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Literatura piękna 

 
 

  

1. Amok / Janiszewska Izabela.- Poznań : Czwarta Strona, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bruno Wilczyński (postać fikcyjna) , Larysa Luboń (postać 

fikcyjna) , Zabójstwo seryjne , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-05 

 

 

 

W trakcie poszukiwań zaginionej policjantki komisarz Bruno Wilczyński daje się wciągnąć w grę, w której 

nawet najmniejszy błąd może okazać się fatalny w skutkach. Nieuchwytny morderca umiejętnie manipuluje 

Wilczyńskim, sprawiając, że z wolna przestaje nad sobą panować. Tymczasem reporterka Larysa Luboń usiłuje 

rozwikłać zagadkową śmierć Lady Di, bezdomnej z Dworca Centralnego. Wszystkie tropy prowadzą ją do 

rodziny Hallerów i aby dotrzeć do prawdy, dziennikarka będzie musiała wejść w kłębowisko żmij. Larysa                     

i Bruno zostaną postawieni przed wyborami, które obnażą prawdę o nich samych i na zawsze przypieczętują ich 

los. „Amok” to opowieść o tym, że przeszłość nigdy nie umiera, a najbardziej ściga nas to, przed czym chcemy 

uciec. To historia, która pokazuje, że ciemność drzemie w każdym człowieku, gotowa się przebudzić, oraz że 

każda z naszych decyzji ma swoje nieubłagane konsekwencje.  

 

 2. Bezmatek / Mira Marcinów.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy na nowotwory , Matki i córki , Opieka paliatywna , 

Umieranie , Żałoba , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-05 
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W brawurowej prozie Miry Marcinów wszystko jest dzikie i dziwne, a najdziwniejsza jest śmierć, której miało 

nie być. Bo na świecie są tylko dwie okoliczności końca: ktoś zmarł śmiercią tragiczną lub po długich 

cierpieniach. W tej książce jest inaczej. Są lata dziewięćdziesiąte i te teraz, są małe dziewczynki i młode matki. 

Marcinów próbuje znaleźć nowy język na opisanie straty i ze skrajnej intymności robi literaturę: transową, 

mocną, dowcipną, a jednocześnie drżącą, okrutnie szczerą, pełną czułości i tęsknoty nie wiadomo za czym, choć 

wiadomo, że tej pustki wypełnić się nie da. „Bezmatek” to brutalna opowieść o pragnieniu życia i ucieczce od 

umierania oraz historia wielkiej, szalonej i zachłannej miłości, jaka może wydarzyć się tylko między matką                

a córką.   

 

 

 3. Cud / Emma Donoghue ; z języka angielskiego przełożyła Ewa Borówka.- 

Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziewczęta , Pielęgniarki i pielęgniarze , Post , Religijność , 

Irlandia , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-irl.  

Nowości:  2021-05 

 

 

Tajemnica, która nosi znamiona cudu, czy próba morderstwa? W 1850 roku mieszkańców małej wioski                       

w Irlandii zadziwia osobliwy post Anny O’Donnell, który rozpoczyna się jako dobrowolne i żarliwe wyznanie 

wiary. Po kilku tygodniach spożywania wyłącznie tego, co O’Donnell określa jako „mannę z nieba“, 

zainteresowanie historią „cudu“ sięga zenitu. Do skromnej chaty rodziny O’Donnellów ustawiają się kolejki 

głodnych duchowych przeżyć turystów, a zagraniczna gazeta przysyła dziennikarza, który ma opisać tę 

niebywałą sensację. Lib, angielska pielęgniarka i uczennica Florence Nightingale, przez dwa tygodnie ma 

obserwować sytuację i ocenić, czy Anna jest oszustką. Gdy stan głodującej się pogarsza, do obowiązków Lib, 

poza opieką nad dzieckiem, dochodzi ustalenie, dlaczego dziewczynka może być ofiarą rozciągniętego w czasie 

morderstwa.  

 

 

 4. Czas tajemnic / Marzena Rogalska.- Kraków : Wydawnictwo Znak - Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

(Karla / Marzena Rogalska ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Artyści , Dojrzewanie , Flirt , Wychowanie , Zabawa , 

Zakochanie , Kraków (woj. małopolskie) , Zakopane (woj. małopolskie) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-05 

Pełna tajemnic saga Marzeny Rogalskiej Bywa, że jeden człowiek potrafi odmienić nasze życie. Ukryta pod 

fortepianem w salonie krakowskiego mieszkania dziewczynka z ciekawością podsłuchuje rozmowę ukochanego 

ojca z dystyngowaną panią Doris. Niedługo małą Karolinę i dojrzałą kobietę połączy niezwykła więź. 

Dorastająca Karla ma wszystko, by zawojować salony Krakowa. Młodziutka, śliczna, błyskotliwa dziewczyna             

z dobrego domu potrafi zawrócić w głowie. Gdy wyjeżdża z ojcem do Zakopanego, jej życie nabiera tempa                 

i barw. Zafascynowana artystycznym światem, stopniowo odkrywa uroki flirtu, zabawy, a nawet hazardu. Świat 

dorosłych, w który wchodzi, jest jednak bardziej skomplikowany, niż może się wydawać. Ale serce Karli nie 

potrafi zabić mocniej aż do momentu spotkania z Jankiem. Czy przewrotny los pozwoli dwojgu młodym ludziom 

zbliżyć się do siebie? 
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Zwłaszcza, że rodzice mają wobec córki inne plany, a w jej życiu znowu pojawia się pani Doris? Marzena 

Rogalska jak nikt potrafi porywająco opowiadać – o uczuciach, emocjach, relacjach rodzinnych. W pierwszym 

tomie nowej trylogii o losach Karli Linde w mistrzowski sposób opisuje atmosferę Krakowa lat trzydziestych, 

artystyczną bohemę Zakopanego i pozorną beztroskę życia szlacheckiego dworku.  

 

 

 5. Czas życia i czas śmierci / Erich Maria Remarque ; przełożył Juliusz 

Stroynowski.- Wydanie 11. (dodruk).- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2016. 

(Mistrzowie Literatury) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Niemcy (naród) , Wojna , Żołnierze , Niemcy , 

Powieść wojenna 

Sygnatura:  WG-niem. 

Nowości:  2021-05 

 

"Czas życia i czas śmierci" to historia żołnierskiego losu młodego Niemca - Ernsta Graebera. Nieoczekiwanie,               

w czasie klęsk armii niemieckiej, Graeber dostaje urlop. Przepełniony nadzieją udaje się do kraju, do rodzinnego 

miasta, by szukać wytchnienia od nędzy, głodu, zimna i wszechobecnej śmierci frontu rosyjskiego. Czeka go                

z jednej strony ogromne rozczarowanie - jest bowiem świadkiem upadku swojej ojczyzny, a z drugiej 

niespodziewane szczęście - przeżywa wielką miłość. Pełen wątpliwości wraca na front, gdzie rozstrzygnie się 

konflikt między winą a poświęceniem. To uniwersalne przesłanie "Czasu życia i czasu śmierci" z niezmienną siłą 

przemawia do dzisiejszego czytelnika.  

 

 

 6. Dobra siostra / Drusilla Campbell ; tłumaczenie Monika Popławska.- Poznań : 

Media Rodzina, copyright 2014. 

(Gorzka Czekolada) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Depresja poporodowa , Matki i córki , Rodzeństwo , Sekrety 

rodzinne , Śledztwo i dochodzenie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-05 

 

Dziewięcioletnia Merell wie, co widziała, siedząc przy basenie. Telefon na policję rzuca na jej matkę Simone 

podejrzenie o dokonanie niewybaczalnej zbrodni. Policja, kamery, dochodzenie i kłamstwa przepytywanych 

osób. Czy głos małej dziewczynki ma jakiekolwiek znaczenie, skoro dorośli uważają, że było inaczej? W obliczu 

ogromnego zainteresowania mediów zaledwie jedna osoba próbuje pomóc wrażliwemu dziecku w zrozumieniu 

rodzinnej tragedii - to siostra jej mamy. Musi ona stawić czoło nie tylko niezwykle skomplikowanej relacji, jaka 

łączy ją z piękną, zmagającą się z poważną depresją poporodową Simone, ale także ich oziębłej i zapatrzonej                 

w siebie matce. Jaki wyrok zapadnie podczas procesu? A może inni członkowie rodziny mają swój udział                   

w tragedii?  
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 7. Dom orchidei / Lucinda Riley ; z angielskiego przełożyła Anna Dobrzańska.- 

Wydanie 5.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Rodzina , Tajemnica , Żałoba , Anglia (Wielka 

Brytania) , Tajlandia , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2021-05 

 

 

 

Julia Forrester, znana pianistka, wychowała się w miejscu wolnym od trosk - w Wharton Park, pięknej rezydencji 

na angielskiej prowincji. Pod czułą ręką jej dziadka, ogrodnika, wspaniałe kwiaty ogrodów Wharton bujnie 

rozkwitały, przynosząc sławę całej posiadłości. Kiedy więc dorosła Julia musi zmierzyć się z życiową tragedią, 

postanawia wrócić do spokojnej krainy dzieciństwa. Ale na miejscu zastaje ruinę… Obecnym dziedzicem 

rezydencji jest Kit Crawford, który planuje jak najszybciej ją sprzedać. Podczas zarządzonych przez niego prac 

remontowych robotnicy odnajdują pamiętnik z II wojny światowej, napisany przez syna ówczesnego właściciela 

majątku. Dzięki niemu Julia i Kit przenoszą się w czasie, do świata Olivii i Harry’ego Crawfordów, i dowiadują 

o nieszczęśliwej miłości angielskiego arystokraty i pięknej Tajki. Z opowieści babki Julii, niegdyś pokojówki              

w Wharton Park, wyłania się bolesna historia oparta na zdradzie, kłamstwie i cierpieniu, które na zawsze 

połączyły losy dwóch rodzin.  

 

 

 8. Drugi koniec świata / Małgorzata Sobieszczańska.- Kraków : Wydawnictwo 

Literackie, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzina , Nowogródek (Białoruś, obw. grodzieński, rej. 

nowogródzki) , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-05 

 

 

Jest rok 1938. W Mirabilii pod Nowogródkiem mieszkają obok siebie Polacy, Białorusini, Tatarzy i Żydzi. Są 

wśród nich gospodarze, jest pisarz ikon, żydowski skryba, szeptucha i jurodiwy. I dwie siostry – Olga, która chce 

tylko przyzwoicie przeżyć swoje życie, oraz Joanka, marząca o tym, by zostać aktorką. Świat, który miał trwać 

wiecznie, nieoczekiwanie kończy się we wrześniu 1939 roku, gdy do Nowogródka wkraczają Rosjanie.  

Kilkadziesiąt lat później, we współczesnej Warszawie, poznajemy Joasię, wnuczkę jednej z sióstr. Skończyła 

właśnie wydział aktorski i walczy o pracę w zawodzie. Śni jej się wielka kariera, a tymczasem nie zawsze stać ją 

na opłacenie czynszu. Nieoczekiwanie otrzymuje propozycję zagrania epizodu w filmie fabularnym. Wszystko 

jednak przebiega zupełnie inaczej, niż przypuszczała… Drugi koniec świata to opowieść o pasji i sile 

przetrwania na przekór wszystkiemu, o sztuce i miłości, o naszej bezradności wobec zła i ulotności istnienia. Czy 

sami kształtujemy nasz los, czy jest on już zdeterminowany genami, miejscem i czasem urodzenia? 

Przedwojenny Nowogródek i tętniąca życiem współczesna Warszawa – w nowej powieści Małgorzaty 

Sobieszczańskiej te światy doskonale się przeplatają. Autorka po raz kolejny udowadnia, że jak mało kto potrafi 

pisać o ludziach, ich sile, wytrwałości, marzeniach i namiętnościach.  
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 9. Gdzie poniesie wiatr / Kristin Hannah ; z angielskiego przełożyła Anna 

Zielińska.- Warszawa : Świat Książki, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gospodarstwo rolne , Kobieta , Odwaga , Wielki kryzys 

(1929-1935) , Wybory życiowe , Teksas (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2021-05 

 

 

Jaką cenę ma amerykański sen? Teksas, rok 1934. Miliony ludzi pozostają bez pracy, a susza pustoszy Wielkie 

Równiny. Rolnicy walczą o zachowanie ziemi i dobytku. Plony są niskie, studnie wysychają, a burze pyłowe 

niszczą wszystko na swojej drodze. W tych niepewnych, niebezpiecznych czasach Elsa Martinelli musi dokonać 

bolesnego wyboru: walczyć o ziemię, którą kocha, czy udać się do Kalifornii w poszukiwaniu lepszego życia? 

„Gdzie poniesie wiatr” to niezapomniany obraz „amerykańskiego snu”, widziany oczami niezwykłej kobiety, 

której odwaga i poświęcenie stają się znakiem szczególnym całego pokolenia. Kristin Hannah pokazuje 

rzeczywistość Wielkiego Kryzysu i świat, w którym społeczeństwo podzielone jest na tych, którzy żyją godnie,             

i na tych, którzy nie mają zupełnie nic.  

 

 

 10. Georgia : powieść o Georgii O'Keeffe ikonie sztuki współczesnej / Dawn Tripp ; 

przełożyła Maria Smulewska.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  O'Keeffe, Georgia (1887-1986) , Stieglitz, Alfred (1864-1946) 

, Fotografowie amerykańscy , Malarze amerykańscy , Małżeństwo , Miłość , Stany 

Zjednoczone (USA) , Powieść biograficzna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-05 

 

 

Powieść o Georgii O'Keeffe - ikonie sztuki współczesnej. To nie jest opowieść miłosna. Gdyby tak było, 

mielibyśmy tę samą, jedną opowieść. Ale on miał swoją, a ja swoją. Georgia O'Keeffe, jej związek                               

z charyzmatycznym fotografem Alfredem Stieglitzem i walka o artystyczną niezależność - w tej niezwykle 

zmysłowej powieści Dawn Tripp zabiera nas w fascynującą podróż w świat fikcji historycznej. W swojej 

mistrzowskiej powieści Dawn Tripp dosłownie burzy granicę między pisarzem a postacią, pozwalając nam 

usłyszeć głos O'Keeffe i zrozumieć jej wizję życia. Georgia to niesamowita, genialna książka o tym, co to znaczy 

być artystką i kobietą, o napięciu między sobą a innymi, między miłością a potrzebą wolności. Każda strona 

zachwyca zmysłowością i wciąga czytelnika w intrygujący świat nowojorskich artystów dwudziestolecia 

międzywojennego. B.A. Shapiro, autorka bestsellerów "New York Timesa" The Art Forger oraz The Muralist. 

Georgia O’Keeffe stała się legendą jeszcze za życia. Malarka po części z tym walczyła, po części jednak sama 

się do tego przyczyniała. I to właśnie stanowi główny temat tej fascynującej książki Dawn Tripp - powieści, 

która niczym obrazy O'Keeffe jest jednocześnie bujna i rygorystyczna, odważna i subtelna, zmysłowa, 

dziwaczna, uczuciowa i pełna polotu. Joan Wickersham.  
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 11. Jesień / Karl Ove Knausgård ; z obrazami Vanessy Baird ; z norweskiego 

przełożyła Milena Skoczko.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2016. 

(Cztery pory roku / Karl Ove Knausgård ; [t. 1]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Miłość , Rodzina , Sens życia , Szkic literacki 

Sygnatura:  WG-82-4 

Nowości:  2021-05 

 

 

Nieznane oblicze literackiego wojownika Nowa seria Karla Ovego Knausgarda Jest ciepła sierpniowa noc, 

schyłek lata i zarazem początek niezwykłej znajomości. Ona ma przyjść na świat za sześć miesięcy. On ma już 

troje dzieci, żonę i dom. Ma też olbrzymie pokłady czułości i niebywały talent literacki, podziwiany przez 

miliony czytelników na całym świecie. Obydwu tym cechom daje upust w intymnej historii o życiu i miłości do 

świata, pisanej z myślą o nienarodzonym dziecku. "Chcę pokazać Ci nasz świat takim jaki jest: drzwi, podłogę, 

kran i zlew, fotel ogrodowy tuż przy murze pod oknem kuchennym, słońce, wodę i drzewa. Będziesz przyglądać 

mu się po swojemu, będziesz doświadczać go po swojemu, gromadzić swoje własne doświadczenia i wieść 

własne życie, więc to oczywiste, że przede wszystkim robię to dla siebie: pokazując Ci świat, moja maleńka, 

przekonuję się, że warto żyć". Podczas gdy w autobiograficznym, kultowym już, cyklu Moja walka Knausgard             

z epickim rozmachem przedstawia nieustanną szamotaninę z rzeczywistością, seria Cztery pory roku, którą 

otwiera Jesień, uderza w czytelnika nieznanym obliczem pisarza, który potrafi cieszyć się swoimi dziećmi, pracą 

wokół domu i chwilami spędzonymi z najbliższymi. To empatyczna opowieść o tym, co najprostsze, a zarazem 

najważniejsze i najpiękniejsze w życiu; o tym, w czym tkwi jego największa magia. Tekst Karla Ovego ilustrują 

wyjątkowe grafiki autorstwa Vanessy Baird, jednej z najbardziej rozchwytywanych współczesnych artystek 

norweskich.  

 

 

12. Kawaler de Maison-Rouge. T. 1 / Aleksander Dumas.- Warszawa : Lissner 

Studio, 2014. 

(Klasyka Światowa ; 19) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Maria Antonina (królowa Francji ; 1755-1793) , Spisek , 

Francja , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-fr. 

Nowości:  2021-05 

 

 

"Kawaler de Maison-Rouge" to opowieść o czasach Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Ostatnie miesiące życia 

Marii Antoniny wplecione są, w charakterystyczne dla twórczości Aleksandra Dumas, intrygi miłosne i polity-

czne spiski.  

 

13. Lukrecja : słodkie pożądanie / Anna Kasiuk.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Kobieta , Uwodzenie , Wybory życiowe , 

Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-05 
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Dawniej się ze mnie śmiali. Dziś tańczą, jak im zagram. Magnetyczne spojrzenie, obłędny uśmiech i piegi, 

którym nie można się oprzeć – czasy, gdy Lukrecja była onieśmieloną, wyszydzaną nastolatką to przeszłość. 

Dziś, świadoma swojej uwodzicielskiej mocy, chętnie wykorzystuje ją, aby zdobyć wszystko, czego pragnie.                

I każdego… Gdy rozpoczyna pracę w redakcji gazety, na jej drodze do sukcesu staje pewny siebie szef, który 

wykorzystuje swoją pozycję, aby uwieść młodą dziewczynę. Szukając ucieczki, Lukrecja wpada na trop 

mrocznego sekretu, który może go pogrążyć. Od tej chwili zrobi wszystko, aby został ukarany. Nie cofnie się 

nawet, gdy przyjdzie jej grać nieczysto. Determinacja dziewczyny imponuje Arkowi. Przelotny romans ze 

współlokatorem powoli przeradza się w coś więcej. Czy tym razem namiętność idzie w parze z prawdziwym 

uczuciem? Gdy w drzwiach mieszkania niespodziewanie zjawi się Emil, dziewczyna stanie przed trudnym 

wyborem. Powrót byłego kochanka sprawi, że wspomnienia wspólnej przeszłości na nowo rozpalą jej 

wyobraźnię.  

 

 

14. Luna / Gabriela Gargaś.- Poznań : Czwarta Strona, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Lotnicy , Miłość , Związki na odległość , Paryż 

(Francja) , Polska , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-05 

 

 

 

 

Luna ma w sobie coś z żywiołu. Gdy się śmieje, świat śmieje się wraz z nią. A gdy kocha, to całym sercem. 

Latając, czuje się wolna. I choć wciąż ściga ją wspomnienie przeszłości, wierzy, że wypełniając swoją misję                

w przestworzach, zagłuszy czarne myśli. Daniel musi być silny. W jego zawodzie chwila zawahania może 

oznaczać czyjąś śmierć. Tajemniczy samotnik nie wie, czym jest strach. Przy Lunie dowie się, czym jest miłość. 

Połączy ich gorący romans. Rozdzielą setki kilometrów i mężczyzna, który potrafi walczyć o swoje. Czy krótki, 

ale bardzo intensywny związek przetrwa tak ciężką próbę? Szalona miłość, spontaniczne wybory i żar, który 

może zranić. Gabriela Gargaś odważnie opowiada o emocjach silniejszych niż rozsądek.  

 

 

 15. Mam coś twojego / Katarzyna Bester.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece, 2021. 

(Niegrzeczne Książki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Atrakcyjność fizyczna , Labradory , Lęk , Pożądanie , Psy , 

Relacja romantyczna , Rodzina , Tajemnica , Weterynarze , Londyn (Wielka Brytania) 

, Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-05 

 

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?  
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 16. Miłość / Ignacy Karpowicz.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cierpienie , Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną 

, Homoseksualizm , Miłość , Mężczyzna , Powieść obyczajowa , Powieść 

psychologiczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-05 

 

 

Lustrzane światy, sny i miłość. W dworku wczesnych lat powojennych, w dystopijnej Polsce przyszłości,                       

w baśniowym królestwie toczonym zarazą, w krzywym zwierciadle tu i teraz - ścierają się ludzkie namiętności. 

Każdy pragnie spełnić swoją powinność. Nikt nie chce być samotny. Każdego czeka ból. "Nie wiem, czy 

człowiek rodzi się z pierwszym kłamstwem. Jeśli tak, to jakie ono jest? Płacz nakarmionego niemowlęcia, żeby 

przykuć uwagę matki? Płacząc, udawałem głód lub ból? Nie mam natomiast wątpliwości w kwestii kłamstwa 

głównego, kłamstwa towarzyszącego mi dzień i noc przez ponad trzydzieści lat. Kłamstwo główne zostało tak 

gorliwie i szeroko rozpracowane przez literaturę, psychologię i rozmaite nauki, że wstyd się do niego 

przyznawać. Kto nosi w sobie takie kłamstwo, wydaje się ułomny i tchórzliwy. Bo czego tu się bać? A taka jest 

natura tego kłamstwa - strach. I wstyd". fragment powieści.  

 

 

 17. Miłość w Pensjonacie Samotnych Serc / Zofia Ossowska.- Poznań : Filia, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hotele , Przyjaźń , Rozterki miłosne , Mazury , Powieść , 

Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-05 

 

 

 

W pobliżu jednego z mazurskich jezior, pośród drzew i krętych leśnych alejek znajduje się Pensjonat Samotnych 

Serc. W mazurskim pensjonacie pojawia się Filip, pierwsza miłość Matyldy. Kobieta nie może zdecydować, czy 

warto wchodzić dwa razy do tej samej rzeki, czy lepiej dać szansę nowemu uczuciu. Tymczasem do Borówek 

przyjeżdża pani Józia, prawdziwy wulkan energii. Kobieta opowiada właścicielce pensjonatu o natrętnym 

adoratorze, którego poznała w sanatorium. Pewnego dnia mężczyzna zjawia się w Borówkach i prosi znajomą                

o pomoc w nietypowej sprawie. Pani Józia godzi się, nie wiedząc, że w ten sposób zapoczątkowuje ciąg 

nieprzewidzianych, czasem zabawnych, wydarzeń.  

 

 

18. Na moment przed świtem / Magdalena Wala.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2019. 

(Za zakrętem / Magdalena Wala ; 1) 

 

 

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

Sekrety rodzinne , Germanizacja , Ślązacy , Mysłowice (woj. śląskie) , Powieść 

historyczna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-05 



9 
 

Dwie kobiety, dwie różne epoki, te same dylematy i tak podobne koleje losów… Adriana jest nieszczęśliwa                

w małżeństwie. Pod wpływem historii zasłyszanej od sąsiadki, starej Ślązaczki Agnes, postanawia chociaż trochę 

zmienić swoje życie. W tym celu musi uzyskać przebaczenie mężczyzny, którego dawno temu skrzywdziła, 

pojednać się z rodziną oraz rozwikłać sekrety ze swojej przeszłości. Na zmiany w życiu Adriany duży wpływ ma 

opowieść Agnes. Poznajemy ją na początku września 1939 roku, gdy dziewczyna żyje w Mysłowicach - mieście 

przyłączonym do III Rzeszy. Czeka ją niełatwa walka o zachowanie tożsamości oraz wierności własnym 

ideałom. Adriana w opowieści staruszki znajduje podobieństwa do swojego życia i własnych niełatwych 

wyborów. Czy te dwie kobiety, żyjące w tak różnych czasach, łączy coś więcej niż tylko sąsiedztwo                                                                                       

i konieczność podejmowania trudnych życiowych decyzji?  

 

 

 19. Nazajutrz cię odnajdę / Magdalena Wala.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

(Za zakrętem / Magdalena Wala) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , II wojna światowa (1939-1945) , Osoby w wieku 

starszym , Pamięć autobiograficzna , Przyjaźń , Rozwód , Sekrety rodzinne , Trudne 

sytuacje życiowe , Mysłowice (woj. śląskie) , Powieść historyczna , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-05 

 

PORUSZAJĄCA OPOWIEŚĆ O TYM, JAK DRAMATYCZNA WOJENNA PRZESZŁOŚĆ MOŻE 

WPŁYWAĆ NA NASZE DZISIEJSZE WYBORY. Adrianie udaje się w końcu dotrzeć do ukrywanej przez 

męża prawdy. Postanawia go opuścić i dąży do rozwodu. W jej życiu ponownie pojawia się Maciek. Agnes, jej 

wiekowa przyjaciółka, opowiada Adrianie o wydarzeniach ostatniego roku wojny. Część jej rodziny, dawni 

przyjaciele i znajomi opuścili na zawsze Mysłowice i Polskę. Agnes latami czekała na męża… Tymczasem 

Adriana w domu matki przegląda pudełko z dokumentami po dziadku. Niespodziewanie odkrywa takie, które 

rzucają nowe światło na powiązania jej rodziny. Również na Agnes. A może dziewczynę ze staruszką łączy 

więcej, niż obie są tego świadome?  

 

 

 20. 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:  2021-05 

 

 

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.  
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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.  

 

 

 21. Opowieści niesamowite / Edgar Allan Poe ; tłumaczył Bolesław Leśmian ; 

ilustrował Suren Vardanian.- Kraków : Księgarnia Wydawnictwo Skrzat Stanisław 

Porębski, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Opowiadania i nowele , Horror 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-05 

 

 

Opowieści niesamowite to zbiór opowiadań, które od ponad stu lat niezmiennie zachwycają i intrygują 

czytelnika. Pisarz w doskonały sposób zbudował w nich atmosferę grozy i tajemniczości, łącząc romantyczny 

obraz świata z realistycznym opisem szczegółów. Bohaterowie przeżywają zdarzenia na granicy snu i jawy.               

W opowiadaniach pojawiają się wątki okultystyczne, a także ciekawie połączone elementy fantastyki i groteski.  

 

 

 22. Ostatnia iskra nadziei / Magdalena Wala.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

(Za zakrętem / Magdalena Wala ; 2) 

 

 

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

Przemoc emocjonalna , Trudne sytuacje życiowe , Wybory życiowe , Mysłowice (woj. 

śląskie) , Powieść historyczna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-05 

 

Kryzys w małżeństwie Adriany pogłębia się. Kobieta zapełnia emocjonalną pustkę spotkaniami z najlepszą 

przyjaciółką, którą traktuje jak zastępczą babcię. Coraz bardziej wciąga ją historia małżeństwa Agnes w czasach 

wojny. Mąż Agnes dostał powołanie do niemieckiej armii i został wysłany daleko na wschód. Gdy wojenna 

zawierucha zbiera swe ponure żniwo, Agnes staje przed życiowym dylematem. Co okaże się dla niej najwyższą 

wartością: wierność ideałom czy życie najbliższych? Spotkanie z dawnym kolegą uzmysławia Adrianie, że 

wszystko, w co dotychczas wierzyła, jest fałszem. Uzyskując odpowiedzi na nurtujące ją od lat pytania, Adriana 

zaczyna rozliczać własną teraźniejszość.  

 

 

23. Paryż w piątek 13-tego / Joanna Duszkiewicz.- Warszawa : Wydawnictwo 

Literackie Białe Pióro, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Atak terrorystyczny w Paryżu (2015) , Rodzina , Śmierć 

bliskiej osoby , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-05 
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Celia i Enzo to małżeństwo ze sporym stażem. Wiele w swoim życiu przeszli. Długo starali się o potomstwo, aż 

wreszcie los się do nich uśmiechnął. Gdy ich córeczka ma już 7 lat, jest śliczna i zdrowa, a w rodzinie zapanował 

względny spokój, postanawiają udać się do Fatimy, aby podziękować za dar potomstwa swojej powierniczce - 

Matce Boskiej Fatimskiej, w ręce której od początku powierzyli swój los. Wieczór przed wyjazdem pragną 

uczcić kolacją w ulubionej restauracji. Niestety nie cieszą się długo pięknym wieczorem, bowiem w Paryżu 

dochodzi do ataków terrorystycznych. Zamachowcy ostrzeliwują m. in. restaurację, w której stołuje się rodzina. 

Kto przeżyje atak? Kto ucierpi najbardziej? Jak poradzić sobie z tragedią rozbijającą znienacka szczęśliwą dotąd 

rodzinę? Czy ból po stracie najbliższych nie przyćmi zdrowego rozsądku? Jak bardzo tak traumatyczne przeżycia 

mogą wpłynąć na możliwość pojmowania dobra i zła? Książka ukazuje losy wymyślonej przez autorkę 

francuskiej rodziny Laboux, wpisane w wydarzenia, które miały miejsce w Paryżu 13 listopada 2015. Jednak ta 

opowieść mogłaby dotyczyć każdego z nas.  

 

 

24. Przekłady dramatów. [Cz.] 2 / Jerzy Pleśniarowicz ; redakcja i opracowanie: 

Krzysztof Pleśniarowicz, Jan Pleśniarowicz.- Kraków : Bricolage Publishing, 2021. 

(Pisma Jerzego Pleśniarowicza / redakcja Krzysztof Pleśniarowicz, Jan Pleśniarowicz 

; t. 7) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antologia , Dramat (gatunek literacki) 

Sygnatura:  WG-82-2  

Nowości:  2021-05 

 

W tomie "Przykłady dramatów" cz. 2 Jerzego Pleśniarowicza zamieszono pięć słuchowisk radiowych słowackich 

autorów: Jána Luknára (1913-1992), Šeba Timko (1926-2020) i Karola Jančoška (1934-1989); dwa słowackie 

dramaty dla teatru lalek L'ubomira Feldeka (1936); trzy dramaty czeskie autorstwa Ladislava Smočka (1932) 

oraz Miroslava Stehlika (1916-1994); a także ikraińskiej opery Semena Hułaka-Artemowskiego (1813-1873). 

[...]  

 

 

25. Przekłady dramatów. [Cz.] 3 / Jerzy Pleśniarowicz ; redakcja i opracowanie: 

Krzysztof Pleśniarowicz, Jan Pleśniarowicz.- Kraków : Bricolage Publishing, 2021. 

(Pisma Jerzego Pleśniarowicza / redakcja Krzysztof Pleśniarowicz, Jan Pleśniarowicz 

; t. 8) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antologia , Dramat (gatunek literacki) 

Sygnatura:  WG-82-2  

Nowości:  2021-05 

 

Niniejszy tom - "Przekłady dramatów" cz. 3 - gromadzi osiem dramatów przełożonych przez Jerzego 

Pleśniarowicza z języka rosyjskiego, w latach 1960-1977, autorstwa Aleksandra Sztejna (1906-1993); Wiktora 

Rozowa (1913-2004); Siergieja Michałkowa (1913-2009); Aleksandra Wołodina (1919-2001); Leonida Zorina 

(1924-2020); Emila Bragińskiego (1921-1998) i Eldara Riazanowa (1927-2015); Juliu Edlisa (1929-2009); 

Georgija Chuchaszwilego (1925-1977). Siedem spośród tych dramatów miało w sumie czternaście ralizacji na 

ośmiu polskich scenach, w Teatrze Polskiego Radia oraz w Teatrze Telewizji Polskiej w latach 1960-1984.  
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 26. Przemilczane tajemnice / Deborah Moggach ; przełożyła Maja Justyna.- Poznań 

: Dom Wydawniczy Rebis, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Relacje międzyludzkie , Tajemnica , Zdrada , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2021-05 

 

 

 

Każdy, niezależnie od tego, w jakim miejscu na świecie żyje, skrywa pewne tajemnice. Czy zatem komukolwiek 

można ufać? Petra (Pimlico, Londyn) - jest po sześćdziesiątce i od dawna samotna. Czy może przyjąć miłość, 

którą zsyła jej los,  postaci Jeremy'ego, dawnego znajomego i - niestety - męża przyjaciółki? Beverly i Jeremy 

(Ahryka Zachodnia) ich małżeństwo jest jednym pasmem przygód i szczęścia. Tak przynajmniej twierdzi Bev, 

zamieszczający wpisy i zdjęcia w sieci. Ale czy można jej wierzyć? A Jeremy'emu? Li Jing (Chiny) - młoda żona 

bogatego biznesmena, dowiaduje się, że nie mogą mieć dzieci. Usiłuje odnaleźć się w tej trudnej sytuacji, 

próbując też odkryć tajemnicę dziwnych podróży służbowych męża do Afryki. Czy w jej życiu wkrótce zajdą 

nieodwracalne zmiany? Lorrie (Teksas, Stany Zjednoczone) - żona i matka, pada ofiarą internetowego oszustwa   

i traci wszystkie oszczędności. Wtedy postanawia wziąć udział w największej mistyfikacji swojego życia. Ale 

czy okaże się, że było warto?  

 

 

27. Silva rerum : powieść. 2 / Kristina Sabaliauskaitė ; przełożyła Izabela Korybut-

Daszkiewicz.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Narwojszowie (rodzina fikcyjna) , Epidemie , Szlachta , 

Wojna , Wielkie Księstwo Litewskie , Powieść historyczna , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-lit.  

Nowości:  2021-05 

 

Początek osiemnastego wieku. Splądrowane przez Szwedów ziemie litewskie nawiedza dżuma, a w ślad za nią 

klęska nieurodzaju oraz głód. Wojenna zawierucha na długie miesiące odcina od siebie małżonków: rotmistrz 

Jan Izydor Narwojsz zarządza zrujnowaną twierdzą Radziwiłłów, rozpijając i szantażując kompanów Moskali,             

a Anna Katarzyna chroni się w starym dworze w Milkontach. Jeszcze nie wie, jakie piekło zgotują jej tutaj 

własne namiętności… Tymczasem w ogarniętym zarazą Wilnie ich ciotka, Urszula Birontowa, zmaga się                     

z bolesnymi wspomnieniami i wszechogarniającą śmiercią. Sama będąc w niebezpieczeństwie, postanawia 

zrobić wszystko, by uratować stary ród Narwojszów, któremu grozi wygaśnięcie... Czy Narwojszowie przetrwają 

wojnę i dżumę? Przeszkód i pokus przed nimi nieskończenie wiele. Targana wojną Rzeczpospolita Obojga 

Narodów. Wileński świat wielu kultur, języków i tradycji, gdzie świętość dzieli tylko krok od grzechu. Silva 

rerum to powieściowa rodzinna kronika, w której Kristina Sabaliauskaite ocala od zapomnienia barwną, brutalną 

i fascynującą osiemnastowieczną historię naszej części Europy.  
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28. Silva rerum : powieść. 3 / Kristina Sabaliauskaitė ; przełożył Kamil Pecela.- 

Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Narwojszowie (rodzina fikcyjna) , Szlachta , Wielkie 

Księstwo Litewskie , Powieść historyczna , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-lit.  

Nowości:  2021-05 

 

 

Wielkie Księstwo Litewskie, połowa XVIII wieku. Po latach wojen i głodu nastały spokojne i dostatnie czasy 

saskie. Trzydziestosiedmioletni Piotr Antoni Narwojsz, najstarszy syn Anny Katarzyny i Jana Izydora, zamożny  

i pragmatyczny ekonom, wraz z pobożną żoną Placydą Amelią i trójką dzieci wiedzie stateczny z pozoru żywot 

w okazałym dworku w Wilnie. Spokój Piotra Antoniego zakłócają jednak natrętne czarne myśli i pytania, na 

które wciąż szuka odpowiedzi. Pewnego dnia hetman Michał Kazimierz Radziwiłł Rybeńko powierzu mu 

sekretną misję. Piotr Antoni musi udać się w podróż, która wystawi jego zdrowy rozsądek na ogromną próbę... 

Jak poradzi sobie ze skandalami książęcego rodu, słodkimi pokusami i co wyniknie ze spotkania z pewnym 

gwałtownym człowiekiem, który podobno para się alchemią, brata z Żydami, więzi żonę i ma harem kochanek? 

Czy Piotr Antoni zdoła wypełnić pustkę, która zionie w jego duszy?  

 

 

29. Siła przetrwania / Linda Szańska.- Warszawa : Słowne z uczuciem - Burda 

Media Polska, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hotele , Przestępczość zorganizowana , Relacja romantyczna 

, Poznań (woj. wielkopolskie) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-05 

 

 

Daniel Rokita, zwany Diabłem, w pełni zasługuje na swój pseudonim. Tym, którzy wchodzą mu w drogę, potrafi 

zgotować prawdziwe piekło. Ale bycie prawą ręką Anioła, bossa poznańskiej mafii, ma swoją cenę. Diabeł już 

raz ją zapłacił. A raczej zrobił to ktoś, kogo kochał. Nigdy więcej na to nie pozwoli. Nawet jeśli oznacza to 

wieczną samotność. Ewa jednak nie boi się takiego życia. Bardziej tego, że przy Danielu traci głowę. I czujność. 

A stąd już tylko krok do uczucia, które może zniszczyć ich oboje. W tym świecie miłość to oznaka słabości.                 

I tylko nielicznym udaje się dotrzeć do raju.  

 

 

 30. Sonata Gustava / Rose Tremain ; przełożyła Dominika Cieśla-Szymańska.- 

Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2017. 

(Don Kichot i Sancho Pansa) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Dziecko , Matki i synowie , 

Przyjaźń , Żydzi , Szwajcaria , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2021-05 
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Gustav Perle dorasta w małym miasteczku w "neutralnej" Szwajcarii, gdzie horror drugiej wojny światowej 

wydaje się odległym echem. A jednak ojciec chłopca zmarł w niejasnych okolicznościach, zaś matka stała się 

dziwnie obojętna i wymaga od syna tylko jednej rzeczy: "Panuj nad sobą". Gustav spędza więc dzieciństwo 

samotnie i po cichu. Jedynym jasnym punktem w jego życiu jest przyjaźń z rówieśnikiem Antonem Zwieblem. 

Jednak mały, bystry i niezwykle utalentowany pianista, cierpiący na przerażliwa tremę przed każdym 

publicznym występem, nie rozumie, jak wiele znaczy dla Gustava i jak potężne jest to uczucie. 

 

 

 31. Stary człowiek i morze / Ernest Hemingway ; tłumaczył: Jędrzej Polak.- Poznań : 

Kantor Wydawniczy SAWW, copyright 1993. 

(Arcydzieła Literatury Światowej) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby w wieku starszym , Psychologia biegu życia , Rybacy , 

Opowiadania i nowele marynistyczne , Opowiadania i nowele psychologiczne 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-05 

 

Akcja opowiadania rozgrywa się w ciągu czterech wrześniowych dni, w okresie silnych huraganów na morzu, 

podczas których można złapać większe ryby niż zwykle. Stary rybak Santiago wyrusza na połów ryb. Chce 

udowodnić, że chociaż jest stary, to nie jest bezużytecznym i kiepskim rybakiem. W przygotowaniach do 

wyprawy pomaga mu kilkunastoletni Manolin[5]. W trakcie wyprawy rybakowi udaje się złowić potężnego 

marlina. W drodze powrotnej musi walczyć nie tylko z silną i ciężką rybą, ale i z rekinami. Monologi                             

i przemyślenia Santiago są ważną częścią opowiadania. Przesłaniem utworu jest refleksja mówiąca, że człowiek 

jest zdolny zrobić wszystko, oraz, jeśli chce, może pokonać wszelkie trudności, czego dowodem jest 

wspominana przez bohatera walka – siłowanie na rękę. Ani wiek, ani zmęczenie nie przeszkodziły rybakowi                

w osiągnięciu swego celu – zdobyciu marlina. 

 

 

 32. 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:  2021-05 

 

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 
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 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.  

 

 

 33. Ten dom jest mój / Dörte Hansen ; z języka niemieckiego przełożyła Katarzyna 

Sosnowska.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Kultura chłopska , Samotne matki , Uchodźcy , Więź 

rodzinna , Niemcy , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-niem.  

Nowości:  2021-05 

 

 

 

Vera ma pięć lat, kiedy w 1945 roku wraz z matką ucieka z Prus Wschodnich do Starego Kraju, w którym jest 

nazywana „polaczkowym dzieckiem”. Przez całe życie czuje się obco w wielkim zimnym domu, a mimo to nie 

potrafi go opuścić. Sześćdziesiąt lat później u jego drzwi staje nagle siostrzenica Very, Anne, która uciekła                 

z synkiem z modnej hamburskiej dzielnicy Ottensen. Vera i Anne są sobie obce, lecz zarazem wiele je łączy. 

 

 

 34. Trzej muszkieterowie / Aleksander Dumas.- [Warszawa] : MG, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aramis (postać fikcyjna) , Atos (postać fikcyjna) , 

D'Artagnan (postać fikcyjna) , Ludwik XIII (król Francji ; 1601-1643) , Portos 

(postać fikcyjna) , Richelieu , Armand Jean du Plessis de (1585-1642) , 

Muszkieterowie gwardii (Francja) , Władza , Anglia (Wielka Brytania) , Francja , 

Powieść historyczna , Powieść przygodowa 

Sygnatura:  WG-fr. 

Nowości:  2021-05 

 

Akcja powieści osadzona jest w pierwszej połowie XVII wieku we Francji i Anglii. Francją rządzi młodociany 

Ludwik XIII, ale faktycznym władcą jest żądny władzy kardynał Richelieu. Osiemnastoletni Gaskończyk 

d'Artagnan opuszcza rodzinny dom, by wstąpić do elitarnej formacji muszkieterów królewskich. Na pożegnanie 

otrzymuje od matki przepis na maść leczącą wszystkie rany, zaś od ojca szpadę, list polecający do kapitana 

muszkieterów de Tréville'a, a także polecenie, żeby pojedynkować się z każdym, kto go obrazi. W przydrożnej 

karczmie zaczepia człowieka, który śmieje się z jego konia. Nieznajomy nie chce jednak walczyć i wysyła 

swoich ludzi, którzy biją d’Artagnana i łamią mu szpadę ojca. Tajemniczy człowiek kradnie list polecający do 

kapitana, a na drodze chłopaka pojawia się równie tajemnicza Milady… Porywczy D'Artagnan przybywa do 

Paryża, oczywiście wkrótce popada w kłopoty, ale zyskuje przyjaźń - Atosa, Portosa i Aramisa.  
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 35. Ukryty język symboli / Lech Majewski.- Katowice : Stowarzyszenie Twórców i 

Mecenasów Kultury i Nauki Angelus Silesius ; Poznań : Dom Wydawniczy Rebis ; 

Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Symbole , Esej , Notatki 

Sygnatura:  WG-821.162.1-4  

Nowości:  2021-05 

 

 

 

Jesteśmy uwikłani w grę obrazów, skomplikowaną rzeczywistość wewnętrzną, zatem języka symbolicznego 

powinniśmy uczyć się od dziecka. Nie ma czegoś takiego jak nowy człowiek. To ciągle stary człowiek 

nawarstwiony na poprzednich pokoleniach. Mówiąc obrazowo, stanowimy cienką powłokę na pniu wielu 

pokoleń. Duża część naszej psyche, ego, czy poczucia samego siebie związana jest z archaicznym odbiorem 

rzeczywistości. W ten sposób komunikuje się z nami owa "nawarstwiona" nieświadomość zbiorowa. 

Komunikuje się ukrytym językiem symboli.  

 

 

 36. Upadek milionera / Izabella Frączyk, Jagna Rolska.- Warszawa : Prórzyński i S-

ka, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Relacja romantyczna , Ludzie bogaci , Sprzedawcy i 

sprzedawczynie , Zabójstwo , Kefalinia (Grecja ; wyspa) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-05 

 

Niespodziewane kłopoty oraz nabierająca tempa kryminalna intryga sprawiają, że nasi bohaterowie muszą                     

w pośpiechu opuścić Polskę. Kefalonia - malownicza grecka wyspa - gwarantuje bajkowe widoki i cudowny 

klimat, ale jednocześnie funduje codzienną walkę o przetrwanie. Pobyt na obczyźnie dostarcza wielu rozterek               

i trosk, przy okazji ucząc, jak wygląda prawdziwe życie i co tak naprawdę się liczy. Czy Danka, Emil i Marek 

dojdą do porozumienia? A może na ich drodze stanie ktoś jeszcze? W kontynuacji bestsellerowej powieści 

"Kaprys milionera" dalsze przygody bohaterów dowodzą, że nic w życiu nie jest dane raz na zawsze. Akcja 

porywa czytelnika od pierwszych stron.  

 

 

 37. W słusznej sprawie / Danielle Steel ; tłumaczenie Agnieszka Myśliwy.- Kraków 

: Między Słowami, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bliskie związki międzyludzkie , Działacze społeczni , 

Kobieta , Pomaganie , Prawnicy , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2021-05 
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Meredith McKenzie pochodzi z bogatej, prawniczej rodziny. Nie wiedzie jednak wystawnego życia, nie nosi 

najpiękniejszych sukien i drogiej biżuterii, o jakich inne dziewczyny mogą tylko pomarzyć. Ma inny cel - 

pragnie walczyć o pokój i dobro na świecie. Kończy studia i otwiera własna kancelarię. Podczas gdy jej 

rówieśniczki przeżywają kolejne romanse i rozstania, ona z całych sił stara się pomóc najbardziej 

poszkodowanym. Pewnego dnia Meredith poznaje przystojnego doktora Petra Wattsa. Odkrywa, że łączy ją                   

z nim wspólne cele i ideały. Czy ich znajomość okaże się początkiem wielkiego uczucia? Czy Meredith spełni 

swoją życiową misję? I czy w swoim walczącym sercu odnajdzie miejsce na miłość? "W słusznej sprawie" to 

wzruszająca opowieść o wielkiej odwadze i poświęceniu kobiet, która ponad wszystko pragnie sprawiedliwości                  

i dobra.  

 

 

38. Wisłocka czyli Jak to ze "Sztuką kochania" było / Konrad Szołajski.- Warszawa : 

Świat Książki Wydawnictwo, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wisłocka, Michalina (1921-2005) , Lekarze , Seksuolodzy , 

Powieść biograficzna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-05 

 

 

Powieść Szołajskiego, choć oparta na faktach, jest fantazją autora na temat Michaliny Wisłockiej i jej słynnej 

książki. Autor ubiera tę niezwykłą biografię w atrakcyjną formę kryminalno-szpiegowską osadzoną w Polsce 

czasów Gierka. Ale przede wszystkim jest to fascynująca historia życia kobiety, która potrafiła doświadczenia 

własnego, nieudanego małżeństwa wykorzystać w podręczniku dla par. Sztuka kochania pomogła milionom 

Polaków i Polek nie tylko w łóżku, ale również w miłości. Konrad Szołajski – reżyser i scenarzysta filmowy, 

autor wielu głośnych utworów fabularnych i dokumentalnych, m.in.: Człowieka z…, I Bóg stworzył seks, Walka 

z szatanem. Prywatnie przyjaciel Michaliny Wisłockiej. W 2001 roku nakręcił film dokumentalny Sztuka 

kochania według Wisłockiej, w którym jego bohaterka opowiedziała o swoim barwnym życiu. Dzięki temu 

mogła powstać ta książka.  

 

 

 39. Wróżba : wspomnienia dziewczynki / Agneta Pleijel ; przełożyła Justyna 

Czechowska.- Kraków : Wydawnictwo Karakter, 2016. 

(Seria Literacka Karakteru) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pleijel, Agneta (1940- ) , Dojrzewanie , Powieść 

autobiograficzna 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2021-05 

 

Narratorka/bohaterka, która bawi się perspektywą, używając to pierwszej, to znów trzeciej osoby liczby 

pojedynczej, jest córką profesora matematyki i pianistki. Ta porzuca karierę muzyczną na rzecz rodziny i popada 

w depresję. Jej choroba sprawi, że dla córki pozostanie właściwie nieobecna, a dziewczyna będzie zmuszona 

gdzie indziej szukać oparcia i wzorca kobiecości. Znajdzie je w siostrze ojca – ciotce Ricki, architektce, matce 

samotnie wychowującej syna, pasjami czytającej filozofów, kobiecie niezależnej. Autorka pisze lekko, pięknie, 

ale i konkretnie, nie unika szczegółów, zdaje się brać czytelnika za rękę i pokazywać mu wszystko wokół. 

Tworzy  opowieść  o  przyjaźniach  bohaterki  z  innymi  dziewczętami, o  pierwszych   kontaktach z  chłopcami,  
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o chorobie i zarażeniu się manią czytania, o uciekaniu w lektury, o próbach rozmowy na tematy seksualności,                

o marzeniu o wolności i pisaniu.  Rzadki w literaturze obraz dziewczyńskości, sugestywny zapis młodzieńczych 

niepokojów i wewnętrznego rozedrgania.  

 

 

 40. Wybranka nauczyciela / Kathleen Fuller ; przełożyła Xenia Wiśniewska.- 

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

(Panny młode z Birch Creek / Kathleen Fuller ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amisze , Nauczyciele , Wybory życiowe , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2021-05 

 

 

Christian Ropp przeprowadza się do Birch Creek, urokliwej osady amiszów, aby objąć posadę nauczyciela                

w tamtejszej szkole. To człowiek, którego największym wrogiem jest chaos. Christian jest zdecydowany 

zaprowadzić porządek w klasie, należycie zdyscyplinować swych niesfornych uczniów oraz… znaleźć w końcu 

w Birch Creek żonę. Co oczywiście byłoby o wiele łatwiejsze, gdyby kobiety były niczym podręczniki: 

uporządkowane i przewidywalne. Kiedy nagły wypadek uniemożliwia Christianowi pracę, jego klasę przejmuje 

nowa w tamtejszej społeczności Ruby Glick. Jej żywiołowy temperament i niestandardowy styl uczenia kłócą się 

z zachowawczymi metodami Christiana, który obawia się, że po jego powrocie do szkoły, uczniowie będę nie do 

opanowania. Ruby, roztargniona i nieco niezdarna dziewczyna, desperacko pragnie udowodnić, że potrafi coś 

więcej niż tylko popełniać gafy, wobec czego wkłada całe serce w nową pracę. Jednak gdziekolwiek się pojawia, 

tam wywołuje niemałe zamieszanie. Na szczęście urok i wielka charyzma są jej sprzymierzeńcami. Konflikt 

między tym dwojgiem wydaje się nieunikniony, ale kiedy Christian wydaje się wciąż stawać na jej drodze, Ruby 

zaczyna tracić orientację i sama nie wie, o co tutaj może chodzić… Wkrótce oboje będą musieli zdecydować, czy 

pójść za głosem rozumu, czy jednak posłuchać serca? Ciepła, urocza i zabawna opowieść o przyciągających się 

przeciwieństwach i losie, który lubi płatać rozmaite figle.  

 

 

 41. Wyprzedaż snów / Marzena Rogalska.- Wydanie 2.- Kraków : Wydawnictwo 

Znak - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta samotna , Kraków (woj. małopolskie) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-05 

 

 

Agata po ośmiu latach powraca do Krakowa, w którym spędziła najlepsze chwile swojej młodości. Nie wie, co 

pozostało z jej dawnych wspomnień, jak bardzo zmienił się świat i życie ludzi, którzy ją kochali, a których 

porzuciła. Czy czas może zniszczyć prawdziwą przyjaźń? Czy Agata, która nie ma nic i sama potrzebuje 

pomocy, może pomóc innym? Tak, jeśli magia spełniających się snów zadziała.  
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 42. Zamieć / Christian Unge ; ze szwedzkiego przełożyły Agata Teperek i Diana 

Hasooni-Abood.- Warszawa : Wielka Litera, copyright 2021. 

(Tekla : czarna trylogia / Christian Unge ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lekarze , Wypadki drogowe , Zabójstwo , Rodzina , 

Sztokholm (Szwecja) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-szwedz.  

Nowości:  2021-05 

 

 

Po wypadku samochodowym w Sztokholmie, na SOR w szpitalu Nobla trafia dwóch mężczyzn, jeden z ranami 

zagrażającymi życiu. Kiedy ciężko poszkodowany pacjent leży na OIOM-ie, zjawia się u niego tajemnicza 

kobieta z małym chłopcem. Już od kilku dni krąży po szpitalu. Na oczach lekarzy i syna dźga nożem 

nieprzytomnego mężczyznę. Lekarka Tekla Berg szybko dostrzega, że kobietę, mężczyznę i chłopca łączy 

wspólna przeszłość, a to, co z początku wyglądało na wypadek, wcale nim nie było. Tekla podejmuje odważne, 

ale ryzykowne decyzje i wchodzi w otwarty konflikt z zadufanym w sobie sławnym chirurgiem Klasem 

Nyströmem, który staje na przeszkodzie wszystkim poczynaniom lekarki. Zamieć to drugi tom w serii o Tekli 

Berg, którą otworzył sukces Przejdź przez wodę, krocz przez ogień. Po raz kolejny śledzimy losy Tekli i jej 

współpracowników ze szpitala Nobla w Sztokholmie, miejsca, w którym napięcie, intrygi i romanse są zawsze 

na wyciągnięcie ręki.  

 

 

 43. Zapach mężczyzny / Agneta Pleijel ; przekład Justyna Czechowska.- Kraków : 

Wydawnictwo Karakter, 2017. 

(Seria Literacka Karakteru) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pleijel, Agneta (1940- ) , Pamięć autobiograficzna , Pisarze 

szwedzcy , Studenci , Göteborg (Szwecja) , Powieść autobiograficzna 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2021-05 

 

Kolejna - po entuzjastycznie przyjętej "Wróżbie" - odsłona autobiograficznego cyklu szwedzkiej pisarki. 

Narratorka studiuje w Göteborgu, próbuje znaleźć własną życiową drogę, szuka równowagi w relacjach z matką   

i ojcem, który zostawił rodzinę. Przede wszystkim jednak chłonie świat, chce się rozwijać, doświadczać 

rzeczywistości wszystkimi zmysłami. Rekonstruując młodzieńcze lata, opowiada o miłości - tej zmysłowej, i tej 

do literatury, o odkrywaniu świata i siebie, o kreowaniu własnego życia i o pisaniu. Przez karty powieści 

przewijają się mężczyźni - przelotni kochankowie narratorki i ci, którzy zostali w jej życiu na dłużej - a przede 

wszystkim książki, które inspirują, napędzają, nie dają spokoju. W tle toczy się rewolucja obyczajowa lat 

sześćdziesiątych.  

 

44. Zespół ojca / Piotr Czerwiński.- Warszawa : Wielka Litera, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ojcowie i synowie , Piecza nad dzieckiem , Prawo rodzinne , 

Rozwód , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-05 
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Historia z pozoru typowa – on, ona i dziecko. Szczęśliwa codzienność. Jednak pewnego feralnego dnia 

przypadkowe spotkanie ujawnia prawdę, która niszczy ich rodzinę. Od tej chwili zaczyna się piekło nienawiści                 

i bezwzględna walka o dziecko, jaką musi stoczyć ojciec. W zmaganiu z prawem, ukochaną do niedawna 

kobietą, wreszcie z własnymi słabościami pomoże mu jego jedyny sojusznik – syn. „Zespół ojca“ to historia 

ojcowskiej miłości, męskiego przywiązania i szczególnego porozumienia, ale także gorzka opowieść o starciu 

marzeń z rzeczywistością.  

 

 

 45. Zulejka otwiera oczy / Guzel Jachina ; przełożył Henryk Chłystowski.- Warszawa 

: Oficyna Literacka Noir sur Blanc, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Kolektywizacja rolnictwa , Tatarzy , Wysiedlanie , 

ZSRR , Syberia (Rosja) , Powieść 

Sygnatura:  WG-ros. 

Nowości:  2021-05 

 

 

 

Akcja powieści, zamknięta w ramach lat 1930-1946, rozpoczyna się w momencie, kiedy bolszewickie władze 

przystępują do tak zwanego rozkułaczenia chłopów. Bohaterka utworu, Tatarka Zulejka, w jednej chwili traci 

wszystko - gospodarstwo, ognisko domowe, męża. Deportowana wraz z tysiącami innych na Syberię doświadcza 

wielu dramatycznych wydarzeń, w okrutnych warunkach walczy o przeżycie własne i urodzonego już na 

zesłaniu syna. Powieść, atrakcyjna fabularnie, można traktować również jako swoisty zapis dojrzewania 

duchowego i mentalnego bohaterki. Paradoksalnie, właśnie w koszmarnej rzeczywistości otwierają się jej oczy 

na wiele nieznanych spraw, zyskuje nową, wyrazistą osobowość.  

 

 

 46. Żony jednego męża / Anna Fryczkowska.- Warszawa : Burda Publishing Polska, 

copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kłamstwo , Małżeństwo , Relacje międzyludzkie , Rodzina 

patchworkowa , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-05 

 

 

Powieść obyczajowa, która trzyma w napięciu jak najlepszy kryminał. W domu z ogródkiem żyje rodzina jak                 

z obrazka: ona, on, dwoje dzieci. Ale jest jeszcze druga ona, druga żona. A może pierwsza? Dwie kobiety                    

i mężczyzna: Tunia mieszka na parterze, Anita na piętrze, Wojtek z każdą z nich. Obie są matkami jego dzieci. 

Tunia zawsze marzyła o domu pachnącym świeżo pieczonym ciastem, z krochmalonymi firankami w oknach. 

Anita to wolny duch, dla której seks jest o całe niebo i piekło ważniejszy niż dla jej przyjaciółki. A może 

współżony? Albo siostry? Męża mają wspólnego, podzieliły się nim dobrze. To nie jest kompromis, brak decyzji, 

stan chwilowy ani zdrada. Dla nich to idealny model rodziny. Nie tylko Michalina Wisłocka wiedziała, że 

kobiety mają różne temperamenty, potrzeby i oczekiwania wobec mężczyzn. A jednak mało która odważyłaby 

się na to, żeby żyć pod jednym dachem z mężem i drugą kobietą – tak jak Wisłocka. Czy w takim układzie mają 

szansę na szczęście? I dlaczego najmłodsza córka postanowiła już nigdy nie wychodzić z domu? Teraz 

najbardziej leniwa dziewczyna w mieście obojętnie obserwuje świat zza szyby pokoju. To nie jej życie. Jej 

rozpadło się, z hukiem i w niesławie. I jak do tego doszło? Bo zabrakło miłości czy było jej zbyt dużo? 

Opowieść o dwóch pokoleniach rodziny, która przez dwadzieścia lat udawała, że jest zwyczajna.  
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Literatura piękna młodzieżowa 

 

 
 

 1. Ikabog / J. K. Rowling ; tłumaczyli Małgorzata Hesko-Kołodzińska, Piotr 

Budkiewicz ; ilustrowali zwycięzcy konkursu na ilustracje "Ikabog".- Poznań : 

Media Rodzina, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Inność , Potwory , Władcy , Fantasy , Powieść 

Sygnatura:  WG-82-93  

Nowości:  2021-05 

 

 

Nadchodzi Ikabog! Przez tego legendarnego potwora królestwo znajdzie się w niebezpieczeństwie, a dwoje 

dzieci będzie musiało wykazać się nie lada odwagą. Poznaj historię o mocy nadziei i przyjaźni opowiedzianą 

przez jedną z najlepszych pisarek na świecie. Coniemiara była niegdyś najszczęśliwszym królestwem. Nie 

brakowało tam złota, król miał najpiękniejsze wąsy na świecie, a specjały serwowane przez rzeźników, 

cukierników i serowarów to było niebo w gębie! Wszystko w tym pięknym kraju było idealne – wszystko poza 

mglistymi Błotami na północy. Legenda głosiła, że mieszka tam potworny ikabog. Każdy rozsądny człowiek 

wiedział jednak, że ikabog nie istnieje, a wymyślono go tylko po to, by straszyć nim niegrzeczne dzieci.                      

Z legendami tak jednak bywa, że czasami zaczynają żyć własnym życiem. Czy legenda może pozbawić tronu 

uwielbianego króla? Czy legenda może doprowadzić do upadku szczęśliwy kraj? Czy legenda może 

nieoczekiwanie rzucić dwoje dzieci w sam środek przygody? Dowiesz się tego ze stronic tej książki, jeśli tylko 

nie zabraknie ci odwagi… Ta pięknie wydana baśń to idealny prezent nie tylko dla dzieci. Dodatkową atrakcją są 

kolorowe ilustracje autorstwa młodych zwycięzców konkursu.  

 

 

 2. Krew & miód / Shelby Mahurin ; przełożyła Agnieszka Kalus.- Poznań : We Need 

Ya - Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czarownice i czarownicy , Magia , Wojna , Powieść , Fantasy 

, Romans 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2021-05 
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Stawka jest jeszcze wyższa, czarownice bardziej zabójcze, a romans niezmiennie gorący! Z niecierpliwością 

wyczekiwana kontynuacja „Gołębia i węża”, która stała się natychmiastowym bestsellerem New York Timesa                

i IndieBound. Idealna dla fanów Sarah J. Maas! Po uniknięciu śmierci z rąk Dames Blanches, Lou, Reid, Coco               

i Ansel uciekają przed sabatem, królestwem oraz Kościołem. Są teraz zbiegami, którzy nie mają się gdzie ukryć. 

Lou i Reid potrzebują sojuszników, aby uratować się przed czarownicami i chasseurami depczącymi im po 

piętach. Ochrona ma jednak swoją cenę, dlatego zmuszeni są podjąć oddzielne misje, aby odbudować siły. Gdy 

Lou i Reid próbują przezwyciężyć tworzącą się między nimi przepaść, nikczemna Morgane wciąga ich                    

w zabójczą grę w kotka i myszkę, która w konsekwencji grozi zniszczeniem czegoś, co warte jest więcej niż 

jakikolwiek sabat.  

 

 

 3. Margo / Tarryn Fisher ; tłumaczenie Agnieszka Brodzik.- Kraków : Wydawnictwo 

Sine Qua Non, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby z niepełnosprawnością , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2021-05 

 

 

 

W Bone jest dom. W domu mieszka dziewczyna. W dziewczynie mieszka ciemność… Margo nie jest jak inne 

nastolatki. Żyje w ponurym miasteczku Bone, które przejezdni omijają szerokim łukiem. Swój dom nazywa 

"pożeraczem". Jej cierpiąca na depresję matka nie odzywa się do niej i traktuje niczym służącą. Dziewczyna 

trzyma się na uboczu, dni spędza w samotności. Wszystko nieoczekiwanie się zmienia, kiedy poznaje Judaha - 

starszego chłopaka z sąsiedztwa. Sparaliżowany, na wózku inwalidzkim, odkrywa przed Margo świat, jakiego 

dotąd nie znała. Kiedy w okolicy ginie siedmioletnia dziewczynka, dwójka osobliwych przyjaciół rozpoczyna 

prywatne śledztwo. W głowie Margo pojawia się desperackie pragnienie, aby wytropić morderców. I przykładnie 

ukarać… "Oko za oko. Krzywda za krzywdę. Ból za ból". Rozpoczynając bezlitosne polowanie na zło, 

dziewczyna nie zdaje sobie sprawy, jaką cenę przyjdzie jej za to zapłacić. Najbardziej brutalna prawda to ta o nas 

samych.  

 

 4. Outliersi / Kimberly McCreight ; przełożył Piotr Kaliński.- Warszawa : 

Wydawnictwo Czarna Owca, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nastolatki , Poszukiwania zaginionych , Teorie spiskowe , 

Maine (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2021-05 

 

 

Wylie nie rozmawiała z Cassie od ich ostatniej kłótni ponad tydzień temu. Ale to nieistotne. Cassie ma 

problemy, więc Wylie postanawia uratować swoją najlepszą przyjaciółkę przed nią samą. Ale tym razem jest 

inaczej. Zamiast powiedzieć Wylie, gdzie jest, Cassie wysyła tajemniczo brzmiące wskazówki. W dodatku nie 

prosi jej, żeby przyjechała sama, tylko wysyła do niej Jaspera. Wylie nie ufa chłopakowi, który sprowadził jej 

przyjaciółkę na złą drogę, ale nie ma wyboru - musi z nim jechać.  Odnalezienie Cassie bardzo szybko przeradza 

się z trudnego zadania w niebezpieczną misję. Im dalej jadą na północ, w głąb gęstych lasów Maine, tym silniej 

odzywa się w Wylie przeczucie, że coś jest bardzo nie tak. Czego Cassie im nie mówi? I czy odnalezienie jej nie 

będzie dopiero początkiem czegoś znacznie gorszego?  
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Literatura popularnonaukowa 
 

 

 

 

 1. Beata : gorąca krew / Beata Kozidrak.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 

copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kozidrak, Beata (1960- ) , Bajm (zespół muzyczny) , Muzyka 

rozrywkowa , Piosenkarze polscy , Polska , Autobiografia 

Sygnatura:  WG-78.071A/Z-Kozidrak B.  

Nowości:  2021-05 

 

 

Ekspresyjna wokalistka, liderka Bajmu, autorka tekstów kultowych piosenek, gwiazda. Taką znamy ją wszyscy. 

Teraz Beata Kozidrak odsłania zupełnie nową twarz – pisarki, autorki autobiograficznej książki „Beata. Gorąca 

krew”. To opowieść dziewczyny z lubelskiej starówki, która poznaje mroczne strony życia, ale dzięki 

determinacji, wsparciu najbliższych i przekonaniu, że spotka ją coś niezwykłego, niemal z dnia na dzień zostaje 

gwiazdą. „Gorąca krew” opowiada o barwnych epizodach kariery Beaty, zdradza kulisy narodzin największych 

przebojów – od „Piechotą do lata”, przez „Białą armię” po „Upiłam się tobą” - i ich ukryte znaczenia. Pozwala 

nam także podróżować z Beatą po świecie – od Wietnamu, przez Stany Zjednoczone po Związek Radziecki - ale 

też przyjrzeć się codziennemu życiu gwiazdy. To również książka o przemianie: dziewczyny w męskim świecie 

w liderkę rockowej grupy, pełnej kompleksów nastolatki w pewną siebie kobietę, córki w matkę, nieśmiałej 

nastoletniej poetki w autorkę przebojów, które zna cała Polska. Ale Beata odważnie odsłania też prywatne życie 

- pod nieustanną obserwacją paparazzich i plotkarskich mediów, pod presją sukcesu. Pewien kluczowy                        

i brawurowo opisany dzień z życia Beaty jest klamrą jej opowieści. To dzień jej rozwodu. Beata, jakiej nie 

znacie, w ramach prezentu urodzinowego, oddaje autobiografię w ręce fanów.  

 

 

 2. Czuła przewodniczka : kobieca droga do siebie / Natalia de Barbaro.- Warszawa 

: Wydawnictwo Agora, 2021. 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobiecość , Kobieta , Samorealizacja , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923  

Nowości:  2021-05 
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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.  

 

 

 3. Dieta 7 hormonów : ulecz swój metabolizm i schudnij w 3 tygodnie / Sara 

Gottfried ; tłumaczenie Małgorzata Bortnowska, Monika Wolak.- Kraków : Znak 

Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dieta odchudzająca , Hormony , Kobieta , Metabolizm , 

Zdrowy styl życia , Poradnik 

Sygnatura:  WG-612 

Nowości:  2021-05 

 

BESTSELLER „NEW YORK TIMESA” PRZEŁOM W KOBIECEJ DIETETYCE HORMONALNEJ Nie 

możesz schudnąć, choć masz wrażenie, że próbowałaś już wszystkiego? Stosowałaś każdy możliwy detoks, lecz 

twoja waga ani drgnie? Możesz to zmienić w bardzo prosty sposób – a przy okazji raz na zawsze pożegnać się              

z restrykcyjnymi dietami. Dieta 7 hormonów jest banalnie prosta: eliminując w trzydniowych cyklach 

poszczególne typy żywności oddziałujące na każdy z 7 hormonów kluczowych dla metabolizmu kobiety, 

zrzucisz do 7 kilogramów w 3 tygodnie. Kolejna dobra wiadomość: na diecie nie trzeba być cały czas. 

Wystarczy, że odzyskasz równowagę hormonalną, aby naturalnie zrzucić zbędne kilogramy. Po zakończeniu 3-

tygodniowego resetu hormonalnego, wyposażona w wiedzę o potrzebach swojego organizmu, będziesz w stanie 

samodzielnie zadbać o swoje zdrowie i utrzymać smukłą sylwetkę. ULECZ SWÓJ METABOLIZM I CIESZ SIĘ 

ZDROWĄ WAGĄ!  

 

 

 4. Droga Kasiu, jak żyć lepiej? / Katarzyna Miller.- Kraków : Wydawnictwo 

Literackie, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Praca , Przyjaźń , Rodzina , Relacje międzyludzkie , 

Samorealizacja , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2021-05 

 

 

Katarzyna Miller, najsłynniejsza polska psycholog, zawsze uśmiechnięta, pogodna i szczera aż do bólu, 

odpowiada na listy kobiet i mężczyzn, którzy szukają u niej pomocy i rady w najróżniejszych sytuacjach 

życiowych. Pytają o związki, miłość, samotność, relacje z samym sobą. Proszą o wskazówki w momentach 

trudnych, wyjątkowych, czasem po prostu chcą się komuś wygadać. Ufają autorce, bo nigdy nie owija                 

w bawełnę. Potrafi zganić, doradzić, powiedzieć, że coś jest ślepą uliczką. Pisze prostym, żywym, autentycznym 

językiem. To książka, nad którą się zamyślimy, nieraz roześmiejemy i nierzadko też wzruszymy. Potrzebna 

każdemu i każdej z nas. A zamykając ją, będziemy trochę lepsi dla samych siebie.  
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5. Gdzie w Polsce na weekend : przewodnik po niezwykłych i nieznanych miejscach 

w każdym z 16 województw / Katarzyna Węgrzyn.- Warszawa : Wydawnictwo Znak 

- Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Atrakcje turystyczne , Polska , Przewodnik turystyczny , 

Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-913(438) 

Nowości:  2021-05 

 

Fascynuje mnie Polska Od lat robiłam mnóstwo notatek na temat różnych ciekawych miejsc w Polsce, które 

chciałabym odwiedzić i które pokazywałam na swoim blogu i Instagramie. To zarówno parki rozrywki, znane 

zamki i wielkie aglomeracje, jak i jaskinie, lochy, piękne formacje skalne czy małe miasteczka. Chciałabym 

zarazić Was podróżowaniem po Polsce i poznawaniem jej zakątków - równie pięknych, niezwykłych                             

i zaskakujących jak cuda natury i architektury, które jeździmy podziwiać do innych krajów. Ta książka zawiera 

pomysły i ciekawostki dotyczące atrakcji w każdym województwie w Polsce. Dzięki poglądowym mapom 

pogrupowane i opracowane są tak, by przypadkiem nie przegapić wartych zobaczenia, a leżących koło siebie 

miejsc. Informacje o tym, gdzie można przyjechać z psem albo które trasy da się przejść z wózkiem dziecięcym, 

pozwolą idealnie dopasować cel podróży do oczekiwań oraz oszczędzić rozczarowań i frustracji. Nawet jeśli 

zdecydujecie się ruszyć na weekend w drugą część Polski dopiero w piątek rano, zupełnie nie znając okolic,                 

w które się wybieracie, ta książka pomoże Wam odpowiednio zaplanować wyjazd. I na pewno nie pozwoli Wam 

się nudzić! Mam nadzieję, że dzięki temu, co tu znajdziecie, wybierzecie się w podróż po naszym kraju, z której 

wrócicie odmienieni.  

 

 

 6. Geniusz i obsesja : wewnętrzny świat Marii Curie / Barbara Goldsmith ; przeł. z 

ang. Jarosław Szmołda.- Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie ; Poznań : Publicat, 

cop. 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Skłodowska-Curie, Maria (1867-1934) , Chemicy - Francja - 

19-20 w , Chemicy - Polska - 19-20 w , Fizycy - Francja - 19-20 w , Fizycy - Polska - 

19-20 w , Biografie 

Sygnatura:  WG-53 

Nowości:  2021-05 

 

W tej fascynującej biografii pasja i naukowa dociekliwość, triumf sukces przeplatają się z odrzuceniem                          

i dyskryminacją, których Maria Skłodowska-Curie doświadczała zarówno jako kobieta naukowiec, jak                           

i imigrantka z Polski. Barbara Goldsmith opisuje zdumiewającą karierę naukową oraz tworzy wnikliwy portret 

psychologiczny polskiej noblistki. Czytelnik poznaje Marię jako kochaną żonę, przyjaciółkę i współ-

pracowniczkę Piotra Curie, a po jego śmierci ofiarę skandalu obyczajowego wywołanego romansem z Paulem 

Langevinem.  

7. Hardcorowi bibliotekarze z Timbuku : historia ludzi, którzy przechytrzyli 

terrorystów z Al-Kaidy / Joshua Hammer ; przeł. Dariusz Żukowski.- Warszawa : 

Wydawnictwo Agora, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ḥaydara, Abd al-Qādir , Al-Kaida , Bibliotekarze , Islamizm , 

Rekopisy , Terroryzm , Timbuktu (Mali) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-323.27/.28 

Nowości:  2021-05 
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Prawdziwa opowieść o zwycięstwie miłości do literatury nad szaleństwem Al–Kaidy. W tej historii jest Bono                

z U2. Przylatuje do pustynnego Timbuktu prywatnym samolotem, wygłasza parę banałów o muzyce silniejszej 

niż wojna, a potem ulatnia się w towarzystwie obstawy. Cztery dni później do miasta wjeżdża Al-Kaida                       

i zaczyna obcinać ludziom ręce. Jest tu również średniowieczny poradnik dla mężczyzn na temat spółkowania              

z żonami i zestaw koranicznych modlitw o mocniejszy orgazm. Przede wszystkim jednak jest 377 tysięcy 

bezcennych manuskryptów, które zostały zgromadzone w maleńkim Timbuktu. Dorobek cywilizacji, która była 

otwarta i tolerancyjna, gdy w świecie Zachodu wolnomyśliciele wciąż byli paleni na stosach.  

 

 

 8. Karajan : biografia / Franz Endler ; tłumaczenie Bogdan Dowlasz.- Warszawa : 

Wydawnictwo Felberg SJA, 1999. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Karajan, Herbert von (1908-1989) , Dyrygenci austriaccy , 

Biografia 

Sygnatura:  WG-78.071A/Z-Karajan H. 

Nowości:  2021-05 

 

 

Herbert von Karajan był - po Toscaninim i Furtwänglerze - wybitną osobowością wśród dyrygentów XX wieku. 

Zawdzięczamy mu nie tylko wielkie przedstawienia operowe i niezapomniane koncerty. To on na dziesięciolecia 

zdominował Orkiestrę Filharmonii Berlińskiej, festiwal w Salzburgu, wiedeńską Staatsoper; stworzył salzburski 

festiwal wielkanocny; nagrał na płyty najobszerniejszy dotąd repertuar; stał się też forpocztą prawie wszystkich 

dokonań związanych z technicznym rozwojem płyty gramofonowej i kompaktowej oraz stereofonicznego 

przekazu dźwięku w telewizji. Życie Karajana rozpoczęło się w czasach monarchii habsburskiej. Powodzenie 

osiągnął on w wielkoniemieckiej Rzeszy. Swą pozycję "generalnego dyrektora muzycznego Europy" ugruntował 

w połowie XX wieku. Jego działaniom towarzyszyły zarówno podziw i triumfy, jak również kryzysy i skandale. 

Fakt wstąpienia w szeregi NSDAP - powszechnie komentowany jako "torowanie sobie drogi do kariery" - ciążył 

mu przez całe życie. Wiedeński krytyk muzyczny i pisarz Franz Endler, jeden z nielicznych stałych partnerów                

w rozmowach z maestrem, przedstawia niniejszym pierwszy pełny opis życia wielkiego dyrygenta. Aż do 

śmierci Karajan powierzał mu informacje o faktach i poglądach - także na temat pogorszenia swych stosunków             

z Orkiestrą Filharmonii Berlińskiej - w jasno wyrażonym celu spisania ich dla potomności. Jako sensację, za 

zgodą maestra, włączono do niniejszej biografii dwa skończone rozdziały dawno już obmyślonej, jednak nigdy 

niezrealizowanej książki Karajana. Niepublikowane dotąd fotografie ukazują, także w sferze prywatności, 

człowieka, którego świat uznawał w sprawach muzyki za maga, a który powszechnie uchodził za osobę 

nieśmiałą i trudną w kontaktach. Suplement niniejszej biografii zawiera pierwszą kompletną dyskografię oraz 

spis wszystkich utrwalonych na płytach kompaktowych, kasetach wideo, filmach i płytach laserowych 

przedstawień i wykonań Herberta von Karajana.  

9. Kodeks pracy 2021 z komentarzem / [autorzy: Zespół Prawa Pracy Kancelarii 

Sołtysiński Kawecki Szlęzak - Agnieszka Fedor, Agata Miętek, Karolina Kanclerz, 

Roch Pałubicki, Filip Sodulski, Katarzyna Pikiewicz, Magdalena Piechowicz, 

Magdalena Krupska ; redaktor prowadząca Joanna Kalinowska].- Stan prawny: 17 

marca 2021 r.- Warszawa : Gremi Media, [2021]. 

(Poradnik Prawny) 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawo pracy , Polska , Akty prawne , Komentarz do ustawy , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-349.2 

Nowości:  2021-05 
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Nowe przepisy w 2020 i 2021 r. ; Jakie zmiany przyniosły regulacje związane z Covid-19? ; Inne zmiany 

wprowadzone tarczą antykryzysową ; Nowości w kodeksie pracy ; Wzrost płacy minimalnej ; Przesunięcie 

terminów wdrożenia PPK ; Zmiany w delegowaniu pracowników ; Wojewódzkie urzędy pracy skontrolują 

przyznane dofinansowania do wynagrodzeń pracowników ; Rejestr umów o dzieło ; Najważniejsze orzeczenia 

Sądu Najwyższego z 2020 r. ; Stanowiska UODO dotyczące prawa pracy ; Plan działania Państwowej Inspekcji 

Pracy na 2021 r. ; Brexit a zatrudnienie obywateli Wielkiej Brytanii ; Kodeks pracy - tekst jednolity (ustawa) ;  

W tym roku jeden dzień pracy mniej niż w 2020 r. ; Jakie są skutki podwyżki wynagrodzeń za pracę w 2021 r. ; 

Współczynnik ekwiwalentowy w 2021 r. wynosi 21. 

 

 

10. Kresowa Atlantyda : historia i mitologia miast kresowych. T. 16, Bolechów, 

Świerz, Chocin, Wełdzirz / Stanisław Sławomir Nicieja.- Opole : Wydawnictwo 

Uniwersytetu Opolskiego : Wydawnictwo MS, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bolechów (Ukraina, obw. iwanofrankiwski) , Chocin (Kałusz 

; część miasta) , Świrz (Ukraina, obw. lwowski, rej. przemyślański) , Wełdzirz 

(Ukraina, obw. iwanofrankiwski, rej. doliński) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Kresy 

Nowości:  2021-05 

 

XVI tom Kresowej Atlantydy, przedstawia historię czterech niedużych miejscowości: Bolechowa – miasta 

leśników, tartaków i drwali: Świrza – gdzie była rezydencja rodowa znanych polskich rodów Krzeczunowiczów   

i Komorowskich; oraz Wełdzirza i Chocina – dziś zapomnianych, a niegdyś tętniących życiem. To stamtąd 

wywodzą się m.in. Bolesław Wieniawa-Długoszowski – pierwszy ułan Rzeczypospolitej, kolorowy ptak epoki                 

i tragiczny samobójca; Mieczysław Kozar-Słobódzki – twórca legendarnych pieśni legionowych, m.in. 

„Rozkwitały pąki białych róż”; Irena Komorowska – malarka, żona dowódcy Armii Krajowej; Marcella 

Sembrich-Kochańska – największa polska diwa operowa, gwiazda Metropolitan Opera; i Kazimiera Alberti – 

pisarka, przyjaciółka Witkacego. To o nich i o dziesiątkach innych osób prof. Stanisław Nicieja snuje barwną 

opowieść, ozdobioną unikatowymi fotografiami. Ukazuje też, jak polscy leśnicy bronili pięknych lasów 

bezlitośnie eksploatowanych przez austriackich zaborców. Całość dopełnia ponad 200 unikatowych zdjęć                      

i indeks liczący ok. 1000 nazwisk.  

 

 

 11. Kresowe rezydencje : zamki, pałace i dwory na dawnych ziemiach wschodnich 

II RP. T. 2, Województwo nowogródzkie / Grzegorz Rąkowski.- Warszawa : 

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu, 2021. 

(Dopalanie Kresów ; t. 7) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Architektura polska , Dwory , Zamki i pałace , Kresy 

wschodnie Rzeczypospolitej , Województwo nowogródzkie (1921-1939) , 

Opracowanie , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-728.8(438) 

Nowości:  2021-05 
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W II tomie Kresowych rezydencji opisano ponad 120 miejscowości z zespołami rezydencjalnymi położnych na 

terenie przedwojennego województwa nowogródzkiego. Jest to zaledwie około 10 procent ogólnej liczby siedzib 

ziemiańskich znajdujących w tym województwie przed 1939 r. Większość z nich przestała istnieć podczas XX-

wiecznych zawieruch dziejowych, ale te ocalałe i pozostałości tych zniszczonych, stanowią cenne pamiątki po 

ich dawniejszych właścicielach i pomniki dramatycznych dziejów tej ziemi. Współczesnemu Polakowi 

Nowogródczyzna kojarzy się głównie z urodzonym tu naszym wieszczem - Adamem Mickiewiczem. 

Kanoniczny obraz "nowogrodzkiej strony" tworzą wyjęte z jego dzieł opisy soplicowa i zamku "na barkach 

nowogródzkiej góry". Wspaniałym dopełnieniem tych klasycznych tekstów są zdjęcia mistrza fotografii Jana 

Bułhaka - także todowitego nowogródczanina. Nie ma również świadomego rodak, który nie słyszałby                   

o położonym na Nowogródczyźnie Nieświeżu -  wielkim zespole rezydencjonalnym stanowiącym przez kilka 

stuleci główną siedzibę Radziwiłłów - najpotężniejszego rodu magnackiego w dzijejach Rzeczypospolitej.  

 

 

 12. Międzymorze : podróże przez prawdziwą i wyobrażoną Europę Środkową / 

Ziemowit Szczerek.- Warszawa : Wydawnictwo Agora ; Wołowiec : Wydawnictwo 

Czarne, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Europa Środkowo-Wschodnia , Relacja z podróży 

Sygnatura:  WG-913(4) 

Nowości:  2021-05 

 

 

Ziemowit Szczerek rusza na wyprawę po krainie wetkniętej między Niemcy, Rosję a Turcję, między trzy morza: 

od Petersburga po Stambuł i od Donbasu po Rugię. Autor zabiera nas w intrygującą podróż po pograniczach 

dawnych imperiów i religijnych wpływów, czujnie wypatrując, czy „międzymorskie” państwa i ich obywatele są 

faktycznie połączeni nierozerwalną siecią podobieństw i zażyłości. Dygresje o architekturze. Rozmowy na 

ulicach, dworcach i w barach. Setki przejechanych kilometrów. To wszystko składa się na fascynującą opowieść 

i złożony obraz rozhuśtanej gwałtownymi przemianami współczesnej Europy, która próbuje na nowo 

zdefiniować swoje korzenie.  

 

 

 13. Miron, Ilia, Kornel : opowieść biograficzna o Kornelu Filipowiczu / Justyna 

Sobolewska.- Warszawa : Wydawnictwo Iskry, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Filipowicz, Kornel (1913-1990) , Literatura polska , Pisarze 

polscy , Biografia 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091)A/Z-Filipowicz K.  

Nowości:  2021-05 

 

 

„Przecież Filipowicz nie miał biografii” – usłyszałam kiedyś. – „Pisał, łowił ryby i był outsiderem. Co w tym 

ciekawego?” Kiedy przyjrzymy się jego życiu, okaże się jednak, że podobnie jak w jego opowiadaniach 

pozornienieefektowna szarość mieni się kolorami. Jako pisarz był doceniany, ale jednakciągle pozostawał na 

uboczu: twórca krakowski, partner „naszej noblistki” Wisławy Szymborskiej. A tymczasem to był autor 

pierwszorzędny i – jak mawiał Jerzy Pilch – rasowy, mistrz krótkiej formy, do którego się pielgrzy-

mowało.Opowieść o jego życiu toczy się w głównym nurcie polskiej historii, pokazujezaangażowanie i wybory 

lewicowej inteligencji. Poprzez życie Filipowicza możnazobaczyć całą epokę. 
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14. Najem w czasie pandemii / [autorzy Mateusz Bednarski i inni ; redaktor 

prowadząca Teresa Siudem].- Stan prawny na kwiecień 2021 roku.- Warszawa : 

Gremi, [2021]. 

(Poradnik Prenumeratora) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  COVID-19 , Najem , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-347 

Nowości:  2021-05 

 

I. Dotychczasowe rozwiązania prawne mające wpływ na wykonywanie umów najmu w epidemii ; II. Szczególne 

regulacje dotyczące umów najmu, wprowadzone w związku z epidemią Covid-19 ; III. Skutki otwarcia 

postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego dla umów najmu ; IV. Wpływ pandemii na najem lokali 

mieszkalnych ; V. Organizacja pracy w przestrzeni biurowej w nowych warunkach sanitarnych ; VI. Covid-19              

a dane osobowe pracowników i gości ; VII. Narzędzia podatkowe tarcz antykryzysowych, wspierające 

zwalczanie pandemii koronawirusa dla branży nieruchomościowej ; Teksty aktów prawnych. 

 

 

 15. Oszust / Javier Cercas ; przełożyła Ewa Zaleska.- Warszawa : Oficyna Literacka 

Noir sur Blanc, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Marco, Enric (1921- ) , II wojna światowa (1939-1945) , 

Oszuści , Więźniowie obozów , Hiszpania , Biografia 

Sygnatura:  WG-94(100)"1939/1945"::341.322.5 

Nowości:  2021-05 

 

 

Bohater książki Enric Marco Batlle żyje do dziś w Barcelonie, ma ponad dziewięćdziesiąt lat. Przez całe życie 

świadomie i konsekwentnie wymyślał samego siebie: budował swoją fikcyjną tożsamość niezłomnego 

opozycjonisty wobec Franco, a potem więźnia hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Flossenbürgu. 

Wygłosił setki wykładów, udzielił dziesiątków wywiadów, otrzymał ważne odznaczenie, a nawet wzruszył do 

łez hiszpańskich parlamentarzystów, którzy zebrali się, aby po raz pierwszy oddać hołd rodakom deportowanym 

przez III Rzeszę. Skutecznie okłamywał Hiszpanię aż do chwili, gdy w 2005 roku został zdemaskowany przez 

historyka Benita Bermejo. Cercas, przechodząc płynnie od relacji dokumentalnej do zapisu kolejnych etapów 

pracy nad książką i od wywiadu ze swoim bohaterem do eseju politycznego, stara się dociec przyczyn jego 

kłamstw, nie chcąc jednak go ani bronić, ani oskarżać. Pisząc o Marcu, tworzy porywający tekst o ostatnich 

osiemdziesięciu latach historii swego kraju i pełną pasji polemikę z rozumieniem pamięci historycznej. Czerpie 

również z najbardziej skrywanej części ludzkiego charakteru: skłonności do oszukiwania samego siebie, 

konformizmu, zakłamania i niepohamowanego pragnienia akceptacji.  
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 16. 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:  2021-05 

 

 

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 

Krzeptowskich. 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.  

 

 

 17. Po godzinach : na prywatnej sofie psychologa / Joanna Hałaj, Monika Marchel.- 

Rzeszów : Tradycja, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hałaj, Joanna Barbara , Marchel, Monika , Bliskie związki 

międzyludzkie , Psycholodzy , Psychoterapeuci , Psychoterapia , Polska , Wywiad 

rzeka 

Sygnatura:  WG-316 

Nowości:  2021-05 

 

"To książka, z którą możesz samotnie usiąść przy kawie, podsunąć ją przyjaciółce, kumplowi, mężowi, żonie-              

a nawet kochankowy czy kochance. Choć pozornie jest to opowieść o związkach, ich terapii, współ-

odpowiedzialności za szczęście własne oraz partnera- tak naprawdę to także historia o tym, jak kochać siebie- 

oraz jak dzielić tę miłość z innymi, niezależnie od tego kim i z kim jesteśmy.(...) Jak zauważają autorki i z czym 

w pełni się zgadzam- każdy może odnaleźć tu cząstkę siebie- niezależnie od wieku, płci czy życiowych 

doświadczeń, są to bowiem rozważania niezwykle uniwersalne, choć kanwę dla nich stanowią autentyczne 

historie indywidualnych pacjentów. Ja także odnalazłam tu "swoją" historię, a jej przedstawienie z punktu 

widzenia wytrawnego psychologa i terapeuty udzieliło mi odpowiedzi na kilka nękających mnie pytań                           

i dostarczyło wiele satysfakcji. Dziękuję!" Barbara Kleczyńska, dziennikarka  
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 18. Proszę bardzo / Anda Rottenberg.- Wydanie 1. w tej edycji, rozszerzone.- 

Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rottenberg, Anda (1944- ) , Historycy sztuki , Polska , 

Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-7 

Nowości:  2021-05 

 

 

Anda Rottenberg rekonstruuje dzieje własnej rodziny, niejednorodnej pod względem etnicznym i wyznaniowym. 

Babka ze strony ojca jako ortodoksyjna Żydówka nosiła perukę i przestrzegała restrykcyjnych zasad koszerności. 

Krewni po kądzieli byli pochodzenia rosyjskiego, a wszelkie uroczystości obchodzili w obrządku prawo-

sławnym. Dlatego też autorka swoich korzeni szuka m.in. na nowosądeckim kirkucie i w Nowosybirsku. 

Rodzinnymi opowieściami oswaja nieobecnych. Niczego nie retuszuje. Nie przemilcza i tego, że wujek był 

pionierem i komsomolcem. Wspomina o skandalu obyczajowym, jaki wybuchł tuż po ślubie jednej z ciotek. 

Opowiada przy tym niezwykłą historię łagrową o znajomości swoich przyszłych rodziców. Z fragmentarycznych 

relacji, z dokumentów urzędowych usiłuje wydobyć informacje o konkretnych osobach, które zginęły w obozach 

koncentracyjnych i gułagach. Anda Rottenberg nie zapomina również o żywych. Krewnych odnajduje zarówno 

w Rosji, jak w Szwajcarii i Kanadzie. Poszukiwania korzeni Anda Rottenberg przeplata z wątkiem dramatycznej 

historii zaginionego syna, o czym opowiada odważnie i szczerze. To książka o trudnych relacjach, miłości, 

cierpieniu, poszukiwaniu tożsamości, oczekiwaniu, stracie, śmierci i pogodzeniu z losem. O upadkach i o podno-

szeniu się.  

 

 

 19. Pytania, które się nie kończą / Maja Komorowska, Tadeusz Sobolewski.- 

Warszawa : Mazowiecki Instytut Kultury : Czuły Barbarzyńca Press, copyright 

2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komorowska, Maja (1937- ) , Aktorzy polscy , Film polski , 

Teatr polski , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-791.071A/Z-Komorowska M. 

Nowości:  2021-05 

 

Rozmowy Tadeusza Sobolewskiego z Mają Komorowską to rodzaj medytacji nad istotą gry, istotą teatru, nad 

życiem. Maja Komorowska ma niezwykłą zdolność dotykania ciemnych stron życia i prześwietlania ich 

wewnętrzną jasnością. Skąd ją czerpie? Z własnej natury? Z rodzinnego domu? Z teatru Jerzego Grotowskiego, 

Krystiana Lupy? Czasem trzeba maski, żeby zobaczyć prawdziwą twarz. Trzeba absurdu, żeby zobaczyć dobro             

i sens. Winnie w "Szczęśliwych dniach" Becketta, Sarah Bernhardt w "Mimo wszystko" Murrella - w tych 

rolach, o których mowa jest w książce, możemy jeszcze Maję Komorowską zobaczyć.  

 

 20. Sposób na (cholernie) #szczęśliwe życie / Małgorzata Chmielewska ; 

rozmawiają Błażej Strzelczyk, Piotr Żyłka.- Dodruk.- Kraków : Wydawnictwo 

WAM, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chmielewska, Małgorzata (1951- ) , Wspólnota Chleb Życia 

, Duchowość katolicka , Katolicyzm , Zakony żeńskie , Polska , Wywiad 

dziennikarski 
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Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2021-05 

 

Niepokorna zakonnica w rozmowie szczerej do bólu. O siostrze Małgorzacie Chmielewskiej mówi się, że to 

zadziorna kobieta z charakterem. Już w wieku 10 lat została "ekskomunikowana" - z lekcji religii, bo zadawała 

za dużo pytań. Mieszka z biedakami, wychowuje niepełnosprawnego syna, codziennie mierzy się z prawdziwymi 

dramatami. Mawia, że na miłość nie da się zrobić biznesplanu, że miłość powinna być nieco stuknięta, bo inaczej 

jest nudno. Od lat burzy stereotypy i podbija serca Polaków swoją szczerością.  W rozmowie z Piotrem Żyłką 

(współautorem książki z ks. Kaczkowskim Życie na pełnej petardzie) i Błażejem Strzelczykiem (dziennikarzem 

"Tygodnika Powszechnego") mówi prosto i zaskakująco o tym, co jest w życiu najważniejsze i skąd brać siłę do 

działania, gdy wszystko się wali.  

 

 

 21. Tropem przyrodniczych osobliwości : podróże po Polsce / Wiesława Regel.- 

Rzeszów : Wydawnictwo Bila, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osobliwości , Przyroda , Turystyka przyrodnicza , Polska , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-913(438)  

Nowości:  2021-05 

 

 

 

Co natura i podróże wnoszą w nasze życie? ; W poszukiwaniu skamieniałych drzew ; Szlak Szumów, czyli leśne 

wodospady i magia wody ; Jamna - niezwykłe uroczysko i jego okolice ; Arboreta, czyli drzewa, drzewa, 

drzewa... ; Polskie Stonehenge ; Polskie pustynie ; Geopark Łuk Mużakowa w Łęknicy ; Parki miniatur w Polsce 

; Szlakiem polskich wygasłych wulkanów ; Wyspy polskie ; Niezwykłe miejsca w naszym kraju, które trzeba 

poznać ; Zalipie ; Szczebrzeszyn ; Bagna i wrzosowiska w Przemkowskim Parku Krajobrazowym ; Szwajcaria 

Suwalska ; Rezerwat Puszczykowskie Góry. 

 

 

 22. 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:  2021-05 

 

 

 

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 :)  
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Mapy 
 
 
 
 

 

 1. Albania : 2w1 : przewodnik i mapa / tekst Izabela Nowek ; redakcja Anna Król ; redakcja 

kartograficzna Agnieszka Adamiak ; ExpressMap.- Redaktor wydania Anna Czarnowska-

Łabędzka.- Warszawa : ExpressMap Polska, 2020. 

(Comfort! map & guide XL) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Drogi , Turystyka , Albania , Tirana (Albania) , Berat (Albania) , 

Butrini (Albania) , Mapa drogowa , Mapa turystyczna 

Sygnatura:  WG-912/K-664 

Nowości:  2021-05 

 

1. Sielska Dolina Valbony i albański fiord ; 2. Urokliwe zaułki Beratu i Gjirokastry ; 3. Tętniące życiem kurorty 

Riwiery Albańskiej ; 4. Opisy klikudziesięciu miejsc wartych odwiedzenia ; 5. Przydatne informacje: godziny 

otwarcia obiektów, ceny biletów, ważne dane teleadresowe. 

 

 

 2. Ateny : 2w1 : przewodnik i mapa / tekst Piotr Jabłoński ; redakcja Anna Król ; redakcja 

kartograficzna Ada Sokołowska ; ExpressMap Polska.- Warszawa : ExpressMap Polska, 

2020. 

(Comfort! map & guide) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka , Ateny (Grecja) , Plan miasta , Mapa turystyczna , 

Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-912/K-665 

Nowości:  2021-05 

 

1. Akropol z Partenonem, słynna Agora ; 2. Gwardziści w tradycyjnych strojach ; Grecja na talerzu: mousaka                 

i souvlaki ; 3. Opisy kilkudziesięciu miejsc ; 4. Przydatne informacje: godziny otwarcia obiektów, ceny biletów, 

transport, kuchnia, zakupy ; 5. Kalendarium imprez cyklicznych. 

 

3. Australia : road and tourist map : 1:4 250 000 / ExpressMap.- Revised 2017.- [Warszawa] 

: ExpressMap, copyright 2019. 

(Comfort! map) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Drogi , Turystyka , Australia , Mapa drogowa , Mapa turystyczna 

Sygnatura:  WG-912/K-666 

Nowości:  2021-05 
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4. Białystok : plan miasta : 1:20 000 / opracowanie kartograficzne Bogusława Karlicka ; 

redakcja Wojciech Kowalski ; ExpressMap.- Aktualizacja 2020 / redaktorzy wydania 

Patrycja Fabijańska, Katarzyna Stalęga.- Warszawa : ExpressMap Polska, 2020. 

(Comfort! map) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Białystok (woj. podlaskie) , Plan miasta 

Sygnatura:  WG-912/K-667 

Nowości:  2021-05 

 

 

 

5. Bieszczady : mapa turystyczna : 1:65 000 / opracowanie kartograficzne Krzysztof 

Radwański ; współpraca Radosław Warchoł ; redakcja Krzysztof Radwański ; ExpressMap.- 

Aktualizacja 2020 / redaktorzy wydania Eliza Bagieńska, Katarzyna Stalęga.- Warszawa : 

ExpressMap Polska, 2020. 

(Comfort! map) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka , Bieszczady (góry) , Mapa turystyczna 

Sygnatura:  WG-912/K-668 

Nowości:  2021-05 

 

 

 6. Bułgaria : 2w1 : przewodnik i mapa / tekst Malwina i Artur Flaczyńscy ; redakcja Anna 

Młynowska ; redakcja kartograficzna Aneta Rupniewska ; ExpressMap.- Warszawa : 

ExpressMap Polska, 2017. 

(Comfort! map & guide XL) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Drogi , Turystyka , Bułgaria , Burgas (Bułgaria) , Sofia (Bułgaria) , 

Warna (Bułgaria) , Mapa drogowa , Mapa turystyczna 

Sygnatura:  WG-912/K-669 

Nowości:  2021-05 

 

1. Kurorty Morza czarnego i wiekowe monastyry ; 2. Pachnaca Dolina Róż itrackie grobowce ; 3. Sałatka szopska, 

baklawam wino melnik ; 4. Opisy kilkudziesięciu niezwykłych miejsc wartych odwiedzenia ; 5. przydatne 

informacje: godziny otwarcia obiektów, ceny biletów, ważne dane teleadresowe ; 6. Mapa Bułgarii ; 7. Plany 

Sofii, Warny i Burgas. 

 

 

 7. Dolny Śląsk : Wrocław i okolice : część wschodnia : skala 1:100 000 / Euro Pilot.- 

Warszawa : Euro Pilot, [2021]. 

(Nie tylko Green Velo : mapa tras rowerowych) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka rowerowa , Wrocław (woj. dolnośląskie ; okolice) , 

Mapa turystyczna 

Sygnatura:  WG-912/K-670 

Nowości:  2021-05 
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 8. Dolny Śląsk : Wrocław i okolice : część zachodnia : skala 1:100 000 / Euro Pilot.- 

Warszawa : Euro Pilot, [2021]. 

(Nie tylko Green Velo : mapa tras rowerowych) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka rowerowa , Wrocław (woj. dolnośląskie ; okolice) , 

Mapa turystyczna 

Sygnatura:  WG-912/K-671 

Nowości:  2021-05 

 

 

 

 9. Gran Canaria : 2w1 : przewodnik i mapa / redakcja kartograficzna Marta Marczak, 

Agnieszka Adamiak ; ExpressMap.- Warszawa : ExpressMap Polska, 2020. 

(Comfort! map & guide) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka , Gran Canaria (Hiszpania ; wyspa) , Las Palmas 

(Hiszpania) , Mapa turystyczna , Przewodnik turystyczny , Plan miasta 

Sygnatura:  WG-912/K-672 

Nowości:  2021-05 

 

1. Skały wulkaniczne i egzotyczne ogrody ; 2. Plaże o złotym piasku i lokalne jedzenie ; 3. Dom Kolumba i inne 

historyczne miejsca ; 4. Opisy najciekawszych miejsc ; 5. Przydatne informacje: godziny otwarcia obiektów, ceny 

biletów, transport, kuchnia ; 6. Mapa Gran Canarii ; 7. Plany miast: Las Palmas de Gran Canaria, Maspalomas, 

Arucas, Galdar, Telde. 

 

10. Jarosław : plan miasta : skala 1:15 000 / opracowanie kartograficzne 

Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład.- Jarosław : na zlecenie Centrum Kultury i 

Promocji w Jarosławiu ; Rzeszów : Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jarosław (woj. podkarpackie) , Plan miasta 

Sygnatura:  WG-912/K-701 

Nowości:  2021-05 

 

 

 

 

11. Karpaty ukraińskie : mapa turystyczna 1:250 000 / opracowanie kartograficzne i 

redakcja Marcin Szymczak ; ExpressMap.- Aktualizacja 2019 / redaktorzy wydania Eliza 

Bagieńska, Marcin Szymczak, Monika Jaczewska.- Warszawa : ExpressMap Polska, 2019. 

(Comfort! map) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka górska , Ukraina , Czarnohora (Ukraina ; góry) , 

Gorgany (Ukraina ; góry) , Karpaty Wschodnie (góry) , Świdowiec (Ukraina ; góry) , Mapa 

turystyczna 

Sygnatura:  WG-912/K-673 

Nowości:  2021-05 
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12. Kraków : mapa kieszonkowa : 1:22 000 / opracowanie kartograficzne: Kartografika, 

Krzysztof Radwański.- Aktualizacja 2019 / redaktorzy wydania Martyna Sosnowska, 

Katarzyna Stalęga.- Warszawa : ExpressMap Polska, 2019. 

(Comfort! map) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka , Kraków (woj. małopolskie) , Plan miasta 

Sygnatura:  WG-912/K-674 

Nowości:  2021-05 

 

 

1. Plan centralnych ulic ; 2. Bogata treść turystyczna ; 3. Komunikacja miejska. 

 

 

13. Kraków : plan miasta = city map = Stadtplan : skala 1:20 000 / Wydawnictwo 

Kartograficzne "Compass".- Wydanie 12.- Kraków : Wydawnictwo Kartograficzne 

"Compass", 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka , Kraków (woj. małopolskie) , Plan miasta 

Sygnatura:  WG-912/K-675 

Nowości:  2021-05 

 

 

 

 

 14. Kudowa-Zdrój. Góry Stołowe / Wydawnictwo Turystyczne Plan.- Jelenia Góra : 

Wydawnictwo Turystyczne Plan, [2016]. 

(Galileos.pl : w dobrą stronę. Turystyczna Mapa na Twoją Kieszeń) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kudowa-Zdrój (woj. dolnośląskie) , Góry Stołowe , Mapa 

turystyczna , Plan miasta 

Sygnatura:  WG-912/K-676 

Nowości:  2021-05 

 

 

 

 15. Londyn : 2w1 : przewodnik i mapa / redakcja Urszula Augustyniak ; redakcja 

kartograficzna Michał Zielkiewicz, Wojciech Kowalski, Ada Banaszczyk.- Warszawa : 

ExpressMap Polska, 2019. 

(Comfort! map & guide) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka , Londyn (Wielka Brytania) , Plan miasta , Mapa 

turystyczna , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-912/K-677 

Nowości:  2021-05 

 

1. Opactwo Westminsterskie i palac Buckingham ; 2. Big Ben, Tower Bridge, London Eye ; 3. British Museum ; 

4. Zwiedzanie ; 5. Informacje praktyczne. 
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16. Lublin +5 : plan miasta : 1:20 000 ; Kraśnik, Lubartów, Łęczna, Puławy, Świdnik / 

opracowanie kartograficzne  Agnieszka Wędrychowska, Sebastian Borkowski, Jacek 

Majerczak ; opracowanie techniczne Małgorzata Biernat [i inni] ; Demart.- Warszawa : 

Demart, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lublin (woj. lubelskie) , Kraśnik (woj. lubelskie) , Lubartów 

(woj. lubelskie) , Łęczna (woj. lubelskie) , Puławy (woj. lubelskie) , Świdnik (woj. 

lubelskie) , Plan miasta 

Sygnatura:  WG-912/K-678 

Nowości:  2021-05 

 

17. Łódź : plan miasta : 1:21 000 / opracowanie wydania Anna Nadstawna, Piotr Wójcik ; 

opracowanie kartograficzne Robert Janaszek, Piotr Kamiński ; Demart.- Warszawa : 

Demart, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Łódź (woj. łódzkie) , Plan miasta 

Sygnatura:  WG-912/K-679 

Nowości:  2021-05 

 

 

 

 

 18. Malta : 2w1 : przewodnik i mapa / tekst Agnieszka Fundowicz-Skrzyńska ; redakcja 

Anna Król ; redakcja kartograficzna Aneta Rupniewska, Martyna Sosnowska ; 

ExpressMap.- Redaktor wydania Łukasz Własiuk.- Warszawa : ExpressMap Polska, 2020. 

(Comfort! map & guide XL) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Drogi , Turystyka , Malta , Valetta (Malta) , Gozo (Malta) , Mapa 

drogowa , Mapa turystyczna , Plan miasta 

Sygnatura:  WG-912/K-680 

Nowości:  2021-05 

 

1. Valletta i trzy Miasta: forty, kościoły, muzea ; 2. Megalityczne świątynie i ślady joannitów ; 3. Piękne, 

różnorodne zatoki i pyszne pastizzi ; 4. Opisy klikudziesięciu najatrakcyjniejszych miejsc ; 5. Przydatne 

informacje: godziny otwarcia obiektów, ceny biletów, transport, lokalna kuchnia  ; 6. Mapy Malty i Gozo ; 7. 

Plany miast : Valetty, Vittoriosy, Cospicuy, Senglei. 

 

19. Małopolska : Kraków i okolice : część wschodnia : skala 1:100 000 / Euro Pilot.- 

Warszawa : Euro Pilot, [2021]. 

(Nie tylko Green Velo : mapa tras rowerowych) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka rowerowa , Kraków (woj. małopolskie ; okolice) , 

Mapa turystyczna 

Sygnatura:  WG-912/K-681 

Nowości:  2021-05 
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20. Małopolska : Kraków i okolice : część zachodnia : skala 1:100 000 / Euro Pilot.- 

Warszawa : Euro Pilot, [2021]. 

(Nie tylko Green Velo : mapa tras rowerowych) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka rowerowa , Kraków (woj. małopolskie ; okolice) , 

Mapa turystyczna 

Sygnatura:  WG-912/K-682 

Nowości:  2021-05 

 

 

 

21. Mazowsze : Warszawa i okolice : część wschodnia : skala 1:100 000 / Euro Pilot.- 

Warszawa : Euro Pilot, [2021]. 

(Nie tylko Green Velo : mapa tras rowerowych) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka rowerowa , Warszawa (woj. mazowieckie ; okolice) , 

Mapa turystyczna 

Sygnatura:  WG-912/K-683 

Nowości:  2021-05 

 

 

 

22. Mazowsze : Warszawa i okolice : część zachodnia : skala 1:100 000 / Euro Pilot.- 

Warszawa : Euro Pilot, [2021]. 

(Nie tylko Green Velo : mapa tras rowerowych) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka rowerowa , Warszawa (woj. mazowieckie ; okolice) , 

Mapa turystyczna 

Sygnatura:  WG-912/K-684 

Nowości:  2021-05 

 

 

 

23. Pogórze Przemyskie, Pogórze Dynowskie : mapa turystyczna : skala 1:50 000 / 

opracowanie kartograficzne Mariusz Maryniak, Roman Trzmielewski, Piotr 

Banaszkiewicz.- Wydanie 4.- Kraków : Wydawnictwo "Compass", 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka piesza , Turystyka rowerowa , Pogórze Dynowskie , 

Pogórze Przemyskie , Mapa turystyczna 

Sygnatura:  WG-912/K-702 

Nowości:  2021-05 
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24. Polanica-Zdrój i okolice : plan miasta = Bad Altheide : Stadtplan : skala 1:8 000 / 

opracowanie Tomasz Wojtasik, Rafał Fronia, Daniel Jończy, Marcin Papaj ; Wydawnictwo 

Turystyczne PLAN.- Wydanie 8.- Jelenia Góra : Wydawnictwo Turystyczne PLAN, 2018. 

(Galileos.pl : w dobrą stronę. Uzdrowiska Polski) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polanica-Zdrój (woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Polanica-

Zdrój) , Polanica-Zdrój (woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Polanica-Zdrój ; okolice) , 

Mapa turystyczna , Plan miasta 

Sygnatura:  WG-912/K-685 

                         Nowości:  2021-05 

 

 

25. Pomorze : Trójmiasto i okolice : skala 1:100 000 / Euro Pilot.- Warszawa : Euro 

Pilot, [2021]. 

(Nie tylko Green Velo : mapa tras rowerowych) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka rowerowa , Gdańsk (woj. pomorskie ; okolice) , Mapa 

turystyczna 

Sygnatura:  WG-912/K-687 

Nowości:  2021-05 

 

 

 

 26. Porto : 2w1 : przewodnik i mapa / tekst Janusz Andrasz ; redakcja Anna Młynowska ; 

redakcja kartograficzna Aneta Rupniewska ; ExpressMap.- Warszawa : ExpressMap Polska, 

2018. 

(Comfort! map & guide) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka , Porto (Portugalia) , Plan miasta , Mapa turystyczna , 

Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-912/K-686 

Nowości:  2021-05 

 

 

 27. Tajlandia południowa: 2w1 : przewodnik i mapa / redakcja kartograficzna Aneta 

Rupniewska ; ExpressMap.- Warszawa : ExpressMap Polska, 2020. 

(Comfort! map & guide) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka , Tajlandia , Bangkok (Tajlandia) , Krabi (Tajlandia) , 

Mapa turystyczna , Przewodnik turystyczny , Plan miasta 

Sygnatura:  WG-912/K-688 

Nowości:  2021-05 

 

 

1. Atrakcje Bangkoku, Phuket i Krabi ; 2. Piaszczyste plaże i rajskie zatoki ; 3. Świątynie i pałace ; 4. Opisy 

najciekawszych miejsc ; 5. Przydatne informacje: godziny otwarcia obiektów, ceny biletów, ważne dane 

teleadresowe ; 6. Mapy: południowa Tajjlandia, Ko Samui, Khao Lak, Phuket ; 7. Plany : Bangkoku i Krabi. 
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28. Warszawa : 2w1 : przewodnik i mapa / tekst Urszula Augustyniak ; redakcja 

kartograficzna Aneta Rupniewska, Agnieszka Adamiak ; ExpressMap.- Warszawa : 

ExpressMap Polska, 2019. 

(Comfort! map & guide) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka , Warszawa (woj. mazowieckie) , Plan miasta , Mapa 

turystyczna , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-912/K-689 

Nowości:  2021-05 

 

1. Starówka, Centrum Nauki Kopernik i Łazienki ; 2. Lorneta i meduza w knajpach Śródmieścia i Pragi ; 3. Mecz 

na Stadionie Narodowym ; 4. Opisy klikudziesięciu miejsc wartych odwiedzenia ; 5. Przydatne informacje: 

godziny otwarcia obiektów, ceny biletów, transport, kuchnia ; 6. Kalendarium imprez cyklicznych. 

 

 

 29. Wenecja : 2w1 : przewodnik i mapa / tekst Marta Lyasota ; redakcja Anna Król ; 

redakcja kartograficzna Aneta Rupniewska, Ada Sokołowska ; ExpressMap.- Warszawa : 

ExpressMap Polska, 2019. 

(Comfort! map & guide) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka , Wenecja (Włochy) , Plan miasta , Mapa turystyczna , 

Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-912/K-690 

Nowości:  2021-05 

 

1. Zachwycająca bazylika na placu św. Marka ; 2. Canal Grande, most Rialto i gondolierzy ; 3. Karnawał i festiwal 

filmowy ; 4. Opisy klikudziesięciu miejsc wartych odwiedzenia ; 5. Przydatne informacje: godziny otwarcia 

obiektów, ceny biletów, ważne dane teleadresowe ; 6. Kalendarium imprez cyklicznych. 

 

30. Wielkopolska : Poznań i okolice : część wschodnia : skala 1:100 000 / Euro Pilot.- 

Warszawa : Euro Pilot, [2021]. 

(Nie tylko Green Velo : mapa tras rowerowych) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka rowerowa , Poznań (woj. wielkopolskie ; okolice) , 

Mapa turystyczna 

Sygnatura:  WG-912/K-691 

Nowości:  2021-05 

 

 

31. Wielkopolska : Poznań i okolice : część zachodnia : skala 1:100 000 / Euro Pilot.- 

Warszawa : Euro Pilot, [2021]. 

(Nie tylko Green Velo : mapa tras rowerowych) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka rowerowa , Poznań (woj. wielkopolskie ; okolice) , 

Mapa turystyczna 

Sygnatura:  WG-912/K-692 

Nowości:  2021-05 
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32. Województwo lubelskie : skala 1:100 000 / Euro Pilot.- Warszawa : Euro Pilot, 

[2021]. 

(Nie tylko Green Velo : mapa tras rowerowych) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka rowerowa , Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo , 

Województwo lubelskie (1999- ) , Mapa turystyczna 

Sygnatura:  WG-912/K-693 

Nowości:  2021-05 

 

 

 

33. Województwo podkarpackie : skala 1:100 000 / Euro Pilot.- Warszawa : Euro Pilot, 

[2021]. 

(Nie tylko Green Velo : mapa tras rowerowych) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka rowerowa , Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo , 

Województwo podkarpackie (1999- ) , Mapa turystyczna 

Sygnatura:  WG-912/K-694  

Nowości:  2021-05 

 

 

 

34. Województwo podlaskie : część południowa : skala 1:100 000 / Euro Pilot.- 

Warszawa : Euro Pilot, [2021]. 

(Nie tylko Green Velo : mapa tras rowerowych) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka rowerowa , Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo , 

Województwo podlaskie (1999- ) , Mapa turystyczna 

Sygnatura:  WG-912/K-695 

Nowości:  2021-05 

 

 

35. Województwo podlaskie : część północna : skala 1:100 000 / Euro Pilot.- Warszawa 

: Euro Pilot, [2021]. 

(Nie tylko Green Velo : mapa tras rowerowych) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka rowerowa , Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo , 

Województwo podlaskie (1999- ) , Mapa turystyczna 

Sygnatura:  WG-912/K-696 

Nowości:  2021-05 
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36. Województwo świętokrzyskie : skala 1:100 000 / Euro Pilot.- Warszawa : Euro Pilot, 

[2021]. 

(Nie tylko Green Velo : mapa tras rowerowych) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka rowerowa , Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo , 

Województwo świętokrzyskie (1999- ) , Mapa turystyczna 

Sygnatura:  WG-912/K-697 

Nowości:  2021-05 

 

 

 

37. Województwo warmińsko-mazurskie : część wschodnia : skala 1:100 000 / Euro 

Pilot.- Warszawa : Euro Pilot, [2021]. 

(Nie tylko Green Velo : mapa tras rowerowych) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka rowerowa , Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo , 

Województwo warmińsko-mazurskie (1999- ) , Mapa turystyczna 

Sygnatura:  WG-912/K-698 

Nowości:  2021-05 

 

 

 

38. Województwo warmińsko-mazurskie : część zachodnia : skala 1:100 000 / Euro 

Pilot.- Warszawa : Euro Pilot, [2021]. 

(Nie tylko Green Velo : mapa tras rowerowych) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka rowerowa , Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo , 

Województwo warmińsko-mazurskie (1999- ) , Mapa turystyczna 

Sygnatura:  WG-912/K-699 

Nowości:  2021-05 

 

 

 

39. Wrocław : plan miasta : 1:20 000 / opracowanie kartograficzne Mirosław Brzeziński, 

Mirosław Sikorski ; opracowanie wydania Anna Nadstawna ; Demart.- Warszawa : 

Demart, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wrocław (woj. dolnośląskie) , Plan miasta 

Sygnatura:  WG-912/K-700 

Nowości:  2021-05 

 

 
  

 


