherine Ramsland, wykładowczyni psychologii sądowej i kryminologii, 

opowiada, jak odkrywano nowe sposoby ustalenia tożsamości mordercy - od pierwszych prób badania śladów 

krwi przez profilowanie psychologiczne do rewolucji, jaką w latach 90. ubiegłego wieku przyniosły badania DNA 

i narodziny cyfrowej kryminalistyki. Pokazując, jak nauka przełamywała kolejne bariery, obala często  powtarzane 
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 mity i zwraca uwagę na to, jaki wpływ na śledztwa mają uprzedzenia i stereotypy. "Jak złapać mordercę" to 

aktualna i pełna szokujących faktów książka, która powinna trafić na półkę każdego miłośnika kryminalnych 

podcastów.  

 

 

 54. Jane Austen i jej racjonalne romanse / Anna Przedpełska-Trzeciakowska.- 

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

Foksal, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Austen, Jane (1775-1817) , Pisarze angielscy , Biografia 

Sygnatura:  WG-821.111(091)  

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Tajemnicza i niezależna. Skromna i zdystansowana, ale znająca siłę uczucia. Kochająca swoich bliskich, ale 

czasem też oschła i niesprawiedliwa. Jaka naprawdę była Jane Austen? Jak wyglądała codzienność autorki 

Rozważniej i romantycznej. Anna Przedpełska-Trzeciakowska, wielbicielka i wybitna tłumaczka powieści Jane 

Austen kreśli barwny, pełen czułości portret jednej z najciekawszych i zarazem najsłabiej rozpoznanych 

angielskich pisarek.  

 

 

 55. Janusz Kusociński / opracowanie, tekst i wybór ilustracji Stefan Szczepłek ; 

tłumaczenie Teresa Bałuk-Ulewiczowa.- Olszanica : Bosz Szymanik i wspólnicy ; 

Warszawa : Polski Komitet Olimpijski, 2019. 

(Medaliści = Medalists) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kusociński, Janusz (1907-1940) , Biegacze (sportowcy) , 

Polska , Biografia , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-796.4  

Nowości:  2021-11 

 

„Janusz Kusociński” – pierwszy minialbum z serii Medaliści, której bohaterami będą wybitni polscy sportowcy, 

poświęcony został osobie Janusza Kusocińskiego (1907–1940), mistrza olimpijskiego w biegu na 10 tysięcy 

metrów (Los Angeles, 1932), wicemistrza Europy w biegu na 5 tysięcy metrów  (Turyn, 1934), rekordzisty  świata  

w biegach na 3 tysiące metrów i 4 mile oraz dziesięciokrotnego mistrza Polski, który został rozstrzelany przez 

hitlerowców podczas drugiej wojny światowej. Jego krótką i tragiczną, ale jakże bogatą historię przedstawił na 

łamach niniejszej książki ceniony dziennikarz sportowy, Stefan Szczepłek.  

 

 

 56. Jedyny samolot na niebie : historia mówiona zamachów z 11 września / Garrett 

M. Graff ; tłumaczenie: Grzegorz Gajek.- Kraków : Wydawnictwo Sine Qua Non, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone (2001) , Nowy 

Jork (Stany Zjednoczone) , Waszyngton (Stany Zjednoczone, DC) , Pamiętniki i 

wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(73) 

Nowości:  2021-11 



178 
 

Dwadzieścia lat temu światem wstrząsnęła seria zamachów, której nigdy wcześniej i jak dotąd nigdy potem nie 

było. Wielokrotnie nagradzany dziennikarz i bestsellerowy historyk Garrett Graff opowiada historię ataku z 11 

września 2001 roku słowami tych, którzy go przeżyli. Opierając się na nigdy wcześniej niepublikowanych, 

niedawno odtajnionych dokumentach, wywiadach i ustnych historiach prawie pięciuset bohaterów, pokazuje 

najbardziej żywy i ludzki portret tej tragedii. To coś więcej niż zbiór zeznań naocznych świadków. Ojciec i syn 

pracujący w Północnej Wieży, odnalezieni na różnych końcach strefy uderzenia; strażak poszukujący swojej żony 

pracującej w World Trade Center; operator połączeń telefonicznych podczas lotu, który obiecuje podzielić się 

ostatnimi słowami pasażera z rodziną; ukochany kapelan FDNY, który odważnie odprawia ostatnie obrzędy 

umierających, tracąc własne życie, gdy zawalą się wieże; generałowie w Pentagonie, którzy załamują się i płaczą, 

gdy nie wolno im wbiegać do płonącego budynku, aby spróbować uratować swoich kolegów. Jedyny samolot na 

niebie, splatając ze sobą niesamowite doświadczenia ludzi uczestniczących w jednej z największych tragedii 

naszych czasów, stanowi piękny hołd dla odwagi zwykłych Amerykanów. To jedyne w swoim rodzaju głębokie                

i boleśnie przejmujące studium człowieczeństwa w obliczu wydarzeń, które zmieniły bieg historii i życie nas 

wszystkich.  

 

 

 57. Jestem kobietą / Karolina Szaciłło.- Kraków : Wydawnictwo Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szaciłło, Karolina , Kobiecość , Medytacja , Poczucie własnej 

wartości , Podróże , Samoakceptacja , Samopoznanie , Techniki relaksacyjne , 

Pamiętniki i wspomnienia , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.922 

Nowości:  2021-11 

 

 

Jedz, baw się i kochaj, czyli historia o tym, jak odnaleźć i pokochać siebie. „Kim jestem?” – to pytanie zadawałam 

sobie w wielu zakątkach świata: od Egiptu przez Indie po mój dom w Polsce. Jadłam, choć nie wiedziałam, że za 

moim głodem najczęściej stoją wyparte emocje. Bawiłam się, nie licząc ilości wypitego alkoholu i liczby 

wypalonych papierosów. Kochałam najczęściej intensywnie, ale krótko i zapomniałam o tym, co znaczy kochać 

siebie. Upadałam i podnosiłam się setki razy. Teraz jem, bawię się i kocham, ale w zupełnie inny sposób. 

Odkrywam prawdziwe znaczenie wolności. Przez ostatnie lata, małżeństwo, rodzinę patchworkową i podróże, 

pokonuję najdłuższy dystans w swoim życiu – z wypełnionej myślami GŁOWY do pełnego miłości SERCA. Ty 

też pewnie zadajesz sobie podobne pytania, zwłaszcza teraz, gdy świat się zatrzymał, a my razem z nim. Może 

nadeszła już pora, żeby odnaleźć swoją życiową ścieżkę? JESTEŚ KOBIETĄ. To Twój czas, aby odkryć radość              

i ogromną siłę, które w Tobie drzemią. Pokażę Ci techniki, które pomogą Ci w najpiękniejszej  podróży  do  sedna  

kobiecości. Poznasz metody relaksacyjne, tajniki zdrowych relacji i skuteczne sposoby budowania poczucia 

swojej wartości. Podpowiem Ci, jak uzdrowić więź z najważniejszą osobą w Twoim życiu i jak pokochać – 

SIEBIE.   

 

 

 58. Jestem Saudyjką : świat oczami kobiet z Arabii Saudyjskiej / Nicola Sutcliff ; 

przełożył Bartosz Sałbut ; [ilustracje Merieme Mesfioui].- Warszawa : Prószyński i 

S-ka - Prószyński Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Islam , Kobieta , Prawa kobiet , Rola społeczna , Życie 

codzienne , Arabia Saudyjska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-316.34/.35 

Nowości:  2021-11 
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Arabia Saudyjska to jeden z najbardziej tajemniczych krajów świata. Szczególnie dotyczy to życia kobiet, które 

dla człowieka Zachodu przedstawia tylko zbiór stereotypowych wyobrażeń. Nicola Sutcliff postanowiła naocznie 

przekonać się, co kryje się za nikabem. Przez cztery lata mieszkała w Arabii Saudyjskiej, pracowała tam                         

i widywała się z kobietami. Spotykała się ze znanymi na całym świecie saudyjskimi aktywistkami walczącymi              

o prawa kobiet, rozmawiała z żonami z poligamicznych rodzin, poznawała księżniczki i żyjące na pustyni 

Beduinki. Ze szczerych, pełnych emocji rozmów wyłania się prawdziwy, zupełnie nieznany portret Saudyjki. Od 

religii i polityki przez problemy dnia codziennego, poligamiczne małżeństwa, niezrozumiały dla ludzi Zachodu 

system opiekuna prawnego aż po seksualność, rozmówczynie autorki opisują świat, który Europejczykowi wydaje 

się czymś obcym. To prawdziwa, inspirująca i odważna opowieść, która obala wiele stereotypów i ukazuje 

intymne myśli oraz szczegóły z codziennego życia kobiet w tym najbardziej intrygującym ze wszystkich krajów.  

 

 

 59. Kalimera : grecka kuchnia radości / Dionisios Sturis.- Warszawa : Wielka 

Litera, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kuchnia grecka , Kuchnia wegetariańska , Przepisy 

kulinarne 

Sygnatura:  WG-641.5  

Nowości:  2021-11 

 

 

Dionisios Sturis odkrywa sekrety najlepszych greckich potraw w barwnej opowieści o swojej drugiej ojczyźnie. 

Jest to nietypowa książka kucharska, w której przewodnik po krainie smaków i zapachów zmienia się w piękną 

opowieść o rodzinie i miłości do gotowania. To także ciekawa opowieść o Grecji i jej mieszkańcach. Tu gotuje się 

rodzinnie, myśląc o biesiadzie, bo Grecy wiedzą, że przy stole dzieją się najpiękniejsze i najradośniejsze rzeczy,             

a gotowaniem jesteśmy w stanie przekazać więcej niż słowami. Grecję opisaną przez Sturisa poznajemy 

wszystkimi zmysłami. Zapach faszerowanych warzyw przenika się ze smakiem cynamonu, oliwek i oregano. 

Deser kusi czasem pomarańczą, aromatycznym orzechem i wanilią, a czasem kokosem, goździkami i gałką 

muszkatołową.  

 

 

60. Kamienny sufit : opowieść o pierwszych taterniczkach : historia osobista / Anna 

Król.- Kraków : Wydawnictwo Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dłuska, Helena (1892-1921) , Drojecka, Róża (1904-1990) , 

Herse, Wanda (1885-1954) , Honowska, Jadwiga (1904-1928) , Jeromin, Wanda 

(1888-1944) , Krókowska, Zofia (1903-1928) , Radwańska-Paryska, Zofia (1901-

2001) , Roguska-Cybulska, Jadwiga (1887-1971) , Skotnicówna, Lidia (1913-1929) , 

Skotnicówna, Marzena (1911-1929) , Szydłowska, Irena (1892-1982) , Alpiniści , 

Alpinizm , Kobieta , Tatry (góry) , Biografia 

Sygnatura:  WG-796.5  

                                  Nowości:  2021-11 

 

Bezkompromisowe, zdeterminowane i wolne. Niezwykła opowieść o kobietach, które nie bały się wyznaczać 

nowych dróg. Bywały przedmiotem drwin. Dziwaczne i ekscentryczne, bezczelne, szalone. Inne. Wypuszczały się 

w góry w poszukiwaniu przeżyć, miały odwagę realizować marzenia. Góralki spluwały za nimi, kiedy w pumpach 

i z plecakiem ruszały na szlak. Mężczyźni wyśmiewali: „Kobieta nigdy rasowym taternikiem nie będzie”. One 

jednak nie dały za wygraną. Z odwagą i determinacją wytyczały nowe drogi, mierzyły się ze strachem                             

i ograniczeniami. Wszystko po to, żeby dotrzeć do miejsc, w których czuły się wolne. Sto lat  później  Anna  Król, 
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 zainspirowana wyczynami pierwszych taterniczek, wyrusza ich śladem. Powtarza niełatwe przejścia pionierek: 

Wandy Herse, Ireny Pawlewskiej, Heleny Dłuskiej, sióstr Skotnicówien. Wspina się na Mnicha, Zamarłą Turnię, 

pokonuje Orlą Perć. I tak jak one wtedy, zmaga się ze sobą, odkrywa nowe możliwości, szuka odpowiedzi na 

pytanie: kim będę tam, wysoko? Ze śladów archiwalnych, wspomnień i rozmów tworzy portrety zapomnianych, 

nietuzinkowych postaci, których historie dotąd nie zostały opowiedziane. Nie wszystkie potoczyły się szczęśliwie, 

ale wszystkie – wbrew schematom. "Kamienny sufit" to skrócona historia polskiego feminizmu w sercu Tatr, 

opowieść o marzycielkach i zuchwałych indywidualistkach. O śmiałości bycia pierwszą i wielkiej potrzebie 

spełnienia. A także o Tatrach, które pozostają sprawdzianem wewnętrznej siły dla każdej i każdego, kto zapragnie 

ich szczytów.  

 

 

 61. Kierunek zwiedzania / Marcin Wicha.- Kraków : Wydawnictwo Karakter, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Malewicz, Kazimierz (1879-1935) , Awangarda (kierunek 

artystyczno-literacki) , Malarze polscy , Malarstwo (sztuka) , Rewolucja , Sztuka , 

Wystawy sztuki , Moskwa (Rosja) , Rosja , Esej 

Sygnatura:  WG-75.071A/Z-Malewicz K.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Takie twarze miewali słynni oszuści. Dzięki tej twarzy może być każdym: w Witebsku Mesjaszem, w Leningra-

dzie - profesorem. Kiedy przyjeżdża do Warszawy, miejscowym wyznawcom przypomina Mickiewicza. Kiedy 

umiera w Leningradzie, uczniowie widzą w nim Chrystusa. Przyjaciel robi ostatnią serię portretów. (Na 

pierwszym rysunku twarz jeszcze żyje. Na drugim jest martwa jak poduszka). Kim jest bohater tej opowieści? 

Twórcą, prorokiem czy może wielkim mistyfikatorem? W książce Marcina Wichy spacer po wyimaginowanej 

wystawie prac Malewicza staje się pretekstem do opowieści o utopijnych projektach i niespełnionych marzeniach, 

o rosyjskiej rewolucji i naszej współczesności. Eksponatami są tu obrazy, znaki interpunkcyjne, buraki cukrowe                    

i ludzkie losy. Autor umyka muzealnej narracji, z uśmiechem i nie bez ironii podejmuje grę z konwencją 

artystycznej biografii, a jednocześnie, już całkiem serio, próbuje znaleźć język zdolny uchwycić istotę malarstwa - 

i daje przy tym niezwykły popis literackiego kunsztu.  

 

 

62. Klerycy : życie w polskich seminariach / Mariusz Sepioło.- Kraków : 

Wydawnictwo Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kościół katolicki , Klerycy , Seminaria duchowne , Polska , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-272  

Nowości:  2021-11 

 

 

Cała prawda o życiu w polskim seminarium. Dla części kleryków pójście do seminarium było najlepszą decyzją  

w życiu, dla innych – początkiem dramatu. Są tacy, którzy uznają sens narzuconych zasad, i tacy, którzy nie 

wytrzymują izolacji i kontroli przełożonych. Dla jednych celibat to wartość, dla drugich – źródło hipokryzji                  

w Kościele. Autor bestsellerowych reportaży, który od dekady pisze o różnych obliczach polskiego Kościoła, 

wszedł do środowiska polskich kleryków. Odbywa przełomowe rozmowy z byłymi, obecnymi i przyszłymi 

księżmi. Jego rozmówcy mówią całą prawdę o codzienności za murami seminariów, choć niełatwo im było opo-

wiadać o sprawach intymnych i bolesnych. Nie  unikają  tematów  trudnych,  jak:  molestowanie,  polityka,  homo- 
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seksualizm, skandale obyczajowe. Czy warto poświęcić miłość? Czy kleryk rezygnuje ze wszystkich przyjem-

ności? Jak przyszli księża radzą sobie z mrocznymi stronami Kościoła? Czy to właśnie w seminariach rodzą się 

patologie związane z tą instytucją? Kto odpowiada za spadek powołań i liczne odejścia z kapłaństwa? Czego tak 

naprawdę uczą polskie seminaria? Czy są sposobem na łatwą karierę? Jak wygląda świat, którego jesteśmy blisko, 

lecz kompletnie go nie znamy?  

 

 

 63. Kobiety Kossaków / Joanna Jurgała-Jureczka.- Warszawa : PWN, [2021]. 

(Wielkie Litery.pl) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kossakowie (rodzina) , Pawlikowska-Jasnorzewska, Maria 

(1891-1945) , Kossak, Zofia (1889-1968) , Samozwaniec, Magdalena (1894-1972) , 

Kobieta , Rody , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052 

Nowości:  2021-11 

 

Piękne, ambitne, nieodgadnione. Kobiety Kossaków żyły w cieniu artystów malarzy, chociaż to one były majętne  

i dobrze urodzone i to za ich posag Kossakowie kupowali swoje siedziby. Dostojne matrony i matki, które same 

siebie nazywały kurami domowymi; buntowniczki, malarki i literatki, chcące za wszelką cenę wyjść z cienia by 

pokazać swój własny talent. Głównymi bohaterkami opowieści są kobiety związane z Kossakami: Aniela                       

z Kurnatowskich Gałczyńska - teściowa Juliusza, Zofia z Gałczyńskich Kossakowa - żona Juliusza i seniorka 

rodu, Zofia z Kossaków Romańska i Jadwiga z Kossaków Unrużyna - córki Zofii i Juliusza, Maria z Kisielnickich 

Kossakowa - żona Wojciecha, synowa Juliusza, Anna z Kisielnickich Kossakowa - żona Tadeusza, synowa 

Juliusza, oraz najmłodsze pokolenie: Jadwiga Witkiewiczowa, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Magdalena 

Samozwaniec i Zofia Kossak - wnuczki Juliusza.  

 

 

 64. Kobiety Wojny Dwóch Róż / Sarah Gristwood ; przełożyła Barbara Kaczyńska.- 

Kraków : Wydawnictwo Astra, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tudor (ród) , Kobieta , Władcy , Wojna Dwóch Róż (1455-

1485) , Wielka Brytania , Biografia , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(410)  

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Wojna Dwóch Róż przedstawiana jest zazwyczaj z perspektywy mężczyzn – Ryszarda księcia Yorku, Henryka VI, 

Edwarda IV i Henryka VII. Sara Gristwood prezentuje zupełnie nowe spojrzenie na konflikt Lancasterów                         

i Yorków, w którym główną rolę odgrywają kobiety. Autorka śledzi losy siedmiu kobiet, które aktywnie 

uczestniczyły w politycznych rozgrywkach podczas wojny domowej. Jest wśród nich pozbawiona korony Cecylia 

Neville, Elżbieta Woodville, która potajemnie poślubiła Edwarda IV i uknuła spisek w celu obalenia Ryszarda III, 

czy niezwykle ambitna Małgorzata Beaufort, matka Henryka VII, która doprowadziła swojego syna do angielskiej 

korony.  
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 65. Kobiety, które martwią się za bardzo / Holly Hazlett-Stevens ; wstęp Michelle 

G. Craske ; przełożyła Agnieszka Jacewicz.- Wydanie 2.- Poznań : Dom 

Wydawniczy Rebis, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Lęk , Martwienie się , Przezwyciężanie lęku , 

Techniki relaksacyjne , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.922 

Nowości:  2021-11 

 

Wstęp: Dlaczego kobiety martwią się i niepokoją częściej niż mężczyźni? ; Cz. I. Zamartwianie się i zaburzenia 

lękowe: R. 1. Podstawy ; R. 2. Rozumienie własnych obaw i lęków ; Cz. II. Jak pokonać lęk: strategie: R. 3. 

Sygnały i przyczyny obaw ; R. 4. Nowa perspektywa ; R. 5. Staw czoło obawom ; R. 6. Odpręż ciało i umysł ; R. 

7. Skup się na chwili obecnej ; Cz. III. Pokonywanie określonych obaw: R. 8. Obawy dotyczące relacji z innymi ; 

R. 9. Obawy dotyczące pracy i osiągnięć ; R. 10. Lęk przed doznaniami fizycznej krzywdy i obaw o bezpie-

czeństwo. 

 

 

 66. Kobusz : Jan Kobuszewski z drugiej strony sceny / Hanna Faryna-Paszkiewicz.- 

Dodruk.- Warszawa : Mando - Wydawnictwo WAM, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobuszewski, Jan (1934-2019) , Aktorzy polscy , Teatr 

polski , Film polski , Kabaret polski , Biografia 

Sygnatura:  WG-791.071A/Z-Kobuszewski J.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Król śmiechu. Natychmiast wywoływał śmiech. Przecież Pan Janeczek z Kabaretu Olgi Lipińskiej, przecież 

Majster, który uczy Jasia, przecież rólki arcydzieła w filmach Stanisława Barei… A jednak prywatnie był 

śmiertelnie poważny. Skąd się brała jego oryginalność? Czy  potrafił  uciec  przed  popularnością?  Czy  miał  inne 

 pasje niż aktorstwo? I jak wyciągał spod nóg wybitnych aktorów dywaniki?  Biografię znakomicie dopełniają 

wspomnienia krewnych oraz bliskich mu artystów. Anna Seniuk opowiada, jak Janek wprowadzał ją na 

warszawskie sceny, a Wiktor Zborowski zdradza, czym brzydkim postraszył go wuj, gdy strzelił gafę przed 

publicznością. Autorka książki, prywatnie siostrzenica aktora, wydobywa sekrety z rodzinnych archiwów. Łamie 

stereotypy, pokazując wuja od nieznanej strony.  

 

 

 67. Kochaj się zdrowo : pierwsza książka o chorobach przenoszonych drogą płciową, 

której nie musisz się wstydzić / Ina Park ; tłumaczenie Agnieszka Nowakowska.- 

Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby przenoszone drogą płciową , Zdrowie fizyczne , 

Życie seksualne , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-616.9 

Nowości:  2021-11 
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O seksie i zdrowiu - bez tabu. Uprawiasz seks? A więc temat chorób przenoszonych drogą płciową dotyczy też 

ciebie. Niezależnie od intensywności życia erotycznego i liczby partnerów prędzej czy później każdy z nas coś 

złapie. Mimo to wokół ZPDP narosło tyle wstydu, że trudno o otwartą i merytoryczną rozmowę. A przecież 

zdrowie nie może być tematem tabu. Ponad 80% aktywnych seksualnie osób złapie wirusa brodawczaka ludzkiego 

HPV. Niemal jedna ósma mieszkańców USA cierpi z powodu wirusa opryszczki. W swojej książce Ina Park, 

lekarka, badaczka, edukatorka seksualna i ekspertka w dziedzinie ZPDP, po ludzku, bez oceny odpowiada na 

pytania, które boimy się zadać ginekologom. Jak powinna pachnieć wagina? Czym są sieci seksualne i jak 

wpływają na ryzyko infekcji? Czy warto się szczepić przeciwko HPV? ZPDP to nie tylko ból, dyskomfort i wstyd. 

Nieleczone infekcje mogą skutkować bezpłodnością, komplikacjami w ciąży, a nawet nowotworami. Co jeśli - 

niczym nieproszeni goście - pojawią się w naszej sypialni? W czasach pseudonauki, mitów i braku rzetelnej 

edukacji seksualnej poszukiwanie wiedzy to wyraz odpowiedzialności za siebie i innych. Dowiedz się, jak kochać 

się zdrowo, i ciesz się seksem bez obaw.  

 

 

68. Komendant : życie Salomona Morela / Anna Malinowska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Agora, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Morel, Salomon (1919-2007) , Obóz pracy Świętochłowice , 

Obozy pracy , Służba więzienna , Ślązacy , Więziennictwo , Żydzi , Górny Śląsk , 

Polska , Świętochłowice (woj. śląskie) , Biografia , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-94(=411.16) 

Nowości:  2021-11 

 

Salomon Morel: Żyd i Polak, ofiara i oprawca… W czasie wojny w bestialski sposób zamordowano jego 

najbliższą rodzinę. Po wojnie on sam został słynącym z okrucieństwa komendantem obozu pracy Zgoda                         

w Świętochłowicach, w którym po upadku III Rzeszy przetrzymywano w strasznych warunkach, głodzono, 

gwałcono i torturowano Ślązaków. Potem był funkcjonariuszem w więzieniu dla młodocianych w Jaworznie, 

gdzie próbowano ich nawracać na jedynie słuszne poglądy polityczne. Jednocześnie Szlomo, pieszczotliwie 

nazywany przez kolegów z partyzantki „wariatem”, był kochanym ojcem rodziny i lubianym, skorym do żartów 

kompanem zabaw. Więc kim tak naprawdę był komendant Morel? Ofiarą, katem, mścicielem, nadgorliwym 

funkcjonariuszem systemu? “Komendant. Życie Salomona Morela” to bezkompromisowa reporterska opowieść 

autorki bestsellerowej „Brunatnej  kołysanki” o  wciąż  za  małoznanej  tragicznej  historii  mieszkańców  Górne-

go Śląska. A także o tym, czy zemsta pozwala wyrównać rachunki krzywd i do czego prowadzi, jeśli jej łańcuch 

nie zostanie przerwany.   

 

 

 69. Kompletna dieta na zdrowy mózg : co jeść, aby uwolnić się od niepokoju, lęku i 

stresu, pokonać stany zapalne, dysbiozę wspomóc nadnercza, odżywiać ciało i umysł 

/ Ali Miller ; [tłumaczenie Magdalena Szewczuk].- Białystok ; Wydawnictwo Vital, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Leczenie dietą , Zdrowe odżywianie , Przepisy kulinarne , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-641.5  

Nowości:  2021-11 
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Eliminacja stanów zapalnych i złagodzenie objawów chorób, w tym chorób jelit, posiłki, które odżywią mózg, 

neuroprzekaźniki przeprogramowane dzięki zdrowemu odżywianiu, równowaga hormonalna, a co za tym idzie – 

mniej stresu i niepokoju. Korzyści wynikające z wprowadzenia diety dla zdrowia mózgu jest o wiele więcej! 

Poznasz je wszystkie dzięki tej publikacji. Autorka opisuje w niej nie tylko założenia diety dla mózgu – których 

podstawą są diety ketogeniczna i niskoglikemiczna – ale również prozapalne pokarmy, które mogą zaburzyć 

mikrobiom jelitowy. Z prostymi quizami sprawdzisz swój stan zdrowia, poznasz listę badań laboratoryjnych                   

i suplementów, które pomogą odżywić ciało i umysł. Odżywiony mózg kluczem do dobrego samopoczucia.  

 

 

 70. Koniec jest zawsze blisko : apokaliptyczne chwile w historii ludzkości : od 

epoki brązu do współczesnych pandemii / Dan Carlin ; przełożył Tomasz Kunz.- 

Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cywilizacja , Katastrofy , Koniec świata , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-93/94 

Nowości:  2021-11 

 

 

Czy któregoś dnia nasza cywilizacja upadnie, a miasta legną w gruzach? Wpływowy podcaster i komentator 

polityczny zaprasza w hardcorową podróż w przeszłość, aby dowiedzieć się, co naprawdę się wydarzyło, co mogło 

się wydarzyć i co nas czeka. Ponad trzy tysiące lat temu tajemnicza wojna zmiotła cywilizację epoki brązu                       

z basenu Morza Śródziemnego. Upadały potężne imperia, a zarazy, klęski żywiołowe oraz głód dziesiątkowały 

ludność. Jaki będzie nasz koniec świata? Czy broń, którą dysponujemy, stanie się w końcu źródłem naszej 

zagłady? Czy prawdopodobny jest regres w zakresie ludzkich możliwości, nauki i technologii? Czy nasz świat 

stanie się ruiną odkopywaną przez przyszłe pokolenia archeologów? Czy człowiek przetrwa? Od czasu 

prehistorycznych katastrof po doświadczenia ery nuklearnej ta kwestia wisi nad ludzkością niczym miecz 

Damoklesa. Uciekając od utartych koncepcji, zaskakując śmiałymi zestawieniami faktów oraz odważnymi 

hipotezami, Dan Carlin sprawił, że badanie historii i snucie futurologicznych prognoz stało się rozrywką nie 

mniejszą niż oglądanie hollywoodzkich superprodukcji czy czytanie światowych mega bestsellerów. Porywająca               

i prowokująca do myślenia wizja. Inspirujące wyzwanie dla naszej wiedzy i wyobraźni.   

 

 

 71. Koszmar arabskich służących / Marcin Margielewski.- Warszawa : Prószyński i 

S-ka - Proszyński Media, copyright 2021. 

(Niewolnicy / Marcin Margielewski ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Ludzie bogaci , Pracownicy domowi , Przemoc 

wobec kobiet , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Reportaż 

Sygnatura:  WG-316.34/.35  

Nowości:  2021-11 

 

 

Zatrważająca i niezwykle emocjonująca opowieść o biednych kobietach, które zostają służącymi w bogatych 

arabskich domach. Pozbawione paszportów, możliwości kontaktowania się z rodziną, zamknięte za murami 

wartych miliony posiadłości, pracują często bez wytchnienia i dni wolnych od pracy. Gwałcone, bite, upokarzane, 

nie mają szans na poskarżenie się na swój los, dopóki nie skończy się ich kontrakt. Po powrocie do swoich krajów 

często wybierają milczenie, bo świat nie chce wierzyć w ich historie. Marcin Margielewski namówił pochodzącą   

z Indonezji Ekę, by opowiedziała wstrząsającą historię swojej mamy i cioci,  które  stały  się  ofiarami  współczes- 
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nego systemu niewolnictwa. To druga - po "Modelkach z Dubaju" - książka z serii "Niewolnicy" opowiadająca             

o ludziach, którzy na Bliskim Wschodzie traktowani są jak zwykły towar. 

 

 

 72. Kotański : bóg, ojciec, konfrontacja : opowieść o legendarnym twórcy Monaru / 

Anna Kamińska.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kotański, Marek (1942-2002) , Ruch Wychodzenia z 

Bezdomności Markot , Stowarzyszenie "MONAR" , Działacze społeczni , 

Psycholodzy , Psychoterapeuci , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052A/Z-Kotański M.  

Nowości:  2021-11 

 

 

Kotan Superstar. Poruszający, mocny i pierwszy tak wielowymiarowy portret Marka Kotańskiego – człowieka, 

który poświęcił wszystko dla tych, których nikt inny nie dostrzegał. Przełom lat 60 i 70 XX wieku. Oficjalnie 

problem narkotykowy w PRL-u nie istnieje. W rzeczywistości coraz więcej młodych ludzi sięga po morfinę, czy 

pierwszą polską amfetaminę, odurza się, biorąc leki i wąchając kleje. Początkujący psycholog, Marek Kotański, 

problem zauważa i zaczyna działać. Odważnie, z uporem i bez kompromisów. Traktowany przez swoje pacjentki                  

i pacjentów jak ojciec, a potem bóg, dzięki empatii, pasji i niezrównanej intuicji pozwala im powrócić do 

normalnego życia. Wielu krytykuje jego metody i mówi o nim „kontrowersyjny”, dla innych to „genialny 

terapeuta”. Z potencjałem do bycia gwiazdą, będzie porywać tłumy w ogólnopolskich akcjach. Pełen sprzeczności, 

domagający się od innych nieustającej uwagi, uwielbienia i akceptacji. Otrzymujący mnóstwo dowodów miłości              

i pogrążony w samotności. Kotański. Bóg Ojciec. Konfrontacja to pierwsza biografia pióra Anny Kamińskiej 

poświęcona mężczyźnie. Barwna, wstrząsająca i dociekliwa. Przedstawiająca nie tylko powstawanie legendy 

Marka Kotańskiego oczami jego pierwszych pacjentów, współpracowników czy rodziny, ale też historię Monaru, 

polskiej służby zdrowia i (nie)radzenia sobie przez państwo z osobami dotkniętymi problemem narkotykowym, 

alkoholizmem czy bezdomnością. Książka ukazująca jak wiele jeszcze mamy do przepracowania, by stać się 

społeczeństwem wolnym od dyskryminacji, hipokryzji czy nietolerancji. I znieczulicy.  

 

 

73. Krwawy rzeźnik / Peter Conradi ; przełożyła Joanna Grabarek.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2021. 

(Filia na Faktach) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Čikatilo, Andrej Romanovič (1936-1994) , Przestępcy 

seksualni , Seryjni zabójcy , Rosja , Ukraina , ZSRR , Biografia 

Sygnatura:  WG-343  

Nowości:  2021-11 

 

Historia Andrieja Czikatiły, jednego z najbardziej okrutnych seryjnych morderców XX wieku. Zanim radziecki 

seryjny morderca Andriej Czikatiło został postawiony przed sądem w 1992 roku, zabił ponad 50 kobiet, dzieci                   

i nastolatków, często wykorzystując seksualnie swoje ofiary i zostawiając ich ciała potwornie okaleczone. Na 

podstawie własnych wywiadów i zapisów z przebiegu rozprawy Peter Conradi - dziennikarz i redaktor 

londyńskiego „Sunday Times” - opowiada, jak ojciec, mąż i dziadek, były nauczyciel, mordował przez 12 lat, tuż 

pod nosem milicji. Conradi zagłębia się w życie jednego z najbardziej przerażających seryjnych morderców. 

Detektywi moskiewskiej milicji opowiadają o szaleńczym pościgu za potworem w ludzkiej skórze. Było to 

śledztwo z wieloma ślepymi zaułkami, zanim zakrojona na szeroką skalę tajna akcja umożliwiła ujęcie Czikatiły. 

„Krwawy rzeźnik” to przyprawiające o dreszcze wejrzenie w obłąkany umysł potwora. Wyczerpujący i szokujący 

zapis prawdziwych zbrodni jednego z najniebezpieczniejszych morderców xx wieku oraz historia prób jego ujęcia.  
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74. Kryminalny Wrocław / Iza Michalewicz.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - 

Grupa Wydawnicza Foksal], 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Patologia społeczna , Śledztwo i dochodzenie , Zabójcy , 

Zabójstwo , Polska , Wrocław (woj. dolnośląskie) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343  

Nowości:  2021-11 

 

 

Każde miasto ma własną, mroczną historię. Każde było scenerią głośnych zabójstw, które żyją w pamięci i wciąż 

wywołują emocje. Ballady morderców. Wrocław to pierwsza z cyklu „true crime” - kryminalnych biografii miast. 

Głośne zabójstwo miss Polski Agnieszki Kotlarskiej zamordowanej przez jej psychofana, najsłynniejszy chyba 

proces poszlakowy w Polsce – czyli sprawa Krystiana Bali, autora książki „Amok”, który zabił domniemanego 

kochanka swojej żony, sprawa Krzysztofa G. seryjnego zabójcy, nazywanego „Skorpionem”, który ma na 

sumieniu 5 osób, czy wreszcie historia Agaty M. lekarki pogotowia ratunkowego, która zamordowała żonę 

swojego kochanka – te i inne sprawy Iza Michalewicz przedstawia z właściwą sobie dociekliwością jednej                      

z najlepszych reporterek i reporterów śledczych w Polsce.  

 

 75. Krzysztof Krawczyk : życie jak wino / Andrzej Kosmala.- Warszawa : 

Wydawnictwo Świat Książki, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Krawczyk, Krzysztof (1946-2021) , Piosenkarze polscy , 

Muzyka rozrywkowa polska , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-78.071A/Z-Krawczyk K.  

Nowości:  2021-11 

"Życie jak wino" uzupełniona, oficjalna autobiografia Krzysztofa Krawczyka, opowieść na dwa głosy: artysty oraz 

menedżera - Andrzeja Kosmali. Całe życie wielkiego piosenkarza aż po jego ostatnie dni. Tylko w tej książce 

przeczytacie o niespotykanej męskiej przyjaźni, dowiecie się, jak wyglądały kulizy sławy i barwne życie 

Krzysztofa Krawczyka, a także zapoznacie się z anegdotami i wcześniej nieznanymi faktami. Całość dopełniona 

wypowiedziami współpracowników artysty i jego najbliższych przyjaciół.  

 

 

 76. Kto fałszuje Jezusa? : odpowiedź na oskarżenia współczesnych ateistów / Paweł 

Lisicki.- Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jezus Chrystus , Kościół katolicki , Ateizm , Chrystologia , 

Ideologia , Katolicyzm , Konflikt religijny , Racjonalizm , Religia , Apologia , 

Polemika religijna 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2021-11 

 

Samozwańczy, antykatoliccy zbawcy świata zrobią wszystko, by zniszczyć Kościół. Jak się temu przeciwstawić? 

Jak rozpoznać fałszywych proroków promujących nowego Boga, którym jest tylko ludzki rozum? Jak zdemas-

kować tych, którzy  w  imię  walki  o  powierzchowną  prawdę,  niszczą  Tradycję  i  chrześcijańskie  dziedzictwo?  
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I dlaczego komuś tak bardzo zależy na tym, by zabrać Kościołowi Jezusa? Paweł Lisicki wyrusza w prawdziwe 

śledztwo, które demaskuje fałszywe ideologie niszczące Kościół katolicki, również od wewnątrz, oraz krzywdzące 

stereotypy, które są masowo powielone przez światowe media. Uważnie przygląda się tezom głoszonym przez 

czołowych krytyków chrześcijaństwa, misjonarzy ateizmu m.in Davida Randa czy Richarda Dawkinsa i ukazuje 

kryjące się w nich fundamentalne błędy i pułapki rozumowania. Dogrzebuje się także do korzeni antychrześci-

jańskich tez, które znajduje w XVII wiecznej Hadze. Ta książka to prawdziwy oręż na wroga, który pod maską 

pięknych i wzniosłych idei, kryje oblicze prawdziwego demona.  

 

 

77. Kto zabił Iwonę Wieczorek? / Janusz Szostak.- Sochaczew : Milenium Media, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wieczorek, Iwona , Osoby zaginione , Gdańsk (woj. 

pomorskie) , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2021-11 

 

 

„Kto zabił Iwonę Wieczorek?” - to druga  książka Janusza Szostaka o najgłośniejszym zaginięciu w Polsce. 

Dziennikarz od lat prowadzi wnikliwe śledztwo odsłaniając nieznane, niekiedy szokujące wątki tej tragicznej 

historii oraz prowadzi poszukiwania zaginionej 19-latki. W pierwszym książkowym reportażu „Co się stało                   

z Iwoną Wieczorek” autor zamknął wyniki swojego śledztwa dziennikarskiego jesienią 2018 roku. Od tego czasu 

w tej sprawie pojawiły się nowe, zaskakujące  kwestie, fakty oraz wątki, które Szostak ujawnia po raz pierwszy                

w tej książce. Między innymi wskazuje tropy, które prowadzą do morderców 19-latki. Autor zdradza również, kto 

i dlaczego chroni sprawców i kto od początku wiedział o tym, co stało się z młodą gdańszczanką. Wyjaśnia, 

dlaczego ta zbrodnia jest tak trudna do wyjaśnienia i komu zależy, byśmy nigdy nie poznali prawdy. Jednak, jak 

twierdzi Szostak, ta mroczna historia zmierza do finału, który zaskoczy wiele osób. Także czytelników tej książki, 

i to już od pierwszych jej stron. 

 

 

 78. Kwantowa rzeczywistość / Jim Baggott ; przełożyli Urszula i Mariusz 

Seweryńscy.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2021. 

(Na Ścieżkach Nauki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Funkcje falowe , Interpretacje mechaniki kwantowej , 

Mechanika kwantowa , Pomiar kwantowy , Prawdopodobieństwo kwantowe , 

Rzeczywistość , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-53 

Nowości:  2021-11 

 

Książka Jima Baggotta to uwzględniające najnowsze naukowe osiągnięcia kompendium opisujące nasz obecny 

sposób pojmowania teorii kwantowej. A także całą długą drogę, jaką do takiej właśnie interpretacji doszliśmy, 

starając się znaleźć odpowiedzi na pytania o to, co właściwie teoria kwantowa mówi nam o rzeczywistości. Czy 

świadomość ma wpływ na wynik naukowego eksperymentu? Czy funkcja falowa istnieje naprawdę, czy jedynie 

opisuje prawdopodobieństwo? A jeśli jest czymś rzeczywistym to czy w chwili, gdy otwieramy pudełko                         

z nieszczęsnym kotem, dochodzi do jej kolapsu, czy rozgałęzienia, wskutek którego powstaje kolejny wszech-

świat? Wszystkich, którzy zadawali sobie kiedykolwiek podobne pytania, autor zachęca, by wraz z nim przyjrzeli 

się fascynującej grze - grze teorii, która prowadzi do pełniejszego zrozumienia natury świata.  
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 79. Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu / tłumaczenie Patrycja Jabłońska ; 

opracowała Anna Popławska ; [ilustracje Jolanta Adamus Ludwikowska].- Wydanie 

2. zaktualizowane.- Kraków : Wydawnictwo Greg, copyright 2020. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Franciszek z Asyżu (święty ; 1181?-1226) , Język polski 

(przedmiot szkolny) , Legendy i podania , Literatura włoska , Święci i błogosławieni , 

Włochy , Legendy i podania , Lektura z opracowaniem 

Sygnatura:  WG-27-36 

Nowości:  2021-11 

 

Święty Franciszek żył w XII wieku i choć z dzisiejszej perspektywy czasy te wydają się bardzo odległe, 

świadectwo, jakie przekazuje poprzez swoje życie, jest wciąż aktualne. Ten zbiór opowiadań przedstawia życie 

świętego i jego uczniów, przekazując idee franciszkanizmu: miłości, życia w ubóstwie, niesienie pomocy innym, 

pochwały świata i radości. Franciszek w swoim życiu wracał do słów Chrystusa: Jeśli chcesz być doskonały, idź, 

sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim i chodź za mną. Warto zapoznać się z życiem świętego Franciszka                

i spróbować czerpać radość z życia, świata i tego, co niesie los. Książka zawiera pełen tekst lektury. Na końcu 

książki zamieszczono opracowanie, w którym znajduje się bardzo szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, 

ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie zawiera ponadto plan wydarzeń, wnikliwie 

wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.  

 

 80. Lecę : piloci mi to powiedzieli / Jan Pelczar.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 

2021. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lotnictwo cywilne , Lotnicy , Samoloty pasażerskie , Polska , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-657 

Nowości:  2021-11 

 

Wzbijają się w chmury, żeby poczuć wolność, spełnić pasje, żyć na własnych zasadach. Co kilka dni nowa 

lokalizacja, tropikalne wakacje i duże pieniądze. Czy tak wygląda życie pilotów i pilotek? Jan Pelczar spisał 

opowieści o wielkich marzeniach i niezwykłych doświadczeniach, ale też o nieustających zmaganiach z postę-

pującą automatyzacją, niewystarczającym przeszkoleniu na wypadek sytuacji kryzysowych i tęsknocie za rodziną. 

Piloci i pilotki rozkładają na czynniki pierwsze przebieg znanych katastrof lotniczych, próbując wytłumaczyć ich 

przyczyny, odnoszą się do zarzutów o zatruwaniu środowiska przez przemysł lotniczy i opisują zagrożenia dla 

zdrowia, które wywołuje praca w przestworzach. Pozwalają też zajrzeć za drzwi zamkniętego kokpitu i zdradzają, 

co robią w czasie wielogodzinnych lotów. Wreszcie – opowiadają o wyzwaniach, jakie stoją przed przewoźnikami 

w rzeczywistości, która czeka nas po pandemii. Reportaż "Lecę" to świadectwo wielkiej pasji, ale też wielo-

wątkowa opowieść o tajemnicach i ciemnych stronach tego zawodu. Jesteście gotowi na tę historię? Zatem 

zapinamy pasy i życzymy udanego lotu!  
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81. Likwidatorzy Czarnobyla : nieznane historie / Paweł Sekuła.- Wydanie 1. - dodruk 

(Wielkie Litery)- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021. 

(Wielkie Litery.pl) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Katastrofa jądrowa w Czarnobylu (1986) , Działania specjalne 

(wojsko) , Żołnierze , Czarnobyl (Ukraina, obw. kijowski, rej. iwankowski) , 

Antologia , Pamiętniki i wspomnienia , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-621.3  

Nowości:  2021-11 

 

Książka jest zapisem relacji ustnych tzw. likwidatorów Czarnobyla i ich rodzin. Przedstawia dramatyczne 

doświadczenia żołnierzy z republik bałtyckich związane z działaniami podejmowanymi w rejonie katastrofy                  

w latach 1986-1988. Autor przybliża społeczność likwidatorów, warunki bytowe i życie codzienne w czarno-

bylskiej zonie. Kolejne rozdziały są wiernym odtworzeniem osobistych przeżyć, odczuć i przemyśleń likwi-

datorów począwszy od wezwania na miejsce tragedii, poprzez pracę w cieniu czarnobylskiego reaktora, aż po 

zmaganie się z codzienną rzeczywistością ZSRS po powrocie do domu i heroiczną walkę o odzyskanie zdrowia. 

Przekazy świadków poprzedzone są zarysem historii mobilizacji i udziału łotewskich oraz estońskich obywateli 

ZSRS w usuwaniu skutków katastrofy jądrowej. Zaprezentowane zostały także poszczególne etapy akcji 

dekontaminacyjnej na obszarze Ukrainy i Białorusi. "Likwidatorzy Czarnobyla" to pierwsza w Polsce i na świecie 

publikacja podejmująca temat buntu (lato 1986 roku) uczestników likwidacji skutków katastrofy w Czarnobylu. 

Czytelnik pozna nigdy wcześniej niepublikowane materiały archiwalne, prasowe oraz fotograficzne, w tym 

wykonane w czarnobylskiej zonie.  

 

 

 82. Łagodna dyscyplina : jak wychować samodzielne, empatyczne i szczęśliwe dzieci 

/ Sarah Ockwell-Smith ; przekład Monika Malcherek.- Warszawa : Laurum - MT 

Biznes, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Metody wychowawcze , Postawy rodzicielskie , 

Rozwój psychospołeczny , Trudności wychowawcze , Wychowanie w rodzinie , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-37.015.3 

Nowości:  2021-11 

 

  

W jaki sposób szacunek, empatia i mądre wyznaczanie granic pomagają wychowywać uważne, samodzielne                   

i szczęśliwe dzieci. Sarah Ockwell-Smith obala wiele mitów, które  nagromadziły  się  wokół  kar i  motywowania  

dzieci, i proponuje alternatywne, efektywne podejście, u którego podstaw leży szacunek do dziecka. Nie należy 

jednak mylić go z rozpieszczaniem czy ignorowaniem niepożądanych zachowań - w centrum jej metody leżą 

zrozumienie i realistyczne oczekiwania względem dzieci, a także właściwe reagowanie na złe zachowanie. 

Proponowana łagodna dyscyplina skupia się na nauczaniu i uczeniu się zamiast na karach i nagrodach.  

83. Mądrość mnicha : czego nauczyło mnie życie w leśnym klasztorze / Björn 

Natthiko Lindeblad, Caroline Bankler, Navid Modiri ; przełożyła Karolina 

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

 

Hasła przedmiotowe:  Lindeblad, Björn Natthiko , Duchowość buddyjska , 

Ekonomiści , Medytacja , Mnisi , Przemiana duchowa , Radzenie sobie ze stresem , 

Tybet (Chiny ; region autonomiczny) , Autobiografia , Poradnik 

Sygnatura:  WG-24  

Nowości:  2021-11 
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Bez seksu, bez masturbacji, bez pieniędzy, bez alkoholu, bez rodziny i bez wygód współczesnego świata. I co 

najważniejsze – na własne życzenie. Bjorn Natthiko Lindeblad przez 17 lat mieszkał w tajskiej dżungli, gdzie 

prowadził życie buddyjskiego mnicha. Wyjechał u szczytu kariery w wieku 30 lat, powrócił tuż przed 

pięćdziesiątką schorowany i mocno zagubiony we współczesności. To, co trzymało go przy życiu, to buddyjskie 

lekcje, które pobierał przez lata życia w dżungli. „I may be wrong” to autobiografia mnicha zebrana w formie 

krótkich anegdot i życiowych lekcji, które pozwalają być bardziej „tu i teraz” w pędzącym świecie.  

 

 

 84. Meghan i Harry : prawdziwa historia / Lady Colin Campbell ; przełożyła Edyta 

Świerczyńska.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Henryk (książę Walii ; 1984- ) , Meghan (księżna Sussex ; 

1981- ) , Arystokracja , Książęta i księżne , Wielka Brytania , Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052A/Z-Henryk (książę Walii)  

Nowości:  2021-11 

 

 

Związek brata następcy brytyjskiego tronu z charyzmatyczną hollywoodzką aktorką od początku wzbudzał skrajne 

emocje. Dzieliło ich wszystko - pochodzenie, kolor skóry, tradycje i status społeczny. Połączyła wielka miłość, dla 

której oboje byli w stanie stawić czoła całemu światu. Co tak naprawdę doprowadziło do kontrowersyjnego 

usunięcia się księcia Harry'ego i Meghan w cień? Jakie cele przyświecają tej młodej ambitnej parze? Znawczyni 

brytyjskiego dworu - lady Colin Campbell - wprowadza czytelników za kulisy sprawy. Przypomina fascynującą 

historię rodziny królewskiej i kreśli głębokie portrety psychologiczne głównych bohaterów. Dzięki rozmowom                

z krewnymi, dworzanami oraz przyjaciółmi pary po obu stronach Atlantyku przedstawia tło najbardziej emocjo-

nującego wydarzenia od czasu abdykacji króla Edwarda VIII. Obnaża funkcjonowanie monarchii i wyjaśnia, na 

jakich warunkach Harry i Meghan chcieliby zbudować swoją przyszłość.  

 

 

 85. Mgła mózgowa : skuteczny program na radykalną poprawę koncentracji i 

wzmocnienie pamięci / Mike Dow ; [tłumaczenie Renata Czernik].- Białystok : 

Wydawnictwo Vital, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mózg , Pamięć , Trening umysłu , Zdrowe odżywianie , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-616.8  

Nowości:  2021-11 

 

 

Cierpisz na problemy z koncentracją? Często jesteś rozkojarzony? Masz trudności z zapamiętywaniem nowych 

informacji? To mogą być pierwsze objawy mgły mózgowej – choroby, z którą zmaga się coraz więcej ludzi! Jej 

przyczyn upatruje się w niezdrowym trybie życia, depresji czy COVID-19. Autor stworzył prosty 21-dniowy 

program, który pomoże ci wyeliminować mgłę mózgową i przywrócić zdrowie mózgu. Jego sekret tkwi                         

w przywróceniu równowagi najważniejszych hormonów w mózgu: dopaminy, serotoniny i kortyzolu. Pomogą ci 

w tym prawidłowa dieta dla mózgu, proste gry i wskazówki, jak ćwiczyć mózg, by poprawić pamięć i koncen-

trację. Dowiesz się, jak efektywnie odpoczywać i odkryjesz zalety medytacji. Tylko 21 dni do sprawnego mózgu!  
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 86. Mikrobiom : najmniejsze organizmy, które rządzą światem / Ed Yong ; 

tłumaczenie Magdalena Rabsztyn-Anioł.- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, 2018. 

(Seria #Nauka) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mikrobiom , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-579 

Nowości:  2021-11 

 

Ed Yong w pełen humoru i barwnych porównań sposób pozwala nam zajrzeć do niesamowitego świata 

mikrobiomu i udowadnia, jak wielkie jest jego znaczenie dla życia na Ziemi. Mikroorganizmy trawią nasze 

jedzenie, uczą nasze układy odpornościowe, jak walczyć z infekcjami, a nawet potrafią wpływać na nasze 

zachowanie. Nowatorskie terapie, oparte na tworzeniu „żywych leków”, mogą pomóc w walce z wieloma choro-

bami. Zwierzęta dzięki symbiozie z mikrobiotą zyskują z kolei nadzwyczajne zdolności. Płaziniec Paracatenula 

potrafi nawet odtworzyć swoją uciętą głowę. Autor odsłania przed nami kulisy najnowszych badań nad 

mikrobiomem i przywołuje korowód barwnych postaci - naukowców dawnych i współczesnych, którzy bez reszty 

poświęcili się odkrywaniu sekretów najmniejszych i najstarszych mieszkańców naszej planety. Ta pasjonująca 

książka pokaże Wam zaskakującą prawdę - razem z zasiedlającymi nasze ciała milionami mikroskopijnych 

organizmów stanowimy nierozłączną całość!  

 

 

 87. Mikrobiom skóry : przewodnik po świecie naturalnej i zrównoważonej 

pielęgnacji skóry / Alain Géloën, Alexandra Raillan ; tłumaczenie Aleksandra 

Weksej.- Kraków : Znak Koncept - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Higiena , Skóra (anatomia) , Poradniki 

Sygnatura:  WG-611 

Nowości:  2021-11 

 

 

Twoja skóra jest domem dla milionów dobroczynnych mikroorganizmów, które pomagają zachować jej zdrowie, 

młodość i naturalną barierę ochronną. W codziennej pielęgnacji łatwo zapomnieć, jak dbać o swój unikalny 

mikrobiom. Im zdrowszy mikrobiom skóry, tym piękniejsza, zdrowsza i lepiej nawilżona cera. Kiedy pojawiają 

się przebarwienia, podrażnienia i inne problemy skórne, szukasz skutecznych, lecz często skomplikowanych 

rozwiązań. Tymczasem dbanie o cerę i jej zdrowie jest prostsze, niż myślisz. Zapomnij o niezliczonych ilościach 

kremów, toników i innych wynalazków kosmetycznego marketingu. Ten francuski poradnik pomoże ci zrobić 

pierwszy krok na drodze do zmiany w twojej kosmetyczce i pozbycia się z niej parabenów, SLS-ów i produktów 

ropopochodnych, które serwujesz swojemu mikrobiomowi pod pozorem pielęgnacji. Dowiedz się: • jak działa 

twój mikrobiom i jak o niego dbać, • czym jest kosmebiotyka i co może ci zaoferować, • które olejki eteryczne 

pomogą uleczyć skórę, • czym są postbiotyki i jak stosować je z pożytkiem dla swojej cery. Badania udowadniają, 

że wszystko, czego potrzebujesz, natura daje ci za darmo. Wystarczy tylko odpowiednio wykorzystać te dary                  

i zmienić podejście do codziennej pielęgnacji. Skóra wie najlepiej! „Fantastyczny świat mniejszych, ale 

liczniejszych! Poznaj mikroorganizmy, które pomagają w zachowaniu zdrowia i harmonii twojej skóry, i zadbaj            

o nie”.  
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 88. Miód : odżywia, leczy, pielęgnuje / Renate Frank ; [tłumaczenie Tomasz 

Kozłowski].- Wydanie 3.- Warszawa : Wydawnictwo RM, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miód , Kucharstwo , Poradnik , Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-636/638 

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Znaczenie miodu - od starożytności do czasów współczesnych ; Miód produktem naturalnym ; Substancje ważne  

z punktu widzenia fizjologii żywienia ; Miód dobry w każdym wieku ; Miód jako wypróbowany domowy artykuł 

spożywczy ; Wykorzystanie miodu w kuchni. Tę książkę polecamy nie tylko pszczelarzom, ale także tym 

wszystkim, którzy chcą wiedzieć więcej na temat miodu i jego właściwości zdrowotnych.  Miód – któż nie lubi 

tego przysmaku? Każdy wie, że jest on produktem niezwykle wartościowym, stosowanym w kuchni i kosmetyce. 

Wszystko, co chcesz wiedzieć o miodzie, zajdziesz w tej książce. Są tu informacje na temat powstawania miodu, 

jego składu, wartości odżywczych i pielęgnacyjnych oraz zalet zdrowotnych, a także prawidłowego przecho-

wywania i możliwości spożycia. Książka zawiera również przepisy na potrawy z dodatkiem miodu: dania główne, 

ciasta, desery, napoje dla dorosłych oraz dla dzieci. W książce omówiono m.in. zagadnienia: jak powstaje miód, 

składniki miodu i ich znaczenie dla przemiany materii człowieka, wszystko o zastosowaniu miodu w zdrowym 

żywieniu oraz profilaktyczne i terapeutyczne znaczenie miodu.  

 

 

 89. Misa Mocy. 2, Dieta eliminacyjna i dla alergików / Ewa Ługowska.- Kraków : 

Znak Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alergia pokarmowa , Dietetyka , Potrawy dietetyczne , 

Kuchnia wegańska , Zdrowe odżywianie , Książka kucharska , Poradnik , Publikacja 

bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-641.5 

Nowości:  2021-11 

 

Alergie i nietolerancje pokarmowe często brzmią jak wyrok. Koniec ze spontaniczną pizzą na mieście, ze słodkimi 

guilty pleasures czy  z  ukochanymi  smakami  dzieciństwa.  Na  szczęście  dieta  eliminacyjna  kryje  też  w  sobie  

zaskakującą obfitość połączeń, przepisów i produktów. Wiem, bo sama ją odkryłam – a teraz chętnie dzielę się 

swoimi kulinarnymi doświadczeniami. Chrupiący i wyrośnięty chleb na zakwasie bez glutenu, rozpływający się   

w ustach sernik z nerkowców, kruche babeczki z budyniem i owocami, kluski śląskie z roślinnymi skwarkami czy 

idealne wegańskie kotlety – możliwościom nie ma końca! Jeśli szukasz praktycznych porad popartych doświad-

czeniem oraz prostych i pysznych przepisów na potrawy bez nabiału, jaj, mięsa i glutenu, to książka właśnie dla 

ciebie. Książka o życiu usłanym „bezami”. Ewa   

 

 90. Mitologia : wierzenia Greków i Rzymian / Barbara Ludwiczak ; opracowały 

Anna Popławska, Lucyna Szary ; [dobór ilustracji Norbert Kraft].- Wydanie 3. 

poprawione.- Kraków : Wydawnictwo Greg, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludwiczak, Barbara. Mitologia : wierzenia Greków i 

Rzymian , Język polski (przedmiot szkolny) , Mitologia grecka , Mitologia rzymska , 

Lektura z opracowaniem 
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Sygnatura:  WG-2-264 

Nowości:  2021-11 

 

W niezwykłym świecie mitycznej Hellady wszystko może się zdarzyć. Bogowie walczą o władzę, Prometeusz 

stwarza człowieka i opiekuje się nim, po lasach pląsają nimfy, w czeluściach Etny Hefajstos wykuwa misterną 

biżuterię i straszliwą broń. Współistnieją miłość i nienawiść, trwa rywalizacja o to, kto potężniejszy, silniejszy, 

bardziej mężny; piękniejszy, mądrzejszy. Herosi staczają walki z potworami, piękne kobiety rywalizują o kochan-

ków. A nad wszystkim czuwają straszliwe mojry, które wyznaczają każdemu jego los, odmierzają każdą chwilę,            

a potem jednym cięciem przecinają nić życia.  

 

 

 91. Modopolis : dlaczego to, co nosimy, ma znaczenie / Dana Thomas ; przełożyła 

Hanna Pasierska.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Moda , Offshoring , Przedsiębiorstwo produkcyjne , Przemysł 

odzieżowy , Społeczeństwo konsumpcyjne , Wyzysk , Reportaż 

Sygnatura:  WG-687 

Nowości:  2021-11 

 

 

Fascynująca lektura dla każdego, kto nosi ubrania. „Library Journal” Ogromne źródło wiedzy o skutkach szybkiej 

mody. „Reader’s Digest” Nie musisz wyrzekać się wszystkiego, co lubisz, żeby zadbać o planetę! Czy zasta-

nawialiśmy się kiedyś, kto i jak zrobił nasze ubrania? I dlaczego wyrzucamy je po kilku zaledwie użyciach?                 

W ciągu roku od produkcji ponad połowa wszystkich ubrań ląduje na składowiskach odpadów albo jest palona. 

Przemysł odzieżowy zajmuje drugie miejsce (po koncernach naftowych) w rankingu branż najbardziej 

zanieczyszczających środowisko. W okolicach chińskich i indyjskich miasteczek, w których produkuje się dżinsy, 

wymarło życie w pobliskich wodach, zachorowalność na tajemnicze choroby płuc oraz skóry drastycznie wzrosła  

i przychodzi na świat więcej dzieci z wadami wrodzonymi. Czy myślimy o tym wszystkim, gdy widzimy kolejne 

superokazje w popularnych sieciówkach i kupujemy na przecenach? Doświadczona amerykańska dziennikarka 

Dana Thomas demaskuje i analizuje prawdziwą cenę fast fashion oraz jej estetyczne, ekonomiczne, społeczne              

i ekologiczne konsekwencje. Proponuje też alternatywne sposoby na kompletowanie garderoby i pozostanie 

modnym – przedstawia firmy, które są eko i respektują zasady sprawiedliwego handlu; pisze o wypożyczalniach 

strojów i właściwym dbaniu o ubrania. Lektura tej książki odświeża i porządkuje nie tylko szafy, ale i głowy. 

Danie Thomas udało się zwrócić uwagę na główne  problemy  przemysłu  o  wartości 2,4 biliona  dolarów  rocznie  

w sposób, który zaangażuje nie tylko modę, ale także osoby zainteresowane ekonomią, prawami człowieka i poli-

tyką klimatyczną. „New York Times Book Review”  

 

 

 92. Monte Cassino / Melchior Wańkowicz ; [wstęp Adriana Kretkowska].- Pełne 

wydanie bez skrótów.- Kraków : Wydawnictwo Greg, 2020. 

(Lektury Grega) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wańkowicz, Melchior (1892-1974). Bitwa o Monte Cassino 

, 2 Korpus Polski (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) , Bitwa o Monte Cassino 

(1944) , Reportaż , Monte Cassino (Włochy ; góra) , Reportaż , Lektura z 

opracowaniem 

Sygnatura:  WG-94(100)"1939/1945"::355.4 

Nowości:  2021-11 
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Przedstawiamy jedno z największych dzieł w historii polskiego reportażu - "Monte Cassino" Melchiora 

Wańkowicza, będące wiernym i szczegółowym zapisem wydarzeń bitwy o Monte Cassino, która miała miejsce             

w trakcie II wojny światowej, w 1944 r., i była jednym z najważniejszych osiągnięć polskiej wojskowości.  

Reportaż zapoznaje czytelnika z przebiegiem zmagań, prezentuje sylwetki polskich żołnierzy od generałów po 

szerego-wców, opisując zarówno momenty bohaterstwa, jak i trudną codzienność, chwile zwątpienia, strachu                

i grozy, jaka towarzyszy walczącym na polu bitwy. Nie stroni też od poruszania trudnych tematów, związanych             

z kontekstem politycznym i sytuacją Polski podczas II wojny światowej. Całość tworzy jedną z najbardziej 

monumentalnych i zapadających w pamięć wizji polskich zmagań wojennych w polskiej literaturze.  Teraz po raz 

pierwszy reportaż dostępny z naukowym omówieniem, ułatwiającym pełne zrozumienie kontekstu historycznego, 

społecznego i politycznego bitwy, a także prześledzenie jej przebiegu i zapoznanie się z najważniejszymi 

postaciami. Jest to wydanie kompletne, bez cięć w treści, bez zmian wprowadzonych przez cenzurę okresu PRL.  

 

 

 93. Morderstwa znad Wisły : tajemnicze i nierozwikłane polskie sprawy kryminalne 

/ Jarosław Molenda.- Poznań : Wydawnictwo Replika, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zabójstwo , Śledztwo i dochodzenie , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Polskie Milczenie owiec. Po dokładniejszym zbadaniu znaleziska okazało się, że to nie śruba barki zmieliła                   

i oskórowała ciało. Polska Tragedia na przełęczy Diatłowa. Zdarza się, że malownicze górskie trasy kryją mroczne 

tajemnice, stając się niemym świadkiem okrutnych zdarzeń… Polski Kuba Rozpruwacz. Kobiety mordował tym, 

co miał pod ręką: śrubokrętem, butelką, szprychą. Wszystkie te sprawy łączy nieznany motyw, ludzka potworność 

oraz bezradność organów ścigania i sprawiedliwości. Czy istnieje zbrodnia doskonała? Jak sytuacja polityczna 

wpływa na przebieg śledztwa? Dlaczego policyjne procedury czasami zawodzą? Oto zbiór najgłośniejszych, 

niewyjaśnionych spraw kryminalnych, zarysowany na tle zmieniającej się przez dekady polskiej rzeczywistości. 

Część z nich to zbrodnie, które na zawsze pozostaną w zakurzonych archiwach, a ich sprawcy nigdy nie 

odpowiedzą za swoje czyny. Niektóre - mimo że znalazły swój finał na salach sądowych - niosą za sobą więcej 

pytań niż odpowiedzi.  

 

 

 94. Mroczne archiwa : śledztwo w poszukiwaniu książek oprawionych w ludzką 

skórę / Megan Rosenbloom ; tłumaczenie Agnieszka Sobolewska.- Kraków : Znak 

Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anatomia człowieka , Bibliotekarze , Garbarnia , 

Introligatorstwo , Lekarze , Oprawy książkowe , Skóry , Zbiory biblioteczne , Zbiory 

muzealne , Stany Zjednoczone (USA) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-66/69 

Nowości:  2021-11 

 

Choć trudno w to uwierzyć, w zbiorach wielu szacownych bibliotek świata znaleźć można KSIĄŻKI 

OPRAWIONE W LUDZKĄ SKÓRĘ. Megan Rosenbloom postanowiła się dowiedzieć, skąd wzięły się te 

eksponaty i jaka jest ich historia – zaczęła badania nad bibliopegią antropodermiczną. Jej śledztwo otwiera przed 

nami MROCZNE ARCHIWA dziejów medycyny, zbrodni i kolekcjonerstwa. Co kierowało doktorem Houghem, 

że zdecydował się oprawić w skórę swojej pacjentki aż trzy traktaty  medyczne?  Kim  był  George  Walton,  który  
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polecił, aby jego własna skóra posłużyła za oprawę jego wspomnień (w dwóch egzemplarzach)? Czy w rewolu-

cyjnej Francji naprawdę działała garbarnia ludzkiej skóry? I jak zmierzyć się z prawdą o makabrycznych 

eksponatach na półkach – czy powinniśmy wyprawić pogrzeb tak oprawionym książkom? Choć przedmioty 

wykonane z ludzkiej skóry kojarzą nam się przede wszystkim z nazistowskimi zbrodniarzami, tak naprawdę mają 

więcej wspólnego z wiktoriańskimi chirurgami i ich badaniami anatomicznymi. Oprawione w ludzką skórę tomy 

to MROCZNE DZIEDZICTWO ROZWOJU WIEDZY MEDYCZNEJ, z której do dziś wszyscy korzystamy,                  

i etyki w nauce. Aby je pokazać, Megan Rosenbloom zabiera nas w podróż po świecie nauki i zbrodni – od 

najwspanialszych muzeów i bibliotek przez laboratoria naukowców do cuchnących garbarni i salonów tatuażu. 

 

 

 95. Mury : historia cywilizacji / David Frye ; przełożyła Hanna Pustuła-Lewicka.- 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cywilizacja , Granice , Struktura funkcjonalno-przestrzenna , 

Konflikt , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-93/94  

Nowości:  2021-11 

 

 

Przez tysiące lat ludzie budowali mury i atakowali je, podziwiali je i się przeciw nim buntowali. Wielkie Mury 

wyrosły niemal na każdym kontynencie, w Persji, Rzymie, Chinach, Ameryce Środkowej i nie tylko. Towarzy-

szyły powstawaniu miast, narodów i imperiów. A jednak rzadko pojawiają się w podręcznikach historii. David 

Frye odkrywa historię murów tych starożytnych i tych całkiem współczesnych, i zadaje pytania, które są zarówno 

intrygujące, jak i głębokie. Czy mury umożliwiły rozwój cywilizacji? Czy możemy bez nich żyć? Historia murów 

staje się czymś więcej niż opowieścią o cegłach i kamieniu; staje się opowieścią o tym, kim jesteśmy i jak się 

takimi staliśmy. To nic innego jak historia cywilizacji.  

 

 

96. Nadchodzi III wojna światowa : czy Ameryka porzuci Polskę na pastwę Rosji? / 

Jacek Bartosiak, Piotr Zychowicz.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo międzynarodowe , Geopolityka , Polityka 

międzynarodowa , Chiny , Europa , Polska , Rosja , Stany Zjednoczone (USA) , 

Publicystyka polityczna 

Sygnatura:  WG-327  

Nowości:  2021-11 

 

Rywalizacja między wielkimi mocarstwami wchodzi w fazę krytyczną. Czy Stany Zjednoczone pójdą na wojnę                

z Chinami? Po czyjej stronie stanie Rosja? Czy Polska zostanie wciągnięta w III wojnę światową? Czy świat stoi 

na krawędzi nuklearnej zagłady? To tylko niektóre z pytań, na które próbują odpowiedzieć Jacek Bartosiak i Piotr 

Zychowicz. Znany geopolityk oraz publicysta historyczny rozmawiają o Polsce i świecie. O tym, czy armia 

Rzeczypospolitej jest gotowa odeprzeć atak i obronić państwo. Wrzesień ’39 nie może się powtórzyć. Stany 

Zjednoczone wycofują się z Europy, aby skupić się na Pacyfiku. A to oznacza, że amerykańskie gwarancje dla 

Polski stają się coraz bardziej iluzoryczne. Na jakich sojuszników naprawdę możemy liczyć? Czy grozi nam 

rosyjska agresja i nowa Jałta?  
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 97. Najdalsze Kresy : ostatnie polskie lata / Sławomir Koper, Tomasz Stańczyk.- 

Warszawa : Fronda PL, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polacy za granicą , Białoruś , Rosja , Ukraina , Esej 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Kresy 

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Po rynkowym sukcesie trylogii: "Ostatnie lata polskiego Lwowa", "Ostatnie lata polskiego Wilna" i "Ostatnie lata 

polskich Kresów" tym razem oddajemy do Państwa rąk tom poświęcony ośrodkom polskości, które pozostały 

poza granicami II Rzeczypospolitej. A w nim m.in. egzotyka dalekich Kresów, namiętności, ułańska fantazja, 

skandale, celebryci, a nawet walka wywiadów.  

 

 

 98. Najszczęśliwszy człowiek na Ziemi : ocalały z Auschwitz opowiada, jak 

odnalazł w życiu wdzięczność, dobroć i nadzieję / Eddie Jaku ; [przekład Katarzyna 

Lipnicka-Kołtuniak].- Warszawa : Muza, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jaku, Eddie (1920- ) , Auschwitz-Birkenau (niemiecki obóz 

koncentracyjny) , Buchenwald (niemiecki obóz koncentracyjny) , II wojna 

światowa (1939-1945) , Emigranci , Holokaust , Ocaleni z Holokaustu , 

Więźniowie obozów , Żydzi , Australia , Niemcy , Autobiografia 

Sygnatura:  WG-94(100)"1939/1945"::341.322.5  

Nowości:  2021-11 

 

Więzień obozu w Auschwitz opowiada, jak odnalazł w życiu wdzięczność, dobroć i nadzieję. Jest to historia jego 

życia. Momentami bywa ona przygnębiająca, dużo w niej smutku, żalu i bólu. Jednak koniec  końców  jest  w  niej  

 widoczne szczęście. Ponadstuletni Eddie Jaku uważa, że jest ono tym, co każdy z nas może wybrać, i pokazuje, 

jak to zrobić.  

 

 

99. Nie śpię : osobisty reportaż z życia bez snu / Anders Bortne ; tłumaczenie Ewa M. 

Bilińska.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezsenność , Higiena snu , Sen , Zaburzenia snu , Pamiętniki i 

wspomnienia 

Sygnatura:  WG-616.8 

Nowości:  2021-11 

 

 

Wyobraź to sobie. Nie śpisz jedną noc. Potem drugą, trzecią. I kolejną. Próbujesz zasnąć, ale poza krótkimi 

drzemkami oddechu spokojny, głęboki sen nie nadchodzi. Narasta niepokój, serce zaczyna szybciej bić. Pojawiają 

się problemy z koncentracją. A co, kiedy wymarzony sen ciągle nie chce nadejść? Anders Bortne nie śpi od 16 lat. 

Ma za sobą setki, jeśli nie tysiące nieprzespanych nocy i dni pełnych zmęczenia. W tym czasie pracował, założył 

rodzinę i grał w kilku kapelach. Choć starał się normalnie żyć, jego wysiłki, by nocą złapać choć strzępki, snu 

zamieniły  się  w  prawdziwą  obsesję.  Poszewki  musiały  mieć  guziki,  tak  by  ich  zawartość  nie  wypadała  na 
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zewnątrz. Materac nie mógł mieć najmniejszej nierówności. Najdrobniejsza niedogodność mogła zrujnować noc. 

Kiedy autor, wyczerpany, postanowił szukać pomocy, zaczęła się podróż po krainie pastylek na sen i ekspery-

mentalnych terapii. Próbował wszystkiego, bo okazało się, że na jego stan nie ma jednego lekarstwa. Nie śpię to 

osobisty reportaż z życia bez snu. Poruszające świadectwo walki o zdrowie, kopalnia wiedzy i prawdziwy 

przewodnik dla tych, którzy szukają rozwiązań problemów z bezsennością.  

 

 

 100. Nieudacznicy, rozpustnicy, szaleńcy : przemilczane fakty o wielkich Polakach / 

Andrzej Zieliński.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Politycy , Skandale , Władcy , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052 

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Wszyscy nasi narodowi bohaterowie, a już szczególnie ci, którzy trafiają na karty podręczników historii, muszą 

być zawsze idealni, a ich czyny i intencje kryształowo czyste. Nikt nie powinien doszukać się najmniejszej skazy 

na ich wizerunkach! Wady i niedoskonałości należy przemilczeć albo umiejętnie wyretuszować. Bohater ma 

przecież zawsze świecić przykładem, być wzorem do naśladowania. Nie ma prawa być skażony ludzką słabością. 

Jak dobrze znamy to podejście - zarówno z lat Peerelu, jak i naszej współczesności! Książka Andrzeja 

Zielińskiego to próba zerwania kilku zasłon ukrywających niewygodne prawdy o historycznych postaciach, 

którym stawia się pomniki i nazywa ich imionami ulice i place, i pokazania, jak w imię politycznych interesów 

tworzy się czarno-biały obraz historii, w której występują tylko ludzie źli do szpiku kości albo święci z obrazka. 

Autor konfrontuje historyczne mity z faktami i cierpliwie usuwa pomnikową pozłotę z wizerunków wielkich 

Polaków, ukazując, że byli podobnymi do nas wszystkich, zwyczajnymi ludźmi.  

 

 

 101. Norwegia oczami łowców zórz : opowieści z dalekiej Północy / Katarzyna 

Ogińska-Siedlak, Robert Musioł.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Norwegowie , Zorza polarna , Życie codzienne , Norwegia , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-913(48)  

Nowości:  2021-11 

 

 

W tej książce podpowiadamy, jak z sukcesem zakończyć nocne polowania na zorzę polarną i jak w pełni 

doświadczyć tego niezwykłego zjawiska. Przybliżamy historie rdzennych mieszkańców Północy, których rytm 

życia wyznacza natura oraz hodowla reniferów. Opowiadamy, dlaczego wiosną na Lofotach unosi się specyficzny 

zapach suszonego dorsza i czy norweski łosoś jest nafaszerowany antybiotykami. Wyjaśniamy także, z jakiego 

powodu na Svalbard nie wolno przywieźć kota i czy rzeczywiście w trakcie nocy polarnej zapadają egipskie 

ciemności. W naszym odczuciu północna Norwegia to jedno z najbardziej egzotycznych miejsc na Ziemi,                       

a zjawiska, które tam występują, zapierają dech w piersiach i śnią się po nocach nawet tym, którzy niejedno już 

widzieli. Dzień i noc polarna tworzą warunki tak ekstremalne do życia, że wielu przyjezdnych nie wytrzymuje 

nawet kilku miesięcy. Katarzyna Ogińska-Siedlak, Robert Musioł ; Kat and Rob, Łowcy Zórz, to pasjonaci dzikiej 

natury i eksperci od polowania na zorzę polarną. Od kilku lat mieszkają na północy Norwegii, gdzie pracują jako 

przewodnicy, fotografują i prowadzą wspólnie firmę The Green Adventure. W wolnym czasie eksplorują w duchu 

norweskiego friluftsliv każdy zakątek tego niezwykłego miejsca na Ziemi.   
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 102. Nowa Zelandia : podróż przedślubna / Janusz Leon Wiśniewski, Ewelina 

Wojdyło.- Warszawa : Wielka Litera, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wiśniewski, Janusz Leon (1954- ) , Wojdyło, Ewelina 

(1975- ) , Atrakcje turystyczne , Nowa Zelandia , Relacja z podróży 

Sygnatura:  WG-913(9) 

Nowości:  2021-11 

 

 

Nowa Zelandia - jedno z najbardziej przyjaznych mieszkańcom państw świata. Premierką została tu kobieta po 

trzydziestce, tutaj kręcono Hobbita, tylko tu mieszka ptak kiwi, a na jednego człowieka przypada sześć owiec. 

Para podróżników - zakochani w sobie sceptyczny naukowiec (doktor habilitowany chemii), a przy tym poczytny 

pisarz, i humanistka chłonąca świat wszystkimi zmysłami, pasjonatka życia. Gdy ona opowiada o zapierających 

dech w piersiach odcieniach krajobrazu, jego fascynuje skład chemiczny basenów błotnych. Są niczym ogień                  

i woda, niebo i ziemia. Ale łączy ich wspólne patrzenie w tym samym kierunku. Ta książka wypełniona jest 

maoryskimi legendami oraz opowieściami o przyrodzie i kulturze, o tradycyjnym maoryskim tańcu haka i tatu-

ażach mako, o rybach lucjanach oraz o najpiękniejszych szczytach gór, które kąpią się w chmurach.  

 

 

103. O sensie życia / Viktor E. Frankl ; przełożyła Ewa Kochanowska ; [ze wstępem 

Joachima Bauera].- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antropologia filozoficzna , Cierpienie , Holokaust , Lekarze a 

pacjenci , Sens życia , Wykład 

Sygnatura:  WG-1 

Nowości:  2021-11 

 

 

Jedenaście miesięcy po wyzwoleniu z nazistowskich obozów koncentracyjnych Viktor E. Frankl wygłosił                     

w Wiedniu szereg publicznych wykładów. Psychiatra, który wkrótce stał się sławny na całym świecie, wyjaśnił 

swoje główne myśli na temat sensu życia i odporności nawet w obliczu wielkich przeciwności. Mocnych 

dowodów na to dostarczają jego własne bolesne doświadczenia straty, głodu czy lęku przed śmiercią, które jednak 

pozwoliły na zaistnienie nadziei, przyjaźni i poczucia celu w obozowej rzeczywistości. Opierając się na maksymie 

„Żyj tak, jakbyś żył po raz drugi i za pierwszym razem postąpił równie niewłaściwie, jak zamierzasz postąpić 

teraz!”, Frankl ujawnił swoje podstawowe przekonanie, że bycie człowiekiem oznacza możliwość do bycia innym 

w każdej sytuacji. Przesłanie to rezonuje dziś równie silnie jak przed laty. Pomimo niewyobrażalnych przeżyć 

Frankl nauczył się, dzięki sile swoich współwięźniów, że każdy kryzys niesie ze sobą również szansę i że zawsze 

można „powiedzieć tak życiu”. To głęboka, ponadczasowa i nadal aktualna lekcja dla nas wszystkich. Znajdź 

nadzieję nawet w tych mrocznych czasach!  

 

 104. Oddać życie za Polskę : samobójstwo altruistyczne w kulturze polskiej XIX 

wieku / Stefan Chwin- Gdańsk : Wydawnictwo Tytuł : Fundacja Terytoria Książki, 

[2021]. 

(Biblioteka "Tytułu") 

(Światopoglądy : monografie humanistyki polskiej) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Altruizm , Duchowość chrześcijańska , Kultura , Literatura 

polska , Patriotyzm , Samobójstwo , Tematy i motywy , Polska , Esej 



199 
 

Sygnatura:  WG-39  

Nowości:  2021-11 

 

Pogodzenie samobójstwa altruistycznego z chrześcijaństwem było wielkim zadaniem, które zrealizowała polska 

kultura w całej pełni. U Mickiewicza Ordon pojawiał się jako „patron szańców”, ale i zapowiedź tego, jak 

zachowa się Bóg, kiedy go rozgniewają do ostateczności tyrani. Oburzony bezmiarem zła - wysadzi w powietrze 

Ziemię jak Ordon redutę? Polski samobójca altruistyczny jawił się jako behawioralny wzór dla Najwyższego. 

Można wątpić, czy takie stanowisko było zgodne z dogmatami wiary, ale wielu Polaków uwierzyło, że nie ma 

żadnej sprzeczności między Jezusem, który umarł za wielu na krzyżu i Karolem Levittoux, który umarł za wielu 

na płonącej więziennej pryczy... O zagadce polskiego samobójstwa altruistycznego pisze w swojej najnowszej 

książce Stefan Chwin, autor przyjętego z wielkim zainteresowaniem przez czytelników Samobójstwa jako 

doświadczania wyobraźni.  

 

 

105. Pandemia kłamstw : szokująca prawda o skorumpowanym świecie nauki i 

epidemiach, których mogliśmy uniknąć / Judy Mikovits, Kent Heckenlively ; słowo 

wstępne Robert F. Kennedy, Jr. ; przełożyła Emilia Skowrońska.- Wydanie 2.- 

Białystok : Illuminatio - Wydawnictwo Kobiece Łukasz Kierus, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mikovits, Judy (1958- ) , Badania naukowe , Korupcja , 

Retrowirusy , Stany Zjednoczone (USA) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-001  

Nowości:  2021-11 

 

Film, w którym tę książkę pokazano po raz pierwszy, był najczęściej blokowanym wideo w serwisach 

społecznościowych podczas trwania pandemii COVID-19. Autorka została aresztowana przez władze USA za 

ujawnianie prawdy o wielkim medycznym przekręcie. Bill Gates, Anthony Fauci i koncerny farmaceutyczne nie 

chcą, żebyś przeczytał tę książkę. Co przed tobą ukrywają? Czego się boją? Czyim interesom służy tuszowanie 

niewygodnej prawdy? Nie daj sobą manipulować i odkryj szokujące oszustwa, do jakich posuwa się świat badań 

naukowych. Oszustw, które narażają zdrowie twoje i twojej rodziny. Myślisz, że ciebie to nie dotyczy? Niemal 

każda tabletka, którą łykasz, każdy wirus, który potencjalnie możesz złapać, i szczepionki, które musisz podawać 

dzieciom, powstają lub są badane w laboratoriach skorumpowanych przez wielkich graczy rynku 

farmaceutycznego. Zależy im na tym, żebyś nie był zdrowy. Judy Mikovits ma na to niezbite dowody. 

Biochemiczka biorąca udział w największych badaniach nad wirusami już nie raz naraziła swoją karierę, 

ujawniając, że epidemii HIV można było zapobiec, a badania nad retrowirusami mogą być powiązane ze 

zwiększoną zachorowalnością na choroby cywilizacyjne i autyzm. Czy w obliczu tych matactw powinniśmy ufać 

informacjom o COVID-19? Dowiedz się prawdy o pandemii korupcji, która trawi medyczny świat i jest 

groźniejsza niż możesz to sobie wyobrazić. Kiedy wszyscy bardzo nie chcą, żebyś o czymś wiedział, myśl 

samodzielnie i sprawdź, dlaczego chcą to przed tobą ukryć.  

 

 

 106. Parweniusz z rodowodem : biografia Tadeusza Dołęgi-Mostowicza / Jarosław 

Górski.- Warszawa : Iskry, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dołęga-Mostowicz, Tadeusz (1898-1939) , Literatura polska 

, Pisarze polscy , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091)A/Z-Dołęga-Mostowicz T. 

Nowości:  2021-11 
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Mimo że Tadeusz Dołęga-Mostowicz, najpoczytniejszy polski pisarz XX wieku, był człowiekiem niezwykle 

towarzyskim, o jego życiu wiedzieliśmy do tej pory zaskakująco mało, a to, co wiedzieliśmy, opierało się bardzo 

często na niesprawdzonych plotkach, pogłoskach, tworach zawodnej pamięci i niezawodnej zawiści współ-

czesnych. W książce niniejszej znajdzie czytelnik zweryfikowaną badaniami źródłowymi sylwetkę człowieka                 

o ogromnym uroku osobistym, kochającego życie i lubiącego ludzi, jednej z najpopularniejszych gwiazd masowej 

wyobraźni swoich czasów, a także bardzo świadomego swych celów artysty wyznaczającego kierunki rozwoju 

polskiej kultury popularnej.  

 

 

107. Pies 2 / Jakub Gończyk.- Warszawa : Wydawnictwo Akurat, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gończyk, Jakub , Policjanci , Przestępczość , Dolny Śląsk , 

Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-351/354  

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Dalszy ciąg zapisków policjanta. Do bólu szczere, robione na gorąco, z brutalną otwartością pokazują pracę 

funkcjonariusza oddziałów prewencji - ciężką, niebezpieczną, niewdzięczną. W tej robocie absurd bezpośrednio 

sąsiaduje z tragedią, współczucie i chęć niesienia pomocy  z obojętnością, zaangażowanie i poświęcenie  z zawo-

dowym wypaleniem i cynizmem, pogarda  z wdzięcznością.  

 

 

108. Pięć stawów : dom bez adresu / Beata Sabała-Zielińska.- Warszawa : 

Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Krzeptowscy (rodzina) , Górale , Turystyka górska , 

Schroniska górskie , Życie codzienne , Dolina Pięciu Stawów Polskich , Tatry 

Wysokie (góry) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-796.5  

Nowości:  2021-11 

 

Kiedyś, żeby zarezerwować tu miejsce, trzeba było wysłać list - tradycyjnie, pocztą. Do skrzynek wpadały więc 

kartki i koperty opisane: "Schronisko w Pięciu Stawach Polskich. Tatry!" "A gdzie adres?!", zżymali się urzędnicy 

Poczty Polskiej, dopytując o nazwę ulicy, numer budynku i kod pocztowy. "To dom bez adresu!", tłumaczyli 

oczywistą oczywistość miłośnicy Tatr, rwąc włosy z głowy, że można nie wiedzieć, o jakie miejsce chodzi. Do 

Pięciu Stawów nie dojedziesz. I nie zawsze dojdziesz! Tu wciąż warunki dyktuje natura. To najwyżej położone 

schronisko w polskich Tatrach, a jednak rezerwacje robi się z rocznym wyprzedzeniem… bo przecież to 

legendarna "Piątka". Tu szarlotka od zawsze smakuje tak samo, czyli wyśmienicie; niedźwiedź co rusz zagląda do 

spiżarni, a Biała Dama ponoć nadal strąca taterników z Zamarłej Turni. I obowiązkowo zima na kilka tygodni 

odcina niekiedy dolinę od świata. Od blisko stu lat schronisko prowadzi jedna rodzina - słynny ród Krzeptow- 

skich. Z czym się mierzą, jak żyją, jak wychowują dzieci i jak tworzą miejsce, które stali bywalcy nazywają 

domem? Czy każdy znajdzie w nim miejsce? O codzienności, tej zwykłej i niezwykłej, opowiadają szefowe 

schroniska: Marychna i Marta (a w swoim pamiętniku ich babcia - Maria Krzeptowska) oraz ludzie przez lata                 

z nim związani. To nie tylko historia domu gdzieś na końcu świata z własnym duchem i tożsamością. To także 

opowieści o tym, co wszyscy kochamy w górach: o pasji, braterstwie i pokorze. I punkcie, gdzie krzyżują się 

szlaki górskie i ludzkie.  
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109. Plagi świata / Ewa Krawczyk.- Bielsko-Biała : Pascal, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antybiotyki , Broń biologiczna , Choroby tropikalne , 

Choroby wirusowe , Choroby zakaźne ludzi , Epidemie , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Dokąd zmierzamy? Dżuma, ospa prawdziwa, cholera, wąglik – te plagi pozbawiły życia miliony ludzi… 

Pandemia koronawirusa uświadomiła nam, że choroby zakaźne nie należą do przeszłości i wciąż są groźne. 

Niektóre z nich nie powodują już znanych z lekcji historii straszliwych epidemii, nad innymi udało się zapanować. 

Nie znaczy to jednak, że możemy bagatelizować zagrożenie. Żyjemy w globalnej wiosce i wybuch choroby                    

w egzotycznym kraju w szybkim tempie może się przerodzić w globalną epidemię. Co możemy zrobić, by tego 

uniknąć? Jak przygotować się na ewentualną plagę w przyszłości? Jak zapewnić sobie bezpieczeństwo i zdrowie? 

W tej książce znajdziesz odpowiedzi na te pytania w formie rzetelnej wiedzy, a nie pseudonauki; faktów, a nie 

fake newsów. Poznaj historię powracających chorób zakaźnych. Dowiesz się, jakie nowe infekcje wkrótce mogą 

zacząć gnębić ludzkość. A może już zaczęły?  

 

 

 110. Polacy, nic się nie stało! : polemiki z Zagładą w tle / Jan Grabowski.- Kraków ; 

Budapeszt ; Syrakuzy : Wydawnictwo Austeria, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antysemityzm , Holokaust , Okupacja niemiecka Polski 

(1939-1945) , Polemika , Pamięć zbiorowa , Szmalcownicy , Ukrywanie się Żydów 

(1939-1945) , Żydzi , Polska , Antologia , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-94(100)"1939/1945"::341.322.5  

Nowości:  2021-11 

 

„Miliony Polaków ratowały Żydów podczas okupacji”; „tylko w Polsce była kara śmierci za udzielanie pomocy 

Żydom”, „Podziemie pomagało żydowskim powstańcom”, „Mamy najwięcej drzewek w Jad Waszem”, „Polska 

zawsze była ojczyzną tolerancji”, „polskie społeczeństwo zdało podczas wojny na początek egzamin                               

z moralności” – to tylko kilka cytatów wyjętych z okolicznościowych przemówień polskich polityków. Ton 

tryumfalizmu i samozadowolenia, jaki przebrzmiewa w oficjalnej polskiej narracji o czasach Zagłady jest czymś 

niezwykle smutnym a zarazem godnym zadumy i refleksji. Tożsamość historyczna Polaków budowana jest dziś             

w oparciu o szereg mitów, z których najbardziej nośne wiążą się z dziejami II wojny światowej. W obronie tych 

bajek polskie państwo nie waha się sięgnąć po różne środki prawne i dyplomatyczne. Na teren walki ideologicznej 

o historię oddelegowano setki urzędników zatrudnionych w IPN, Instytucie Pileckiego, w MSZ oraz w dotowa-

nych bezpośrednio z budżetu państwa instytucjach pozarządowych. Do tych mitów i bajek należą opowieści o tym 

jak Polacy w czasie Zagłady nieśli – indywidualnie i w sposób zorganizowany – masowo pomoc ginącym Żydom. 

Obrona oparta na historycznych fałszach i półprawdach legend z roku na rok przybiera na sile. Książka Jan 

Grabowskiego, będąca zbiorem pism polemicznych i wywiadów z ostatnich dziesięciu lat naświetla 

bezprecedensową w skali europejskiej – ingerencję polskiego państwa w proces powstania, kształtowania, a potem 

wypaczania polskiej świadomości historycznej.  
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 111. Porwany : 82 dni w rękach piratów / Łukasz Pilip, Piotr Budzynowski.- 

Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2021. 
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"Porwany. 82 dni w rękach piratów" reporterski thriller Łukasza Pilipa opowiada prawdziwą historię porwania 

kapitana Piotra Budzynowskiego i statku „Beluga Nomination”. Somalijscy piraci najpierw ostrzelali jednostkę                 

z kałasznikowów, a potem na nią wtargnęli. Zastraszonej załodze kazali natychmiast płynąć ku wybrzeżom 

Somalii, jednemu z najniebezpieczniejszych regionów świata. W dramacie, który rozegrał się potem, kapitan                  

i jego jedenastu marynarzy mieli tylko jeden cel – przeżyć. "Porwany. 82 dni w rękach piratów" to z jednej strony 

trzymająca w napięciu opowieść o tym, jak dzień po dniu przebiegało porwanie: walka o statek, negocjacje, życie 

pod lufą karabinów porywaczy. Z drugiej – to przejmująca historia walki jego żony i córki o uwolnienie 

zakładników. Książka powstała w oparciu o prowadzone w tajemnicy przez Kapitana zapiski, a także zdobyte 

przez reportera Łukasza Pilipa unikalne materiały.  

 

 

 112. Potęga geografii czyli Jak będzie wyglądał w przyszłości nasz świat / Tim 

Marshall ; przekład Filip Filipowski.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Geografia polityczna , Geopolityka , Polityka 
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Nowości:  2021-11 

 

W swojej poprzedniej książce Tim Marshall przekonał czytelników, że żeby zrozumieć, co się dzieje na świecie, 

trzeba spojrzeć na mapę. I chociaż od czasu jej premiery geografia się nie zmieniła, uległ zmianom nasz świat. 

Tym razem Marshall próbuje zajrzeć w przyszłość i analizuje dziesięć regionów, które będą kształtować globalną 

politykę. Są to: Australia, Iran, Arabia Saudyjska, Wielka Brytania, Grecja, Turcja, Sahel, Etiopia, Hiszpania 

oraz… kosmos. Z tej niezwykłej książki dowiesz się, dlaczego kryzys w Sahelu może wkrótce doprowadzić do 

kolejnej fali uchodźców do Europy; dlaczego kraje Bliskiego Wschodu nie powinny wiązać swojej przyszłości                 

z ropą; dlaczego wschodnia część Morza Śródziemnego będzie jednym z najbardziej niebezpiecznych punktów 

zapalnych w XXI stuleciu; oraz dlaczego kolejne światowe starcie może rozegrać się nie na powierzchni Ziemi.  

 

 113. Powrót do Jedwabnego. 3, To tylko Polin / Wojciech Sumliński, Tomasz 

Budzyński.- Warszawa : Wojciech Sumliński Reporter, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antysemityzm , Holokaust , Pogrom w Jedwabnem (1941) , 
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gm. Jedwabne) , Jedwabne (woj. podlaskie, pow. łomżyński, gm. Jedwabne ; okolice) , 

Publicystyka 

Sygnatura:  WG-94(=411.16) 

Nowości:  2021-11 
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Kulminacyjna praca Wojciecha Sumlińskiego i Tomasza Budzyńskiego ujawniajająca m.in. wstrząsające, 

całkowicie nieznane opinii publicznej, obwarowane klauzulą tajności i najwyższej tajemnicy fakty oraz 

dokumenty do jakich dotarliśmy, a które dotyczą negocjacji pomiędzy Światową Organizacją do spraw Restytucji 

Mienia Żydowskiego - World Jewish Restitution Organization – i Związkiem Gmin Wyznaniowych w Polsce. 

Dokumenty wskazujące, że ni mniej, ni więcej, organizacje żydowskie, w naszym kraju i w Ameryce, podzieliły 

pomiędzy siebie Polskę, zupełnie tak, jak państwo podbite, używając wprost formuły: „jest to rozbiór Polski” 

Znaleźliśmy się w miejscu, w którym nie planowaliśmy się znaleźć. Realizacja bezpodstawnych, żydowskich 

roszczeń, to krótkoterminowa perspektywa, w której wysoką cenę za wieloletnie chowanie głowy w piasek mamy 

zapłacić my sami i mają zapłacić ci, którzy przyjdą po nas. Będzie to pokolenie naszych dzieci, prawdopodobnie 

ostatnie w Polsce, jaką znamy. Jesteśmy dziś w sytuacji, w której kończą nam się rozwiązania, a co gorsza, kończy 

się czas. I nie chodzi tu "tylko" o wielomilardowy haracz, jaki każe nam się płacić za mienie bezspadkowe                        

i rzekomy nazizm naszych przodków. W tle wielkiej gry, którą prowadzi Przedsiębiorstwo Holokaust, tli się coś 

jeszcze innego - coś jeszcze groźniejszego...  

 

 

 114. Profesor i cyjanek / Jarosław Molenda.- Warszawa : Lira Wydawnictwo, 2021. 
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Pewnej mroźnej styczniowej nocy 1955 roku do małego mieszkania przy ulicy Nowy Świat w Warszawie zostają 

wezwane milicja i pogotowie. Na miejscu stwierdzają zgon młodej kobiety, żony znanego intelektualisty, 

profesora zoologii, Kazimierza Tarwida. Zostaje on oskarżony o otrucie Teresy Tarwid cyjankiem potasu… 

Nieszczęśliwy wypadek, samobójstwo czy morderstwo doskonałe? Tę zagadkę swego czasu próbowała rozwiązać 

cała Polska Ludowa. Jarosław Molenda analizuje wydarzenia, które tak podzieliły ówczesne społeczeństwo i sądy 

obu instancji. Sprawa Tarwida to, obok sprawy Gorgonowej, jeden z najgłośniejszych procesów poszlakowych             

w historii polskiego sądownictwa, który trwał pięć lat i który budzi emocje do dziś.  

 

 

 115. Przedsiębiorczość : jak założyć i rozwijać własną firmę / Brian Tracy ; 

przekład Leszek Sielicki.- Gliwice : Helion, copyright 2021. 

(Onepress Power) 
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To znakomity podręcznik dla początkujących przedsiębiorców. Opisano w nim nie tylko najważniejsze kwalifi-

kacje każdego biznesmena, ale także szereg istotnych kwestii, które bardzo często zostają niedostatecznie 

przeanalizowane na etapie planowania działalności. Przedstawiono tu koncepcje, zasady i strategie, które 

sprawdzają się od setek lat. Dotyczą zarówno finansowania nowej firmy, technik prowadzenia działalności, 

zatrudniania pracowników, jak i strategii sprzedaży czy marketingu. Ta wyjątkowo aktualna książka uczy, jak 

wykorzystywać wszystkie pojawiające się możliwości i uniknąć pułapek, w które często wpadają początkujący 

biznesmeni.  Dzięki  niej  założysz  i  poprowadzisz  firmę,  która  odniesie  sukces,  a  Tobie  przyniesie  mnóstwo  
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satysfakcji. W tej książce między innymi: przedsiębiorczość: mity i fakty, jak wybrać rodzaj działalności                         

i zapewnić jej finansowanie, jak zacząć myśleć w sposób typowy dla przedsiębiorcy, realistyczny biznesplan, 

tajniki skutecznej rekrutacji, sprzedaż i marketing a zarządzanie rozwojem firmy. 

 

 

 116. Przewodnik po sztuce współczesnej : dlaczego pięciolatek nie mógł tego 

zrobić? / Susie Hodge ; [tłumaczenie Dorota Skalska-Stefańska].- Wydanie 1. 

(dodruk).- Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2021. 
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W przeszłości pozycja artysty w wielkim stopniu zależała od jego technicznych zdolności, umiejętności wiernego 

odtwarzania realnego świata. Portret miał być prawdziwą i wierną podobizną, a krajobrazy rozpoznawalne                     

w każdym szczególe. Jednak, zwłaszcza po pojawieniu się fotografii, wielu artystów zrezygnowało z tworzenia 

tego „prawdziwego” podobieństwa na rzecz bardziej bezpośrednich, pogłębionych obrazów, które wyrażały 

uczucia dotyczące malowanego tematu. Od początku tych ogromnych zmian artystycznych ambicji krytycy mylili 

pozorny brak umiejętności warsztatowych z brakiem artyzmu i finezji, wyśmiewając ekspresyjne prace i porów-

nując je do niepodlegających ocenie merytorycznej wysiłków dzieci. W tej prowokującej do myślenia książce 

Susie Hodge przygląda się 100 dziełom sztuki, które wywołały ogromną wrogość krytyków – od nabazgranej 

przez Cy Twombly’ego Olimpii (1957), prymitywnego, ale spontanicznego Drzewa życia (1994) Johna Hoylanda 

do pozornie naturalnego bałaganu Mojego łóżka (1998) Tracey Emin – i tłumaczy, dlaczego nie są one 

nieistotnymi nowinkami, ale pełnym inspiracji logicznym rozwinięciem artystycznych idei minionych czasów. 

Autorka wyjaśnia, w jaki sposób głośne dzieła, takie jak Nierzeźbione klocki (1975) Carla Andre – prostokątna 

aranżacja brył czerwonego drewna cedrowego, którą faktycznie mogłoby łatwo skopiować dziecko – wypełniają 

pustą niszę w historii idei, pokazując zarówno wpływy wcześniejszych twórców, jak i zainspirowanych przez nie 

artystów. Pięciolatkowi mogłoby powieść się wykonanie obrazu wirowego podobnego do tych, jakie tworzy 

Damien Hirst, ale nie zrozumiałby stojących za nim idei oraz miejsca, jakie zajmuje w historii dążeń 

artystycznych. Susie Hodge gruntownie i wyczerpująco tłumaczy, dlaczego sztuka współczesna nie jest i nigdy nie 

była dziecięcą zabawą. Hodge umieszcza każdą pracę w kontekście kulturowym, wspierając się ilustracjami dzieł 

od Hansa Arpa do Andy’ego Warhola, aby zaprezentować dokonania współczesnych artystów. Książka pomaga 

zrozumieć, w jaki sposób sztuka ewoluuje od realistycznych dzieł wcześniejszych stuleci, zmieniając nasze 

nastawienie do prezentowanych prac podczas wizyt w galeriach.  

 

 

 117. Przeżyłem wojnę... : ostatni żołnierze walczącej Polski / Piotr Korczyński.- 

Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 
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Ostatnia szansa, by posłuchać żołnierzy walczącej Polski  Wacław Feryniec, weteran spod Lenino i Studzianek. 

Dowodziłem czołgiem T-34 o numerze bocznym 102. Pod pancerzem naprawdę  jeździł z  nami  pies  Szarik, 

choć czołgu nie nazwaliśmy „Rudy”… Henryk Prajs, ostatni szwoleżer II Rzeczpospolitej, jesienią 1939 roku pod 

dowództwem generała Franciszka Kleberga najdłużej broniliśmy ojczyzny… Wanda Dąbrowska, służyłam                 

w wywiadzie AK w Wilnie, mając przeciw sobie trzech wrogów – Niemców, wspierających ich Litwinów                       

i Sowietów… Stanisław Pyrek, góral w Marynarce Wojennej, we wrześniu walczyłem na pokładzie ORP Gryf, 

największego polskiego okrętu, następnie broniłem Helu przed Niemcami… Józef Kowalczyk, ułan z 3. Dywizji 

Strzelców Karpackich. W 1944 roku zdobyłem Monte Cassino… Feliks Osiński, kompania rusznic przeciw-

pancernych, we wrześniu 1944 roku przepłynąłem Wisłę, by ratować Powstanie Warszawskie, jestem ostatnim 

berlingowcem, który zdążył do Andersa… Marian Fuks z 9. Pułku Strzelców Konnych, wywieziony do łagru, 

wróciłem z 1 Warszawską Brygadą Pancerną im. Bohaterów Westerplatte. Ranny w walkach o Gdańsk…  

…Przeżyłem wojnę… Na wojnie byli szeregowcami lub co najwyżej podoficerami, którzy wielkie bitwy 

zapamiętali z perspektywy okopu czy wieży czołgowej. Byli dobrymi żołnierzami, bo kochali życie i mieli fuksa. 

O sobie mówią skromnie: „Nie jestem żadnym bohaterem. Bohaterami są ci, którzy zginęli”. Oto opowieść o nich 

samych i towarzyszach broni, którym się nie udało.  

 

 

 118. Przygody matematyka : autobiografia / Stanisław Ulam ; przekład Agnieszka 

Górnicka.- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 
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Świat o nim zapomniał, choć jego wynalazki zmieniły bieg historii. Stanisław Ulam bez wątpienia był 

wizjonerem. Jako jeden z pierwszych uczonych używał komputerów do pracy naukowej. Zaproponował też 

prezydentowi Kennedy’emu, aby sfinansował badania umożliwiające wysłanie ludzi na Księżyc, i pracował nad 

wynalezieniem nuklearnego napędu stosowanego w pojazdach kosmicznych. Jednak największym osiągnięciem 

lwowskiego matematyka było stworzenie bomby wodorowej. Całe przedsięwzięcie trzymano w ścisłej tajemnicy, 

a dokumenty z tego okresu wciąż nie zostały udostępnione. Naukowiec mówił, że bomba uczyni wojnę 

niemożliwą, lecz nie wiedział, jak bardzo się myli. Dlaczego Ulam został zapomniany, choć jego wynalazki 

zmieniły świat, w którym żyjemy?  

 

 

 119. Rozmowy z seryjnymi mordercami : głosy zza krat / Christopher Berry-Dee ; 

przełożył Tomasz Wyżyński.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, copyright 

2021. 
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„Znowu ją dusiłem, aż zemdlała. Kiedy się obudziła, kazałem jej policzyć do dziewięciu i znowu dusiłem. 

Bawiłem się z nią jak kot z myszą. Później kazałem jej liczyć do ośmiu, siedmiu, sześciu, pięciu. Łamałem jej 

wolę życia”. KEITH HUNTER JESPERSON Rozmowy z seryjnymi mordercami. Głosy zza krat brytyjskiego 

kryminologa i pisarza Christophera Berry'ego-Dee to kontynuacja Rozmów z seryjnymi mordercami, które trafiły 

na brytyjskie listy bestsellerów i zostały opublikowane również  w  Polsce. Christopher  Berry-Dee  przeprowadził 

 wywiady z przeszło trzydziestoma seryjnymi mordercami, co dało mu niezwykłą wiedzę na temat 

funkcjonowania ich umysłów. W swojej nowej książce analizuje psychikę i metody działania przebywających                

w więzieniach zabójców, których poznał osobiście i z którymi prowadził korespondencję, w tym amerykańskiego 

dusiciela Keitha Huntera Jespersona i kanibala Phillipa Jablonskiego. Autor pisze we wstępie: „Każdy morderca 

wystę-pujący w tej książce jest inny. Nie mają żadnej wspólnej cechy, z jednym wyjątkiem: wszyscy przebywają 

za kratami, oczekują na egzekucję albo spędzą resztę życia wśród brudnych murów więziennych, wśród drutów 

kolczastych. Nigdy więcej nikogo nie zabiją”.  

 

 

 120. Równowaga : jak ogarnąć dietę i odzyskać spokój / Agata Głyda ; ilustracje - 

Joanna Wojniłko.- Poznań : Publicat, 2021. 
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Żyjemy w kulturze diet. Jaki ma to na nas wpływ? Skąd biorą się nasze problemy z jedzeniem i jak sobie z nimi 

radzić? Jak odczytywać płynące z ciała sygnały i odróżniać fizjologiczne od emocjonalnych? W jaki sposób 

praktykować ciałożyczliwość wśród wszechobecnej presji, by być idealną? Książka odpowiada na te i wiele 

innych pytań, a zawarte w niej porady i zestawy ćwiczeń pomogą w nauce zaufania do własnego ciała oraz 

odbudowaniu zdrowych relacji z jedzeniem, sobą i innymi ludźmi.  

 

 

 121. Rydzyk i przyjaciele. T. 1, Kręte ścieżki / Tomasz Piątek.- [Warszawa] : 

Wydawnictwo Arbitror, copyright 2021. 

(#ArbitrorFakty) 
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Tomasz Piątek odkrywa nieznaną przeszłość księdza Tadeusza Rydzyka – jednego z najbardziej wpływowych 

graczy tzw. dobrej zmiany, założyciela ultraprawicowego imperium medialnego i „edukacyjnego”. Autor 

przedstawia relacje Rydzyka z Rosją i PRL-owską SB. Idzie tropem zaginionych akt księdza. Odtwarza treść 

zaczernionego dokumentu o kluczowym znaczeniu. Ujawnia, dzięki komu Rydzyk mógł założyć Radio Maryja. 

Wyjaśnia, w jaki sposób skromny chłopiec z Olkusza stał się w latach 90. jedną z najważniejszych postaci polskiej 

prawicy. Już w czerwcu kontynuacja tej historii: Rydzyk i przyjaciele. Wielkie żniwo.  
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 122. Rydzyk i przyjaciele. T. 2, Wielkie żniwo / Tomasz Piątek.- [Warszawa] : 

Arbitror, copyright 2021. 

(#ArbitrorFakty) 
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Publicystyka polityczna , Reportaż problemowy 

Sygnatura:  WG-272  

Nowości:  2021-11 

 

Ciąg dalszy śledztwa Tomasza Piątka. Autor przedstawia rozwój i szczyt potęgi księdza Rydzyka od końca lat 90. 

do dzisiejszego dnia. To okres, w którym wpływy i finanse Rydzyka pozwalają mu oddziaływać bezpośrednio na 

politykę, kreować liderów, a nawet całe partie. Prawicowi politycy karnie się stawiają na każde jego wezwanie.                 

A gdy trzeba zatańczą na imprezach Tadeusza Rydzyka tak, jak on im zagra.  Piątek przedstawia sojuszników                  

i współpracowników Tadeusza Rydzyka (jak senator Jan Maria Jackowski lub specjalista od geotermii Piotr 

Długosz). Omawia powiązania z Rosją. Bada zbieżność radiomaryjnej i kremlowskiej propagandy. Obnaża sieć 

biznesowo-politycznych relacji, którym Rydzyk zawdzięcza swą wyjątkową pozycję w polskim życiu publicznym 

i gospodarczym.  

 

 

 123. Sakrament obłudy : wspomnienia z seminarium / Robert Sambowski.- Warszawa 

: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2021. 

(Nie-Fikcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Samborski, Robert , Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji 

Legnickiej , Duchowieństwo katolickie , Seminaria duchowne , Legnica (woj. 

dolnośląskie) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2021-11 

 

Były duchowny, wyrzucony z seminarium tuż przed święceniami, opisuje, jak przebiega formowanie przyszłych 

księży. Co jest ważne w ich nauczaniu? Czy liczy się powołanie, wiara, kontakt z Bogiem, teologia, dobroć, 

uczynność, chrześcijańska miłość? Czy naprawdę może chodzić wyłącznie o posłuszeństwo? Bo, jak mówią                  

w seminarium, ksiądz ma mieć BMW i być BMW – Bierny, Mierny, ale Wierny. Robert Samborski odsłania 

obłudę najstarszej instytucji religijnej. Z jego wstrząsających wspomnień dowiecie się nie tylko, jak w praktyce 

wygląda pedagogika według Jana Pawła II, ale też jak dobierani i kształtowani są przyszli pasterze.  

 

 

 124. Sama / Katarzyna Nowak.- Warszawa : Świat Książki, copyright 2021. 

 

 

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

maltretowane , Dziecko seksualnie wykorzystywane , Duchowieństwo katolickie , 

Pedofilia , Przemoc , Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności , 

Procesy sądowe , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-36  

Nowości:  2021-11 
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Rzecz o latach maltretowania i przemocy seksualnej. Kasia miała 12 lat, gdy rodzice oddali ją pod opiekę 

duchownego. Roman B. uwięził ją w mieszkaniu swojej matki. Tam bił ją, gwałcił i faszerował psychotropami. 

Roman B., po odsiedzeniu krótkiego wyroku cieszy się wolnością i... koresponduje z dziećmi w internecie. 

Książka zawiera fragmenty bloga autorki. Autorka dostanie 1 mln zł odszkodowania od Kościoła katolickiego                

z Zakonu Chrystusowców rekordowe (1 mln zł) odszkodowanie i dożywotnią rentę.  

 

 

125. Sekrety Bieszczadów. Cz. 1 / Waldemar Bałda.- Łódź : Księży Młyn Dom 

Wydawniczy Michał Koliński, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bieszczady (góry) , Opracowanie , Publikacja bogato 

ilustrowana 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Bieszczady  

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Bieszczady zna wielu (albo wielu wydaje się, że je znają), nie wszyscy jednak wiedzą o nich tyle, na ile góry te 

zasługują. A przecież Bieszczady to nie tylko atrakcyjny krajobrazowo zakątek Polski, nie tylko region cieszący 

się przez jakże wiele lat sławą ostatniej w cywilizowanej Europie enklawy nieskrępowanej wolności, ani nie tylko 

obszar, w którego wielu częściach przyroda wciąż zachowuje walor pierwotności – bo to ziemia pełna rozmaitych 

zagadek i sekretów, z historią bogatą w zdarzenia, których świadomość bynajmniej nie jest powszechna. Tylko 

tam stał jedyny w naszym kraju pomnik Stalina. I nie straszne mu były srogie zimy. Drzewa pękały, ale on trwał. 

Do czasu… To tam po raz ostatni zapolowano na niedźwiedzia, który nie znalazł schronienia nawet wśród 

największych jodeł. Dzwony cerkiewne czekają pod bieszczadzką ziemią na swojego odkrywcę, któremu może 

uda się również nielegalnie sfotografować obiekt zbudowany z dwóch milionów ton betonu! O czym jeszcze nie 

wiemy? Gdzie lud PRL-owski szykował się do wojny z wojskami pancernymi – i dlaczego to robił? Gdzie 

znajduje się droga do Rumunii, czyli donikąd? Ano – tam: w Bieszczadach. Bo Bieszczady mają swoje zagadki              

i sekrety. W tej książce ujawnię ich – niemało. To nie obietnica, to gwarancja! Zapraszam, Waldemar Bałda  

 

 

 126. Siostry z Broniszewic : czuły Kościół odważnych kobiet / Eliza Myk, 

Tymoteusza Gil ; rozmawiają Łukasz Wojtusik i Piotr Żyłka.- Kraków : 

Wydawnictwo WAM, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gil, Tymoteusza (1983- ) , Myk, Eliza , Dom Pomocy 

Społecznej dla Dzieci i Młodzieży (Broniszewice) , Dominikanki , Chłopcy , 

Dziecko z niepełnosprawnością , Opieka nad dziećmi , Zakonnice , Broniszewice 

(woj. wielkopolskie, pow. pleszewski, gm Czermin) , Antologia , Wywiad 

dziennikarski 

Sygnatura:  WG-272  

            Nowości:  2021-11 

 

Odważne kobiety. Niepokorne siostry. Czułe matki.  Jedyna taka rozmowa. Wyjątkowe spotkanie. Siostry Tymka 

i Eliza w osobistym i bardzo intymnym wywiadzie odsłaniają prawdziwy obraz kobiet w habitach – z głową na 

karku, czułymi sercami i rękami gotowymi do działania. Siostry zakonne nadal są postrzegane bardzo 

stereotypowo. Dominikanki z Broniszewic pokazują jednak, że prawda o życiu we wspólnocie jest o wiele 

bardziej złożona. Radosne chwile widoczne na pięknych zdjęciach z Domu Chłopaków to tylko mały fragment ich 

rzeczywistości. Jak jest poza kadrem? Siostry Tymka i Eliza razem z Łukaszem Wojtusikiem i Piotrem Żyłką 

pokazują drugą stronę medalu, otwarcie mówią o swoich kryzysach,  rozterkach  i  słabszych  chwilach. Odważnie 
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wypowiadają się na aktualne tematy, takie jak troska o życie od poczęcia do śmierci, uliczne protesty czy 

problemy związane z pandemią. Nie słowem, ale działaniem walczą o Kościół kobiet, Kościół czuły, Kościół, 

który nikogo nie wyklucza.  

 

 

 127. Skoro jest miłość : o rodzinie, szczęściu i nie tylko / Grzegorz Ryś.- 

Wznowienie.- Kraków : Wydawnictwo WAM, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchowość katolicka , Małżeństwo , Miłość , Rodzina , 

Szczęście , Rozważania i rozmyślania religijne 

Sygnatura:  WG-272  

Nowości:  2021-11 

 

 

Skoro łączy nas miłość czy potrzebny nam sakrament małżeństwa? Co zrobić, kiedy nasze relacje zaczynają być 

dalekie od ideału i wydaje się, że uczucie po prostu się kończy? Jak zapraszać do życia Boga, by religia nie stała 

się przeszkodą w drodze do budowania małżeńskiej jedności? Czy zawsze warto przebaczać? Bóg stworzył 

człowieka, Trójca – parę. Stwórca jest przepełniony zachwytem nad ludzką miłością, gdyż widzi w niej własne 

odbicie. Przykłada wielką miarę do budowania relacji między mężczyzną a kobietą i z ich miłością wiąże wielkie 

obietnice. Od tej prawdy wychodzi abp Grzegorz Ryś w swoich rozważaniach. Bardzo często spotyka się                       

z małżeństwami, a z wieloma z nich się przyjaźni. Wie, z jakimi problemami się borykają, czego oczekują od 

Kościoła i w jaki sposób szukają Boga. Ma świadomość, jak trudne pytania w sobie noszą.  

 

 

 128. Skruszony gangster czyli Jak się zostaje świadkiem koronnym / Gabriela 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adwokaci , Policjanci , Przestępczość zorganizowana , 

Świadek koronny , Polska , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2021-11 

 

 

Chłopak z Pragi, a jednak z "Mokotowa". Czyli prawie koronny, a jednak "sześćdziesiątka" ; Początki 

przestępczości zorganizowanej i walki z nią. Czyli jak to się wtedy formowało ; "Czasami trzeba ich ładnie 

poprosić". Czyli jak się rozmawia z panem gangsterem ; Świadek koronny wchodzi na scenę. Czyli o tym, jak 

zostać koronnym ; Świadek pod specjalnym nadzorem. Czyli jak się robi ochronę ; Alfabet koronnych. Czyli                   

o niektórych koronnych ; O sobie i o programie. Czyli oczami świadka koronnego ; Chłopak z Pragi, a jednak                 

z "Mokotowa". Czyli prawie koronny... - rozwinięcie ; Świadek z "Enką" w koronie. Czyli jak się siedzi                         

w pawilonach dla więźniów niebezpiecznych ; Postscriptum. Kto może zostać świadkiem koronnym? W jaki 

sposób odbierane są wyjaśnienia, a następnie zeznania od takiej osoby? Na czym polega np. metoda przesłuchania 

FBI? Na jakim etapie i kto decyduje o przyznaniu statusu koronnego? Czy koronny to zawsze twardy gangster,                

a może ktoś, kto ratuje za wszelką cenę swoją skórę? I wreszcie – jak wygląda życie tych, którzy dbają o jego 

bezpieczeństwo – policjantów. Szukając odpowiedzi na te pytania, Gabriela Jatkowska przeprowadziła dziesiątki 

rozmów z ludźmi z obu stron barykady: świadkami koronnymi, adwokatami, kryminologami, policjantami, 

sędziami, dając czytelnikowi możliwość wglądu w świat, o którego istnieniu nie wiemy prawie nic.  
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129. Słynne ucieczki Polaków. 2 / Andrzej Fedorowicz.- Warszawa : Fronda PL, 

copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bielecki, Jerzy (1921-2011) , Cybulska, Cyla (1920-2005) , 

Dreżepolska, Ewa (1914-1976) , Jarecki, Franciszek (1931-2010) , Kukliński, 

Ryszard Jerzy (1930-2004) , Piłsudski, Józef (1867-1935) , Przybytkowska, Zofia 

(1920-1984) , Rydz-Śmigły, Edward (1886-1941) , Ull, Teofila (1897-1970) , 

Auschwitz-Birkenau (niemiecki obóz koncentracyjny) , Więzienie Pawiak , Lotnicy 

wojskowi , Okręty wojenne , Orzeł (okręt podwodny ; 1939-1940) , Polacy , Politycy 

, Szpiegostwo , Ucieczki , Ucieczki więźniów , Więźniowie obozów , Więźniowie 

polityczni , Estonia , Polska , Rumunia , Stany Zjednoczone (USA) , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Węgry , Biografia , Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(438).07 

Nowości:  2021-11 

1. Z rosyjskiego psychiatryka  do góralskiej chaty. Józef Piłsudski, kwiecień-sierpień 1901 ; 2. Z Estonii do Anglii 

pod nosem Niemców. ORP "Orzeł", 17 września-14 października 1939 ; 3. Odyseja marszałka. Edward Śmigły- 

Rydz, 18 września 1939-27 października 1941 ; 4. Trzy konspiratorki uciekają nocą z Pawiaka. Ewa Dreżepolska, 

Teofila Ull i Zofia Przybytkowska, 16 stycznia 1942 ; 5. Kochankowie z Auschwitz opuszczają obóz śmierci. 

Jerzy Bielecki i Cyla Cybulska, 21-31 lipca 1944 ; 6. MIG-iem do wolności. Franciszek Jarecki, 5 marca 1953 ; 7. 

Superszpieg i jego rodzina znikają z Warszawy. Ryszard Kukliński, 7-11 listopada 1981. 

 

 

 130. Starszy Pan B : opowieść o Jeremim Przyborze / Dariusz Michalski.- Warszawa 

: Wydawnictwo Iskry, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przybora, Jeremi (1915-2004) , Muzyka rozrywkowa , Pieśń 

i piosenka , Piosenkarze polscy , Poeci polscy , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-78.071A/Z-Przybora J. 

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Starszy Pan B to opowieści o Jeremim Przyborze, autorze niezrównanych tekstów piosenek, twórcy Kabaretu 

Starszych Panów, reżyserze, scenarzyście. To opowieść o arcyciekawym życiu Starszego Pana B, o czasach,                 

w których działał, i ludziach, których znał. Książka bogato ilustrowana prywatnymi zdjęciami rodziny Przyborów 

oraz z archiwów teatralnych, telewizyjnych i filmowych.  

 

 

 131. Subtelnie mówię f*ck : sprzeczna z logiką metoda na szczęśliwe życie / Mark 

Manson ; [tłumaczenie Leszek Sielicki].- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 

2021. 

(Sensus) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Asertywność , Samoakceptacja , Samopostrzeganie , 

Samopoznanie , Samowychowanie , Szczęście , Wartość , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2021-11 
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Chcesz być lubiany, popularny i akceptowany? Musisz więc być fit, cool i trendy, musisz mieć lepsze ciuchy, 

nowszego fona, szybszą furę. Niezależnie od tego, czy leje deszcz, czy ściska kilkunastostopniowy mróz, musisz 

rano przed pracą zaliczyć swój jogging. W pracy musisz dawać z siebie więcej niż wszystko, a wyjazd na wakacje 

musi być koniecznie bardziej ekskluzywny i niesamowity niż wyjazd kolegi z pokoju obok. Twoja dziewczyna 

obowiązkowo musi być piękna i doskonale wystylizowana. Ale to nie wszystko. Aby być szczęśliwym                          

i zadowolonym, musisz jeszcze... STOP! Trzymasz w ręku książkę, dzięki której położysz kres temu szaleństwu              

i nauczysz się przykładać wagę do tego, co jest dla Ciebie naprawdę ważne. Dowiesz się, że trzeba umieć 

rozpoznawać sprawy istotne i przejmować się właśnie nimi i tylko nimi. Przekonasz się, że wystarczy znaleźć                

w sobie odwagę i wolę, aby więcej nie dać się wkręcać w niekończącą się spiralę „musisz mieć” czy „musisz 

być”. Autor w bardzo dosadny (a przy tym dowcipny) sposób rozprawi się z Twoimi problemami, obawami                              

i oczekiwaniami, bez mdłej papki pozytywnego myślenia, którą karmią Cię różni modni guru. Jeśli przejdziesz 

przez to bolesne doświadczenie, być może uda Ci się zacząć myśleć nieco inaczej. Odzyskasz kontrolę nad tym, 

co „musisz”, przestaniesz przejmować się bzdurami, a w efekcie będziesz nieco szczęśliwszym człowiekiem. Sam 

zdecyduj, czy warto. Dzięki tej książce: zastanowisz się nad tym, czym jest szczęście i dlaczego jego osiągnięcie 

stanowi problem, przekonasz się, że poddawanie się tyranii wyjątkowości jest wyjątkową głupotą, przemyślisz 

kwestie dokonywania wyborów i przestaniesz bać się porażki, docenisz zalety mówienia „nie”, poszukasz 

jaśniejszej strony własnego przemijania.  

 

 

 132. Sułtanki / Iwona Kienzler.- Warszawa : Lira Wydawnictwo, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Harem , Kobieta , Książęta i księżne , Obyczaje i zwyczaje , 

Władcy , Imperium Osmańskie , Turcja , Biografia , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(5)  

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Kobiety w społeczeństwie w czasach Imperium Osmańskiego ; Osmańskie księżniczki ; Sułtanat kobiet. 

Tajemnice haremu to nie tylko opowieści o przepychu i klejnotach, ale też o intrygach pałacowych i chęci 

zaistnienia u boku władcy, co niejednokrotnie oznaczało okrucieństwo wobec innych nałożnic. Kobiety były 

przede wszystkim matkami i kochankami, ale grywały także pierwsze skrzypce w polityce, dlatego bywały takie 

okresy w dziejach imperium, które nosiły miano „rządów sułtanek". Przyjrzyjmy się życiu Roksolany, Safije, 

Anastazji i innych sułtanek. W pewnym okresie swojego życia miały władzę, klejnoty i służbę na każde 

zawołanie. Czy jednak były szczęśliwe? Poznaj tajemnice haremu i fascynujące historie kobiet czasów Imperium 

Osmańskiego.  

 

 

 133. Surogatki : historie kobiet, które rodzą "po cichu" / Jakub Korus.- Kraków : 

Wydawnictwo Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Macierzyństwo zastępcze , Polska , Ukraina , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-36  

Nowości:  2021-11 
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W maju 2020 roku cały świat obiegło zdjęcie sali szpitalnej z ponad stoma noworodkami czekającymi na swoich 

rodziców. Niemowlęta, urodzone przez surogatki, zostały na kilka miesięcy uwięzione na terenie Ukrainy                       

z powodu lockdownu. Władze kraju i kliniki rozkładały ręce, a tragedia nowo narodzonych dzieci wywołała 

ogólnoświatową dyskusję na temat surogacji. Jakub Korus dotarł do surogatek i rodzin adopcyjnych, a także 

rozmawiał z pośrednikami europejskiego podziemia surogacyjnego, chcąc przełamać tabu i zrozumieć, dlaczego ta 

kontrowersyjna dla wielu osób metoda może być ostatnią deską ratunku dla milionów ludzi. To dziennikarskie 

śledztwo jest również wyjątkową opowieścią o kobiecym ciele, poruszającą i prawdziwą dzięki jej bohaterkom.  

 

 

 134. Szatan w naszym domu : kulisy śledztwa w sprawie przemocy rytualnej / 

Lawrence Wright ; przełożyła Agnieszka Wilga.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 

2021. 

(Seria Amerykańska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko seksualnie wykorzystywane , Fałszywe wspomnienie , 

Procesy sądowe , Przemoc w rodzinie , Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i 

obyczajności , Olympia (Stany Zjednoczone, stan Waszyngton) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-36  

Nowości:  2021-11 

 

Ta sprawa rozpaliła Amerykę do czerwoności. Paul Ingram - szanowany obywatel, wzorowy ojciec, zastępca 

szeryfa w stanie Waszyngton - został w 1988 roku oskarżony przez swoje prawie już dorosłe córki o wykorzysty-

wanie seksualne. Początkowo zarzuty dotyczyły przemocy seksualnej w dzieciństwie, lecz stopniowo zaczęły 

również obejmować tortury i gwałty zaledwie sprzed paru tygodni od oskarżenia. Kolejne zeznania przynosiły 

coraz więcej rewelacji - w krwawych satanistycznych rytuałach brali udział nie tylko członkowie rodziny 

Ingramów, lecz także inni pracownicy biura szeryfa. Ponieważ w całym kraju notowano wówczas przypadki 

„odzyskanych wspomnień”, a sensacyjne doniesienia dotyczące działania satanistycznych sekt docierały z wielu 

stron, oskarżenia te przyjęto ze zgrozą, ale bez zaskoczenia. Nawet Paul Ingram i jego żona, którzy początkowo 

wszystkiemu zaprzeczali, wkrótce zaczęli sobie przypominać przedziwne wydarzenia, w których brali udział. 

Mało kto zwrócił uwagę, jak bardzo opowieści świadków i oskarżonych przypominały zeznania składane kilka 

wieków wcześniej podczas procesów czarownic… Lawrence Wright z reporterską precyzją rekonstruuje przebieg 

tego niezwykłego śledztwa. Pokazuje też, co się dzieje, gdy aparatem pojęciowym współczesnej nauki zawładną 

nasze najbardziej pierwotne lęki.  

 

 

 135. Szczęśliwa bez winy : jak uwolnić się od poczucia winy i odnaleźć drogę do 

szczęścia / Maciej Bennewicz, Anna Prelewicz.- Gliwice : Helion, copyright 2021. 

(Sensus) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Poczucie winy , Samopoznanie , Szczęście , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923  

Nowości:  2021-11 

 

 

Pokochaj krótkie historie. Drzemie w nich wielka moc! Uwielbiamy, gdy ktoś zabawia nas opowieścią. Bajką, 

baśnią albo... koanem - metaforyczną historią, niby prostą, a głęboką, z której każdy może wziąć dla siebie to, co 

mu akurat potrzebne. Jeśli czytając dany koan albo słuchając go, czujesz, że porusza w Tobie czułą strunę, a może 

nawet że Cię boli, oznacza to, że ten konkretny temat masz do przepracowania. W procesie zmiany, zapoczątko-

wanym dzięki tej książce, dotrzesz do pełni swojego życia: wolnego od winy i wstydu, spokojnego i szczęśliwego.  
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Czytaj Szczęśliwą bez winy, nie oceniając tekstu. Poddaj się mu i zrealizuj zawarte w nim sugestie. Wszystkie, 

bez wyjątku. Korzystaj z podpowiedzi Anny i Macieja - albo odbieraj historie po swojemu. Być może niektóre                  

z prezentowanych tu opowiadań, interpretacji lub pytań Cię zainspirują, inne zaskoczą albo wprawią                              

w zakłopotanie, aż wreszcie pojawi się taki fragment, dzięki któremu odkryjesz odnawialne źródło energii dla 

własnego życia. 

 

 

 136. Ślepy Maks : historia łódzkiego Ala Capone / Remigiusz Piotrowski.- Wydanie 

1., dodruk (Wielkie Litery)- Warszawa : Dom Wydawniczy PWN, 2021. 

(Wielkie Litery.pl) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bornsztajn, Menachem (1890-1960) , Przestępcy , 

Przestępczość zorganizowana , Żydzi , Łódź (woj. łódzkie) , Biografia 

Sygnatura:  WG-343  

Nowości:  2021-11 

 

 

Maks Bornsztajn zwany Ślepym Maksem – jeden z największych polskich gangsterów. Przebiegły, sprytny i silny 

– król mrocznego półświatka Łodzi lat 20. i 30. XX wieku. Zaczynał jako kieszonkowiec, ale jego kariera 

błyskawicznie się rozwinęła. Dzięki korzystnym sojuszom z hersztami znaczących szajek zdystansował 

przestępczą konkurencję, a najsilniejszego uczynił swoim teściem. Jego pomysłowość nie miała granic, ten twardy 

gracz stanął na czele dintojry i otworzył „Biuro próśb i podań”, do którego trafiali ubodzy. I tu zaczyna się historia 

prawdziwej miłości łodzian do Maksa, który odtąd zabierał bogatym, pomagał biednym, wspierał oszukanych,               

a wyzyskiwaczy tępił. W jego życiu było wiele zwrotów akcji, legenda i fakty zlały się w jedno. Fenomen tej 

postaci jest nieodgadniony, został bohaterem ballady, sztuki teatralnej i gier miejskich.  

 

 

 137. Świadomą drogą przez depresję : wolność od chronicznego cierpienia / Mark 

Williams, John Teasdale, Zindel Segal oraz Jon Kabat-Zinn ; przełożył Paweł 

Listwan.- Wydanie 2. poprawione.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Autopsychoterapia , Chorzy na depresję , Depresja psychiczna 

, Mindfulness , Terapia poznawcza oparta na uważności , Poradnik 

Sygnatura:  WG-616.89  

Nowości:  2021-11 

 

Prof. dr Jon Kabat-Zinn jest prawdopodobnie najbardziej znanym psychiatrą, który przeniósł na grunt 

terapeutyczny praktyki wypracowane przez medytacyjną tradycję buddyzmu i poprzez wieloletnią pracę                         

z pacjentami potwierdził ich skuteczność w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych, w tym plagi współczesnego 

społeczeństwa – depresji. Wydanie książki zbiega się w czasie z planowaną wizytą J. Kabata-Zinna w naszym 

kraju. Autor ten, znany także polskiemu czytelnikowi z książek: Właśnie jesteś. Podręcznik uważnego życia; 

Gdziekolwiek jesteś, bądź oraz Dary codzienności. Poradnik uważnego rodzicielstwa (wspólnie z żoną Mylą), tym 

razem, wspólnie ze specjalistami terapii poznawczej z Oxfordu, Cambridge i Toronto – prof. dr. Markiem 

Williamsem, dr. Johnem Teasdale'em i dr. Zindelem Segalem – przedstawia praktyczne zastosowanie MBCT 

(mindfulness-based cognitive therapy) – terapii poznawczej opartej na uważności. Autorzy odkryli psychologiczny 

mechanizm powstawania depresyjnych wzorców przeżywania. Ponieważ mechanizm ten opiera się na automa-

tyzmie reakcji na myśli, uczucia i zdarzenia, terapia polega na przerywaniu błędnego koła poprzez świadomy 

powrót do bieżącego doświadczenia, chwila po chwili. Zgodnie z doświadczeniami wielu pokoleń medytujących 

buddystów, a także pacjentów MBCT na Zachodzie, tym co ułatwia utrzymanie owego  kontaktu z chwilą  bieżącą  
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jest świadomość oddechu i ciała. Trening świadomego obcowania ze wszystkimi doznaniami bez ich osądzania                

i wyciągania wniosków, obserwacja myśli bez identyfikowania się z nimi, akceptacja zmieniających się odczuć                  

i uczuć prowadzą do wewnętrznej wolności i pełniejszego życia wewnętrznego. Książka, pomyślana przede 

wszystkim jako poradnik samopomocy dla osób o skłonnościach do depresji lub pogrążania się w dręczących 

myślach na własny temat. Proponuje konkretne ćwiczenia i jest ilustrowana wieloma przykładami z życia. 

Przeprowadza czytelnika, krok po kroku, od uświadomienia sobie destrukcyjnych wzorców, poprzez naukę 

podstaw praktyki uważności, po systematyczny program jej stosowania na co dzień, pozwalający przełamać stare 

nawyki i wypracować zdrowszy sposób obchodzenia się z samym sobą. Załącznikiem do książki jest płyta CD              

z instrukcjami do ćwiczeń uważności.  

 

 

 138. Tajniki odporności : ponad 175 sposobów na wzmocnienie układu 

immunologicznego, ochronę przed chorobami i poprawę samopoczucia / Matt Farr ; 

[Polish translation by Katarzyna Dumińska].- Białystok : Wydawnictwo Kobiece, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alergia , Odporność , Zdrowie fizyczne , Zdrowie 

psychiczne , Zdrowy styl życia , Poradnik 

Sygnatura:  WG-612 

Nowości:  2021-11 

 

Zoptymalizuj swoje zdrowie dzięki niemal dwustu szybkim i łatwym do zastosowania sposobom na wzmocnienie 

układu odpornościowego i pokonanie przeziębienia w każdym sezonie. Tajniki odporności zawierają wszystko, co 

musisz wiedzieć o prowadzeniu lepszego, zdrowszego trybu życia. Znajdziesz tu m.in.: ćwiczenia, które budują              

i wzmacniają układ odpornościowy; proste rady dotyczące stylu życia pomagające chronić przed chorobami; opis 

czynników środowiskowych, które wpływają na układ odpornościowy;wzmacniające odporność pokarmy, 

witaminy, minerały, zioła i suplementy; charakterystykę zależności między zdrowiem jelit a układem odpornoś-

ciowym; i wiele, wiele więcej!  

 

 

 139. Tata mimo woli / Stanisław Staszewski, Kazik Staszewski, Jarosław Duś.- 

Warszawa : Wydawnictwo Kosmos Kosmos, 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Staszewski, Stanisław (1925-1973) , Pisarze polscy , 

Biografia 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091)A/Z-Staszewski S. 

Nowości:  2021-11 

 

Stanisław Staszewski na trwałe wpisał sie w obraz kultury polskiej niestety dopiero po swojej śmierci. Poznany 

przez szersze audytorium dzięki takim postaciom jak Jacek Kaczmarski, Jerzy Zalewski, Nina Terentiew czy 

wreszcie ja, zaistniał w obrazie kultury narodowej na początku lat 90. Ostatni dzwonek by przypomnieć dogłębnie 

jego postać zabrzmiał w rękach Jarka Dusia , który wraz ze mną stworzył - myślę ,że całościowe -kompendium 

wiedzy o moim ojcu. A dzwonek to doprawdy ostatni , bo coraz mniej osób znających go osobiście jest jeszcze 

wśród żywych.Przed państwem "Tata mimo woli" - rzecz o architekcie , bardzie felietoniście i moim tacie. rzecz 

niezwykła jak i postacią niezwykła się jawił. Kazik Staszewski Pięknie ilustrowana rysunkami Stanisława 

Staszewskiego i wzbogacona licznymi zdjęciami i listami jej głównego bohatera. Do książki dołączona jest płyta 

CD z oryginalnymi wykonaniami utworów Stanisława Staszewskiego, między innymi: „Celina”, „Baranek”, 

„Marianna” czy „Kochaj mnie a będę twoją”.  
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 140. Tokio : kultowe przepisy / Maori Murota ; fotografie Akiko Ida i Pierre Javelle 

; stylizacja Maori Murota i Sabrina Fauda-Role ; projekt graficzny i ilustracje 

Playground Paris ; ilustrowane notatki Maori Murota ; tłumaczenie Agnieszka 

Dywan.- Kraków : Znak Koncept - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kuchnia japońska , Tokio (Japonia) , Książka kucharska , 

Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-641.5  

Nowości:  2021-11 

 

Maori Murota odczarowuje kuchnię japońską, czyniąc ją dostępną i zrozumiałą dla każdego, kto chce poznać 

rodzimą kulturę kulinarną autorki, jeść zdrowo i smacznie. Ta książka to więcej niż klasyka kuchni z Tokio. To 

kulinarny przewodnik po świecie smaków, zapachów i receptur. Znajdziesz w niej: ponad 100 unikatowych 

przepisów nie tylko na sushi, miso czy ramen, ale także na słone placki senbei, pierożki gyoza, wariacje makaronu 

soba i udon, marynowane warzywa czy pulpeciki z kurczaka tsukuné, receptury na japońskie słodkości jak 

daifukumochi, czyli nadziewane ciastka ryżowe, ciasto z matchą, biszkopty, lody i sorbety, jakich nie próbowałeś 

w Europie, jasne i zwięzłe informacje o podstawowych technikach gotowania i najważniejszych składnikach 

potrzebnych do wyczarowania Japonii we własnej kuchni. Tokio. Kultowe przepisy to nie tylko dziesiątki 

pysznych, łatwych do wykonania receptur, lecz także barwny kulinarny przewodnik po stolicy Japonii. Wyrusz              

w podróż po zatłoczonych tokijskich barach z przekąskami, poczuj tętniące życiem ulice, zajrzyj do wnętrz 

kultowych restauracji w Tokio. Poznaj inspirujących ludzi, zaskakujące smaki i niezwykłą atmosferę jednej                    

z największych gastronomicznych metropolii świata. Maori Murota dorastała w Tokio, a do napisania tej książki 

zainspirowały ją wspomnienia z dzieciństwa. Pracowała w Nowym Jorku i Indonezji, by ostatecznie osiąść                  

w Paryżu, gdzie jest szefową kuchni i prowadzi warsztaty gotowania autentycznych japońskich potraw 

domowych. Dzięki swoim doświadczeniom wie, jak tłumaczyć ludziom Zachodu kulturę Wschodu, czyniąc ją 

zrozumiałą i przystępną.  

 

 

 141. Ucieczka do wolności : autobiografia / Jan Lityński.- Kraków : Wydawnictwo 

Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lityński, Jan (1946-2021) , Dziennikarze , Politycy , Polska , 

Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Lityński J. 

Nowości:  2021-11 

 

 

Opozycjonista, polityk, działacz. Świadek kluczowych wydarzeń w historii Polski. Więzień polityczny skazany za 

udział w protestach marca '68. Człowiek, który walczył w obronie swojego kraju, a potem z wiarą współtworzył 

go na nowo. Autorytet. W zimowe niedzielne popołudnie Fryderyk, ukochany pies Jana Lityńskiego, wbiega na 

zamarzniętą Narew. Nagle załamuje się pod nim lód. Jan Lityński rusza mu na pomoc. Tonie. Jego nagłej 

tragicznej śmierci nikt nie mógł się spodziewać. Zakończyła ona pewien rozdział w historii. Ostatnie lata swojego 

życia poświęcił pisaniu, które przerwała śmierć. Ucieczka do wolności to niezwykle szczera i intymna, 

błyskotliwa i pełna niuansów autobiografia człowieka, który całe życie poświęcił innym. Świadectwo niegasnącej 

odwagi i determinacji w walce o lepsze jutro.  

 

 

 

 



216 
 

 142. Umysł przestępcy : tajniki kryminalnego profilowania psychologicznego / Jan 

Gołębiowski.- Kraków : Mando - Wydawnictwo WAM, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Profilowanie kryminalne , Przestępcy , Psychologia 

kryminalistyczna , Śledztwo i dochodzenie , Zabójcy , Polska , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2021-11 

 

 

Czy można wniknąć w umysł przestępcy i zrozumieć motywy, jakimi się kieruje? Czy na podstawie śladów na 

miejscu przestępstwa można stworzyć profil osobowościowy podejrzanego? Czy istnieją jakiekolwiek 

prawidłowości w działaniu sprawców? Jan Gołębiowski, najbardziej znany profiler kryminalny w Polsce pokazuje 

tajemnice swojej pracy. Główny bohater serialu dokumentalnego "Zawód: Profiler" (CBS Reality Polska) i były 

psycholog policyjny obecnie zajmuje się sporządzaniem profili nieznanych sprawców jako biegły sądowy, szkoli 

organy ścigania i jest wykładowcą na Uniwersytecie SWPS.  

 

 

 143. Uwolnij głowę : jak pozbyć się toksycznych myśli i przestać się martwić / 

Jennie Allen ; przełożył Michał Nolywajka.- Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchowość chrześcijańska , Martwienie się , Myślenie , 

Przekonania , Techniki samopomocy , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Jennie Allen znalazła sposób na wyjście ze spirali złych myśli! W swojej bestsellerowej książce zaprasza 

czytelników w podróż do skrywanych miejsc. Wyjaśnia, że głęboko w nas tkwią przekonania, które zniekształcają 

obraz rzeczywistości i nas samych. Opierając się na fragmentach Pisma Świętego, najnowszych badaniach 

naukowych oraz własnych doświadczeniach, autorka udowadnia, że zmiana myślenia jest na wyciągnięcie ręki. 

Pokazuje konkretne sposoby walki z przebiegłymi wrogami, którzy za wszelką cenę chcą sprawić, byśmy byli 

niezdolni do pełni życia. Pozbądź się negatywnych myśli i uwolnij głowę!  

 

 

 144. W ciemnej dolinie : rodzinna tragedia i tajemnica schizofrenii / Robert Kolker ; 

przełożył Jan Dzierzgowski.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2021. 

(Seria Amerykańska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Galvinowie (rodzina) , Chorzy na schizofrenię , Rodzina , 

Schizofrenia , Colorado Springs (Stany Zjednoczone) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-616.89 

Nowości:  2021-11 

 

Galvinowie mogliby być ucieleśnieniem amerykańskiego snu. Dan i Mimi wzięli ślub tuż po II wojnie światowej, 

rodzinę zakładali w czasach rosnącego dobrobytu, awansowali do klasy średniej. Marzyli o dużej rodzinie i ich 

marzenie się spełniło, doczekali się aż dwanaściorga dzieci. Ale za zamkniętymi drzwiami  rozgrywał  się  dramat. 
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 Jeden po drugim ich sześciu synów traciło kontakt ze światem. Diagnoza - schizofrenia - w tamtych czasach były 

jak wyrok. Tragedia Galvinów okazała się szansą dla psychiatrii. Przebadanie tak wielu blisko spokrewnionych 

osób pozwoliło naukowcom i lekarzom lepiej zrozumieć tajemnicę tej niezwykle złożonej choroby, której leczenie 

bywało bardziej wyniszczające niż same objawy. Kolker zręcznie łączy przejmującą historię rodziny Galvinów, 

którą opisuje szczegółowo i z ogromną empatią, z fascynującymi dziejami psychiatrii. Ale "W ciemnej dolinie" 

ma również trzeci wymiar - to socjologiczny portret Ameryki drugiej połowy XX wieku, jej pragnień, ambicji               

i wypieranych problemów.  

 

 

 145. W cieniu narcyza : jak rozpoznać toksyczną relację i uwolnić się od niej / Julie 

L. Hall ; przełożyła Matylda Biernacka.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece Łukasz 

Kierus, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Narcyzm , Przemoc emocjonalna , Rodzina dysfunkcyjna , 

Toksyczne związki , Poradnik 

Sygnatura:  WG-616.89  

Nowości:  2021-11 

 

Rozpoznaj narcyza i uwolnij się z toksycznej relacji. Niezwykle pouczające studium narcystycznego zaburzenia 

osobowości (NPD) i jego traumatycznego wpływu na członków rodziny i partnerów. Wnikliwa, pełna współczucia 

i oferująca praktyczne strategie powrotu do zdrowia – lektura obowiązkowa zarówno dla tych, którzy 

doświadczyli przemocy narcystycznej, jak i dla klinicystów. Ta książka rzuca światło na niszczące doświadczenie 

przemocy narcystycznej w rodzinach i związkach, opisuje złożoną emocjonalną i fizyczną traumę, która z tego 

wynika, oraz wspiera ofiary praktycznymi, pełnymi współczucia radami do wykorzystania na ścieżce powrotu do 

zdrowia. Bez względu na to, czy dopiero uczysz się o NPD, masz narcystycznego rodzica lub innego członka 

rodziny, opuszczasz narcystyczny związek, czy zmagasz się z okołonarcystyczną traumą, książka Julie L. Hall 

pomoże ci rozpoznać i zrozumieć toksyczną relację, a także uwolnić się od niej.  

 

 146. Waleczne z gór : nieznane historie bohaterskich kobiet / Agata Puścikowska.- 

Kraków : Wydawnictwo Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bohaterstwo , Górale , Kobieta , Ofiary prześladowań , 

Okupacja niemiecka Polski (1939-1945) , Patriotyzm , Ruch oporu , Więźniowie 

obozów , Upamiętnianie , Zakonnice , Beskidy (góry) , Gorce (góry) , Orawa (kraina 

historyczna) , Podhale , Tatry (góry) , Biografia 

Sygnatura:  WG-94(438).082  

Nowości:  2021-11 

 

Odważne, zadziorne, poświęcające własne życie dla dobra kraju i drugiego człowieka, dziś w większości niemal 

całkowicie nie znane. Kim były góralki walczące w czasie II wojny światowej? Helena Marusarzówna, kurierka 

tatrzańska i żołnierka AK, w 1940 roku trafiła w ręce Gestapo. Przetrzymywano ją w zakopiańskim więzieniu 

Palace. Rok później stracono w Pogórskiej Woli. Helena Błażusiakówna jako osiemnastoletnia dziewczyna została 

osadzona w „katowni Podhala”. W jednej z cel wyryła wybitym przez oprawców zębem słowa modlitwy, do której 

Henryk Górecki skomponował swoją „Symfonię pieśni żałosnych”. Przez lata uważano, że zmarła w więzieniu. 

Józefa Mikowa ps. „Ryś”, oficer łącznikowy Tajnej Organizacji Wojskowej, działała na terenie Polski i Słowacji. 

Do ostatnich chwil, mimo tortur, nikogo nie zdradziła. Podczas przesłuchań uparcie milczała, ratując w ten sposób 

wielu ludzi. Została zamordowana w więzieniu na Montelupich w Krakowie w 1942 roku. Agata Puścikowska 

odkrywa wyjątkowe postaci Walecznych z gór. Z dokumentów archiwalnych, rozmów z mieszkańcami Podhala, 

Gorców i Beskidów oraz spisanych wspomnień tworzy obraz kobiet z krwi i kości, bohaterek oryginalnych, 

odważnych, a jednocześnie skromnych i dotąd najczęściej przemilczanych.  
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147. Warszawskie dzieci '44 / Agnieszka Cubała.- Warszawa : Prószyński i S-ka - 

Prószyński Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Ludobójstwo niemieckie (1939-1945) , Powstanie 

warszawskie (1944) , Warszawa (woj. mazowieckie) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438).082.218  

Nowości:  2021-11 

 

 

Prawdziwe historie dzieci w powstańczej Warszawie. Książka "Warszawskie dzieci '44" to nie opowieść                         

o bohaterskich walkach małych żołnierzy ani dyskusja o tym, czy wolno było im dać broń do ręki albo wysłać                  

z butelką zapalającą na barykady. Po raz pierwszy ukazuje, jak dzieci uczyły się żyć w zupełnie nowej dla nich 

powstańczej rzeczywistości. Jak radziły sobie z przerażeniem, bólem, cierpieniem oraz koszmarnymi wyda-

rzeniami, których były uczestnikami bądź świadkami. A także - jak z traumą wyniesioną z powstańczej Warszawy 

musiały się do końca życia. Spojrzenie na powstanie oczami dziecka, poznanie jego emocji i dramatów odsłania 

prawdę o walce pozbawionej heroizmu oraz ocenie, którą przeszło za nią zapłacić, by móc żyć dalej. O tym 

wszystkim dowiemy się, poznając wspomnienia m.in.: Beaty Tyszkiewicz, Krystyny Zachwatowicz-Wajdy, Jana 

Kobuszewskiego, Krzysztofa Kowalewskiego, Jarosława Abramowa-Newerlego, Jacka Federowicz, Krzysztofa 

Zanussiego, syna komendanta Armii Krajowej - Adama Komorowskiego i syna "warszawskiej Niobe" - 

Mścisława Lurie. 

 

 

 148. Wedlowie : czekoladowe imperium / Łukasz Garbal.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wedlowie (rodzina) , Cukiernictwo , Czekolada , 

Przedsiębiorstwo produkcyjne , Warszawa (woj. mazowieckie) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-663/664  

Nowości:  2021-11 

 

 

Carl Wedel przyjechał do Warszawy z Berlina i w 1851 roku otworzył przy ulicy Miodowej swoją pierwszą 

cukiernię. Emil, a później Jan Wedlowie, przedstawiciele kolejnych pokoleń tej dynastii, zmienili niedużą 

cukiernię w potężną fabrykę i osiągnęli sukces na niebywałą skalę, przekraczający wymiar finansowy – ich 

produkty stały się dla Polaków trwałym symbolem wybornego smaku. Oni sami natomiast coraz głębiej wrastali   

w warszawski krajobraz, angażując się całym sercem (a nieraz i portfelem) w polskie sprawy. Byli Polakami               

z wyboru. Wedlowie nie bali się nowych technologii i innowacyjnych jak na tamte czasy form promocji. Ale 

musieli odnaleźć się także w nowej rzeczywistości społecznej – coraz więcej kobiet walczyło o swoje miejsce na 

rynku pracy, coraz częstsze były strajki robotników, domagających się poprawy sytuacji bytowej. A potem 

nadeszła wojna, która zmieniła wszystko. Łukasz Garbal przenosi nas do pracowni dziewiętnastowiecznych 

mistrzów cukiernictwa, dawnych manufaktur czekolady, do gabinetów warszawskich fabrykantów i hal 

fabrycznych, a przy okazji opowiada słodko-gorzki kawałek naszej historii.  
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 149. Wieczne strapienie : o kłamstwie, historii i Kościele / Jacek Leociak.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2020. 

 

Hasła przedmiotowe:  Kościół katolicki , Duchowieństwo katolickie , Kłamstwo , 

Nacjonalizm , Obłuda , Polityka , Polska , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Notuję tutaj to, co mnie zadziwia, irytuje i oburza w życiu publicznym, a co ma źródło w kłamstwie, zakłamaniu, 

hipokryzji. Nie wolno kłamać, ale przecież wciąż kłamiemy, życie składa się z wielkich kłamstw i drobnych 

kłamstewek. Człowiek zakłamany jest nieszczęśliwy i godny litości, ale też groźny dla innych i dla samego siebie. 

Szczególnie boli, kiedy kłamią ci, którzy powinni mówić prawdę dla dobra ogółu, dla pożytku społecznego,                   

z szacunku dla drugiego człowieka i z bojaźni bożej. Po politykach trudno dziś oczekiwać szczególnego 

przywiązania do prawdomówności. Wciąż oczekujemy go po Kościele. Tam hipokryzja jest jeszcze bardziej 

dewastująca niż w polityce. Musimy spojrzeć jej w oczy, wytknąć ją surowo i jasno, by umieć się bronić, by dać 

wyraz strapieniu, oburzeniu i niezgodzie.  Autor 

 

 

150. Wielki ogarniacz kuchni / Pani Bukowa, Pan Buk ; [ilustracje w książce i na 

okładce Maciej Zaręba].- Kraków : Flow Books, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Posiłki (jedzenie) , Poradnik , Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-641.5 

Nowości:  2021-11 

 

 

 

 

To, co możesz zjeść jutro, zjedz dzisiaj! Pani Bukowa zna się na jedzeniu jak mało kto. Kto nie wierzy, niech na 

nią spojrzy. Sama odkryła, że zrównoważona dieta polega na tym, że w jednym ręku masz ciasteczko, a w drugim 

czekoladę. Samego gotowania unika nawet bardziej niż joggingu, budzika i ważenia się. Zdarzają się jednak              

w życiu takie chwile, kiedy naprawdę musi coś ugotować. Zwłaszcza jeśli założyła się o to z sąsiadem. Skoro tyle 

osób to robi, to nie może być przecież aż takie trudne, prawda? PS1 Tak. W książce są również przepisy. PS2 Tak. 

Można z nimi gotować. PS3 Nie. Nie otrujecie się :)  

 

 

 151. Wielki reset : jaką przyszłość planuje nam globalna władza : dokumenty z 

komentarzem / wybór, przekład i opracowanie Marek A. Zamorski, Krzysztof 

Komenda i Renata Przekora.- Wrocław ; Bielany Wrocławskie : Wektory, 2021. 

(Biblioteka XXI wieku) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  COVID-19 , Epidemie , Porządek społeczny , Psychologia 

społeczna , Spiskowa teoria dziejów , Władza , Antologia , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-316.6 

Nowości:  2021-11 
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Przygotowania do nowej globalnej rewolucji ; Scenariusze pandemii ; Wielki reset i nowy ład ; Nowa wspaniała 

przyszłość. Od marca 2020 roku świat pogrążony jest w walce z globalną pandemią koronawirusa COVID-19.               

W książce tej czytelnik znajdzie przekłady istotnych dokumentów z ostatnich lat, z których wynika, że owa 

pandemia to jedynie pretekst do przeprowadzenia „wielkiego resetu”, dzięki któremu stanie się możliwa budowa 

nowego ładu światowego. Dokumenty te pokazują, że mamy do czynienia z finalizacją rozpoczętego wraz                      

z końcem zimnej wojny projektu przebudowy świata zgodnie z globalistyczną ideologią „zrównoważenia”                      

i „inkluzywności”, która jest nową maską światowego komunizmu. Wielki reset to książka, która mówi o planach 

globalnych elit władzy ich własnymi słowami.  

 

 

 152. Więźniarki / Drauzio Varella ; przełożył Michał Lipszyc.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2021. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Subkultura więzienna , Więźniowie , Więziennictwo 

, Życie codzienne , São Paulo (Brazylia) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-316.34/.35 

Nowości:  2021-11 

 

Zakład karny dla kobiet w São Paolo to świat w miniaturze. Jest tu rynek pracy, handel, są problemy 

mieszkaniowe. Jest moda i zmieniające się trendy w wystroju wnętrz. Są sojusznicy i wrogowie. Są zasady, 

których trzeba przestrzegać, jeśli chce się przeżyć. Jest hierarchia i wewnętrzny system sądowniczy. Oczywiście 

są też strażniczki, ale tylko gościnnie, więc nie mają wiele do powiedzenia.  Jest tu miejsce na miłość – większość 

osadzonych nawiązuje relacje uczuciowe i erotyczne z innymi więźniarkami. Jest też samotność. Odwiedzający to 

rzadkość, świat zewnętrzny szybko zapomina o skazanych kobietach. Najwięcej jest tęsknoty, zwłaszcza za 

dziećmi, które zostają po drugiej stronie albo urodzone w więzieniu, po kilku miesiącach zgodnie z przepisami są 

odbierane matkom.  "Więźniarki" to ostatnia część trylogii więziennej Drauzio Varelli. Autor, który przez wiele 

lat pracował charytatywnie w zakładach karnych jako lekarz, nie tylko barwnie i szczegółowo opisuje ten 

niezwykły świat, ale bada też, co sprawiło, że jego podopieczne znalazły się za kratami. Gwałty, morderstwa, 

kradzieże, handel narkotykami – większość tych przestępstw jest popełniana z biedy, beznadziei, pragnienia 

poprawy swojego losu. To smutny paradoks, ale niektóre bohaterki tej opowieści dopiero za murami więzienia 

znajdują bezpieczną przystań.  

 

 

 153. Wojenka : o dzieciach, które dorosły bez ostrzeżenia / Magdalena 

Grzebałkowska.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Dzieci , Dzieciństwo , 

Wojna , Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(438).082  

Nowości:  2021-11 

 

 

Magdalena Grzebałkowska przedstawia poruszający obraz wojny widzianej oczami jej najmłodszych uczestników. 

Trzyletni Arthur trafia do domu dziecka, gdzie będzie wychowywany na idealnego nazistę. Lilia w łagrze pokocha 

Stalina, choć jest córką wrogów narodu. Mały Minoru, Amerykanin japońskiego pochodzenia, pozna życie za 

drutami, choć żyje w kraju wolności. Czy Jose Maria, którego rodzice odsyłają z pogrążonej w krwawym 

konflikcie Hiszpanii, w Związku Radzieckim znajdzie raj? A może i tam w końcu dopadnie go wojna? By dotrzeć 

do ostatnich świadków największego konfliktu w dziejach świata, Magdalena  Grzebałkowska  wyruszyła m.in. do  
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Hiszpanii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i w najodleglejsze krańce dawnego Gułagu. Opisuje też wstrząsające 

historie tych, którzy żyją wśród nas – małych partyzantów, dzieci pułków i nastoletnich powstańców 

warszawskich. W Kazachstanie spotyka dziewczynkę – dziś ponad osiemdziesięcioletnią – której wojna zabrała 

wiedzę o tym kim jest, skąd pochodzi i jakie były losy jej rodziców. Reporterka chce jej pomóc odzyskać pamięć. 

A nam wszystkim pomaga zrozumieć, dlaczego wydarzenia sprzed tylu lat wciąż są tak żywe i wpływają na naszą 

codzienność.  

 

 

 154. Wokół zbrodni / Mariola Kłodawska.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2021. 

(Filia na Faktach) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ofiary przestępstw , Zabójcy , Zabójstwo , Austria , Stany 

Zjednoczone (USA) , Reportaż problemowy 

Sygnatura:  WG-343  

Nowości:  2021-11 

 

 

Prawdziwe zbrodnie, które wstrząsnęły światem. Okrutni mordercy, którzy żyli tuż obok swoich ofiar. -Estibaliz 

Carranza po zamordowaniu i rozczłonkowaniu ciał partnerów, trzymała ich szczątki w piwnicy pod swoją 

lodziarnią. -Gertrude Baniszewski wciągnęła grupę dzieci w zbrodnię, w trakcie której torturowali i zamęczyli na 

śmierć 16-letnią Sylvię Likens. -Jenelle Potter nakłoniła najbliższych do zabicia młodych rodziców, tworząc 

fikcyjną postać Chrisa - agenta CIA. -Co się stało z Ann Gotlib, która zaginęła w wieku 12 lat z terenu centrum 

handlowego w Louisville w stanie Kentucky 1 czerwca 1983 r.? Mariola Kłodawska, autorka kanału KARTO-

TEKA z właściwą sobie przenikliwością opisuje przerażające sprawy kryminalne, te rozwiązane i te, które czekają 

jeszcze na odkrycie.  

 

 

 155. Wrócę przed nocą : reportaż o przemilczanym / Jerzy Szperkowicz.- Kraków : 

Znak Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szperkowicz, Jerzy (1934- ) , Armia Czerwona , II wojna 

światowa (1939-1945) , Białorusini , Partyzanci , Zabójstwo , Białoruś , Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(438).082 

Nowości:  2021-11 

 

 

Reporter wraca, by odkryć prawdę o losie zaginionej matki. Październikowy świt 1943 roku. Dom jeszcze śpi. 

Mama, już ubrana, karmi trzymiesięczną Irenkę. Za chwilę wychodzi, przed nią osiemnaście kilometrów. Chce 

odebrać ubranka córeczki oddane na przechowanie znajomej w sąsiedniej wsi. Załatwi to szybko, wróci przed 

nocą. O swojej wyprawie nie mówi mężowi, nie puściłby jej samej. Ponad pięćdziesiąt lat po wojnie dorosły syn 

wraca na Białoruś, do krainy dzieciństwa. Rozpoczyna reporterskie śledztwo – chce odkryć prawdę o losie 

zaginionej matki, którą w tamten październikowy poranek widział po raz ostatni. Są historie, które decydują                  

o całym życiu i które przez całe życie chce się zapomnieć, ale one upominają się, by zostać opowiedziane. Jerzy 

Szperkowicz, dziennikarz i reporter, w przygotowywanym wiele lat reportażu włamuje się do własnej pamięci, ale 

i pamięci świadków tamtych wydarzeń, by odsłonić straszną tajemnicę i zrozumieć relacje między sąsiadami                  

z jednej wsi. Prawda, którą odkrywa, okazuje się gorsza niż wszystkie przypuszczenia. Emocjonalne literackie 

świadectwo za sprawą unikalnego stylu i wrażliwości autora zmienia się w uniwersalną opowieść o człowieczeń-

stwie i próbie pogodzenia się z tym, z czym pogodzić się nie sposób.  
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 156. Wszechmocny Amazon : Jeff Bezos i jego globalne imperium / Brad Stone ; z 

angielskiego przełożyła Maria Gębicka-Frąc.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezos, Jeffrey (1964- ) , Amazon.com , Handel elektroniczny , 

Księgarstwo , Przedsiębiorcy , Stany Zjednoczone (USA) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-339  

Nowości:  2021-11 

 

Oto opowieść o tym, jak największa na świecie firma, będąca tytanem technologii, objęła swoim zasięgiem nie 

tylko globalny handel, ale także Waszyngton, Hollywood, przestrzeń kosmiczną i ludzkie umysły. Amazon jest 

wszędzie! Po niecałych trzydziestu latach od momentu założenia, Amazon to już nie tylko sklep, w którym kupisz 

wszystko − to biznesowy gigant, który całkowicie zdominował i zrewolucjonizował światową branżę e-commerce, 

wdarł się do branży rozrywkowej i medialnej, zaoferował najszerszy możliwy wybór towarów, najwyższej jakości 

usługi i innowacyjne technologie. I wciąż nie ustaje w poszukiwaniu nowych dróg rozwoju i ekspansji. W tej 

książce znajdziecie wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Amazonie, m.in.: Tajniki funkcjonowania firmy                       

i mechanizmy pracy w Amazonie. Sylwetkę Jeffa Bezosa – wizjonera, geniusza, innowatora, bezwzględnego 

CEO, jednego z najbardziej podziwianych i nienawidzonych ludzi na świecie. Największe przedsięwzięcia – 

szczegółowo opisane od pomysłu do realizacji. Koszmarne pomyłki, tragiczne błędy, wielkie triumfy. Ekspansję 

rynkową, medialną i… pozaziemską.  

 

 

 157. Wygnaniec : 21 scen z życia Zygmunta Baumana / Artur Domosławski.- 

Warszawa : Wielka Litera, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bauman, Zygmunt (1925-2017) , Filozofowie , Socjolodzy , 

Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052A/Z-Bauman Z. 

Nowości:  2021-11 

 

 

O miłości nieuleczalnej i o małostkowym, okrutnym odrzuceniu. O obcości i bezdomności, w której trzeba się 

zadomowić, gdy cię z domu wypędzają, a tam, gdzie przyjmują, nie czujesz się u siebie. O antykomunizmie                 

w Polsce po 1989 roku, który pozbawił nas wrażliwości na inne doświadczenie i utrudnił nam dostęp do 

samowiedzy. O decyzjach, które po latach wydają się błędne, lecz w chwili ich podejmowania wcale takie nie 

były. O pisaniu opowieści o czyimś życiu.  O kimś, kto przez całe życie uciekał przed plagą nacjonalizmu, a ta 

ścigała go do końca. O kimś, kto nie przynależał, nie pasował do żadnej sitwy, koterii, szkoły ani klanu - tak 

bardzo, że budził podejrzenia o pychę. O krytyku niesprawiedliwego ładu, który mimo pesymizmu na krótką metę 

wierzył, że na dłuższą mamy szanse.  

158. 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:  2021-11 
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Dlaczego Adolf Hitler w grudniu 1941 roku, u szczytu potęgi III Rzeszy, wypowiedział wojnę Stanom 

Zjednoczonym? 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 

Dalekim Wschodzie, umożliwił budowę kopii tych ciężkich bombowców – Tu-4. Radzieccy naukowcy 

zaprojekto-wali 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…  

 

 

 159. Zachód słońca na Santorini : ciemniejsza strona Grecji / Dionisios Sturis.- 

Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2021. 

(Seria Reporterska Wydawnictwa Poznańskiego) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sturis, Dionisios (1983- ) , Demokracja , Dziennikarze , Grecy 

, Nacjonalizm , Przemoc , Społeczeństwo , Tożsamość osobista , Zabójstwo , Grecja , 

Pamiętniki i wspomnienia , Reportaż 

Sygnatura:  WG-308  

Nowości:  2021-11 

 

Dionisios Sturis wraca z kontynuacją bestsellerowego tomu „Grecja. Gorzkie Pomarańcze”. Nagradzany autor 

domyka reporterski dyptyk o współczesnej Grecji. Opowiada intymną, bolesną, a zarazem uniwersalną historię              

o dojrzewaniu i konstruowaniu własnej tożsamości, i o tym, co znaczy być Grekiem, być Polakiem, lub w ogóle - 

mieć pochodzenie. Apo pu ise? Skąd jesteś? - pytają siebie nawzajem Grecy, gdy chcą wiedzieć, z kim mają do 

czynienia. To niewinne pytanie - o geografię, rodzinną wioskę, o ojca - w ostatnich latach zyskało dodatkowe, 

mroczne oblicze: stało się okrzykiem bojowym faszystów. Często było to ostatnie pytanie, jakie słyszały ofiary 

ksenofobicznej przemocy - imigranci i uchodźcy, ale też niewystarczająco „greccy” Grecy, jak raper Pawlos Fisas, 

zabity przez nacjonalistów w 2013 roku - zanim zaczęły się ciosy. Kiedy mordercy z partii Złoty Świt stanęli 

przed sądem, rozpoczęła się walka o grecką demokrację.  Sturis wraca do Grecji bogatszy w doświadczenia z 

kilku lat dokumentowania jej losów i tworzy opowieść dojrzałą, głęboką, porywającą w swojej odwadze i 

szczerości. 

 

 

160. Zaginione dziewczyny / John Glatt ; przełożyła Kinga Markiewicz.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2021. 

(Filia na Faktach) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Berry, Amanda (1986- ) , Castro, Ariel (1960-2013) , 

DeJesus, Gina (1990- ) , Knight, Michelle (1981- ) , Ofiary gwałtu , Uprowadzenie , 

Cleveland (Stany Zjednoczone, stan Ohio) , Reportaż fabularny 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2021-11 
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ZAGINIONE DZIEWCZYNY to przejmująca opowieść o Amandzie Berry, Ginie DeJesus i Michelle Knight, 

które zostały porwane i uwięzione. Były przetrzymywane przez ponad 10 lat. W piwnicy domu kierowcy autobusu 

szkolnego Ariela Castro, potwora w ludzkiej skórze, przeżyły prawdziwy koszmar. Gdy związane i skute łańcu-

chami cierpiały, narzeczona Castro odwiedzała go w tym samym domu i wspólnie przygotowywali romantyczne 

kolacje. Z niczego nie zdawała sobie sprawy. W maju 2013 r. dziewczynom udało się uciec. Historia porwania                 

i dramatycznego ratunku trafiła na pierwsze strony gazet na całym świecie. Jak to możliwe, że nikt nie zauważył 

niczego dziwnego w zachowaniu mężczyzny, który trzem kobietom zgotował prawdziwe piekło?  

 

 

 161. Zanim Bóg odwróci wzrok / Sebastian Ładoś.- Brzezia Łąka : Wydawnictwo 

Poligraf, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ładoś, Aleksander (1891-1963) , II wojna światowa (1939-

1945) , Dyplomaci , Holokaust , Ratowanie Żydów i pomoc Żydom (1939-1945) , 

Polska , Szwajcaria , Biografia 

Sygnatura:  WG-94(100)"1939/1945"::341.322.5 

Nowości:  2021-11 

 

"Zanim Bóg odwróci wzrok" to jedyna dostępna na rynku biografia Aleksandra Ładosia, przywódcy Grupy 

Berneńskiej ratującej Żydów w czasie II wojny światowej. Aleksander Ładoś to działacz niepodległościowy, który 

w II Rzeczypospolitej zostaje najmłodszym dyplomatą. Po wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. negocjuje 

warunki traktatu ryskiego. Jako konsul w Monachium z niepokojem obserwuje rozwój nazizmu. Po zamachu 

majowym odsunięty na margines życia publicznego. Krytykuje polską politykę zagraniczną. Ostrzega, że władza, 

która podnosi rękę na własnych obywateli, doprowadzi kraj do katastrofy. Po wybuchu wojny wraca do gry jako 

minister w rządzie generała Sikorskiego. Zawzięty krytyk „polskiego piekła” na emigracji. Od połowy 1940 r. do 

końca wojny faktyczny ambasador RP w Szwajcarii (w randze chargé d’affaires). Przywódca tzw. Grupy 

Berneńskiej (zwanej też Grupą Ładosia), która ratuje setki Żydów przed Zagładą za pomocą fałszywych 

paszportów państw Ameryki Południowej. Biografia Aleksandra Ładosia to interesujące spojrzenie na wydarzenia 

lat 1914-1945 uzupełnione cytatami z nieopublikowanych dotąd "Pamiętników" tego wybitnego dyplomaty. Jego 

komentarze zaskakują dziś aktualnością i zmuszają do refleksji: czy my, Polacy, jesteśmy w stanie ocalić 

niepodległość bez zmiany naszej mentalności?  

 

 

162. Zanim wyjedziesz w Bieszczady : nocny pociąg / Kazimierz Nóżka, Marcin 

Scelina, Maciej Kozłowski.- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Etnografia , Leśnicy , Środowisko przyrodnicze , Turystyka , 

Bieszczady (góry) , Nadleśnictwo Baligród (obszar) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-913(438)A/Z-Bieszczady  

Nowości:  2021-11 

 

Nowa podróż do serca dzikości Autorzy bestsellerowej serii poddają próbie nasze wyobrażenia o Bieszczadach, by 

pokazać, jak ścieżki natury krzyżują się tu z ludzką cywilizacją. Usłyszymy głosy sów. Przemierzymy łąki, na 

których rozgrywa się spektakl letniego przesilenia. Poznamy moc i brzmienie tradycyjnego rzemiosła. Damy się 

powieźć wagonom wąskotorówki w samo jądro austro-węgierskiej belle epoque. A na koniec wymierzymy 

teleskop w rozgwieżdżone niebo. Jakie są prawdziwe Bieszczady? Czego o nich  nie  wiemy?  Czy  są  gotowe  na 
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zmiany klimatu? Czy jest jeszcze miejsce na lasy, góry i dzikie zwierzęta w świecie, w którym jedziemy                       

w nieznane już nie z gitarą a ze smartfonem? Dlaczego warto chronić krajobraz nocnego nieba? Kozłowski, Nóżka 

i Scelina fundują nam nową podróż do serca dzikości i miejsc, które emanują magiczną aurą. Jest ona pełna 

natury, historii, pytań o przyszłość oraz wyjątkowych ludzi, którzy tworzą bieszczadzki mikroklimat.  

 

 

 163. Zapach trawy : opowieści o dzieciach hipisów / Iza Klementowska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Agora, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Hipisi , Relacje międzyludzkie , Rodzice , Wolność , 

Wychowanie , Polska , Stany Zjednoczone (USA) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-37.018.1  

Nowości:  2021-11 

 

 

„Hipis to człowiek, który poszukuje i nie zgadza się na krzywdę innych, ani na porządek rzeczy, który sprawia 

innym przykrość, rozumiesz?” - pytał tata, a ja baaaardzo powoli mu potakiwałem. - „Dotyczy to nie tylko ludzi, 

ale zwierząt i roślin też”. „A jeśli hipis sam sobie robi krzywdę?” - miałem trzynaście lat, kiedy zadałem tacie to 

pytanie. Wolność od konwenansów, reżimu, ciasnych zasad i kołnierzyków. Ucieczka w sztukę, naturę, w drogę, 

dragi, w cokolwiek. A potem…?  Tomek od lat nie chce znać swego ojca. Jacek wciąż mieszka w głuszy jak jego 

rodzice. Anka, matka dwojga małych dzieci, potrzebuje w swym życiu przede wszystkim porządku. Małgosia, 

niegdyś „królowa wędrówek”, zmieniła życie hipi na Zen. Iza Klementowska prowadzi nas przez trzy kontynenty, 

żeby odpowiedzieć na pytanie, jak ruch hipisowski wpłynął na życie dzieci kwiatów a przede wszystkim ich dzieci 

i wnuków. Co o swej młodości w oparach marihuany sądzą dawni hipisi i jak potoczyły się ich losy? Czy ich córki 

i synowie, wychowywani "na luzie", bez rygorów, a czasem nawet bez... chodzenia do szkoły, przejęli system 

wartości rodziców? W jaki sposób wychowują teraz swoje dzieci? Czy cena wolności nie okazała się zbyt 

wysoka? 

 

 

 164. Zapaść : reportaże z mniejszych miast / Marek Szymaniak.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2021. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jakość życia , Kryzys , Ludność miejska , Miasta małe , 

Problemy społeczne , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-316.3  

Nowości:  2021-11 

 

 

Według Polskiej Akademii Nauk niemal połowie z dwustu pięćdziesięciu pięciu średnich miast w Polsce grozi 

społeczno-ekonomiczna zapaść. Wyludnienie, upadający przemysł, bezrobocie, problemy mieszkaniowe, utrud-

niony dostęp do ochrony zdrowia, smog, układy polityczne, coraz starsi mieszkańcy. Marek Szymaniak, autor 

książki Urobieni. Reportaże o pracy, próbuje ustalić, co jest przyczyną tak fatalnej sytuacji, a o szczerą odpowiedź 

prosi tych, którym kryzys zagraża najbardziej. Podczas podróży po Polsce spotyka się z mieszkańcami i miejskimi 

aktywistami, rozmawia z samorządowcami, a oficjalne statystyki zestawia z rzeczywistością. Nie boi się stawiać 

trudnych pytań, nie ocenia, ale nie zadowala się też ogólnikowymi diagnozami oderwanymi od lokalnych 

problemów. Szukając odpowiedzi, uważnie wsłuchuje się w głosy tych, którzy wyjechali, jak również tych, którzy 

pomimo ciężkiej sytuacji postanowili zostać. Z reporterską wnikliwością opisuje zastaną rzeczywistość, tworząc 

realistyczny portret Polski mniejszych miast i ich mieszkańców.  
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 165. Zawsze mówi, że wróci : żony himalaistów opowiadają o życiu w cieniu wielkiej 

góry / Katarzyna Zdanowicz.- Warszawa : Wydawnictwo Czerwone i Czarne, 2021. 

 

Hasła przedmiotowe:  Dąsal, Elżbieta (1954- ) , Dąsal, Mirosław (1952-1989) , 

Hajzer, Izabela (1967- ) , Hajzer, Artur (1962-2013) , Korpal, Agnieszka , Kowalski, 

Tomasz (1985-2013) , Kurtyka, Ewa , Kurtyka, Wojciech (1947- ) , Leksińska, 

Aleksandra (1988- ) , Leksiński, Michał (1988- ) , Łukaszewska, Aniela (1949-) , 

Łukaszewski, Marek (1948- ) , Mackiewicz, Tomasz (1975-2018) , Pawlikowska, 

Elżbieta , Pawlikowski, Maciej (1951-) , Solska Mackiewicz, Anna , Wielicka, 

Katarzyna (1976- ) , Wielicki, Krzysztof (1950- ) , Alpiniści , Małżeństwo , Rodzina , 

Życie codzienne , Polska , Pamiętniki i wspomnienia , Reportaż 

       Sygnatura:  WG-796.5 

                               Nowości:  2021-11 

 

Dziewięć niezwykłych kobiet. Dziewięć opowieści o czekaniu, lękach, dumie, a nierzadko rozpaczy. Kiedy oni 

zdobywają najwyższe szczyty świata, są bohaterami mediów, one w domach walczą z codziennością. Jak dużo 

jesteśmy w stanie poświecić w związkach, żeby partner mógł realizować swoją ekstremalną pasję? W imię czego 

żony i partnerki himalaistów żyją w cieniu wielkiej góry? Opowiadają: Ewa Kurtyka, Katarzyna Wielicka, Izabela 

Hajzer, Elżbieta Pawlikowska, Elżbieta Dąsal, Aniela Łukaszewska, Anna Solska Mackiewicz, Aleksandra 

Leksińska, Agnieszka Korpal.  

 

 166. Zbrodnie bez ciał : jest ciało - jest zbrodnia, nie ma ciała - nie ma zbrodni? / 

Diana Brzezińska, Andrzej Gawliński.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kryminologia , Przestępcy , Przestępczość , Śledztwo i 

dochodzenie , Zabójstwo , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2021-11 

 

 

Wspólnie przeczytali dziesiątki tomów akt i zapoznali się z setkami zeznań świadków w najgłośniejszych polskich 

sprawach o morderstwo, w których wyrok zapadł, mimo że nie odnaleziono ciała ofiary. Pytali o szczegóły 

śledztw specjalistów medycyny sądowej, kryminalistyków, śledczych. Wskazali luki, błędy, pominięte fakty.                

A nawet rozmawiali ze skazanym za zbrodnię. Szukali odpowiedzi tam, gdzie nadal jest wiele pytań. Jak pracują 

śledczy, kiedy brakuje najważniejszego śladu zbrodni? Jakie eksperymenty i metody zbierania dowodów są przez 

nich wykorzystywane? Czy naprawdę nie da się popełnić zbrodni doskonałej? Ta książka zbliża do prawdy, którą 

niemal doskonale udało się ukryć.  

 

 

 167. Zbyszek : przez przypadki / Zbigniew Zamachowski w rozmowie z Beatą 

Nowicką.- Kraków : Wydawnictwo Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zamachowski, Zbigniew (1961 - ) , Aktorzy polscy , Film 

polski , Teatr polski , Polska , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-791.071A/Z-Zamachowski Z.  

Nowości:  2021-11 
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Wychowany w pałacu potomek chłopów. Jako artysta narodził się już w wieku czterech lat, dzięki fortepianowi 

bez nóg i klawiatury. Uważa, że całe jego życie to seria przypadków. W końcu gdyby pewien reżyser nie włączył 

w odpowiednim momencie telewizora, prawdopodobnie nigdy nie zostałby aktorem. Zbigniew Zamachowski to 

dla jednych niezapomniany pan Wołodyjowski, dla innych - fenomenalny Shrek. Pracował z największymi: 

Grzegorzewskim, Kieślowskim, Kutzem, Wajdą. Wisława Szymborska wystawiła mu jedną z najlepszych recenzji 

w jego życiu: "Lubię jak pan gra, bo pan gra tak, jakby pan nie grał". I choć zagrał ponad trzysta ról filmowych, 

telewizyjnych i teatralnych, dla niego najważniejsza jest wciąż muzyka, od której tak naprawdę wszystko się 

zaczęło. W rozmowie z Beatą Nowicką wspomina dzieciństwo, czasy studenckie i początki kariery. Opowiada              

o przygodzie z prohibicją, o tym, jak Bogusław Linda uratował mu życie, a Wojciech Malajkat złożył protest 

przed mauzoleum Lenina. Odsłania często zaskakujące kulisy pracy na estradzie, w filmie i teatrze. Zdradza też, 

co czuje ojciec czwórki dzieci, które nie poszły w jego ślady, i uchyla kurtynę do świata miłości. To nie tylko 

wywiad ze świetnym aktorem, ale też opowieść o czterdziestu najlepszych latach historii polskiego kina i teatru. 

Lśni od anegdot, zabawnych historyjek, tajemnic. Zamachowski ma dar opowiadania "filmowymi scenami", 

dzięki czemu czytelnik czuje się… jak w filmie.  

 

 

 168. Zdarzyło się w Watykanie : nieznane historie zza Spiżowej Bramy / Magdalena 

Wolińska-Riedi.- Kraków : Wydawnictwo Znak - Społeczny Instytut Wydawniczy 

Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) , Kościół katolicki , 

Katolicyzm , Papiestwo , Stolica Apostolska , Życie codzienne , Watykan , 

Pamiętniki i wspomnienia , Reportaż 

Sygnatura:  WG-272-732.2  

Nowości:  2021-11 

 

Luciano – w trakcie ponad 40 lat pracy zajmował wiele stanowisk. Ale najbardziej lubi obsługiwać windę, którą 

najwięksi tego świata jeździli wprost do papieskiego apartamentu. Opowiada, jak uspokajał zdenerwowanego 

przed spotkaniem z papieżem Fidela Castro czy cierpiącego na klaustrofobię Woody'ego Allena. Demetrio – przez 

cztery dekady pracownik Drukarni Watykańskiej. To spod jego ręki wyszły okładki „L’Osservatore Romano” na 

takie  okazje, jak  wybór  Karola  Wojtyły  czy  śmierć  Jana  Pawła  II. To  on  po zamachu w 1981 roku  uratował  

papieża przed spadnięciem z noszy, w ostatniej chwili podtrzymując jego bezwładne ciało. Paolo – inżynier, ale 

też wynalazca. To dzięki niemu Jan Paweł II mógł odprawiać msze i spotykać się z wiernymi prawie do końca. 

Tworzył przemyślne urządzenia, podjazdy, wózki, które wspierały coraz słabszego papieża. Jego pomysłowość 

wielokrotnie ratowała sytuację. Wstawił nawet fotel fryzjera Jana XXIII do papamobile.  

 

 

 169. Zero waste w ogrodzie : po pierwsze - nie marnuj / Michał Mazik.- Gliwice : 

Septem - Helion, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Budownictwo i urządzenia ogrodowe , Ekologiczny styl 

życia , Ogrodnictwo , Recykling , Zero Waste , Poradnik 

Sygnatura:  WG-635 

Nowości:  2021-11 

 

 

Sadzić. Zbierać. Nie marnować! Chcesz, by świat żył bardziej ekologicznie? Zacznij od siebie. I swojego ogrodu. 

Zasady zero waste są proste, w języku angielskim sprowadza się je do pięciu "r": refuse, czyli odmowa reduce, 

czyli ograniczanie reuse, czyli ponowne  używanie  recycle,  czyli  poddawanie  recyklingowi  rot,  czyli  kompos- 
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towanie. W praktyce ogrodniczej zasady zero waste także nie są skomplikowane. Co więcej, oszczędni ogrodnicy 

stosowali je od dawna - zanim zjawisko otrzymało nazwę. Michał Mazik doradza, jak robić to mądrze                            

i efektywnie. Tak aby ogród był prawdziwym zielonym azylem, własnym kawałkiem dzikiej przyrody, ale też by 

gospodarować tym skrawkiem planety w sposób jak najbardziej dla niej przyjazny. Przy czym nie chodzi o to, by 

wracać do czasów prehistorycznych, nie korzystać w ogóle ze zdobyczy cywilizacyjnych i technologicznych, ale 

by czynić to rozsądnie i uważnie. Wtedy Twój ogród rozkwitnie, a Ty będziesz się cieszyć zasłużonym relaksem 

w stylu eko.  

 

 

 170. Znaleźć faceta i nie zwariować / Katarzyna Miller, Suzan Giżyńska.- Poznań : 

Dom Wydawniczy Rebis, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dobrostan psychiczny , Komunikacja interpersonalna , 

Mężczyzna , Osoby samotne , Randka , Wybory życiowe , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9  

Nowości:  2021-11 

 

 

Jeżeli szukasz dobrego faceta, przy którym nie zaznasz cierpienia, a wasz związek będzie się rozwijał, ta książka 

jest dla ciebie. Wiele mądrych, atrakcyjnych, fajnych kobiet wciąż szuka partnera. Dlaczego tak się dzieje? 

Kobiety mają coraz większe wymagania w stosunku do mężczyzn. Są bardziej niezależne finansowo i emocjo-

nalnie, są samodzielne i oczekują w związkach równości. Wierzą we własną siłę, lubią siebie i swoje życie, które 

mogą kreować. I wcale nie mają już ochoty poświęcać się dla mężczyzny. Czy da się połączyć nowy typ kobiety                

z kobiecością, która dotychczas oznaczała zgodę na takiego mężczyznę, jakiego podsunie los? Czego szukamy                

u mężczyzn, mając 20, 30, 40, 50, 60, 70 lat? A może zawsze tego samego? Jak przenieść marzenia w sferę 

realną? Na wszystkie te pytania, a także wiele innych odpowiadają Katarzyna Miller i Suzan Giżyńska. "Znaleźć 

faceta i nie zwariować" to książka dla kobiet w każdym wieku, które chciałyby dzielić życie z właściwym 

mężczyzną.   

 

  

171. Życie i romanse polskich arystokratów / Iwona Kienzler.- Warszawa : Bellona, 

copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Miłość , Obyczaje i zwyczaje , Życie seksualne , 

Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052 

Nowości:  2021-11 

 

 

Węgierski romans Elżbiety Sieniawskiej ; Tragiczny koniec pewnego mezaliansu - Stanisław Szczęsny Potocki               

i Gertruda Komorowska ; Skandal w carskim palacu - książę Adam Czartoryski i "jasnowłosa Psyche" ; Hrabiego 

Aleksandra Fredry wyboista droga do małżeńskiego szczęścia ; Niechciany kopciuszek - historia miłości Elizy 

Radziwiłł i Wilhelma Pruskiego ; Franciszek Liszt i jego niezwykła muza - Karolina z Iwanowskich von Sayn-

Wittgenstein ; Adama Stanisława Sapiechy miłość do dwóch sióstr ; Sekretny romans arcyksiężnej - Stefania 

Klotylda Koburg i hrabia Artur Potocki. Rzeczpospolitej nigdy nie wykształcił się zwyczaj nadawania dziedzi-

cznych tytułów arystokratycznych, ale rolę zachodniej arystokracji pełniła magnateria. Z czasem członkowie tej 

warstwy otrzymywali tytułu książęce i hrabiowskie od zagranicznych władców, przede wszystkim Habsburgów, 

hojnie szafujących wszelkiego rodzaju nadaniami. I właśnie z magnaterii, w XVIII stuleciu wykształciła się polska  
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arystokracja. Życie sfery arystokratycznej obfitowało w romanse, zwłaszcza kiedy oświecenie przyniosło 

rozluźnienie obyczajów, przez co dało szanse kobietom. Wierność małżeńska nie była już chlubną cnotą, a damy 

kolekcjonowały kochanków niczym klejnoty, wręcz rywalizując między sobą, a ich mężowie patrzyli na to przez 

palce. Zdarzało się, że sami zachęcali swe żony do romansów, widząc w tym korzyści dla siebie. Romanse 

polskich arystokratów w XVII, XVIII i XIX wieku, także w początkach wieku XX, są ciekawą lekturą, a na tle 

miłosnych przygód opisane są istotne dla naszej historii wydarzenia i ciekawostki obyczajowe.  

 

 

 

 

 

 

Audiobook 

 
 

 1. À propos niczego : autobiografia / Woody Allen ; przełożył Mirosław P. 

Jabłoński.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aktorzy amerykańscy , Film amerykański , Reżyserzy 

amerykańscy , Scenarzyści filmowi amerykańscy , Autobiografia 

Sygnatura:  WG-KM/1452/929-052  

Nowości:  2021-11 

 

Szczery, soczysty i błyskotliwy autoportret jednego z największych artystów naszych czasów! Z wyjątkową 

gawędziarską pasją Allen prowadzi nas od dzieciństwa i młodości na Brooklynie, przez pracę scenarzysty                  

w programie Sida Caesara i komika stand-upowego, aż po pierwsze próby aktorsko-reżyserskie i rozkwit - 

trwającej sześćdziesiąt lat - kariery w przemyśle filmowym. Na kartach tej niecodziennej autobiografii wielkie 

nazwiska mieszają się z błahostkami, naiwne zachwyty z bagażem życiowych doświadczeń, a kino ma godnego 

rywala w postaci muzyki jazzowej. Ta intymna i często humorystyczna historia znajduje się na listach bestsel-

lerów takich czasopism, jak "New York Times", "USA Today", "Los Angeles Times" i "Publishers Weekly".  

 

 

 2. American psycho / Bret Easton Ellis ; przekład Jędrzej Polak.- [Warszawa] : 

Audioteka ; Piaseczno : Heraclon International. Storybox.pl, [2020]. 

 

 

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

Stany Zjednoczone (USA) , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/1499/S 

Nowości:  2021-11 

 

Kultowa amerykańska powieść i jeden z największych skandali wydawniczych lat 90. Patrick Bateman, 

przedstawiciel pokolenia yuppie, czerpie z życia pełnymi garściami - otacza się atrakcyjnymi kobietami, jada                

w ekskluzywnych restauracjach, kupuje najmodniejsze ubrania. Wyszukane rozrywki i przynależność do uprzywi-

lejowanej grupy społecznej nie przynoszą mu spełnienia. Młody chłopak odnajduje je jedynie w zadawaniu 

cierpienia i mordowaniu.  
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 3. Bez planu B / Wioletta Piasecka.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl ; [Katowice] : w porozumieniu z Wydawnictwem Szara Godzina, 

copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przyjaźń , Trudne sytuacje życiowe , 

Współzawodnictwo , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1494/O  

Nowości:  2021-11 

 

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.  

 

 

 4. Biały Kafka / Grzegorz Kozera.- Słupsk : Wydawnictwo Dobra Literatura ; 

[Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alkoholicy , Alkoholizm , Dziennikarze , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1488/O  

Nowości:  2021-11 

 

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? "Chociaż "Biały 

Kafka" jest przesycony alkoholem i papierosowym dymem, to autorowi daleko do pochwały nałogu. Wódka, 

wino, kobieta, przypadkowy seks - do pewnego momentu jest miło, nawet zabawnie, ale rano zawsze czeka kac. 

Ta przewrotna książka to lustro, w którym powinien się przejrzeć każdy, kto pije tylko dla zabawy, a potem 

zapytać samego siebie: mnie to nie dotyczy? Na pewno?" Marcin Wikło, publicysta.  

 

 

 5. Biblioteka o północy / Matt Haig ; [przekład Ewa Wojtczak].- Poznań : Zysk i 

S-ka Wydawnictwo ; [Piaseczno] : we współpracy z Heraclon International. 

Storybox.pl, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biblioteki , Kobieta , Podróże w czasie , Reinkarnacja , 

Wybory życiowe , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-KM/1507/F  

Nowości:  2021-11 
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MĄDRA, PRZEJMUJĄCA I PODNOSZĄCA NA DUCHU OPOWIEŚĆ O ŻALU, NADZIEI I DRUGIEJ 

SZANSIE. Gdzieś poza krańcami wszechświata znajduje się biblioteka wypełniona niezliczoną liczbą książek,                

z których każda jest historią innej rzeczywistości. Wszyscy czasami zastanawiamy się, jak inaczej mogłoby 

wyglądać nasze życie, ale co wówczas, gdyby to naprawdę było możliwe? Co, gdybyśmy zyskali okazję wejścia 

do takiej biblioteki i przekonania się na własnej skórze, czy jakieś inne życie byłoby rzeczywiście bezwarunkowo 

lepsze? Nora Seed staje w obliczu takiej właśnie szansy. Kiedy śmierć kota okazuje się kroplą, która przepełnia 

czarę, Nora postanawia rozstać się z tym światem i... trafia do Biblioteki o Północy. Otrzymuje możliwość 

nowego życia i dokonania innych niż dotąd wyborów - może wybrać inny kraj zamieszkania, uratować związek                          

z narzeczonym, zrealizować marzenie o zostaniu glacjolożką. Każdy taki wybór to nowa przygoda, w trakcie 

której Nora musi odkryć, co tak naprawdę składa się na satysfakcjonujące życie. A przede wszystkim musi znaleźć 

odpowiedź na najważniejsze pytanie: co sprawia, że w ogóle warto żyć...  

 

 

 6. Bieg Anioła / Dorota Wójcik.- Piaseczno : Heraclon International. 

Storybox.pl, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bieg , Kobieta , Psy , Spisek , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1531/O 

Nowości:  2021-11 

 

Gertruda od wielu lat wiedzie życie naznaczone piętnem tragicznych wydarzeń z przeszłości, ale z chwilą, gdy 

znajduje w lesie przywiązanego do drzewa psa, w jej codzienność wkraczają nowi ludzie, a ona musi zmierzyć się 

z nowymi wyzwaniami. A łatwo nie będzie! Bo nie wszyscy mają czyste intencje. Na szczęście  Gertruda  nie  jest 

 już sama - drużyna Anioła da jej wsparcie i razem zawalczą o słuszną sprawę. Nie przeszkodzi im ani sołtys, 

który szuka zemsty, ani Igor, który szuka swojego psa, ani meksykański kartel narkotykowy, który szuka Igora... 

Bieg Anioła się odbędzie! Dorota Wójcik z humorem kreśli nietuzinkową intrygę. Poznaj drużynę Anioła,                     

a dowiesz się, kim jest Anioł, co planuje sołtys i co z tym wszystkim ma wspólnego Don Padre. A to tylko 

namiastka atrakcji!  

 

 

 7. Blizny / Katarzyna Michalik-Jaworska.- Słupsk : Dobra Literatura - Grupa 

Wydawnicza Literatura Inspiruje ; [Piaseczno] : we współpracy z Heraclon 

International. Storybox.pl, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alkoholicy , Alkoholizm w rodzinie , Relacje 

międzyludzkie , Rodzina , Samotność , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1492/O  

Nowości:  2021-11 

 

Opowieść o próbie znalezienia swojego miejsca w świecie na przekór okolicznościom, o nieustannym 

rozdrapywaniu własnych ran, o przeszłości, która - jakkolwiek byśmy temu zaprzeczali - determinuje teraźniej-

szość. Samobójstwo ojca, chłód matki, pijący i bijący ojczym, samotność, poczucie odrzucenia: zdawałoby się, że 

Mira - żona i matka - ma to wszystko już za sobą. Że sobie z tym poradziła. Że nigdy nie powieli błędów swojej 

rodziny. Jednak demony przeszłości nie pozwalają o sobie zapomnieć. Mąż odchodzi, a ona topi żal w kolejnych 

kieliszkach wina. I tak jak wszyscy alkoholicy nie widzi swojego problemu. W końcu zostaje postawiona przed 

wyborem: przymusowe leczenie w zakładzie zamkniętym albo pozbawienie prawa do opieki nad córką.  
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 8. Blizny przeszłości / Krystyna Mirek.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; 

[Piaseczno] : we współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, [2021]. 

(Blizny przeszłości / Krystyna Mirek ; [1]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miasta małe , Policjanci , Śmierć rodzica , Tajemnica , 

Zabójstwo , Zemsta , Polska , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/1523/S 

     Nowości:  2021-11 

 

Stare zbrodnie rzucają długie cienie… Wiele lat temu w małej miejscowości Borki zamordowano komendanta 

policji, Aleksandra Sokołowskiego. Szybko złapano sprawcę, który przyznał się do winy i został skazany. 

Piętnaście lat później do miasteczka wraca córka komendanta, Maja. Gdy zginął ojciec miała siedem lat i jako 

jedyna widziała na własne oczy, co się wtedy stało. Tylko ona zna prawdę. Wiele osób w miasteczku zaczyna się 

bać i robić życiowe rozrachunki.  

 

 

 9. Boska Nefretete / Ewa Kassala.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 

[2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Neferetete (królowa Egiptu) , Faraonowie , Kobieta , 

Starożytny Egipt , Powieść biograficzna , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-KM/1513/H  

Nowości:  2021-11 

 

Korzenie europejskiej cywilizacji sięgają najdawniejszych czasów starożytnego Egiptu. To wówczas nad Nilem 

żyła Nefretete - jedna z najbardziej wpływowych kobiet w historii tego kraju. Kim była ta, której imię oznacza 

"Piękna, która przybyła"? Księżniczką Taduhepą z Mitanii czy córką wpływowego arystokraty, doradcy dworu 

faraona? Jak została macochą Tutenchamona? I czy Echnaton, jej mąż, rzeczywiście cierpiał z powodu impo-

tencji? Co stało się z potężną królową, jedyną kobietą w starożytnym Egipcie, która w czasie rytuałów używała 

maczugi hedż, roztrzaskując nią głowy nieprzyjaciół? Gdzie została pochowana? Boska Nefretete odkrywa wiele 

sekretów starożytnego Egiptu, odsłania nie do końca poznane obyczaje tej odległej cywilizacji, tajemnicze 

wierzenia, ówczesną kulturę i architekturę. Autorka zaprasza czytelnika do świata mądrych i silnych kobiet, 

pielęgnujących wiedzę przodków, obdarzonych niezwykłymi zdolnościami, parającymi się magią i lecznictwem,  

a nawet podróżującymi w czasie.  

 

 

 10. Boskie lato / Denise Hunter ; przekład Joanna Olejarczyk.- [Piaseczno] : 

Heraclon International. Storybox.pl ; [Rzeszów] : Wydawnictwo Dreams, 2020. 

(Chapel Springs / Denise Hunter ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bliźnięta , Relacja romantyczna , Zawody sportowe , 

Żeglarstwo , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1497/O 

Nowości:  2021-11 

 

Madison McKinley straciła najbliższą osobę - brata bliźniaka. Czy można uporać się z taką tragedią? Pomimo 

wsparcia ze strony rodziny i satysfakcji, jaką czerpie z pracy weterynarza, śmierć Michaela wciąż prześladuje ją  

w snach. Znała jego myśli i pragnienia tak, jakby były jej własnymi. Starając się odnaleźć ukojenie, postanawia 

spełnić  niedoszłe  marzenie  brata  i  wygrać  doroczne  regaty   na  rzece  Ohio.  Jest   gotowa   pokonać  wszelkie  
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przeciwności, a nawet stoczyć walkę z własnymi lękami, potrzebować będzie tylko kogoś, kto pomoże jej poznać 

tajniki szybkiego pływania łodzią. A któż nadawałby się do tego lepiej niż Beckett O’Reilly? Nie cieszył się 

wprawdzie dobrą reputacją, ale do spełnienia wytyczonego celu wydawał się być idealnym człowiekiem. Nic ich 

przecież nie łączyło i oboje mogli się skupić tylko na nauce żeglowania. Wbrew jej woli przeszłość nie daje 

jednak o sobie zapomnieć, a z każdym dniem gorącego lata uczucie silniejsze niż zwykłe koleżeństwo coraz 

bardziej zbliża ich do siebie. Czy Madison uda się wykrzesać dość siły, by spełnić marzenie brata? A może 

tajemnica, którą skrywa przed nią Beckett, zniszczy w zarodku ich kiełkującą miłość? Z jakimi wyzwaniami 

przyjdzie jej się jeszcze zmagać?  

 

 

 11. Cień judasza / Anna Kusiak.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo ; 

[Piaseczno] : we współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, copyright 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kłótnia , Nastolatki , Osoby zaginione , Tajemnica , Wsie 

, Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1519/K  

Nowości:  2021-11 

 

KIEDYŚ. Lipcowa noc, wiejski festyn. Osiemnastoletnie kuzynki Klaudia i Aneta świetnie się bawią, tańczą                 

i flirtują. W trakcie zabawy dochodzi między nimi do kłótni. Następnego dnia okazuje się, że do domu wróciła 

tylko jedna - Klaudia. Ruszają poszukiwania. Po kilku dniach przypadkowi grzybiarze znajdują w lesie zwłoki 

dziewczyny. Zabójstwo czy nieszczęśliwy wypadek? Nieudolnie prowadzone śledztwo nie przynosi odpowiedzi. 

Miejscowa ludność snuje domysły. TERAZ. Klaudia wraca do rodzinnej miejscowości, by uporządkować dom po 

zmarłej niedawno matce. Na każdym  kroku  natyka  się  na  ślady  dawnej  tragedii.  Choć  od  tamtych  wydarzeń 

 minęło już dziesięć lat, wciąż ścigają ją wrogie spojrzenia. W pierwszym odruchu chce jak najszybciej zamknąć 

stare sprawy i wyjechać, ale uświadamia sobie, że jeżeli nie spróbuje rozwiązać tajemnicy śmierci Anety, nigdy 

się od niej nie uwolni. Musi poznać prawdę, nawet najbardziej okrutną.  

 

 

 12. Cisza w Pogrance / Marcin Pilis.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl ; [Katowice] : w porozumieniu z Wydawnictwem "Lira Publishing", 

[2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ukraińska Powstańcza Armia (UPA) , Miłość , Pamięć 

autobiograficzna , Polacy , Postawy , Ukraińcy , Zbrodnia wołyńska (1943-1944) 

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

obyczajowa 

    Sygnatura:  WG-KM/1526/H 

                                        Nowości:  2021-11 

 

W ciszy wieczorów łuny nad horyzontem zwiastują niechybną rzeź. Tego lata cały Wołyń ogarnęła trwoga… 

Lipiec 1943 roku. Dwie nastoletnie siostry z Pogranki zakochują się w młodzieńcu z sąsiedniej ukraińskiej wsi 

Połapy. Chłopak jest członkiem UPA, ale dla uczuć nie stanowi to przeszkody. Tymczasem ze Wschodu docierają 

wieści o krwawych atakach na polskie wioski. Polacy będą zmuszeni dokonać wyboru: zostać czy uciekać. Co się 

stanie, jeśli pogłoski o okrucieństwach okażą się prawdziwe? Czy mieszkańcom obu wsi uda się porozumieć                  

i pośród szalejącej rzezi uratować Pogrankę? W latach 60. o tragicznych wydarzeniach wciąż pamięta Ołena 

Taraszuk, mieszkająca w Ukraińskiej SRR… Zaczyna się XXI wiek, ostatni uciekinierzy z Wołynia i Małopolski 

Wschodniej odwiedzają rodzinne strony. Tam, gdzie kiedyś stały domy i toczyło się życie, dziś kwitną puste 

łąki…  
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 13. Córka fałszerza. T. 1. / Joanna Jax.- Piaseczno : Heraclon International. 

Storybox.pl, [2020]. 

 

 

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

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

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

Sygnatura:  WG-KM/1471/H  

Nowości:  2021-11 

 

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

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

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

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

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

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

ludzkości i tragedii milionów istnień.  

 

 

14. Córka fałszerza. T. 2 / Joanna Jax.- Piaseczno : Heraclon International. 

Storybox.pl, [2021]. 

 

 

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

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

Rzesza (1933-1945) , Żydzi , Niemcy (naród) , Petersburg (Rosja) , Powieść 

historyczna 

     Sygnatura:  WG-KM/1472/H 

     Nowości:  2021-11 

 

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

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

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

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

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

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

tragedii milionów istnień.  

 

 

15. Córka fałszerza. T. 3 / Joanna Jax.- Piaseczno : Heraclon International. 

Storybox.pl, [2021]. 

 

 

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

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

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

Sygnatura:  WG-KM/1473/H  

Nowości:  2021-11 
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Opowieść o grupie ludzi, których młodość przypada na burzliwe czasy schyłku Republiki Weimarskiej i początku 

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

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

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

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

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

i tragedii milionów istnień. 

 

 

 16. Czas nadziei / Joanna Kruszewska.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; 

[Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cukiernicy , Rodzina , Sekrety rodzinne , Zdrada 

małżeńska , Podlasie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1489/O  

Nowości:  2021-11 

 

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.  

 

 

17. Cztery wesela i rozwód / Anita Scharmach.- Piaseczno : Heraclon 

International. Storybox.pl, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Przyjaźń , Sekrety rodzinne , Ślub i wesele , 

Gdynia (woj. pomorskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1528/O 

Nowości:  2021-11 

 

Czworo przyjaciół: Maja, Malwina, Michalina i Konstanty, wspiera się w poszukiwaniu miłości. Maja jako 

pierwsza wychodzi za mąż, ale na jej miesiąc miodowy cieniem kładzie się dawny związek. Malwina szykuje się 

do ślubu z bajecznie bogatym narzeczonym, ale i ona ma tajemnice z przeszłości. Pozostała dwójka dzielnie im 

sekunduje, wypatrując swojej szansy na szczęście u boku ukochanej osoby. Młodym w niczym nie ustępuje 

starsze pokolenie, które także pełnymi garściami czerpie z życia. Każde z nich przekona się, że nie wszystko 

można przewidzieć, a szczęściu trzeba czasami trochę pomóc. Czy przyjaźń pozwoli im przezwyciężyć dzielące 

ich różnice? Jak wybrać najpiękniejszą suknię ślubną? I kto się rozwiedzie?  

 

 

 18. Dama z blizną / Izabela Szylko.- Piaseczno : Heraclon International. 

Storybox.pl, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kampania wyborcza prezydencka , Policjanci , 

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

fiction 
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   Sygnatura:  WG-KM/1496/K  

   Nowości:  2021-11 

 

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? Wciągająca fabuła, precyzyjnie skonstruowana intryga, nieoczekiwane zwroty akcji i zaska-

kujący finał - to niewątpliwe atuty tej opowieści. 

 

 

 19. Defekt / Olga Kruk.- Piaseczno : Heraclon International. Storybox.pl, 

copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Myśli natrętne , Rodzina , Tajemnica , 

Wdowieństwo , Zabójstwo , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/1517/S 

Nowości:  2021-11 

Jak daleko zaprowadziła go obsesja? Co jeszcze mógł zrobić? Co jeszcze zrobił? Czego mi nie powiedział? Liwia 

ma wszystko - dom pełen ciepła, kochającego męża i ślicznego synka. Aż do dnia, gdy cały jej świat rozpada się 

na kawałki. Ktoś morduje jej męża w ich własnej kuchni. Liwia i jej synek nie mogą już czuć się bezpiecznie. Kim 

jest morderca? Kto obserwuje Liwię? Sekrety powoli wychodzą na światło dzienne, a prawda okazuje się przera-

żająca. Nie wiem, czy jestem gotowa poznać prawdę. Wdech, wydech. Uspokój się. Musisz się skupić. Musisz 

mieć wszystko pod kontrolą.  

 

 

 20. Diuna / Frank Herbert ; [przekład Marek Marszał].- Poznań : Dom 

Wydawniczy Rebis, copyright 2012. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Diuna (świat fikcyjny) , Planety , Rodzina , Sztuczne 

życie , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-KM/1467/F 

Nowości:  2021-11 

 

Arrakis, zwana Diuną, to jedyne we wszechświecie źródło melanżu - substancji przedłużającej życie, umożli-

wiającej odbywanie podróży kosmicznych i przewidywanie przyszłości. Z rozkazu Padyszacha Imperatora 

Szaddama IV rządzący Diuną Harkonnenowie opuszczają planetę, swe największe źródło dochodów. Diunę 

otrzymują w lenno Atrydzi, ich zaciekli wrogowie. Zwycięstwo księcia Leto Atrydy jest jednak pozorne - 

przejęcie planety ukartowano. W odpowiedzi na atak połączonych sił Imperium i Harkonnenów dziedzic rodu 

Atrydów, Paul - końcowe ogniwo planu eugenicznego Bene Gesserit - staje na czele rdzennych mieszkańców 

Diuny i wyciąga rękę po imperialny tron.  

 

 

 21. Dom pełen miłości / Katarzyna Janus.- Piaseczno : Heraclon International. 

Storybox.pl, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gotowanie , Kobieta , Konkursy i festiwale kulinarne , 

Relacja romantyczna , Mazury , Powieść obyczajowa 
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    Sygnatura:  WG-KM/1508/O 

    Nowości:  2021-11 

 

Zanurz się w pięknej opowieści o poszukiwaniu szczęścia i o uroczym mazurskim domu, który swoim 

mieszkańcom daje nadzieję i wytchnienie. Zosia szuka miłości i akceptacji w ramionach przygodnie poznanych 

mężczyzn. W wolnym czasie w pięknym, mazurskim domu, oddaje się swojej pasji, jaką jest gotowanie. Wygrywa 

nawet konkurs kulinarny. W zmaganiach towarzyszą jej trzej mężczyźni; Alex, młody Grek, w którego życiu 

odegra wielką rolę, przystojny Jan, sporo od niej starszy mężczyzna po przejściach, oraz Tomasz, chłopak, którego 

kiedyś porzuciła. Które uczucie okaże się najsilniejsze? Czy Zosia wreszcie odnajdzie miłość?  

 

 

 22. Droga do Tarvisio / Grzegorz Kozera.- [Słupsk] : Wydawnictwo Dobra 

Literatura ; [Piaseczno] : we współpracy z Heraclo]n International. Storybox.pl, 

copyrihjt 2021. 

 

Hasła przedmiotowe:  Mężczyzna , Podróże , Polacy za granicą , Rozstanie , 

Spostrzeganie społeczne , Stereotyp , Uprzedzenia , Praga (Czechy) , Wiedeń 

(Austria) , Włochy , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1516/O 

Nowości:  2021-11 

 

"Droga do Tarvisio" to powieść drogi, tyle że nie w amerykańskim, ale w polskim stylu. W życiu nie można być 

niczego pewnym - pokazuje przypadek bohatera Drogi do Tarvisio. To ironiczna, a zarazem gorzka opowieść                 

o Polaku, który w kwietniu 2011 roku odbywa podróż do Pragi, Wiednia i Włoch. W czasie samotnej wyprawy 

bohater spotyka obcokrajowców i rodaków, choć nie zawsze są to sympatyczne spotkania i „przygody”. Przede 

wszystkim jednak zmaga się z własnymi kompleksami, fobiami, przesądami - politycznymi, narodowościowymi, 

religijnymi. Poza tym, na przekór wszystkiemu, liczy, że odzyska ukochaną kobietę, która została w kraju.  

 

 

 23. Dzień prawdy / Anna M. Brengos.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziadkowie i wnuki , Klątwa , Kobieta , Mieszkańcy wsi 

, Przestępczość zorganizowana , Polska , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1504/K  

Nowości:  2021-11 

 

Rodzina Nowaków, chcąc odpocząć od interesów i miejskiego gwaru, przeprowadza się do nowej willi na wieś. 

Miało być cicho i spokojnie. Nic bardziej mylnego... Nad wsią zawisła rzucona cztery wieki temu klątwa. Działa 

przez jeden dzień w roku. Rodzice dezerterują przed nią w popłochu. Na placu boju zostają Babcia i Zuzanna.              

W ich beztroskie życie wkradają się działania lokalnej mafii. Kim jest ofiara znaleziona w lesie i tajemniczy 

rycerz na czarnym motocyklu? Czy Nowaczkom uda się uwolnić mieszkańców wsi od groźnej szajki i od klątwy? 

Tym razem Anna M. Brengos daje nam odpocząć od trudnych tematów społeczno-obyczajowych na rzecz 

powieści kryminalnej z przymrużeniem oka.  

 

24. Dziś jak kiedyś / Izabella Frączyk.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl ; [Katowice] : w porozumieniu z Wydawnictwem Prószyński Media, 

[2021]. 
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Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Osoby po rozwodzie , Prowincja , Przeprowadzka , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1505/O  

Nowości:  2021-11 

 

Aleksandra to świeża rozwódka. Widok twarzy byłego męża nie należy do najmilszych. By go więcej nie 

spotykać, rezygnuje z dotychczasowej pracy, w której mijali się codziennie. O nową nie jest tak łatwo, ale od 

czego ma się koleżanki i notesy pełne kontaktów. Z pomocą przychodzi najlepsza przyjaciółka i proponuje posadę 

w ulokowanej na prowincji starej wytwórni win. Wizja sielankowego spokoju, biurowej posady i rabatu na dobre 

trunki jest bardzo kusząca. Ola długo się nie zastanawia, bo ma nadzieję zebrać tam siły, aby wrócić do gry                  

w wielkim mieście. Na miejscu okazuje się, że wytwórnia win to nic innego jak fabryka jednych z najtańszych 

jaboli, a miasteczko zatrzymało się w głębokim PRL-u i ukochane najdroższe buty muszą wylądować w szafie. 

Tylko kto powiedział, że życie za rogi łapie się tylko w wielkim mieście?  

 

 25. Era Zwodnika / Wojciech Terlecki.- Piaseczno : Heraclon International. 

Storybox.pl, [2020]. 

 

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

ruchy religijne , Zjawiska paranormalne , Powieść , Science fiction , Sensacja 

Sygnatura:  WG-KM/1480/F  

Nowości:  2021-11 

 

"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 upadkiem 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.  

 

 

26. Filary Ziemi : superprodukcja, Cz. 1 / Ken Follett ; [polish translation 

Grzegorz Sitek].- Warszawa : Wydawnictwo Albatros : Audioteka, [2019]. 

 

 

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

domowa , Anglia (Wielka Brytania) , Powieść historyczna , Sensacja , 

Słuchowisko 

Sygnatura:  WG-KM/1464/H   

     Nowości:  2021-11 

 

Poznaj historię, która zachwyciła miliony czytelników na całym świecie! Najsłynniejsza powieść Kena Folletta                

w olśniewającej aranżacji z udziałem najlepszych polskich aktorów. Pierwsza część superprodukcji opowiada                 

o początku prawie czterdziestoletniej historii budowy katedry w Kingsbridge - obejmuje prolog i akcję w latach 

1123 i 1135-1136. Po śmierci króla Anglii między dwoma pretendentami do tronu wybucha walka o władzę.                 

W tym samym czasie niedaleko niewielkiego miasta Kingsbridge dochodzi do spotkania rodziny budowniczego, 

Toma i mieszkającej z synem w lesie banitki, Ellen. Razem podążają do klasztoru Kingsbridge. Kiedy płonie tam 

kościół, Tom widzi szansę, aby zyskać pracę i stworzyć istny cud świata, monumentalną katedrę, jeden z Filarów 

Ziemi... 
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27. Filary Ziemi : superprodukcja, Cz. 2 / Ken Follett ; [polish translation 

Grzegorz Sitek].- Warszawa : Wydawnictwo Albatros : Audioteka, [2019]. 

 

 

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

domowa , Anglia (Wielka Brytania) , Powieść historyczna , Sensacja , 

Słuchowisko 

Sygnatura:  WG-KM/1465/H  

     Nowości:  2021-11 

 

Superprodukcja z udziałem najlepszych polskich głosów. Epicka opowieść o średniowiecznej Anglii z oryginal-

nymi utworami z epoki. Druga część superprodukcji opowiada o dalszych losach lobaterów w latach 1136-1137              

i 1140-1142. Tom zaczyna projektować katedrę, a przeor Philip musi uzyć całej swojej dyplomacji, aby uzyskać 

zgodę króla na jej budowę... Mają potężnych wrogów - biskupa Walerana i rodzinę Hamleighów, którzy starają się 

zdobyć władzę w hrabstwie. Władzę, które została odebrana prawowitemu hrabiemu Shiring i którą jego dzieci, 

Aliena i Richard, przyrzekli odzyskać. Dzięki budowie katedry małe dotąd miasto staje się potężnym ośrodkiem, 

w któym jedni mogą zawalczyć o swój sukces, a inni... mogą nie zdołać obronić się przed porażką.  

 

 

28. Filary Ziemi : superprodukcja, Cz. 3 / Ken Follett ; [polish translation 

Grzegorz Sitek].- Warszawa : Wydawnictwo Albatros : Audioteka, [2019]. 

 

 

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

domowa , Anglia (Wielka Brytania) , Powieść historyczna , Sensacja , 

Słuchowisko 

Sygnatura:  WG-KM/1466/H  

     Nowości:  2021-11 

 

Pełna rozmachu produkcja, w której rozbrzmiewają dźwięki chorału gregoriańskiego i głosy najlepszych polskich 

aktorów. Historia ludzkich namiętności i niezłomnej siły woli. Trzecia część superprodukcji obejmuje akcję                  

w latach 1142-1145, 1152-1155 i 1170-1174. Kingsbridge musi się podnieść po ataku Hamleighów - i to, co 

wydawało się końcem miasta, stanie się jego nowym początkiem. Podnieść muszą się także bohaterowie powieści 

- każdy z własnego upadku. Katastrofa w katedrze, spisek, małżeństwo, które okazuje się piekłem... Nowe 

początki nie muszą jednak oznaczać utraty dawnych marzeń i ideałów. W ostatniej części superprodukcji katedra 

zyska architekta, który nada jej pełnię blasku, każda z postaci osiągnie to, co było jej pisane, a pytanie, które 

zostały zadane dziesiątki lat wcześniej, znajdą wreszcie odpowiedzi...  

 

 

 29. Hatszepsut / Ewa Kassala.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hatszepsut (królowa Egiptu ; ?-ok. 1480 p.n.e.) , 

Faraonowie , Kobieta , Starożytny Egipt , Powieść biograficzna , Powieść 

historyczna 

Sygnatura:  WG-KM/1514/H  

Nowości:  2021-11 

 

Opowieść o najpotężniejszej władczyni starożytnego świata i historia jednego z największych i najtragiczniej 

zakończonych romansów w dziejach. Czy można pogodzić zakazaną miłość z lojalnością i powinnościami wobec 

dynastii? Hatszepsut - żona, matka, kapłanka, mistrzyni strategii politycznych, doskonale funkcjonująca w świecie 

męskich reguł gry,  silna,  a  równocześnie  wrażliwa  i  pełna  ideałów  mądra  kobieta.  Przez  egiptologów  bywa  
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nazywana pierwszą feministką w historii. Poznajemy drogę, którą przeszła, zanim założyła męski strój, przypięła 

rytualną sztuczną brodę i została nie, jak większość jej poprzedniczek, małżonką władcy, ale samodzielnie 

rządzącym potężnym faraonem, pod którego rządami Egipt stał się potęgą. Autorka wprowadza nas w fascynujący 

świat kapłanów Amona i kapłanek Hathor, mistycznych rytuałów i potężnej magii. Przyglądamy się budowie 

świątyni Hatszepsut i największych na świecie obelisków, bierzemy udział w wyprawach handlowych i wojnach, 

razem z bohaterami powieści przeżywamy ich radości i kryzysy, poznajemy bogów sprzed 3500 lat. Funkcjo-

nujemy w świecie wspierających się, niezwykle silnych kobiet, powiązanych ponadczasowymi więzami. Wszys-

tkie postacie występujące w powieści są autentyczne, a prezentowane fakty były konsultowane z egiptologami                 

i ekspertami z całego świata.  

 

 

30. Jak ja jej nie kochałem / Marlena Semczyszyn.- Piaseczno : Heraclon 

International. Storybox.pl, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bogactwo , Pianiści , Rodzina dysfunkcyjna , Złodzieje , 

Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-KM/1529/O  

Nowości:  2021-11 

Krótka chwila, moment i wszystko się zmieniło. Ona zgubiła, on znalazł... więcej niż kiedykolwiek mógł sobie 

wyobrazić. Bogaty złodziej. Samotnik. Oczytany drań. Bezpardonowy intelektualista. Zwyczajna dziewczyna. 

Krucha i silna. Wiejska dusza. Stworzona dla muzyki. Irytujący przypadek kpi z ich życiowych wartości. Wzaje-

mna niechęć i wewnętrzna walka z samym sobą ostatecznie prowadzą ich do miejsca pełnego zaskakujących 

uczuć i emocji. Do melodii zdarzeń swoje nuty dopisują ci, którzy ich kochali i nienawidzili.  

 

 

 31. Kapuś w kapuście / Małgorzata J. Kursa.- Piaseczno : Heraclon International. 

Storybox.pl, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gazeta , Miasta małe , Redaktorzy , Urzędnicy , Kraśnik 

(woj. lubelskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1490/K  

Nowości:  2021-11 

 

W "Echu Kraśnika" nie dzieje się najlepiej. Rzadko bywający w redakcji gazety szef stwierdza, że gazeta cierpi na 

"niepoczytalność" i zmusza cały zespół do pełnej mobilizacji. Udręczonym redaktorom z pomocą przychodzi 

przypadek. Oto pewnej mglistej listopadowej nocy Kamila Jarczewska znajduje w parku ciało doskonale sobie 

znanej Patrycji Marii Kapuś. Nim na miejsce dotrze policja, pani redaktor zdąży zebrać dość materiału, by 

zaserwować czytelnikom sensacyjnego newsa, a jej podwładni zrobią wszystko, by gazeta odzyskała "poczyta-

lność". Kto zabił Pati Kapuś, najbardziej znienawidzoną kraśnicką urzędniczkę? Czy prokuratorowi Jerczykowi, 

aspirantowi Szczęsnemu i sierżantowi Skotnickiemu uda się przebić mur milczenia i dotrzeć do osoby 

odpowiedzialnej za śmierć Pati? Jakie tajemnice ukrywała panna Kapuś? A może to redaktorzy "Echa Kraśnika" 

mają w swoim ręku klucz do rozwiązania zagadki? 

32. Kim Dzong Un : historia dyktatora / Jung H. Pak ; [tłumaczenie Agnieszka 

Walulik i Aga Zano].- Warszawa : Biblioteka Akustyczna : we współpracy z 

Grupa Wydawnicza Foksal ; [Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl, 

copyright 2021. 
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Hasła przedmiotowe:  Kim, Jong-Un (1984- ) , Autorytaryzm (politologia) , 

Dyktatura (ustrój) , Polityka , Przywódcy i głowy państw , Korea Północna , 

Biografia 

                                   Sygnatura:  WG-KM/1493/929-052 

                                   Nowości:  2021-11 

 

Jung H. Pak, była analityczka CIA i znawczyni problematyki polityki międzynarodowej, z reporterską dociekliwo-

ścią 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.  

 

 

33. Klatka / Krzysztof Jóźwik.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : we 

współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Policjanci , Tajemnica , Zabójstwo seryjne , Zemsta , 

Puławy (woj. lubelskie) , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/1510/S  

Nowości:  2021-11 

 

Upajał się świadomością, że jest panem życia i śmierci, że od niego zależy los człowieka. W Puławach                         

w tajemniczych okolicznościach giną ludzie. Śledczy szukają wspólnego mianownika dla okrutnych morderstw. 

Co łączy zamordowane osoby? Co wydarzyło się na hucznej urodzinowej imprezie przed dwudziestu laty? Policja 

próbuje rozwiązać zagadkę, ale pojawia się coraz więcej wątpliwości. Kim jest wyjątkowo okrutny morderca                  

i dlaczego się mści?  

 

 

 34. Konkurenci się pani pozbyli / Jacek Galiński.- Warszawa : Biblioteka 

Akustyczna : we współpracy z Grupa Wydawnicza Foksal ; [Piaseczno] : 

Heraclon International. Storybox.pl, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zofia Wilkońska (postać fikcyjna) , Humor , Kobieta , 

Osoby w wieku starszym , Politycy , Polityka , Wybory parlamentarne , 

Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1484/K  

     Nowości:  2021-11 

 

Zofia Wilkońska, wywołując wokół siebie sensację, uzyskuje zainteresowanie i poparcie pewnych grup 

społecznych. Nie umyka to uwadze polityków, którym zależy na liderach mogących przyciągnąć wyborców. Zofia 

otrzyma propozycję startu w nadchodzących wyborach parlamentarnych z ramienia Polskiej Partii Emerytów. Czy 

podejmie wyzwanie, połknie bakcyla kampanijnego oraz co ją spotka w politycznym piekiełku - tego będzie 

można się dowiedzieć z czwartej części przygód zażywnej staruszki.  
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 35. Kraina Proroka / Radosław Lewandowski.- Piaseczno : Heraclon 

International. Storybox.pl, [2019]. 

(Wikingowie / Radosław Lewandowski ; t. 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Muzułmanie , Wikingowie , Wojna , Kalifat Kordoby 

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

przygodowa 

Sygnatura:  WG-KM/1478/H 

     Nowości:  2021-11 

 

Czwarta i ostatnia część wikińskiej tetralogii Radosława Lewandowskiego to godne zwieńczenie całej sagi. Pchani 

żądzą złota i sławy Wikingowie przemierzają kalifat Kordoby i muzułmańskiej Sycylii, 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, mordują i kochają. Nie zabraknie też teologicznych dysput, nieskomplikowanej miłości i seksu ani 

wiedzy o średniowiecznym islamie, gdyż Kordoba pod rządami kalifa Abd-ar Rahmana III, była w X wieku pełną 

różnorodności Wieżą Babel.  

  

 

36. Królowa Saby / Ewa Kassala.- Piaseczno : Heraclon International. 

Storybox.pl, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Królowa Saby (postać biblijna) , Salomon (król Izraela ; 

?-ok. 925 p.n.e.) , Kobieta , Miłość , Przepowiednie , Starożytność , Władcy , 

Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-KM/1501/H 

Nowości:  2021-11 

 

Czy wiecie, kiedy nastąpi koniec świata? Królowa Saby go przepowiedziała... Potężna władczyni starożytnej Saby 

od wieków działa na naszą wyobraźnię. Kim była? Co łączyło ją z Salomonem, uważanym za najmądrzejszego 

władcę starożytnego świata? Czy była współautorką Pieśni nad Pieśniami? Kto był ojcem jej jedynego syna? Kto 

wykradł z Jerozolimy Arkę Przymierza? Miłość trwalsza niż czas, legendarna świątynia Salomona, kapłanki bogi-

ni, magiczne rytuały, wojny, spiski, niezmierzone bogactwo, sunące przez pustynię karawany, mirra i kadzidło, 

walczący ze sobą potężni bogowie i ich wyznawcy, w świecie, który znamy ze Starego Testamentu. Wreszcie… 

przepowiednie królowej Saby - ile z nich już się spełniło i skąd królowa wiedziała, co czeka nas w przyszłości? 

 

 

 37. Kwestia ceny / Zygmunt Miłoszewski.- Warszawa : Biblioteka Akustyczna : 

we współpracy z Wydawnictwo W.A.B., copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zofia Lorenz (postac fikcyjna) , Artefakt , Historycy 

sztuki , Naukowe odkrycie , Tajne organizacje , Powieść , Sensacja , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/1479/S 

Nowości:  2021-11 
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Przygoda na śmierć i życie, miłość na dobre i na złe oraz nauka i religia kontra układy i mafia. To wątki, jakie               

w najnowszej powieści porusza jeden z najbardziej poczytnych polskich pisarzy XXI wieku, Zygmunt 

Miłoszewski. W "Kwestii ceny" Bogdan Smuga wraz z Zofią Lorenz ("Bezcenny") tropią zaginiony skarb Ajnów, 

ocierając się o śmierć. Superprodukcja audio Empik Go to dzieło rozegrane na 40 głosów. Towarzyszy mu 

niezwykła oprawa dźwiękowa. W rolach głównych: Aleksandra Popławska, Rafał Zawierucha oraz Arkadiusz 

Jakubik. Narrator: Filip Kosior.  

 

 

 38. Małżeństwo do poniedziałku / Denise Hunter ; przekład Joanna Olejarczyk.- 

[Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl ; [Rzeszów] : Wydawnictwo 

Dreams, 2020. 

(Chapel Springs / Denise Hunter ; t. 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Rodzina , Rozstanie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1468/O 

Nowości:  2021-11 

 

Ze względu na zbliżającą się imprezę rocznicową rodziców, Abby i Ryan będą udawać zgodne małżeństwo przez 

jeden, ostatni weekend. Ryan McKinley usiłował zapomnieć o swojej byłej żonie Abby, a tymczasem kupił dom,  

o którym ona zawsze marzyła. To był poważny błąd. Mieszkanie samemu w ogromnym, piętrowym budynku 

przyprawia go o jeszcze większą tęsknotę. Kiedy niespodziewanie dzwonią teściowie w sprawie zbliżającego się 

przyjęcia z okazji ich trzydziestej piątej rocznicy ślubu w Summer Harbor w stanie Maine, Ryan wierzy, że to sam 

Bóg daje mu taką szansę. Abby McKinley tak  naprawdę  nigdy  nie  powiedziała  rodzinie  o  rozwodzie.  Napięte  

relacje z ojcem zaowocowały zerwaniem więzi z obojgiem rodziców. Jednak kobieta ulega matce i zgadza się 

pokonać dzielącą ich odległość, by przyjechać na rocznicową imprezę. Wtedy pod jej drzwiami zjawia się Ryan, 

przystojny jak nigdy. Upiera się, że pojedzie do Summer Harbor, z nią czy bez niej, i Abby wie, że nie może mu 

odmówić. Jej rodzice wciąż nie słyszeli o rozwodzie i on o tym wie. Poza tym Ryan utrzymuje, że chce tylko 

odwiedzić starego przyjaciela z czasów studiów - kuzyna Abby, Beau, który niedawno stracił ojca. To tylko jedno-

tygodniowa wycieczka z mężczyzną, który złamał jej serce. Co mogłoby pójść nie tak?  

 

 

 39. Maria Magdalena : kapłanka - dama - apostołka / Ewa Kassala.- Piaseczno : 

Heraclon International. Storybox.pl, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Maria Magdalena (święta) , Kobieta , Starożytny Izrael , 

Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-KM/1487/H  

Nowości:  2021-11 

 

Czy byłą kochanką Jezusa? Jawnogrzesznicą opętaną przez demony? Kapłanką Izydy, głoszącą własną ewangelię? 

Kto i dlaczego nazwał ją doskonałością nad doskonałościami? Maria Magdalena Ewy Kassali jest jedną z nas. 

Możemy się z nią utożsamiać, bo tak jak my kocha, błądzi, cierpi, waha się, marzy o miłości wiecznej                            

i ponadczasowej. Jest wykształcona i wrażliwa, dobra i obdarzona niezwykłą duchową mocą, ale bywa też naiwna, 

zarozumiała i próżna. Wychowywana w hermetycznym świecie dobrobytu, nie do końca rozumie rzeczywistość             

i problemy "wykłych ludzi". Jednak przechodzi przemianę, a po upadku na samo dno odradza się do nowego 

życia. Z wychowanki kapłanek Izydy i salonowej damy staje się apostołką. Po długiej duchowej wędrówce 

odkrywa swoją życiową misję. Jej zadaniem jest przenoszenie przez czas wiecznego ognia i kobiecej cząstki 

boskiej energii. Zostaje towarzyszką Jezusa i obok jego matki staje się najważniejszą kobietą w jego życiu. Ta 

opowieść jest jak wciągający hollywoodzki film - wartka akcja, mocne charaktery, dynamika zdarzeń. Jest też jak 

lustro - każdy może zobaczyć w niej swoje własne odbicie. I swoją Marię Magdalenę.  
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 40. Mistrzostwo świata / Tomasz Białkowski.- Piaseczno : Heraclon 

International. Storybox.pl, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bilans życia , Mężczyzna , Mecze piłkarskie , Sens życia , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1503/O 

Nowości:  2021-11 

 

Upalny dzień lata. Młody mężczyzna w dniu urodzin postanawia opowiedzieć tragikomiczną historię swojego 

życia. Siedząc w miejskim autobusie, snuje barwne wspomnienia z dzieciństwa, wieku dorastania, pierwszych 

miłosnych zauroczeń. Przy okazji opowiada o świecie pogrążającym się w chaosie. Jedzie pustymi ulicami, bo 

wszyscy czekają na mecz Polaków z Niemcami. Tym razem wreszcie nasi mają wygrać. Czy bilans życia bohatera 

również będzie sukcesem?  

 

 

 41. Mocna więź / Magdalena Majcher.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; 

[Piaseczno] : we współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Garska, Anna (1982- ) , Matki i córki , Osoby zaginione , 

Poczucie straty , Powieść biograficzna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1521/O  

Nowości:  2021-11 

Wielka miłość, wspaniały ślub, narodziny córki - nic nie zapowiadało nadchodzącej tragedii. Ania miała wszystko 

to, o czym marzyła i do czego dążyła przez całe swoje życie. "Ona od zawsze była taka rodzinna" - mówią dziś jej 

koleżanki. Była. Bo nie żyje. Została zamordowana przez tego, którego kochała najbardziej. Michalina nigdy nie 

przypuszczała, że któregoś dnia o jej dramacie będzie rozprawiać cały kraj. Była zwyczajną kobietą, matką, żoną, 

babcią. Pewnego dnia jej życie legło w gruzach. Jej ukochana córka Ania zaginęła bez śladu. Po miesiącach 

żmudnych poszukiwań i niesłabnących nadziei stało się jasne, że Ania nie wróci. Inspirowana prawdziwą historią 

Anny Garskiej i jej mamy Michaliny powieść o potędze matczynej miłości i o zbrodni prawie doskonałej.  

 

 

 42. Mythos / Stephen Frey ; [przekład Justyna Gardzińska].- [Piaseczno] : 

Heraclon International. Storybox.pl ; [Warszawa] : Audioteka, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mitologia grecka , Opowiadania i nowele , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-KM/1506/F 

Nowości:  2021-11 

 

Nikt nie kocha, nie spiera się, nie pożąda i nie zwodzi z takim rozmachem, z takim geniuszem jak greccy bogowie 

i boginie. W pełnej życia nowej wersji mitów starożytnej Grecji przyglądamy się w zdumieniu narodzinom mądrej 

Ateny z rozpłatanej głowy potężnego Zeusa i schodzimy za przerażoną Persefoną do mrocznego królestwa 

Podziemi. Drżymy, kiedy Pandora otwiera dzban pełen udręk, i z radością śledzimy dzieje słynnego romansu 

Erosa i Psyche. Mythos interpretuje starożytne mity z myślą o współczesnym czytelniku, pozostając jednocześnie 

zachwycająco uniwersalną, głęboką opowieścią o ludzkim losie.  
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 43. Najeźdźcy z Północy / Radosław Lewandowski.- Piaseczno : Heraclon 

International. Storybox.pl, [2019]. 

(Wikingowie / Radosław Lewandowski ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wikingowie , Wojna , Labrador (Kanada ; półwysep) , 

Powieść historyczna , Powieść przygodowa 

Sygnatura:  WG-KM/1477/H 

Nowości:  2021-11 

 

Druga część doskonale przyjętego cyklu. Trzymająca w napięciu historia samotnej wędrówki młodego wikinga 

Oddiego po iglastych lasach Labradoru (dzisiejsza Kanada), jego spotkania z plemieniem Indian Beothuk oraz 

konsekwencji, jakie miało to wydarzenie. Oparta na udokumentowanych faktach historycznych, twórczo rozwi-

nięta w stylu najlepszych powieści przygodowych saga o starciu dwóch cywilizacji, o wielkich namiętnościach i o 

niepohamowanej żądzy władzy.  

 

 

 44. Nic bez ryzyka / Jeffrey Archer ; przełożyła Danuta Sękalska.- Poznań : Dom 

Wydawniczy Rebis, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  William Warwick (postać fikcyjna) , Kradzież dzieł 

sztuki , Policjanci , Londyn (Wielka Brytania) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1454/K  

Nowości:  2021-11 

 

To nie jest powieść detektywistyczna, to jest opowieść o detektywie… William Warwick zawsze chciał być 

policjantem. Zaczyna od służby w rewirze pod czujnym okiem konstabla Freda Yatesa, a potem trafia do Scotland 

Yardu, gdzie bierze udział w swoim pierwszym poważnym śledztwie w sprawie kradzieży bezcennego płótna 

Rembrandta z Fitzmolean. W muzeum poznaje też piękną Beth, która skrywa mroczną tajemnicę. William staje 

przed nowymi wyzwaniami, a wszystko okazuje się coraz bardziej skomplikowane. "Nic bez ryzyka" to pierwszy 

tom nowego cyklu Jeffreya Archera, w którym nie zabraknie fascynujących śledztw, niespodziewanych zwrotów 

akcji, spektakularnych zwycięstw, prawdziwych dramatów i wyrafinowanego humoru.  

 

 

 45. Nie wiesz nic / Marcel Moss.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : 

Heraclon International. Storybox.pl, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Homoseksualizm , Obozy młodzieżowe , Przyjaźń , 

Relacje międzyludzkie , Samobójstwo , Tajemnica , Transgenderyzm , Trudne 

sytuacje życiowe , Uczniowie szkół średnich , Bieszczady (góry) , Warszawa 

(woj. mazowieckie) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/1524/S 

     Nowości:  2021-11 

 

"Życie jest za krótkie, by tracić je na nieustanny strach. nie chcę już dłużej się bać." Tragiczna śmierć Alana, 

kapitana drużyny siatkówki z liceum Freuda, wpływa niekorzystnie na morale niektórych zawodników. Nowy 

kapitan, Hubert, wyjeżdża więc z kilkoma kolegami na kilkudniowy obóz w Bieszczady. Chłopak liczy, że w ten 

sposób uda mu się na nowo tchnąć w nich ducha rywalizacji. Nie wie, że to miejsce stanie się areną dramatycznej 

walki o przetrwanie. Komu tak bardzo  zależy  na  ich  śmierci?  Tymczasem  Marta wraz  z  przyjaciółmi  próbuje  
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wrócić do normalności po tragicznych wydarzeniach. Ktoś jednak zna ich tajemnicę i grozi, że ujawni prawdę. 

Rozpoczyna się walka z czasem. "To niesprawiedliwe. To mnie powinna spotkać śmierć."  

 

 

 46. Niech stanie się światłość / Ken Follett ; [polish translation Anna 

Dobrzańska].- Warszawa : Wydawnictwo Albatros : Audioteka, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biskupi , Kobieta , Miłość , Mnisi , Szkutnicy , 

Średniowiecze , Władza , Anglia (Wielka Brytania) , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-KM/1500/H 

Nowości:  2021-11 

 

Prequel najgłośniejszej książki Kena Folletta, Filarów Ziemi, sprzedanej w ponad 27 milionach egzemplarzy. 

Epicka historia o początku epoki, w której zaczęła się kształtować potęga imperium brytyjskiego. Opowieść                     

o nieokiełznanej żądzy władzy, walce o prawa, które służą nie tylko rządzącym, o miłości i nienawiści,                             

o desperackim dążeniu do zachowania godności, nawet tam, gdzie nie ma na nią miejsca. Tak to się zaczęło...               

W Kingsbridge, które jeszcze się tak nie nazywało, 100 lat przed tym, jak Tom Budowniczy zaczął budować 

katedrę. Koniec pierwszego tysiąclecia naszej ery. Anglia, nękana od wschodu przez wikingów i od zachodu przez 

Walijczyków, pogrąża się w chaosie. Ale trzy pochodzące z różnych środowisk osoby rozpaczliwie próbują 

dojrzeć na horyzoncie światło i sprawić, by świat wydobył się z mroków barbarzyństwa. Edgar, młody szkutnik, 

który w napadzie wikingów stracił dom i ukochaną, rozpoczyna życie w nowym miejscu i wykorzystuje swoje 

zdolności, by uciec od poniżenia i nędzy. Lady Ragna opuszcza rodzinną Normandię, aby poślubić ukochanego 

mężczyznę, lecz kiedy dociera do Anglii, musi walczyć we wrogim środowisku o swoją pozycję i przetrwanie. 

Brat Aldred, ambitny mnich, marzy o stworzeniu biblioteki, za sprawą której jego klasztor stałby się największym 

centrum nauki w całym chrześcijańskim świecie. Wszyscy troje - każde z innych powodów - będą musieli zmie-

rzyć się z przebiegłym biskupem, który złamie każde przykazanie, by zdobyć nieograniczoną władzę  i bogactwo.  

 

 

 47. Niekochani / Elżbieta Wojnarowska.- Piaseczno : Heraclon International. 

Storybox.pl, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i córki , Pisarze , Próba samobójcza , Tajemnica , 

Powieść obyczajowa , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-KM/1481/P  

Nowości:  2021-11 

 

Osiemnastoletnia dziewczyna udaje się do Warszawy chcąc odnaleźć byłego kochanka swojej umierającej matki, 

aby dowiedzieć się, co skłoniło ją do próby samobójczej. On, nieświadomy podstępu znany pisarz, daje się 

wciągnąć w jej grę. Odkryta tajemnica staje się jednak przyczyną tragedii. Wydarzenia przedstawione są z punktu 

widzenia obojga bohaterów, a z dzienników pisarza poznajemy historię jego dawnej miłości.  Opowieść wciąga                 

i nie pozwala na wytchnienie, jak mocny kryminał. Przeżywamy uniesienia i ból wraz z jej bohaterami, a mroczna 

aura na długo pozostaje w pamięci. A może czasem nie warto dociekać prawdy? To pytanie pozostaje bez 

odpowiedzi.  
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 48. Odezwij się / Magdalena Zimniak.- Warszawa : Prozami ; [Piaseczno] : we 

współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Nerwica natręctw , Osoby zaginione , Rodzina , 

Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/1532/S 

Nowości:  2021-11 

 

Nagłe zaginięcie, strach, tajemnice. Wszystkie tropy prowadzą donikąd… Zaginięcie dwójki dzieci spada na                   

z pozoru idealne małżeństwo Mielczarków jak grom z jasnego nieba. Ucieczka? Rodzice są pewni, że porwanie. 

Policja natomiast sugeruje, że Ada, od lat zmagająca się z nerwicą natręctw, mogła zrealizować "fantazje"                         

i skrzywdzić brata. W nowym thrillerze psychologicznym autorka serwuje czytelnikom potężny ładunek emocjo-

nalny i zaskakujące zwroty akcji. Trudno oderwać się od tej historii. A potem trudno o niej zapomnieć.  

 

 

 49. Odważ się kochać / Justyna Bednarek, Jagna Kaczanowska.- Warszawa : 

Biblioteka Akustyczna : we współpracy z Grupa Wydawnicza Foksal, copyright 

2018. 

(Ogród Zuzanny / Justyna Bednarek, Jagna Kaczanowska ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Rodzina , Samorealizacja , Uczucia , Powieść 

obyczajowa 

     Sygnatura:  WG-KM/841/O , WG-KM/1455/O 

     Nowości:  2021-11 

 

Poruszająca powieść o miłości, przyjaźni, pokonywaniu własnych słabości i zmienianiu życia na lepsze 

Kontynuacja ciepło przyjętego przez czytelników Ogrodu Zuzanny. Zuzanna i Adam powracają z podróży do 

Anglii. Razem z dorastającym synem zamieszkują w willi Jolancin i próbują ułożyć sobie wspólne życie. Kazia, 

prowadząca w Starej Leśnej księgarnię, staje przed widmem bankructwa. Wiola rozpoczyna terapię dla dorosłych 

dzieci alkoholików, a w jej życiu pojawia się dwóch mężczyzn. Czy któryś z nich ma szanse na dłużej zagościć               

w jej sercu? Tymczasem Starą Leśną wstrząsa tajemnicza śmierć lokalnego biznesmena, Jana  Marii  Sochackiego,  

którego zwłoki zostają znalezione w cukierni prowadzonej przez pana Stanisława Grzyba... Wszystko wskazuje na 

to, że doszło do morderstwa. Komu zależało na śmierci przedsiębiorcy?  

 

 

 50. Ojcowie Nowej Ziemi / Janusz Jurgielewicz (Jurjan).- Piaseczno : Heraclon 

International. Storybox.pl, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rzeczywistość postapokaliptyczna , Opowiadania i 

nowele , Science fiction 

Sygnatura:  WG-KM/1511/F 

Nowości:  2021-11 

 

Dość rozpowszechniony jest pogląd, iż opowiadanie - jako forma literacka - nie umożliwia autorowi zgłębienia 

tematu, przedstawienia zaprezentowanej historii do końca, czy wzbudzenia w czytelniku prawdziwego zaintere-

sowania. W niniejszym zbiorze znajduje się kilkanaście opowiadań różnej objętości, które są dowodem, że pogląd 

ten można włożyć między bajki. Łączy je jedno: wciągają one nas już przy pierwszym zdaniu, by następnie 

przecisnąć przez tryby wyobraźni autora i nie puścić do samego końca. Zanurzamy się w atmosferze fantastyki                  

i poczuciu, że  oto  uczestniczymy  w  czymś  niemożliwym,  czymś  ponadnaturalnym,  dziwnym  i  niepojętym –  
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a jednak bohaterowie, jakich poznajemy, mierzą się z problemami dobrze nam znanymi i odczuwają te same, co 

my, emocje. 

 

 

 51. Pies zawodowiec / Laura Greaves ; [tłumaczenie Paulina Zagórska].- 

Warszawa : Biblioteka Akustyczna : we współpracy z Grupa Wydawnicza Foksal 

; [Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludzie a zwierzęta , Pies policyjny , Pies przewodnik , 

Pies tropiący , Pies terapeutyczny , Psy , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-KM/1485/59  

Nowości:  2021-11 

 

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 gotowości 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, Bailey’ego - wicedyrektora 

muzeum ds. mew, który strzeże zabytkowych okrętów przed plagą latających szkodników, oraz Daisy, która 

pełnoetatowo pełni funkcję psa przewodnika… drugiego psa. Przedstawiamy też Tunę - gwiazdę mediów społe-

cznościowych z uroczą wadą zgryzu, ultramaratończyka TruMana, honorowego krwiodawcę Montgomary oraz 

całą plejadę prawdziwych psich bohaterów. Oto zbiór grzejących serce opowieści o zaledwie kilkunastu spośród 

najbardziej niesamowitych psów na świecie - inspirujące historie psów, które żadnej pracy się nie boją!  

 

52. Plandemia Covid-19 : to dopiero początek / Danuta Mikołajewska.- Piaseczno 

: Heraclon International. Storybox.pl, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  COVID-19 , Epidemie , Spiskowa teoria dziejów , Esej 

Sygnatura:  WG-KM/1522/61 

Nowości:  2021-11 

 

Danuta Mikołajewska jest doktorem nauk medycznych i specjalistą chorób wewnętrznych. Niniejszy audiobook 

nie jest jednak podręcznikiem, lecz próbą krytycznego spojrzenia na rewolucyjny tryb burzenia starego porządku. 

Od innych opracowań dotyczących koronawirusa różni się w tym samym stopniu, w jakim diagnoza lekarska jest 

prawdziwsza od nielekarskiej. Próbuje więc oddzielić naukę od pseudonauki. Ostrzega przed destrukcją wolności 

obywatelskich. Analizuje rozdźwięk między obiektywizmem parametrów epidemiologicznych a hałaśliwym 

tonem medialnej propagandy. Usiłuje zobligować środowisko lekarskie do właściwej oceny zagrożeń, dotyczą-

cych także zawodowego bytu ludzi w białych kitlach. Czy telemedycyna, narzucona wbrew woli korporacji 

lekarskiej, jest nowatorskim rozwiązaniem czy pospolitą wulgaryzacją wszelkich zasad? Jak powstrzymać tenden-

cje zrodzone na kanwie ONZ-owskich programów zrównoważonego rozwoju, znanych jako Agenda 21 i Agenda 

2030? Kto chciałby wiedzieć, w jakim kierunku zmierza współczesny świat, musi sięgnąć po "Plandemia COVID-

19. To dopiero początek".  
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53. Po cudze pieniądze / Hanna Cygler.- Piaseczno : Heraclon International. 

Storybox.pl, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludzie bogaci , Rodzina , Spisek , Życie codzienne , 

Afryka , Niemcy , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Polska , Powieść historyczna 

, Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1461/H 

Nowości:  2021-11 

 

Co mają wspólnego ze sobą zabójstwo w Nowym Jorku i skandal obyczajowy w niemieckiej Armii? Rodzina 

Szuszkinów po przymusowym wyjeździe z kraju próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości Stanów 

Zjednoczonych końca drugiej rewolucji przemysłowej. Maksymilian Kwilecki wyjeżdża do Afryki w poszu-

kiwaniu nowego życia i bogactwa. Hannelore Hallman natomiast próbuje się dowiedzieć, czy w życiu jej 

prawdziwego ojca jest dla niej miejsce. Hanna Cygler świetnie żongluje słowem i emocjami, a przy tym 

bezbłędnie kreśli realia początku dwudziestego wieku. Książka doskonała nie tylko dla kobiet.  

 

 

 54. Pokaż mi swój świat / Daria Skiba.- Piaseczno : Heraclon International. 

Storybox.pl, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cukiernicy , Niewidomi , Psycholodzy , Sekrety rodzinne 

, Wrocław (woj. dolnośląskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1495/O  

Nowości:  2021-11 

 

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. 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 mężczy-

źnie 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?  

 

 

 55. Pokrewne dusze / Agata Kołakowska.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl ; [Katowice] : w porozumieniu z Wydawnictwem Prószyński Media, 

[2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Manipulacja (psychologia) , Psychoterapia , 

Śmierć bliskiej osoby , Tajemnica , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/1502/S 

Nowości:  2021-11 

 

Emocjonująca opowieść o zakamarkach ludzkiej psychiki. I o tajemnicach, które każdy z nas w sobie skrywa. 

Milena Gajewska jest terapeutką w Instytucie Psychoterapii AlterEgo. Marta Woźniak trafia do jej gabinetu, 

szukając pomocy po tragicznej śmierci ukochanej siostry. Marta, zagubiona po stracie tak ważnej dla niej więzi, 

zbliża się do swojej psycholożki i w tej relacji szuka bliskości, bezpieczeństwa i ukojenia. Żyje z sesji na sesję. Na 

co dzień prowadzi rodzinny Pensjonat na Wyspie, ale  to  cotygodniowe  spotkania  z  Gajewską  nadają  jej  życiu  
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sens. W końcu Marta orientuje się, że sesje terapeutyczne to dla niej zdecydowanie za mało. Pod pretekstem 

kryzysu zwabia psycholożkę do siebie. Dla Mileny szybko staje się jasne, że znalazła się w pułapce, że z wyspy 

nie może uciec, a jej klientka nie zamierza jej uwolnić. Marta za wszelką cenę próbuje zatrzymać przy sobie 

"zastępczą siostrę". Wierzy, że dzięki temu jej życie będzie nadal wyglądało tak jak kiedyś. Tyle że Marta 

niewiele wie o swojej terapeutce, tak jak niewiele wiedzą o niej pozostali jej klienci. Milena Gajewska ma sekret. 

Jest obecna w życiu swoich podopiecznych bardziej, niż sądzą… znacznie bardziej, niż pozwala na to zawodowa 

etyka. Dwie kobiety na wyspie. Dwie różne historie. Co je łączy, a co dzieli? I dlaczego są do siebie tak bardzo 

podobne?  

 

 

 56. Prosta sprawa / Wojciech Chmielarz.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 

2020. 

(Bezimienny / Wojciech Chmielarz ; [1]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezimienny (postać fikcyjna) , Przestępczość 

zorganizowana , Poszukiwania zaginionych , Karkonosze (góry) , Jelenia Góra 

(woj. dolnośląskie) , Powieść , Sensacja 

    Sygnatura:  WG-KM/1459/S  

    Nowości:  2021-11 

 

Prosty zniknął. Zostało po nim zdemolowane mieszkanie, ale on sam zapadł się pod ziemię. Nie bez powodu - 

szukają go gangsterzy. Oraz dawny przyjaciel, który przyjechał do Jeleniej Góry, żeby spłacić dawno zaciągnięty 

dług. Kłopot w tym, że wpada w sam środek niebezpiecznej gry. Nie zna jej zasad, ale wkrótce dowiaduje się, że 

stawka jest bardzo wysoka: Prostego chcą dorwać i jeleniogórscy gangsterzy, i czescy mafiosi. Żeby dotrzeć do 

Prostego i dowiedzieć się, o co tu chodzi, jego przyjaciel będzie musiał wszystkim stawić czoła, także romskiej 

mafii. A pomoże mu w tym pewna analityczka z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prosta sprawa to pełna 

akcji powieść sensacyjna, której fabuła dzieje się w malowniczych Karkonoszach. Napisana w czasie lockdownu              

i początkowo publikowana w odcinkach na profilu autora cieszyła się wielkim powodzeniem. Teraz ukazuje się 

drukiem w poprawionej i rozszerzonej wersji.  

 

 

 57. Rausz / Tomasz Białkowski.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Akcja T4 , Esesmani , 

Ludobójstwo niemieckie (1939-1945) , Okrucieństwo , Osoby z 

niepełnosprawnością intelektualną , Zło , Berlin (Niemcy) , Powieść historyczna , 

Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-KM/1457/H  

    Nowości:  2021-11 

 

Berlin, lato 1939 roku. Młody esesman Egon von Rausch zostaje przyjęty do realizacji tajnego projektu T4. To 

plan zamordowania tysięcy chorych psychicznie i wykluczonych ze społeczeństwa ludzi. Rausch ma zorgani-

zować transport śmierci z Prus Wschodnich do komór gazowych w Saksonii. Pewnego dnia dowiaduje się, że jego 

ojciec, którego przed laty uznano za zmarłego, żyje i ukrywa się w jednym ze szpitali. Rausch wyrusza w mroczną 

podróż, podczas której będzie dokonywał okrutnej selekcji ludzi do pociągu śmierci, a równolegle rozpocznie 

prywatne śledztwo w sprawie zaginięcia ojca.  
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 58. Semiramida / Ewa Kassala.- Piaseczno : Heraclon International. Storybox.pl, 

[2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Semiramida (postać legendarna) , Kobieta , Miłość , 

Władza , Babilon (Irak ; miasto dawne) , Mezopotamia (kraina historyczna) , 

Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-KM/1474/H 

Nowości:  2021-11 

 

Nieustraszona wojowniczka czy wrażliwa twórczyni wiszących ogrodów? Znajda czy córka bogini? Uduchowiona 

czarodziejka czy wyrachowana władczyni? Dlaczego Babilon nazywano nierządnicą starożytnego świata? Na 

czym polegała prostytucja sakralna i czy rzeczywiście każda kobieta musiała przynajmniej raz w życiu oddać 

swoje ciało obcemu mężczyźnie? Jak i dlaczego powstały wiszące ogrody Semiramidy, uważane za jeden z cudów 

świata starożytnego? Czy władza zawsze oznacza samotność? Semiramida, królowa Babilonu, przez niezwykłe 

zbiegi okoliczności, nazywane przez wielu wolą bogów, zostaje żoną króla i matką następcy tronu. Wspierana 

przez kapłanki Isztar, rządzi krainą starożytnej Mezopotamii. Walczy, kocha, tworzy. Przeżywa wzloty i upadki.  

A odchodząc w pełni sławy, przekazuje nam ważne, ponadczasowe przesłanie. Jakie? Zapraszamy do świata 

magicznych historii Ewy Kassali. "Semiramida" to już trzecia książka z cyklu o silnych kobietach czasów Biblii 

(po "Królowej Saby" i "Marii Magdalenie"). Tym razem wybierzemy się do źródeł cywilizacji europejskiej, czyli 

do Asyrii i Babilonu. Poznamy miejsca, gdzie niegdyś rozciągał się biblijny Eden i wznosiła się wieża Babel...  

 

 

 59. Sezon życzeń / Denise Hunter ; przekład Joanna Olejarczyk.- [Piaseczno] : 

Heraclon International. Storybox.pl ; [Rzeszów] : Wydawnictwo Dreams, 2020. 

(Chapel Springs / Denise Hunter ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Działalność charytatywna , Marzenia , Restauracje , 

Współzawodnictwo , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1469/O 

Nowości:  2021-11 

 

W tej rywalizacji nie chodzi tylko o dom... PJ McKinley ma smykałkę do gotowania, ale do spełnienia marzenia                 

o własnej restauracji brakuje jej jeszcze lokalu. Kiedy jedna z mieszkanek Chapel Springs postanawia oddać swoją 

rodzinną posiadłość osobie, która przedstawi najlepszy plan zagospodarowania budynku, PJ wierzy, że to jej 

pisana jest wygrana. Cole Evans jest pewnym siebie, profesjonalnym i godnym zaufania robotnikiem, ale po 

dzieciństwie spędzonym w pieczy zastępczej ma świadomość, że życie układa się różnie. Kiedy dowiaduje się                

o konkursie, wie, że jego pomysł na dom przejściowy może być jedyną szansą dla młodzieży opuszczającej 

rodziny zastępcze. Musi tylko przekonać właścicielkę, że jego nierentowne przedsięwzięcie przysłuży się lokalnej 

społeczności. Po rozważeniu ich kandydatur, aby sprawdzić, czyj pomysł jest lepszy, ekscentryczna filantropka 

proponuje nieoczekiwane rozwiązanie. Codzienne życie PJ i Cole’a zmienia się w zaciekłą rywalizację. Czy siła,  

z jaką na siebie oddziałują, zniszczy wszystko, czego tak bardzo pragnęli? 

 

 

 60. Skradzione laleczki / Ker Dukey & K. Webster ; tłumaczenie Dorota 

Lachowicz.- Warszawa : Biblioteka Akustyczna ; [Piaseczno] : Heraclon 

International. Storybox.pl, copyright 2020. 

(Laleczki / Ker Dukey, K. Webster ; 1) 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Policjanci , Poszukiwania zaginionych , 

Rodzeństwo , Trauma , Uprowadzenie , Powieść , Thriller 
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     Sygnatura:  WG-KM/1463/S  

                                        Nowości:  2021-11 

 

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 

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. Zdeterminowana, by 

wyrwać siostrę z rąk oprawcy, Jade rzuca się w wir pracy. Każdą sprawę zaginięcia traktuje tak, jak gdyby szukała 

Macy. Sprawdza wszystkie możliwe tropy, by odnaleźć ofiary i wpakować winowajców za kraty. 

 

 

 61. Spektakl / Kinga Wójcik.- [Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl ; 

[Katowice] : w porozumieniu z Wydawnictwem Prószyński Media, [2020]. 

(Seria o komisarz Lenie Rudnickiej) 

 

Hasła przedmiotowe:  Lena Rudnicka (postać fikcyjna) , Kobiety w służbach 

mundurowych , Nastolatki , Policjanci , Portale internetowe , Samobójstwo , 

Łódź (woj. łódzkie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1482/K  

Nowości:  2021-11 

 

Kiedy rodzice szesnastoletniej Diany spędzają urlop nad morzem, dziewczyna wiesza się w swoim pokoju. Przed 

śmiercią wygłasza zagadkowy monolog i transmituje swoją śmierć w internecie niczym makabryczny happening. 

Sprawy jeszcze bardziej się komplikują, gdy po samobójstwie ciało Diany… znika, a jej pokój wygląda, jakby nic 

się w nim nie wydarzyło. Wkrótce potem wiesza się kolejna nastolatka, która także transmituje swoje samo-

bójstwo w sieci. Dlaczego dwie młode dziewczyny, które miały przed sobą przyszłość, postanowiły odebrać sobie 

życie? A może ktoś je do tego zmusił? Śledztwo prowadzi zgrany tandem z komendy miejskiej w Łodzi – Lena 

Rudnicka i Marcel Wolski. W tej tragicznej zagadce policjanci napotykają kolejne tajemnice, które ukazują 

rodzinne relacje w zupełnie nowym świetle.  

 

 

62. Struny pragnień / Monika Chodorowska.- [Piaseczno] : Heraclon 

International. Storybox.pl, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko autystyczne , Macierzyństwo , Matki i synowie , 

Powieść obyczajowa , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-KM/1460/O  

Nowości:  2021-11 

 

Opowieść o matce i dziecku dotkniętym autyzmem. O bezradności matki, o niezrozumieniu przez otoczenie,                   

o lękach i frustracji. Franek nie używa zwrotów grzecznościowych, bo nie rozumie zasadności ich użycia. 

Posługuje się krzykiem, bo wtedy dostaje to, co chce. Nie przytula się, bo ma nadwrażliwość dotykową. 

Dodatkowo jest bombardowany przez zapachy, dźwięki, światło. Jedzenie czasem staje się dla niego torturą.                 

W kółko powtarza zasłyszane zwroty. Tylko tak potrafi się komunikować. Autorka pracowała jako terapeutka 

pedagogiczna i chociaż jej bohaterowie są fikcyjni, pokazuje realne problemy, z jakimi mierzą się opiekunowie 

dzieci autystycznych. To cierpka, ale fascynująca podróż w świat zupełnie niedostępny rodzicom dzieci tylko 

czasami niesfornych.  
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 63. Szczęśliwa przystań / Paweł Jaszczuk.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl ; [Katowice] : w porozumieniu z Wydawnictwem Szara Godzina, 

copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Domy pomocy społecznej , Osoby w wieku starszym , 

Osoby zaginione , Samotność , Wybory życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1509/O 

Nowości:  2021-11 

 

Greta Gawor - zawsze zadbana, elokwentna i samodzielna starsza pani - znika bez słowa podczas wycieczki 

pensjonariuszy Szczęśliwej Przystani. Dokąd zmierza i jaką skrywa tajemnicę? Czy uda się ją sprowadzić do 

ośrodka. Nieobecność Grety wzbudza spore emocje i staje się pretekstem do rozmów o przeszłości w gronie 

pensjonariuszy. Wkrótce okazuje się, że każdy z nich chowa jakiś sekret i wyjątkową historię. Szczęśliwa Przystań 

to opowieść o namiętności życia, która nie gaśnie mimo upływu lat. Wraca we wspomnieniach i snach. Pojawia 

się też w codziennym doświadczaniu miłości, pożądania, zazdrości i gniewu ludzi, których starość i samotność 

skazały na dom opieki.  

 

 

 64. Śląsk magiczny / Jan Hahn.- Piaseczno : Heraclon International. Storybox.pl, 

[2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Góry , Osobliwości , Zabytki kultury , Śląsk , Przewodnik 

tematyczny 

Sygnatura:  WG-KM/1486/91 

Nowości:  2021-11 

 

Autor przemierza górskie i podgórskie rejony Śląska, zafascynowany specyficzną atmosferą wielu miejsc – 

romantycznie położonych, owianych zapomnianymi już historiami i legendami. Magia tych miejsc związana jest 

nie tylko z działalnością Ducha Gór, czy tajemniczych Walonów, tworzona jest także współcześnie – przez ludzi 

w Śląsku zakochanych, swoją nieprawdopodobną pasją budujących nową historię tych ziem. Autor podaje 

przykłady takich działań, wskazuje ludzi, którzy próbują połączyć wspaniałą przeszłość  Śląska  z  dążeniami  jego  

nowych mieszkańców, którzy korzenie swe w tej ziemi magicznej mocno już zapuścili. Tacy artyści jak Olga 

Tokarczuk, Henryk Waniek, ich dzieła, dają gwarancję, że ten piękny kraj czeka świetlana przyszłość.  

 

 

 65. Tancereczka / Joanna Parasiewicz.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl ; [Katowice] : w porozumieniu z Wydawnictwem Szara Godzina, 

copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Miłość , Niemcy (naród) 

, Pływacy , Tancerze baletu , Trójkąt miłosny , Trzecia Rzesza (1933-1945) , 

Żołnierze , Żydzi , Powieść historyczna , Powieśc obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1525/H  

    Nowości:  2021-11 

 

Ta miłość nie miała prawa się zdarzyć… Ingrid Stern, znakomita pływaczka i liderka Związku Niemieckich 

Dziewcząt, kocha Wielką Rzeszę - z wzajemnością. Kocha też zazdrośnie Franka Raubera - bez wzajemności. 

Frank Rauber to zdolny samouk i wynalazca, student Akademii Wojskowej, który założył esesmański mundur. 

Malka Freiman miała przed sobą wielką karierę primabaleriny. Kiedyś Malka tańczyła z miłości. Teraz  tańczy, by 
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przeżyć. Losy tych trojga splotą się w przededniu drugiej wojny światowej. Jak zakończy się ich nieoczekiwane 

spotkanie w rodowej siedzibie Rauberów na Pomorzu? "Tancereczka" to fascynująca opowieść o miłości, dumie              

i strachu w czasach, które jednym odebrały prawo do życia, a innych wyniosły do rasy panów.  

 

 

 66. Taniec ze świetlikami / Denise Hunter ; przekład Joanna Olejarczyk.- 

[Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl ; [Rzeszów] : Wydawnictwo 

Dreams, 2020. 

(Chapel Springs / Denise Hunter ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powroty , Relacja romantyczna , Rodzina , Wybory 

życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1470/O 

     Nowości:  2021-11 

 

Przez kilka lat Jade próbowała chronić swoje wrażliwe serce. Teraz wraca do domu w Chapel Springs, a w jej 

życie ponownie wkracza Daniel, sprawiając, że znowu chce jej się tańczyć.  Dorastając w niewielkim miasteczku 

nad rzeką Ohio w stanie Indiana, Jade McKinley zawsze czuła się jak chwast w ogrodzie różanym. Wyjeżdżając, 

była przekonana, że nigdy już nie spojrzy wstecz. Teraz, gdy jest samotna, w ciąży i bez grosza przy duszy, nie ma 

innego wyboru – musi wrócić.  Daniel Dawson, burmistrz Chapel Springs, od wielu lat był przyszywanym 

członkiem rodziny McKinley’ów. Jego krewnych nigdy przy nim nie było, więc odnalazł swoje miejsce w pełnym 

życia domu McKinley’ów. Od lat jest zakochany w Jade, jednak ona uważa go za starszego brata. Teraz, gdy 

dziewczyna wraca po rocznej nieobecności, jego uczucia rosną w siłę.  Jade usiłuje się ustatkować, ale wszystko 

idzie nie po jej myśli. Dziewczyna ukrywa przed rodziną swoje tajemnice i czuje, że mężczyzna, który od 

dzieciństwa nazywał ją „pętakiem”, dziwnie ją pociąga. Powrót do domu może okazać się bardziej skompli-

kowany, niż mogłaby sobie wyobrazić.  

 

 

 67. Topory i sejmitary / Radosław Lewandowski.- Piaseczno : Heraclon 

International. Storybox.pl, [2019]. 

(Wikingowie / Radosław Lewandowski ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wikingowie , Wojna , Konstantynopol , Powieść 

historyczna , Powieść przygodowa 

Sygnatura:  WG-KM/1498/H 

Nowości:  2021-11 

 

W trzeciej części wikińskiej tetralogii Oddi Asgotsson, po śmierci swojego ojca, przejmuje dowództwo nad 

drużyną Wikingów i wraz ze świeżo poślubioną żoną oraz grupą jej współplemieńców, Beothuków, wraca do 

ojczyzny gnany żądzą zemsty. Szlak drużyny, pełen walk, ucieczek, intryg i mnóstwa innych komplikacji, wiedzie 

od Skandynawii, poprzez tereny X-wiecznej Polski i Rusi, aż do Bizancjum. Wiara Wikingów zderza się ze 

słowiańską i z prawosławnym chrześcijaństwem. Wyniki tych kolizji okażą się niejednokrotnie spektakularne                

i wielce zastanawiające.  

 68. Trzecia żona / Ann Aguirre ; przełożyła Anna Pochłódka-Wątorek.- 

Piaseczno : Heraclon International. Storybox.pl, [2020]. 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Manipulacja (psychologia) , Przemoc 

wobec kobiet , Zemsta , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/1453/S  

Nowości:  2021-11 
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PROBLEM Z POTWORAMI TKWI W TYM, ŻE NIGDY NIE MAJĄ DOŚĆ, BO ICH GŁODU NIE MOŻNA 

ZASPOKOIĆ. Marlena Durst żyje w cieniu męża. Kontroluje każdy jej ruch i podejmuje za nią decyzje - co ma na 

siebie włożyć, co zjeść, z kim się przyjaźnić. Jeżeli żona okaże się nieposłuszna, poniesie konsekwencje. To on 

trzyma całą władzę. Z zewnątrz wydaje się, że Marlenie nic lepszego w życiu nie mogło się trafić. Nikt się jednak 

nie zastanawia, czy po ślubie z idealnym mężczyzną jest szczęśliwa i spełniona. Marlena oddała wolność                      

i bezpieczeństwo w zamian za złotą klatkę i życie w cieniu psychopatycznego męża. Jedyną ucieczką może okazać 

się śmierć. Tak jak w przypadku jego pierwszej żony. I drugiej. Chyba że role się odwrócą... WYBRAŁAM 

DROGĘ, KTÓRA Z ODDALI WYDAWAŁA SIĘ NAJŁADNIEJSZA, ALE WÓWCZAS NIE WIEDZIAŁAM, 

ŻE CZASAMI HORYZONT JAŚNIEJE, BO STOI W OGNIU.  

 

 

 69. Ukryte piękno / Donna Leon ; [przekład Marek Fedyszak].- Warszawa : 

Oficyna Literacka Noir sur Blanc, copyright 2012. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komisarz Brunetti (postać fikcyjna) , Odpady 

niebezpieczne , Przestępczość zorganizowana , Przestępstwa i wykroczenia 

przeciw środowisku , Wenecja , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1475/K 

    Nowości:  2021-11 

 

Na kolacji u teściów komisarz Guido Brunetti poznaje signorę Marinello, żonę wpływowego przedsiębiorcy. Jest 

nią oczarowany, bo jak się okazuje, łączy ich zamiłowanie do dzieł rzymskich klasyków, Wergiliusza i Cycerona. 

Intryguje go też wygląd kobiety - jej piękna niegdyś twarz została oszpecona przez nadmierną ingerencję 

chirurgów plastycznych. Wkrótce u komisarza pojawia się major Guarino z komendy policji  w  Margherze,  który  

prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa właściciela firmy przewozowej Stefana Ranzato, utrzymującego kontakty 

z mafią. Sprawa zatacza coraz szersze kręgi, śmierć Ranzata ma związek z nielegalnym transportem odpadów. 

Brunettiemu składa też wizytę Franca Marinello, zaniepokojona faktem, że do komputerów w firmie jej męża ktoś 

się włamał i otworzył pliki z poufnymi danymi...  

 

 

 70. W cudzych butach / Elżbieta Krzyżaniak-Smolińska.- Katowice : 

Wydawnictwo Kos; [Piaseczno] : we współpracy z Heraclon International. 

Storybox.pl, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Sens życia , Trudne sytuacje życiowe , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1518/O  

Nowości:  2021-11 

 

Niezwykła powieść napisana kobiecą dłonią i sercem Eli Krzyżaniak. Opowieść o wewnętrznej przemianie,                   

o poszukiwaniu odpowiedzi na najtrudniejsze życiowe pytania i odnajdywaniu nowej perspektywy postrzegania 

siebie, sensu istnienia i wszystkiego, co nas otacza. Historia kobiety, która wychodząc z przestrzeni starych, 

głęboko zakorzenionych wzorców, umie odnaleźć NOWE we wszystkich jego najpiękniejszych przejawieniach; 

kobiety, która z roli ofiary przeistacza się w pełną radości twórczynię własnego szczęścia; kobiety, która umie 

dzielić się tą perspektywą otwartego serca z innymi, zarażając ich swym entuzjazmem, radością i nowym 

spojrzeniem.  
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 71. W nawiedzonym zamczysku / Jan Łada.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo 

; [Piaseczno] : we współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, copyright 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Klątwa , Konflikt , Kozacy , Miłość , Nawiedzone zamki , 

Szlachta , Zamki i pałace , Wołyń (Ukraina ; kraina historyczna) , Powieść 

historyczna 

Sygnatura:  WG-KM/1520/H 

    Nowości:  2021-11 

 

Historie kontusza i szabli, magia i folklor kresowy. Akcja "W nawiedzonym zamczysku" toczy się na Wołyniu              

w latach 1633-1635, w przededniu wojny domowej z Kozakami. Jest swoistym prologiem do "Ogniem i mieczem" 

Henryka Sienkiewicza. W historię walki dwóch rodów, Miśniakowskich i Turobojskich, wpleciona została 

opowieść o miłości rotmistrza Kazimierza i Hanny. Jan Łada wspaniale kreśli krajobraz Wołynia i panujących tam 

obyczajów. Autora można zarazem uznać za prekursora polskiej powieści fantasy. Jest tu bowiem wszystko: noc 

kupały, piękna i namiętna Motra - córka bojara oskarżana o czary, trójka przyjaciół pieniaczy, okrutny i demoni-

czny Szczepan Turobojski, ojciec Symforian - bernardyn próbujący fortelami w stylu Zagłoby pogodzić zwaś-

nione strony, szaleńczo odważny, a zarazem prostolinijny Kozak Jurko. W tle nawiedzony przez duchy zamek 

Horodyszcze, w którym Kazimierz Miśniakowski próbuje wyrwać się z rodowej klątwy. Wprost trudno uwierzyć, 

że ta powieść powstała przed stu laty. Ale po jej przeczytaniu rozumiemy, dlaczego była tak bardzo popularna.  

"Trylogii" Sienkiewicza przyświeca hasło: "Ku pokrzepieniu serc", dzieło Jana Łady dodaje do tego: "I ku 

przestrodze".  

 

 

72. W piekle eboli / Tadeusz Biedzki.- Piaseczno : Heraclon International. 

Storybox.pl, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biedzki, Tadeusz (1953- ) , Epidemie , Gorączka 

krwotoczna Ebola , Afryka Zachodnia , Literatura podróżnicza 

Sygnatura:  WG-KM/1458/91  

Nowości:  2021-11 

 

Autor jedzie do sparaliżowanej przez ebolę Afryki i śledzi losy ludzi w czasach zarazy. Uczestniczy w krwawej 

ofierze, przedziera się przez lasy namorzynowe i dżunglę, spotyka Polaka z kopalni diamentów, zostaje 

przemytnikiem, słucha opowieści o zabijaniu dzieci, a w głębi dżungli o czarach, duchach i zombie. W prezencie 

otrzymuje żonę wodza, częstują go pieczenią z małpy i nietoperza. Widzi męczarnie konających, rozpacz i obojęt-

ność wobec śmierci. Wybitny znawca Afryki pokazuje ją prawdziwą, bez retuszu i politycznej poprawności. 

Trudno oderwać się od książki, która jest i podróżnicza, i sensacyjna, bo do Gwinei, Sierra Leone i Liberii autor 

dostaje się przez zieloną granicę i jest tam świadkiem zdumiewających wydarzeń.  

 

 

 73. Warto walczyć o tę miłość / Justyna Bednarek, Jagna Kaczanowska.- 

Warszawa : Biblioteka Akustyczna : we współpracy z Grupa Wydawnicza 

Foksal, copyright 2020. 

(Ogród Zuzanny / Justyna Bednarek, Jagna Kaczanowska ; 3) 

 

Hasła przedmiotowe:  Depresja psychiczna , Kobieta , Poronienie , Rodzina , 

Uczucia , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1456/O 

Nowości:  2021-11 



257 
 

Spędź wiosnę w Ogrodzie Zuzanny! Trzeci tom poświęcony jest kolejnej z przyjaciółek - Kazi Leszczyńskiej.                

W ostatnim czasie oddalili się od siebie z Ludwikiem, a gdy na horyzoncie pojawia się dawna narzeczona 

Ludwika, ich małżeństwo staje pod znakiem zapytania. Na dodatek Kazia skrywa sekret, którego ujawnienie 

spowoduje w życiu jej rodziny prawdziwą rewolucję… Dużo dzieje się także u pozostałych bohaterek - Zuzanna 

pragnie dziecka, a Wiola rozwija pierwszy w swym życiu poważny związek.  

 

 

 74. Wiatr / Jozef Karika ; [przekład Mirosław Śmigielski].- [Piaseczno] : 

Heraclon International. Storybox.pl ; [Katowice] : w porozumieniu z 

Wydawnictwem Stara Szkoła, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Góry , Kierowcy samochodów osobowych , Karpaty 

Zachodnie (góry) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/1512/S  

Nowości:  2021-11 

 

Jozef Karika, słowacki mistrz grozy, nie zwalnia tempa, wręcz przeciwnie. Zabiera nas w szaleńczą jazdę. I to do 

Polski! Nie możecie tego przegapić! Nudny sobotni wyjazd służbowy. Opuszczony parking przydrożny. A na 

nim... porzucona kamera samochodowa. Jakie tajemnice może skrywać? Odcinek drogi, na którym dochodzi do 

wielu śmiertelnych wypadków. Kobieta w czerni chodząca wzdłuż szosy. Szkolna miłość. Dorosłe rozczarowania. 

Tajemnice umysłu. W tej książce znajdziecie wszystko, za co uwielbiacie Jozefa Karikę!  

 

 

 75. Wiedma / Monika Maciewicz.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo ; 

[Piaseczno] : we współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, copyright 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czarownice i czarownicy , Magia , Mitologia 

słowiańska , Obyczaje i zwyczaje , Rośliny lekarskie , Słowianie , Powieść , 

Fantasy 

Sygnatura:  WG-KM/1491/F 

       Nowości:  2021-11 

 

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 księ-

życ, a obok ludzi żyją domowiki, kikimory i rusałki.  

 

 

 76. Wilcze dziedzictwo / Radosław Lewandowski.- Piaseczno : Heraclon 

International. Storybox.pl, [2019]. 

(Wikingowie / Radosław Lewandowski ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wikingowie , Wojna , León (Hiszpania ; prowincja) , 

Powieść historyczna , Powieść przygodowa 

Sygnatura:  WG-KM/1476/H 

Nowości:  2021-11 
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Tłem powieści jest X-wieczny świat wikingów, pełen lądowych i morskich bitew, przedwiecznych tajemnic, 

młodzieńczych miłości i nienawiści czarniejszej niźli dno Helhejmu. Znajdziemy tu walkę o schedę, którą jest 

królestwo konunga szwedzkiego Eryka Zwycięskiego; zuchwałe wyprawy smoczych łodzi do Ameryki Północnej 

zwanej przez wikingów Winlandią; boje na Półwyspie Iberyjskim, gdzie wojownicy z surowej Północy, 

wynajmując swoje miecze i topory królowi Leónu i Galicji, płacą krwią za złoto i z radością idą na spotkanie 

śmierci; zderzenie kultury muzułmańskiego Kalifatu Kordoby z chrześcijańskim Leónem, podpatrywanym                      

i ocenianym, z perspektywy wierzących w Odyna i Thora Skandynawów. Jest tu 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.  

 

 

 77. Złodziejki świąt / Hanna Cygler.- Piaseczno : Heraclon International. 

Storybox.pl, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Humor , Konkurencja , Miłość , 

Pisarze , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1483/O 

Nowości:  2021-11 

 

Świąteczna komedia obyczajowa o szalonych pisarkach. Nawet nie wiesz, do czego są zdolne! Jak być młodą, 

piękną i seksowną. A do tego pisać bestsellery. Co robić, gdy konkurencja depcze po piętach i wbija nóż w plecy? 

Ale jest też oczywiście wielka miłość! Taka, która trafia się tylko raz… może dwa razy w życiu.  

 

 

 78. Żądze Kleopatry / Ewa Kassala.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 

[2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cezar (100-44 p.n.e.) , Kleopatra VII (królowa Egiptu ; 

69-30 p.n.e.) , Faraonowie , Kobieta , Pożądanie , Władcy , Starożytny Egipt , 

Powieść biograficzna , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-KM/1515/H  

     Nowości:  2021-11 

 

Starożytny Egipt, dworskie intrygi, pieniądze, władza, polityka, magia, a przede wszystkim miłość - w czasach 

panowania genialnej kobiety faraona w najbogatszym mieście ówczesnego świata, Aleksandrii. Jak Kleopatra 

straciła dziewictwo? Jak przebiegała edukacja seksualna wielkiej władczyni? Czy słusznie była nazywana 

największą kurtyzaną starożytności? Jak udało jej się zdobyć i utrzymać miłość największych rzymskich wodzów 

tamtych czasów Juliusza Cezara i Marka Antoniusza? Powieść odsłania nieznane dotąd dzieje najbardziej znanej 

kobiety starożytności. Ta niezwykle inteligentna władczyni, silna, doskonale wykształcona, świetnie przygoto-

wana do sprawowania władzy i utrzymania niezależności Egiptu nie cofała się przed niczym. Wykorzystywała 

swoją wiedzę, umiejętności, sprzyjające warunki i wszystkie dostępne jej atrybuty atrakcyjnej, kuszącej i tajemni-

czej kobiecości, by dominować w męskim świecie. 

 

79. Życie za życie / Alex Dahl ; przełożyła Emilia Skowrońska.- Piaseczno : 

Heraclon International. Storybox.pl, [2020]. 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko przewlekle chore , Matki i córki , Samotne matki 

, Śmierć dziecka , Transplantacja , Utonięcie , Wybory życiowe , Powieść 

psychologiczna , Thriller 
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   Sygnatura:  WG-KM/1642/P  

   Nowości:  2021-11 

 

DWIE MATKI. DWIE CÓRKI. JEDNO SERCE. Jak daleko się posuniesz, by uratować życie swojemu dziecku? 

Minął rok, kiedy życie Alice Miller rozpadło się nakawałki, po tym jak utonęła jej córka, Amelie. Rok wypełniony 

słowami otuchy ze wszystkich stron i niekończącymi 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...  

 

 

 

Film 
 
 
 
 
 
 

 1. Cwaniaki z Hollywood / reżyseria George Gallo ; scenariusz George Gallo, Josh 

Posner.- Warszawa : Monolith Films, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aktorzy , Osoby w wieku starszym , Oszustwo , Producenci 

filmowi , Przestępczość zorganizowana , Stany Zjednoczone (USA) , Film fabularny 

, Komedia kryminalna 

Sygnatura:  WG-F/1706/KF 

Nowości:  2021-11 

 

Producent filmowy Max Barber od wielu lat zajmuje się kręceniem, nie tylko filmów. Nawet po największej 

klapie (czyli zawsze) udaje mu się jakoś wyjść na swoje. Tym razem jednak sytuacja jest podbramkowa, bo Max 

winien jest forsę mafii i szansa na szczęśliwe zakończenie niepokojąco się oddala. Krótko mówiąc albo znajdzie 

się kasa, albo to Max się znajdzie… w betonowych butach na dnie oceanu. Z nożem na gardle niektórzy okazują 

się wyjątkowo kreatywni. Max wpada na genialny, choć odrobinę wątpliwy moralnie pomysł. Do nowej, wybitnie 

niebezpiecznej roli zatrudnia starzejącego się gwiazdora Duke’a Montanę, który słynie z tego, że nie korzysta                

z pomocy kaskaderów. Duke zostaje wysoko ubezpieczony, a Max musi tylko dopilnować, żeby na planie 

wydarzył mu się śmiertelnie nieprzyjemny wypadek. Jest tylko jedno „ale” - Duke z każdego wypadku wychodzi 

bez szwanku tworząc kreację na miarę Oscara, a jedną złotą figurką mafii się nie spłaci…  
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 2. Druga połowa / reżyseria Łukasz Wiśniewski ; scenariusz Sebastian Staszewski, 

Jarosław Stróżyk.- Warszawa : Kino Świat, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Piłkarze nożni , Relacje międzyludzkie , 

Reprezentacja narodowa , Polska , Film fabularny , Komedia romantyczna 

Sygnatura:  WG-F/1707/KF 

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Magda spotyka przypadkiem tajemniczego i przystojnego dziennikarza Mateusza. Szybko rodzi się miedzy nimi 

uczucie. Niestety wychodzi na jaw, ze dziewczyna jest córka trenera reprezentacji Polski, z którym Mateusz od 

dawna jest w konflikcie. Dodatkowo Magda jest obiektem westchnień gwiazdy futbolu, którego plan na podbój 

serc to „3 x Z” - „Zaskoczyć, zauroczyć i zaimponować”. Co gorsza piłkarz dysponuje nieograniczona fantazja                 

i funduszami. Czy Mateusz ma jakiekolwiek szanse w miłosnej grze?  

 

 

3. Jeden gniewny człowiek / reżyseria Guy Ritchie ; scenariusz Guy Ritchie, Ivan 

Atkinson.- Warszawa : Monolith Films, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konwojowanie , Pracownicy ochrony mienia i osób , 

Przestępczość zorganizowana , Rozbój , Zemsta , Los Angeles (Stany Zjednoczone, 

stan Kalifornia) , Film fabularny , Film akcji , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1708/S 

Nowości:  2021-11 

 

 

Kalifornijska firma zajmująca się transportowaniem cennych ładunków, głównie milionów w gotówce, popada              

w coraz większe kłopoty. W ciągu ostatnich miesięcy kilka jej konwojów zostało napadniętych, ograbionych,                  

a ochraniające je ekipy wymordowano. W takich okolicznościach do firmy dołącza H (Jason Statham) milczący 

twardziel o niejasnej przeszłości, ale o nieocenionych kompetencjach. Jego zadaniem jest podniesienie bezpie-

czeństwa konwojów i wykrycie sprawców napadów. Wkrótce okaże się jednak, że jego prawdziwym celem jest 

zemsta. H odkrywa, że za napady odpowiada gang, którego ludzie kilka miesięcy temu zabili jego syna. Wkrótce 

ulice LA spłyną krwią, bo dla H "oko za oko" to za mało.  

 

 

 4. Land / reżyseria Robin Wright ; scenariusz Jesse Chatham, Erin Dignam.- 

Wrocław : Filmostrada, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przeprowadzka , Śmierć bliskiej osoby , Trauma , 

Trudne sytuacje życiowe , Góry Skaliste , Film fabularny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1709/DF 

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Edee (Robin Wright), po tragicznych wydarzeniach, jakie rozegrały się w jej życiu, nie potrafi powrócić do 

normalności a świat, który kiedyś znała zmienił się nie do poznania. Kiedy nawet terapia nie pomaga uporać się ze 

stratą bliskiej jej osoby, postanawia wycofać się z miasta i  zamieszkać w  bezlitosnej  dziczy  Gór  Skalistych.  Na  
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miejscu kobieta poznaje myśliwego (Demián Bichir), który ratuje jej życie i uczy, jak przetrwać w tym oddalonym 

od cywilizacji miejscu. Czy Edee odnajdzie się w nowym domu?  

 

 

5. Listy do M. 4 / reżyseria Patrick Yoka ; scenariusz Marcin Baczyński, Mariusz 

Kuczewski.- Warszawa : Kino Świat, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Odwiedziny , Relacje międzyludzkie , 

Rodzina , Uczucia , Warszawa (woj. mazowieckie) , Film fabularny , Komedia 

romantyczna 

Sygnatura:  WG-F/1710/KF 

Nowości:  2021-11 

 

 

Podczas Wigili, wszystko może się zdarzyć! Nieoczekiwane zauroczenie, przerwane zaręczyny czy nieplanowane 

spotkanie sprawią, że bohaterowie na nowo będą musieli zdefiniować, czym jest dla nich miłość. Świat Mela, 

Szczepana,  Kariny  i  Wojciecha  znów  stanie  na  głowie… Między  Karolinę  i  Filipa  wkroczy  nowa   kobieta,                                         

a o Rudolfa upomni się przeszłość. W tym czasie nawet nieśmiały introwertyk wyjdzie z domu, a zbuntowany 

pechowiec okaże się muzycznym diamentem. Święta to magia, wystarczy dać jej szansę!  

 

 

 6. Magnezja / reżyseria Maciej Bochniak ; scenariusz Mateusz Kościukiewicz, 

Maciej Bochniak- Warszawa : Kino Świat, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przestępczość zorganizowana , Rodzina , Rozbój , 

Współzawodnictwo , Polska , Rosja , Film fabularny , Film gangsterski , Dramat , 

Western 

Sygnatura:  WG-F/1711/DF 

Nowości:  2021-11 

 

Po śmierci szefa gangu, władza nad klanem Lewenfiszów przechodzi w ręce jego córki - Róży (Maja 

Ostaszewska). Razem ze swoimi siostrami kobieta kontynuuje szemrane interesy ojca i robi wszystko, by oprzeć 

się rosnącym w siłę sowieckim bandytom, którym przewodzi konserwatywny Lew (Andrzej Chyra). Tymczasem 

nierozłączni bracia - Albin (Mateusz Kościukiewicz) i Albert Hudini (Dawid Ogrodnik) oraz uwodzicielska 

Helena (Magdalena Boczarska) zamierzają okraść bank, w którym przechowywane są bogactwa Lewenfiszów.             

W tym samym czasie do miasteczka przybywa obdarzona genialnym zmysłem śledczym inspektor Stanisława 

Kochaj (Agata Kulesza). To co wydarzy się wkrótce będzie mieć krwawe i pełne czarnego humoru konsekwencje.  

 

 

7. Małe rzeczy / reżyseria, scenariusz John Lee Hancock.- Warszawa : Galapagos, 

copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Policjanci , Seryjni zabójcy , Szeryfowie , Los Angeles (Stany 

Zjednoczone, stan Kalifornia) , Film fabularny , Dramat , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1712/S 

Nowości:  2021-11 
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Zastępca szeryfa hrabstwa Kern, Joe Deacon, (Denzel Washington), zostaje wysłany do Los Angeles z prostym              

z pozoru zadaniem zebrania dowodów rzeczowych. Na miejscu jednak wikła się w poszukiwania seryjnego 

zabójcy, który terroryzuje miasto. Prowadzący obławę miejscowy sierżant Jim Baxter pozostający pod wrażeniem 

policyjnego nosa Deke’a nieoficjalnie angażuje go do pomocy. Baxter nie ma jednak pojęcia, że śledztwo 

przywołuje echa z przeszłości i ujawnia niepokojące sekrety, które mogą zagrozić nie tylko dochodzeniu.  

 

 

 8. Miasto / reżyseria, scenariusz Marcin Sauter.- Warszawa : Kino Świat, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pisarze , Prywatni detektywi , Przestępczość zorganizowana , 

Polska , Film fabularny , Kryminał 

Sygnatura:  WG-F/1713/K 

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Samotny Detektyw przybywa do miasta, by rozwikłać zagadkę tajemniczego morderstwa. Szybko staje się 

pionkiem w grze, toczonej między lokalnym gangsterem - Wielkim, a Profesorem - twórcą epokowych wynala-

zków. Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, kiedy stróż prawa poznaje Piosenkarkę - obiekt pożądania zarówno 

Profesora, jak i Wielkiego. Wkrótce miasto i jego ulice staną się świadkami nieprawdopodobnych wydarzeń,              

a sam Detektyw odkryje zaskakującą prawdę o samym sobie. 

 

 

 9. Minari / reżyseria, scenariusz Lee Isaac Chung.- Warszawa : Best Film, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Koreańczycy , Przeprowadzka , Relacje międzyludzkie , 

Rodzina wielopokoleniowa , Więź rodzinna , Arkansas (Stany Zjednoczone ; stan) , 

Film fabularny , Film obyczajowy , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1714/O 

Nowości:  2021-11 

 

 

W pogoni za amerykańskim snem Jakob Yi (Steven Yeun) przeprowadza swoją rodzinę z Kalifornii do sielskiego 

Arkansas. Jego marzeniem jest stworzyć własną farmę, której plony mogłyby zaopatrywać okolicznych 

koreańskich sklepikarzy. Pozostali członkowie rodziny nie są zadowoleni z przenosin, zwłaszcza, gdy okazuje się, 

że ich nowy dom ma… kółka i jest tak wątły, że może sobie nie poradzić z nawiedzającymi okolicę tornadami. 

Jakby tego było mało, do rodziny dołącza nieco szelmowska babcia z Korei. Choć nie pachnie tak jak powinna,               

a jej metody wychowawcze są dość dziwaczne, na przekór wszystkiemu, nawiązuje nić porozumienia z 6-letnim 

niesfornym Davidem, a pozostałych członków rodziny uczy, jak tworzyć nową więź z Ameryką, pielęgnując 

równocześnie własną tradycję. Zaskakująca i zawadiacka, a jednocześnie pełna czułości, uniwersalna opowieść            

o delikatnej sztuce zapuszczania nowych korzeni, która wymaga czasu, cierpliwości i pokory, trafnie nawiązująca 

do wytrzymałego koreańskiego zioła minari, które wyrośnie wszędzie, gdzie się je posadzi.  
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 10. Na rauszu / reżyseria Thomas Vinterberg ; scenariusz Tobias Lindholm, Thomas 

Vinterberg.- Warszawa : Best Film, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alkoholizm , Mężczyzna , Nadużywanie alkoholu , 

Nauczyciele , Przyjaźń , Zachowania ryzykowne , Film fabularny , Komediodramat , 

Film obyczajowy 

Sygnatura:  WG-F/1715/O 

Nowości:  2021-11 

 

 

"Na rauszu" opowiada historię grupy przyjaciół, nauczycieli szkoły średniej, zainspirowanych teorią, że skromna 

dawka alkoholu pozwala otworzyć się na świat i lepiej w nim funkcjonować. Nie przewidują jednak skutków, 

jakie pociągnie za sobą długotrwałe utrzymywanie stałego poziomu promili we krwi - przez cały dzień, również  

w pracy...  

 

 

 11. Nomadland / reżyseria, scenariusz Chloé Zhao.- Warszawa : Galapagos, 

copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bruder, Jessica. Nomadland , Kobieta , Koczownictwo , 

Kryzys gospodarczy (2008) , Trudne sytuacje życiowe , Ubóstwo , Stany 

Zjednoczone (USA) , Adaptacja filmowa , Film fabularny , Dramat filmowy , Film 

drogi 

Sygnatura:  WG-F/1716/DF 

Nowości:  2021-11 

 

Fern (Frances McDormand) pakuje swojego vana i wyrusza w drogę jako współczesna nomadka, po tym jak                

w wyniku recesji straciła właściwie cały swój dotychczasowy dobytek. "Nomadland", trzeci film fabularny 

reżyserki Chloé Zhao, przedstawia historię Lindy May, Swankie i Boba Wellsa, prawdziwych nomadów, którzy 

stają się mentorami i towarzyszami Fern podczas jej podróży po rozległym amerykańskim Zachodzie. 

 

 

 12. Śniegu już nigdy nie będzie / reżyseria Małgorzata Szumowska ; scenariusz 

Michał Englert, Małgorzata Szumowska.- Warszawa : Kino Świat, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bioenergoterapia , Kobieta , Ludzie bogaci , Masażyści , 

Osiedla zamknięte , Rodzina , Społeczności lokalne , Polska , Film fabularny , 

Komediodramat 

Sygnatura:   WG-F/1717/KF 

Nowości:  2021-11 

 

 

Pewnego mglistego poranka w mieście pojawia się ON - atrakcyjny mężczyzna z prawdziwego, egzotycznego 

wschodu. Żenia (Alec Utgoff), bo tak brzmi jego imię, ma dar. Jego ręce leczą, a oczy zaglądają w dusze 

samotnych kobiet. Mężczyzna zatrudnia się jako masażysta na bogatym osiedlu pod miastem. Pracując dla ludzi 

odgrodzonych murem od "gorszego" świata, poznaje ich historie i osobiste dramaty. Wkrótce niezwykłe zdolności 

Żeni odmienią życie każdego z nich.  
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 13. Wolka / reżyseria Árni Ólafur Ásgeirsson ; scenariusz Michał Godzic, Árni 

Ólafur Ásgeirsson.- Warszawa : Monolith Films, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Tajemnica , Zwolnienie warunkowe , Islandia , 

Polska , Film fabularny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1718/DF 

Nowości:  2021-11 

 

 

 

Annie zostają ostatnie dni odsiadki, a to oznacza, że nadchodzi czas rozliczyć się z przeszłością. Gdy opuszcza 

więzienne mury, jej nadrzędnym celem jest odnalezienie Doroty, z którą ma rachunki do wyrównania. Szybko 

okazuje się, że to jednak nie jest takie proste, a w nowej rzeczywistości może liczyć tylko na siebie. Poszukiwania 

sprowadzają ją na Islandię, gdzie podając się za przyjaciółkę Doroty, szybko zyskuje zaufanie jej rodziny. Tylko 

one dwie wiedzą o co toczy się gra. Jak długo potrwa ta sielanka? Jakie mroczne tajemnice kryje w sobie nasza 

bohaterka i jaki jest prawdziwy cel wizyty? Jedno jest pewne - na tej wyspie nie jest już bezpiecznie.  

 

 

 14. Wróg doskonały / reżyseria Kike Maíllo ; scenariusz Kike Maíllo, Cristina 

Clemente, Fernando Navarro.- Warszawa : Best Film, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nothomb, Amélie (1967- ). Kosmetyka wroga , Architekci , 

Femme fatale , Lotniska , Manipulacja (psychologia) , Relacje międzyludzkie , Paryż 

(Francja) , Adaptacja filmowa , Film fabularny , Film psychologiczny , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1719/S 

Nowości:  2021-11 

 

 

Po skończonym wykładzie uznany architekt polskiego pochodzenia Jeremiasz Angust usiłuje dostać się na 

lotnisko. Po drodze zatrzymuje go roztargniona dziewczyna, która tak jak on chce zdążyć na swój samolot. Oboje 

spóźnieni są zmuszeni czekać na kolejny lot. Początkowo ich rozmowa zdaje się być zabawą w uwodzenie, jednak 

stopniowo przekształca się w niebezpieczną grę. Coraz bardziej zirytowany niechcianym towarzystwem Jeremiasz 

nie jest w stanie uwolnić się od natrętnej współpasażerki. Dziewczyna z minuty na minutę pcha architekta w coraz 

bardziej mroczną pułapkę. A przecież wszystko zaczęło się tak niewinnie…  

 

 
 


