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 1. 11 września 2001 : dzień, w którym runął świat  / Baptiste Bouthier ; 

[ilustracje:] Héloïse Chochois ; [tłumaczenie: Wojciech Birek].- Katowice : 

Nonstopcomics, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone (2001) , Kobieta 

, Nastolatki , Polityka , Terroryzm , Wpływ (politologia) , Komiks 

Sygnatura:  WG-82-91 

Nowości:  2021-10 

 

11 września 2001 roku. Francuska nastolatka na bieżąco śledzi przekazy medialne z zaatakowanego przez 

terrorystów Nowego Yorku. Wraz z nią walące się wieże World Trade Center ogląda cały świat. Subiektywna 

narracja płynnie splata się z obiektywną prezentacją sekwencji zdarzeń i analizą długofalowych skutków 

tragicznego wydarzenia, które przez historyków uznawane jest dziś za faktyczny początek XXI wieku.  

 

 

 2. Anna / Pseudonim Grek.- Brzezia Łąka : Wydawnictwo Poligraf, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komunizm , Wojsko , Etiopia , Polska , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-10 
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Lata 80., Etiopia, baza polskich wojsk prowadzących akcję humanitarną. Dramatyczne wydarzenia połączą kilku 

żołnierzy, którzy muszą się na nowo odnaleźć po powrocie do komunistycznej Polski. Tylko oni znają prawdę, 

której za wszelką cenę próbuje się dowiedzieć dowództwo armii. Jak sobie poradzą w obliczu intryg i zaku-

lisowych działań? "Anna" pokazuje sieć powiązań wojskowo-policyjno-kościelnych w Polsce u schyłku 

komunizmu. W tę sieć zostaje wplątany młody sierżant Bartek Miśtal. Czy uda mu się z niej wyplątać? Czego po 

drodze się dowie i o czyje życie będzie musiał zawalczyć, nie bacząc na swoje bezpieczeństwo? Kto okaże się 

przyjacielem, a kto wrogiem w tym brutalnym świecie esbeków, szpiegów i kościelnych hierarchów?  

 

 

 3. Anna : gorzki smak miodu / Wioletta Sawicka.- Warszawa : Prószyński Media, 

2021. 

(Wiek miłości, wiek nienawiści / Wioletta Sawicka ; t. 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Głód , Poświęcenie (postawa) , Sieroty wojenne , Żołnierze , 

Kresy wschodnie Rzeczypospolitej , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-10 

 

Skończyła się wojna. Anna ma prawie 13 lat. Mieszka w Tilsti z rodziną biologicznego ojca, która nadała jej imię 

Elise. Jest dobrze traktowana. Mimo prób całkowitego zniemczenia i przekonania, że matka nie żyje, 

Hoffenbergom nie udało się do końca wyprzeć z pamięci dziecka polskiej przeszłości. Zimą 1945 roku do Prus 

wchodzi Armia Czerwona. Hoffenbergowie nie zdążyli uciec. Giną. Umiera zgwałcona przez Sowietów żona 

Klausa, a rodzeństwo nie wraca z wyprawy po żywność. Anna szybko pojmuje, że w zdobytym przez wroga, 

obróconym w gruzy i głodnym mieście, w którym szerzy się terror Sowietów, przeżyje tylko ten, kto jest 

sprytniejszy. Nie dać się zabić, znaleźć bezpieczne schronienie i zdobyć cokolwiek do jedzenia - to najważniejsze 

cele zaradnej trzynastolatki. Tuż po wojnie, w sowieckich już Prusach Wschodnich ukrywały się w lasach tysiące 

niemieckich sierot. Później nazwano je "wilczymi dziećmi". W poszukiwaniu chleba, ryzykując, że zostaną 

zastrzelone przez sowieckich żołnierzy, przekradały się na Litwę, by szukać pracy u tamtejszych chłopów. Anna 

sama próbuje dotrzeć do Wilna, które pamięta z wczesnego dzieciństwa, żeby odnaleźć kogoś z polskiej rodziny 

albo ciocię Ester.  

 

 

 4. Artesan Ognia / Anita Gierak.- Warszawa : Wydawnictwo WasPos, copyright 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Księżniczki i królewny (postacie fikcyjne) , Magia , Władza , 

Wojownicy , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-10 

 

 

Świat artesanów jest przepełniony krwawymi potyczkami. Zasady są proste – kto wygrywa, ten ma władzę. Co się 

wydarzy, jeżeli ognistowłosa księżniczka jednego z czterech żywiołów postanowi porzucić swoje na pozór 

beztroskie życie? Jun zmierzy się z obcymi jak dotąd dla niej siłami, tocząc bój nie tylko o władzę, ale i o 

przetrwanie. Opanowanie mocy, którą została obdarowana dziewczyna, stanie się kluczową bronią w starciu                 

z rywalami. Jest to opowieść o miłości, władzy i dążeniu do celu. Komu zaufa księżniczka? Obcemu wojownikowi 

czy oddanemu słudze rodziny? Osadzona w magicznym świecie akcja pokazuje losy artesanów żywiołów i istot 

spoza krain Dandelionu, a historie bohaterów są splecione ze sobą w niezwykły i nieprzewidywalny sposób.  
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5. Balkon / Krystyna Lenkowska.- Augustów : Słowo i Obraz, 2021. 

(Seria Poetycka (Fundacja Słowo i Obraz) ; 3) 

Hasła przedmiotowe:  Wiersze 

Sygnatura:  WG-821.162.1-1  

Nowości:  2021-10 

 

 

 

 

 

 

 

6. Balwierz / Katarzyna Bonda.- Warszawa : Muza Warszawskie Wydawnictwo 

Literackie, 2021. 

(Hubert Meyer - Psycholog śledczy / Katarzyna Bonda) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hubert Meyer (postać fikcyjna) , Profilowanie kryminalne , 

Seryjni zabójcy , Społeczności lokalne , Narew (woj. podlaskie, pow. hajnowski, gm. 

Narew) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-10 

 

 

Z ciała martwego Tymka upuszczono krew, w pobliżu torów snajper położył trupem księdza Donata. Kto to 

zrobił? Hubert Meyer szuka odpowiedzi. Po bójce z Kołomyjskim psycholog śledczy zaszywa się w leśnej głuszy 

na Podlasiu, w chacie Domana w Narwi. Szuka spokoju, ale los nie da mu tej szansy. Okolicą wstrząsa właśnie 

seria krwawych zbrodni. W środku lasu, w kapliczce świętego Huberta – niczym złożone w ofierze – leży ciało 

kilkuletniego Tymka, syna miejscowej femme fatale. W tym samym czasie od strzału snajpera ginie ksiądz Donat 

Giza, zapalony myśliwy, prominentny członek koła łowieckiego. Potem dochodzi do kolejnych morderstw… 

Doświadczony profiler postanawia włączyć się w działania miejscowych śledczych. Zadanie nie jest łatwe, bo 

lokalna społeczność ma swoje tajemnice, mroczne sekrety, niejasne powiązania i interesy. I pilnie strzeże ich 

przed obcymi! Czy Meyerowi uda się rozwikłać zagadkę tajemniczych zbrodni? Kim jest morderca i co go łączy  

z miejscowymi notablami?  

 

 

 7. Bestiariusz nowohucki / Elżbieta Łapczyńska.- Stronie Śląskie : Biuro Literackie, 

2020. 

(Proza ; 60) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nowa Huta (Kraków ; część miasta) , Powieść obyczajowa , 

Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-09 

 

Nowa Huta, lata 50. Tu powstaje kombinat-kolos i miasto-labirynt. Wykuwa się tu także nowy człowiek produkt 

nieudany i popsuty. Wielowątkowa opowieść jest snuta właśnie przez nowych ludzi, takich jak prorok czytający             

z wielkopiecowych oparów, zjadaczka arszeniku, sobowtórka czy człowiek bez twarzy. Kiedy w ich losy wkracza 

niejaki doktor Szpigiel, wraz z nim pojawia się zamęt. Debiutancka powieść Elżbiety Łapczyńskiej odsłania świat 

dziwności, kopniętej metafizyki, ale i do bólu realnej cielesności oraz brutalności pracy.  
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 8. Bez powrotu / Lisa Gray ; z języka angielskiego przełożyła Marta Komorowska.- 

Warszawa : Słowne Mroczne, copyright 2021. 

(Jessica Shaw / Lisa Gray ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jessica Shaw (postać fikcyjna) , Gospodynie domowe , 

Malarze , Osoby zaginione , Prawnicy , Prywatni detektywi , Przemoc wobec kobiet 

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

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2021-10 

 

Bywa tak, że morderca nie czuje wyrzutów sumienia. Wtedy rachunek musi zapłacić ktoś inny. Jessica Shaw, 

porywcza, nieustraszona detektywka znana czytelnikom z doskonałych thrillerów „We mgle” i „Ukryte”, powraca 

z nowym śledztwem. Tym razem w kalifornijskiej Venice Beach. Pustynia kryje w sobie wiele tajemnic – między 

innymi prawdę o tym, co się przydarzyło Laurie Simmonds, młodej, obiecującej artystce. Jej van, pełen obrazów, 

został znaleziony przy odludnej autostradzie. Policja wykluczyła zabójstwo. Do akcji wkraczają detektywka 

Jessica Shaw i jej nowy partner Matt. Śledztwo nie będzie należało do prostych. Wygląda na to, że Laurie była 

tylko najnowszą z serii ofiar nieuchwytnego porywacza (a może jednak mordercy?). Inne potencjalne ofiary to 

Amanda, amatorka biurowych romansów, oraz Mallory, zmęczona życiem gospodyni domowa w średnim wieku. 

Tylko dlaczego bliscy i znajomi zaginionych kobiet wydają się tak mało zainteresowani ich powrotem? Jessica 

będzie musiała zmierzyć się z wykrętami, złudzeniami i pospolitymi kłamstwami, by dotrzeć do ponurej prawdy. 

A ta okaże się tyleż gorzka, co zaskakująca. Ten klimatyczny, niepokojący thriller na długo zostanie ci w pamięci. 

Lojalność może być początkiem zbrodni. A przeszłość jest wystarczającym oskarżeniem. Kluczem do rozwiązania 

zagadki okaże się człowiek, który zmienia tożsamości jak rękawiczki. Tylko on wie, co łączyło ze sprawą Deę 

Morgan, samotną matkę po przejściach, która trzydzieści lat temu rozpłynęła się bez śladu w tej okolicy. Tak samo 

jak teraz Laurie. Jessica Shaw może popsuć sprawcy szyki. Kłopot w tym, że kimkolwiek on jest, czekał na swoją 

szansę bardzo długo i… nie ma nic do stracenia.  

 

 

 9. Bez powrotu / Marta Zaborowska.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 

copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Julia Krawiec (postać fikcyjna) , Osoby zaginione , Policjanci 

, Prywatni detektywi , Rodzeństwo przyrodnie , Seryjni zabójcy , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-10 

 

Detektyw Julia Krawiec ma wreszcie okazję, by poznać się ze swoją przyrodnią siostrą Lidią. Spotykają się 

podczas rodzinnej uroczystości, kiedy to dziewczyna próbuje dać Julii do zrozumienia, że w jej życiu dzieje się 

coś niepokojącego. Nim jednak zdąży wyjaśnić sprawę, odbiera tajemniczy telefon i wybiega wzburzona ze 

spotkania. Od tej chwili ginie po niej wszelki ślad. To jednak dopiero wstęp do tragicznych wydarzeń. Już wkrótce 

Julia wraz z komisarzem Górnym, przy okazji poszukiwań Lidii, natrafiają na ślady brutalnej zbrodni, która łączy 

się z serią morderstw. Ofiary nie są przypadkowe, a zabójca typuje je według sobie tylko znanej strategii... W tym 

samym czasie pewien chłopiec prowadzi grę „Do trzech pań sztuka”. Zabawa wydaje się niewinna, jednak to tylko 

pozory. Wraz z każdym jej etapem ginie kolejna kobieta. Chłopiec nie zamierza jednak przerwać wyliczanki. Jego 

celem jest doprowadzenie swojej gry do upragnionego finału. 
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 10. Bez winy / Charlotte Link ; z języka niemieckiego przełożył Dariusz Guzik.- 

Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2021. 

 

 

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

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

Sygnatura:  WG-niem. 

Nowości:  2021-10 

 

 

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

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

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

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

pocisk pochodzi z tego samego pistoletu, z którego strzelano w pociągu. Kate Linville desperacko szuka powiązań 

między obiema ofiarami. Czas nagli, gdyż sprawca nie daje za wygraną. W końcu sama Kate wpada                             

w najgroźniejszą pułapkę swojego dotychczasowego życia.  

 

 

 11. Będziesz tego żałować / Alicja Sinicka.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece, 

2021. 

(Uwikłane / Alicja Sinicka ; t. 1) 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Strach , Osiedla zamknięte , Manipulacja 

(psychologia) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-09 

 

 

Po brutalnym ataku na jej najlepszą przyjaciółkę Iga nie czuje się już bezpiecznie w swoim mieszkaniu. Zmęczona 

ciągłym oglądaniem się za siebie i przeczuciem, że jest obserwowana, decyduje się na przeprowadzkę. Osiedle 

Marzeń kusi ją obietnicą bezpieczeństwa. Wysokie mury, nowoczesny system ochrony i zamknięta społeczność, 

która doskonale ją rozumie. Musi tylko zgodzić się na kilka zasad, które na pierwszy rzut oka wydają się dość 

ekscentryczne. Czego jednak nie robi się dla spokoju? Po kilku tygodniach zostają jej przedstawione nowe zasady. 

Bardziej... specyficzne. Jaką cenę będzie musiała zapłacić za to, aby schować się przed całym światem?  

 

 

 12. Billy Summers / Stephen King ; przełożył Tomasz Wilusz.- Warszawa : 

Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Płatni zabójcy , Strzelcy wyborowi , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-10 

 

 

 

Billy Summers jest najlepszy w swoim fachu. Eliminuje ludzi, ale tylko tych naprawdę złych. Był snajperem                   

w Iraku, więc zna się na rzeczy i zawsze strzela celnie. Tym razem przyjmuje  ostatnie zlecenie. Czas  w końcu  na 
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zasłużoną emeryturę. Niestety, coś idzie nie tak… A nawet wszystko.  

 

 

 13. Blizny przeszłości / Krystyna Mirek.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2021. 

(Filia Mroczna Strona) 

(Blizny przeszłości / Krystyna Mirek ; t. 1) 

 

 

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

Zabójstwo , Zemsta , Polska , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-10 

 

Stare zbrodnie rzucają długie cienie… Wiele lat temu w małej miejscowości Borki zamordowano komendanta 

policji, Aleksandra Sokołowskiego. Szybko złapano sprawcę, który przyznał się do winy i został skazany. 

Piętnaście lat później do miasteczka wraca córka komendanta, Maja. Gdy zginął ojciec miała siedem lat i jako 

jedyna widziała na własne oczy, co się wtedy stało. Tylko ona zna prawdę. Wiele osób w miasteczku zaczyna się 

bać i robić życiowe rozrachunki.  

 

 

14. Brzask i zmierzch / Joanna Wtulich.- Warszawa : Lira Publishing, 2021. 

(Trylogia lwowska / Joanna Wtulich ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Majątki ziemskie , Małżeństwo , Wybory 

życiowe , Tajemnica , Żołnierze , Lwów (Ukraina, obw. lwowski) , Powieść , 

Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-10 

 

 

Wydawać by się mogło, że rozpaczliwa decyzja Anny, podjęta z miłości do męża, definitywnie zniszczy 

małżeństwo Dukajskich. Tymczasem życie niesie kolejne niespodzianki. Czy Michał odwzajemni przywiązanie 

żony? Kto okaże się przyjacielem, a kto wrogiem i komu zależeć będzie na rozdzieleniu małżonków? Magiczny 

Lwów z początku XX wieku, bezkresne korytarze Twierdzy Przemyśl oraz sielsko-anielski Jabłonów staną się 

tłem dramatycznych wydarzeń. Jaką tajemnicę z przeszłości skrywa pułkownik Dukajski? Czy miłość zdoła 

pokonać rodzinne zdrady, szalejące żywioły i czającą się zewsząd śmierć? Czy i tym razem po najczarniejszym 

zmierzchu przyjdzie zwiastujący nadzieję brzask?  

 

 

 15. Chechło / Paulina Świst.- Warszawa : Wydawnictwo Akurat, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przestępczość zorganizowana , Tajemnica , Jezioro 

Chechelskie (zbiornik wodny) , Śląsk , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-09 
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Piaszczyste plaże, trawy i trzcinowiska przyciągają ludzi spragnionych wypoczynku. Oraz tych, którzy z dala od 

wielkomiejskiego gwaru prowadzą tu swoje ciemne interesy. Na przykład takich jak Luca. Inni, tacy jak Marcin            

i Paulina, woleliby pewnie zjawić się tam z własnej woli i w nieco przyjemniejszych okolicznościach. Chwilowo 

są jednak za bardzo zajęci ratowaniem własnej skóry, żeby o tym myśleć. I choć ciąg dalszy nastąpi, to nie 

wszystkim to wyjdzie na dobre i nie każdy wyjdzie z tego żywy...  

 

 

 16. Ciało / Agnieszka Krawczyk.- Poznań : Filia, 2021. 

(Filia Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ciało ludzkie , Historycy sztuki , Kraków (woj. małopolskie) 

, Wiedeń (Austria) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-10 

 

 

Czy coś łączy potworne znalezisko z wiedeńskiej plaży i ludzką skórę wyłowioną przed laty w Krakowie? Koniec 

lata. Na Gänsehäufel, plaży nad Dunajem, odpoczywają całe rodziny. Kąpiący się młodzi ludzie zauważają                      

w wodzie dziwny przedmiot. Po bliższych oględzinach okazuje się, że jest to ludzka skóra. Paulina Weber, 

historyczka sztuki na uniwersytecie w Wiedniu, interesuje się tematyką okrucieństwa w sztuce. Jej były mąż, 

policjant Max Haas, przypomina sobie sprawę sprzed 15 lat, kiedy to w Polsce wyłowiono z Wisły skórę zdjętą              

z ciała młodej dziewczyny. Wiedeńska komenda prosi o konsultacje analityka z Krakowa, Henryka Macha, 

okrzykniętego specjalistą od psychopatów. Paulina jest zafascynowana Machem, człowiekiem o niezwykłej 

inteligencji i wrażliwości na granicy neurozy. Weber niespodziewanie otrzymuje e-mail z cytatem z Baudelaire’a  

i zdjęciem wyłowionej przez policję ludzkiej nogi. A to dopiero początek makabrycznego ciągu wydarzeń. 

 

 

 17. Ciche wody / P.K. Adams ; przełożyła Alina Siewior-Kuś.- Warszawa : 

Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2021. 

(Zbrodnie na dworze Jagiellonów / P.K. Adams ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bona Sforza (królowa Polski ; 1493-1557) , Zygmunt I Stary 

(król Polski ; 1467-1548) , Jagiellonowie (dynastia) , Dwór (grupa osób) , Śledztwo i 

dochodzenie , Władcy , Zabójstwo , Kraków (woj. małopolskie) , Powieść historyczna 

, Kryminał 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-09 

 

 

Jest Boże Narodzenie 1519 roku, dwór królewski w Krakowie świętuje radosny okres. Niecałe dwa lata wcześniej 

włoska arystokratka Bona Sforza przybyła z Bari do stolicy Polski jako świeżo poślubiona małżonka króla 

Zygmunta. Towarzyszył jej imponujący orszak, do którego należała hrabina Caterina Sanseverino, teraz 

sprawująca nadzór nad dwórkami usługującymi królowej. Caterina wciąż przyzwyczaja się do życia w tym 

królestwie mroźnych zim, obcych obyczajów i niezrozumiałego języka, kiedy dworem w wieczór Bożego 

Narodzenia wstrząsa szokujące morderstwo. Kilka dni później, w noc sylwestrową, dochodzi do następnej 

zbrodni. Szaleją plotki, spekulacje i podejrzenia, lecz sprawca pozostaje nieuchwytny. Dochodzenie utyka                     

w miejscu, a Caterina z pomocą Sebastiana Konarskiego, młodszego sekretarza króla, postanawia odkryć 

tożsamość zabójcy. Tropy wskazują na krąg najbliższy królowej i oboje wkrótce ścigają się z czasem, by 

powstrzymać kolejne morderstwo.  



8 
 

 18. Cierń / Przemysław Żarski.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa 

Poznańskiego, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Robert Kreft (postać fikcyjna) , Samobójstwo , Wybory 

życiowe , Sosnowiec (woj. śląskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-10 

 

 

W styczniowy wieczór w pobliżu kapliczki i metalowego krzyża śledczy znajdują rozkopany dół, a w nim ludzkie 

kości. Kilka dni później na drugim końcu miasta młoda kobieta popełnia samobójstwo. Robert Kreft wraca do 

pracy i mierzy się z dramatycznymi wydarzeniami ostatnich tygodni, kiedy to znalazł się o krok od rozwikłania 

tajemnicy samobójczej śmierci matki. Dwadzieścia pięć lat wcześniej Anna Kreft odebrała sobie życie, skacząc             

z balkonu na oczach dziesięcioletniego syna. Kobieta spotkała na swojej drodze pewnego człowieka, który wbił 

cierń w tkankę ich ustabilizowanego życia, niszcząc spokój, zatruwając relacje i popychając Annę w ramiona 

obłędu. "Cierń" to historia o tym, że wspomnienia potrafią uwierać jak tkwiąca w skórze zadra. To bolesna, 

jątrząca się opowieść o dążeniu do prawdy, która nie zawsze prowadzi do zagojenia blizn i ukojenia bólu. 

Brawurowy finał cyklu z komisarzem Robertem Kreftem w roli głównej!  

 

 

 19. Cyrkówka Marianna / Anna Fryczkowska.- Warszawa : Świat Książki 

Wydawnictwo, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Razik, Marianna (1915-2000) , Artyści cyrkowi polscy , 

Malarze polscy , Małżeństwo , Miłość , PRL , Powieść biograficzna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-10 

 

 

Marianna, dziewczyna ze wsi, niegdyś warszawska służąca. Franciszek, przedwojenny atleta. Przez 24 lata 

zjechali niemal całą – podnoszącą się po II wojnie światowej – Polskę, występując jako Cyrk światowej sławy 

Arnolda i Marisse Boticellisse. Podróżowali pociągami i furmankami, sypiali w stodołach i kwaterach 

prywatnych. Występowali we wsiach i miasteczkach – w remizach, szkołach, na jarmarkach, odpustach, na 

rynkach i w więzieniach. „Jest rok 1947, maj, i tak ciepło, że wcale nie trzeba nosić pończoch. Wysiadamy na tej 

stacji zupełnie nieoczekiwanie, bo przecież mieliśmy jechać dalej...” A to dopiero początek. Marianna i jej mąż 

usiłują żyć i kochać w kraju, który próbuje podnieść się z wojennej pożogi. Cyrkówka Marianna to pełnokrwista 

powieść o odważnej kobiecie z fantazją, która kochała na zabój sztukę oraz swojego męża atletę. Anna 

Fryczkowska odwiedziła archiwa, rozmawiała z dziesiątkami osób, z detektywistyczną pasją studiowała również 

obrazy swojej bohaterki – akrobatki, żony atlety, czarodziejki jarmarków, wreszcie – malarki, jednej z najbar-

wniejszych artystek ludowych XX wieku.  
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20. Czas gniewu : Gdańsk 1939-1968 / Anna Sakowicz.- Warszawa : Wydawnictwo 

Poradnia K, copyright 2021. 

(Jaśminowa Saga / Anna Sakowicz ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jaśmińscy (rodzina fikcyjna) , II wojna światowa (1939-1945) 

, Kobieta , Sekrety rodzinne , Trudne sytuacje życiowe , Gdańsk (woj. pomorskie) , 

Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-10 

 

"Jaśminowa Saga" to epicka opowieść o kilku pokoleniach rodziny Jaśmińskich, rozgrywająca się na tle 

epokowych wydarzeń, w jednym miejscu, choć w trzech różnych rzeczywistościach: w Danzig, w Wolnym 

Mieście Gdańsku i w Gdańsku. Drugi tom sagi rozpoczyna się w 1939 roku, wraz z wybuchem drugiej wojny 

światowej. Joseph Hirsz w dramatycznych okolicznościach spotyka swojego odwiecznego wroga i zostaje 

zatrzymany. Stasi, oddzielonej od ukochanego męża, świat wali się na głowę – Henryk, jej syn, bierze udział                  

w ulicznej przepychance, gdy tymczasem ona zaczyna rodzić. Warsztat introligatorski Antoniego w drama-

tycznych okolicznościach przechodzi w ręce okupanta. Mężczyźni wyruszają na front, a kobiety próbują się 

odnaleźć w nowej rzeczywistości. Burzliwe losy Jaśmińskich rozgrywają się w mieście o skomplikowanej historii, 

w którym początek ma druga wojna światowa i w którym nie zawsze dobrze jest być Polakiem; w czasach, gdy 

kobiety walczą o prawa wyborcze i kiedy Europą próbuje zawładnąć ideologia faszystowska. Dzieje Jaśmińskich 

to porywająca opowieść o marzeniach, rodzinnych tajemnicach, o miłości i śmierci, a także o niezwykłym mieście.  

 

 

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

2021. 

(Bezimienny / Wojciech Chmielarz ; [2]) 

 

 

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

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

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

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-10 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

holenderskich dilerów i wyjątkowo przedsiębiorczą sołtyską, bez której zgody w Wilkach nie dzieje się nic.  
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 22. Doktor Anna / Ałbena Grabowska.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2021. 

(Uczniowie Hippokratesa / Ałbena Grabowska ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) , Choroby ludzi , 

Ginekolodzy , Kobieta , Lekarze , Medycyna , Naukowe odkrycie , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-10 

 

 

Oparta na faktach opowieść o pierwszej dyplomowanej lekarce praktykującej na ziemiach polskich. Koniec lat 70. 

XIX wieku. Anna Tomaszewicz po zakończeniu studiów medycznych na Uniwersytecie w Zurychu wraca do 

Warszawy z zamiarem otwarcia praktyki. Jest utalentowana, pełna zapału, ma na koncie doskonale przyjęte przez 

środowisko publikacje naukowe, chce pomagać ludziom. Ale Towarzystwo Lekarskie, do którego zgłasza się 

niedługo po przyjeździe, widzi w niej przede wszystkim kobietę – kogoś, kto nigdy nie powinien leczyć. Anna 

cały czas jednak uparcie dąży do celu i po to, by nostryfikować dyplom i w końcu móc pracować w zawodzie, 

gotowa jest udać się choćby do samego cara. Tymczasem w stołecznych domach i szpitalach szerzą się choroby 

powodowane przez wszechobecny brud i nieprzestrzeganie zasad higieny. Zalecenia Josepha Listera, inicjatora 

antyseptyki, nawet jeśli znane, są ignorowane i wykpiwane przez większość lekarzy i personel medyczny. Po 

przytułkach i kamienicach jak dziki ogień rozprzestrzenia się gruźlica, a na salach operacyjnych wielu pacjentów 

umiera, mimo udanych zabiegów. Żniwo zbiera też gorączka połogowa – przypadłość, na którą doktor Anna 

zwracała szczególną uwagę. W tkankę powieści Grabowska wplata historie postaci, które miały przełomowy 

wpływ na dzieje medycyny: Elizabeth Blackwell, Louisa Pasteura, Wilhelma Röntgena czy Charlesa Darwina.  

 

 

 23. Droga, którą przeszłam / Agata Przybyłek.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko krzywdzone emocjonalnie , Małżeństwo , Matki i 

córki , Miłość , Poczucie straty , Poronienie , Relacje międzyludzkie , Wybory 

życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-10 

 

Alicja i Dawid są młodym małżeństwem, które cierpi po stracie dziecka. By poradzić sobie z bolesnymi 

wspomnieniami, wyprowadzają się za miasto. W pobliżu urokliwej zieleni, stawów i starych drzew, Alicja 

zaczyna odzyskiwać spokój ducha. Zamierza cieszyć się nowym życiem, lecz niespodziewanie wszystko, przed 

czym uciekała, powróci. Czy uda jej się przegonić duchy przeszłości? Stefania niczego nie pragnęła w życiu 

bardziej niż matczynej miłości. Co stało się z małą dziewczynką dorastającą w domu pozbawionym ciepła? Kim 

jest dziś ta kobieta? I w jaki sposób jej losy splotą się z życiem Dawida i Alicji? Każdego z nas prześladują jakieś 

koszmary. Ta poruszająca historia pokazuje, że ucieczka nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Zwłaszcza jeśli 

uciekamy przez miłością.  
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 24. Druga żona / Sheryl Browne ; przełożył Jacek Żuławnik.- Warszawa : 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Przyjaźń , Samobójstwo , Tajemnica , Powieść , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2021-10 

 

 

Mroczny thriller psychologiczny autorki bestsellerowej „Opiekunki”. Rebecca i Nicole przysięgły sobie, że 

zawsze będą najlepszymi przyjaciółkami. Trzy lata po ich ostatnim spotkaniu Rebecca odbiera telefon od męża 

Nicole, Richarda, który informują ją o tragicznej śmierci żony. Kobieta odebrała sobie życie. Rebecca postanawia 

pomóc pogrążonej w smutku rodzinie. Przyjeżdża do domu przyjaciółki. Stopniowo jednak sprawy się 

komplikują. Rebecca zaczyna żyć życiem swojej przyjaciółki, a tajemnice zaczynają się piętrzyć. Jakie sekrety 

Nicole skrywała przed wszystkimi ludźmi, którzy ją znali i kochali? Czy na pewno była szczęśliwa w swoim 

pozornie doskonałym związku? Rebecca zaczyna podejrzewać, że nie wszystko jest takie, jak na pozór wszystkim 

się wydaje.  

 

 

 25. Dziedzictwo dobra / Nora Roberts ; z angielskiego przełożył Jan Kabat.- 

Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i córki , Dziadkowie i wnuki , Przemoc , Rodzina , 

Stalking , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-10 

 

 

Adriana Rizzo miała siedem lat, gdy poznała swojego ojca. Tego dnia niemal ją zabił, lecz jej matka Lina zdołała 

ją ochronić. Aby przywrócić córce równowagę, Lina podrzuca Adrianę do domu rodziców w stanie Maryland. 

Adriana cieszy się tam zwykłą codziennością, nawiązując coraz silniejsze więzi z dziadkami; pije lemoniadę, bawi 

się z psami i zawiera nowe przyjaźnie. Po raz pierwszy zakochuje się na zabój. Tymczasem Lina promuje swoją 

markę fitness i odnosi coraz większe sukcesy. W szkole średniej Adriana nagrywa i zamieszcza w sieci lekcje jogi 

własnego pomysłu; zdobywa wykształcenie w dziedzinie dietetyki i śmiało kroczy drogą sukcesów, 

zapoczątkowaną przez matkę. I wtedy właśnie dostaje pierwszy list z pogróżkami. Lina zapewnia ją jednak, że              

w przeszłości otrzymała wiele takich listów i nie ma się czym martwić. Ale listy przychodzą regularnie, co roku, 

zawsze tam, gdzie Adriana akurat przebywa. Gdy wraca do stanu Maryland, aby znów zamieszkać z dziadkiem, 

dochodzi do eskalacji gróźb – przychodzą one coraz częściej i są coraz bardziej przerażające. Otoczona przez 

przyjaciół i rodzinę, zaangażowana w relację z byłą wielką miłością, Adriana czuje, że może stracić znacznie 

więcej niż własne życie…  
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 26. Dziedziczka z Moczarowisk / Maria Ulatowska, Jacek Skowroński.- Warszawa : 

Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Hotele , Relacja romantyczna , Spadek , Zamki i 

pałace , Wielkopolska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-09 

 

 

Nowa ręka przejmuje Pałac w Moczarowiskach. Nika, która znalazła się tam przez zwykły przypadek - jak się 

okazuje, w najwłaściwszym momencie - zostaje spadkobierczynią moczarowickich włości. Wydziedziczony wnuk 

poprzedniego właściciela, Władysław Moczarowski, nie może się z tym pogodzić i postanawia walczyć o rodzinną 

schedę. Ponieważ niedoszły spadkobierca wygląda jak ucieleśnienie kobiecych marzeń, Nika, ku rozpaczy swoich 

bliskich, poddaje się jego urokowi. Szczególnie boleje nad tym Paweł, wierny przyjaciel, który kocha się w niej od 

dzieciństwa. Niestety, dla dziewczyny jest tylko przyszywanym bratem. Leokadia mobilizuje siły i wzywa na 

pomoc zaufanych znajomych, knując, jak to ona, misterną intrygę. Do Pałacu przybywa tymczasem Elwira, 

przyjaciółka Niki ze studiów, oraz Teofil, tajemniczy nieznajomy, spotkany przypadkiem przez właścicielkę 

Pałacu. Co połączy starych mieszkańców z przybyszami? Czy wnukowi hrabiego uda się przeprowadzić 

makiaweliczny plan? A może Nika zdoła na tyle wpłynąć na Władysława, że ten zmieni swoje zamiary? Nie 

chciała tej miłości, ale skoro sama przyszła…  

 

 

 27. Dziennik śmierci / Chris Carter ; z języka angielskiego przełożył Radosław 

Madejski.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2021. 

(Thriller) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Robert Hunter (postać fikcyjna) , Dzienniki , Prywatni 

detektywi , Seryjni zabójcy , Złodzieje , Los Angeles (Stany Zjednoczone, stan 

Kalifornia) , Powieść , Thriller , Kryminał 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2021-09 

 

Jeśli zajrzysz do środka, musisz umrzeć. Los Angeles, 5 grudnia – trzy tygodnie do Bożego Narodzenia. Angela 

Wood, mistrzyni sztuki złodziejstwa kieszonkowego, właśnie podlicza swój łup. Sześćset osiemdziesiąt siedem 

dolarów – całkiem niezły wynik jak na niecałe piętnaście minut pracy. Kiedy świętuje przy drinku zakończenie 

pomyślnej dniówki, przypadkiem zauważa, jak jeden z klientów baru traktuje opryskliwie starszego człowieka. 

Postanawia dać mu nauczkę i kradnie jego elegancką skórzaną aktówkę. W środku nie ma pieniędzy ani laptopa… 

niczego wartościowego, w każdym razie dla Angeli. Tylko oprawiony w czarną skórę notatnik, zaskakująco 

ciężki. Ciekawość zwycięża i w zaciszu swojego mieszkania Angela szybko kartkuje nową zdobycz. Wtedy 

zaczyna się najgorszy koszmar jej życia. To nie jest zwykły dziennik. Czytasz na własne ryzyko.  
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 28. Egzekucja / Remigiusz Mróz.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa 

Poznańskiego, copyright 2021. 

 

 

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

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

Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-10 

 

 

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

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

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

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

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

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

oskarżony o zabójstwo cywila…  

 

 

 29. Familia : mroczna strona władzy / Paweł Majka.- Krakow : Znak Horyzont - 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czartoryscy (ród) , Elekcja , Pościg , Rodzina , Spisek , 

Szlachta , Drezno (Niemcy) , Polska , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-10 

 

 

Rzeczpospolita w XVIII wieku to kraj, w którym panują bezwzględność i bezprawie. Wartości moralne przestały 

mieć jakiekolwiek znaczenie. Każdy kieruje się własnym interesem. Jeśli chcesz przetrwać, musisz być silny                 

i gardzić litością. A jeśli chcesz stworzyć na gruzach upadłego imperium nową siłę, musisz posunąć się znacznie 

dalej. Skrytobójstwo, przekupstwo, porwania, zajazdy i korupcja stanowią o sile twojej partii. Tak właśnie, niczym 

serialowa rodzina Soprano, dochodzi do władzy i rządzi Familia, ród Czartoryskich. "Familia" to powieść pełna 

dynamicznych zwrotów akcji, szalonych pościgów i dworskich intryg. Wzrost potęgi stronnictwa śledzimy                    

z perspektywy dwójki młodych bohaterów: Krystyny i Piotra, którzy nierozerwalnie łączą swój los                                

z Czartoryskimi. Rzuceni w wir wydarzeń, które na zawsze odmienią ich życie, muszą podjąć brutalną walkę                 

o przetrwanie w świecie, w którym nie ma miejsca na skrupuły.  

 

 

30. Gdy kobiety milczały : sceny z życia George Sand / Magdalena Niedźwiedzka.- 

Warszawa : Prószyński i S-ka, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sand, George (1804-1876) , Emancypacja kobiet , Kobieta , 

Pisarze francuscy , Prawa kobiet , Francja , Powieść biograficzna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-10 
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Porywająca powieść biograficzna o wielu twarzach George Sand. George Sand, francuska pisarka epoki 

romantyzmu, bodaj najsłynniejsza w XIX wieku, była wyjątkowa i intrygująca - jako niepokorna arystokratka                 

i republikanka, wywrotowa pisarka i wolnomyślicielka, kobieta w spodniach i z cygarem w ustach, kochanka 

Alfreda de Musseta i Fryderyka Chopina, przyjaciółka Liszta, Delacroix i Balzaka, walcząca o prawa kobiet                   

i prawa robotników krewna królów, niespokojna, niepokorna, ni to wamp, ni androgyne. Autorka podejmuje 

walkę z nieuprawnionymi karykaturami George Sand, które przedstawiają pisarkę jako wyrachowaną, biseksualną 

nimfomankę lub przeciwnie, dobrotliwą, łagodną panią z Nohant, osobowość pani Sand była bowiem niezwykle 

złożona, a przez to fascynująca. Artystka odgrywała w życiu wiele ról. Z właściwą powieściom historycznym 

potoczystością Niedźwiedzka odsłania kilka z nich. Magdalena Niedźwiedzka, autorka zbeletryzowanych biografii 

"Królewska heretyczka" i "Maria Skłodowska-Curie" oraz cyklu „Zmierzch Jagiellonów”. Łączy pracę na uczelni 

technicznej z pisaniem powieści. W wolnych chwilach maluje obrazy olejne.  

 

 

 31. Gdy zgasną światła / Ida Żmiejewska.- Warszawa : Skarpa Warszawska, 

copyright 2020. 

(Warszawianka / Ida Żmijewska ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Policjanci , Relacja romantyczna , Rosjanie , Tancerze baletu 

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

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-10 

 

 

Najnowsza powieść autorki nominowanej do Nagrody Wielkiego Kalibru! Maj 1887 roku. Warszawskim 

światkiem teatralnym wstrząsa wiadomość, że znana artystka baletu, Zofia Ostrowska została zasztyletowana. 

Wszystkie poszlaki wskazują na jej ostatniego kochanka, policjanta Aleksandra Woronina. Tymczasem do 

Warszawy, po prawie półtorarocznej nieobecności, wraz z matką i siostrą, wraca Leontyna Rapacka. Dociera do 

niej wieść o aresztowaniu Woronina. Panna początkowo nie chce mieć nic wspólnego z tą sprawą, ale dowiaduje 

się, że ma moralny dług wobec policjanta, gdyż to właśnie on uratował jej rodzinny majątek. Leontyna ma słabość 

do młodego Rosjanina i nie potrafi uwierzyć w jego winę. Zagrożenie narasta, a pytania się mnożą. Dlaczego 

Woronin milczy jak zaklęty? Po co do Warszawy przyjechał jego ojciec? Czy w czasach konwenansów jest 

miejsce na miłość?  

 

 

 32. Gdyby miało nie być jutra / Agnieszka Lingas-Łoniewska.- Warszawa : Słowne 

z Uczuciem - Burda Media Polska, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przebaczenie , Relacje międzyludzkie , Zawód miłosny , 

Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-09 

 

 

Kiedy Milena odeszła bez słowa, Igor obiecał sobie, że już nigdy nie da się zranić. Tylko w ten sposób mógł sobie 

poradzić z bólem. By przetrwać, postanowił żyć tak, jakby nie miał nic do stracenia: mocno, bez zahamowań i na 

krawędzi. Bo bez niej nic nie miało sensu. Teraz Milena wraca do ich rodzinnego miasta w glorii gwiazdy 

filmowej. I zdrajcy, którym okazał się najbliższy jej człowiek. Tyle że sercu nie można rozkazywać. A Milenę              

i Igora łączy uczucie jedyne w swoim rodzaju. Czy okaże się dość silne, by pokonać kłamstwa, żal i lata 

milczenia?  Ten  związek  może  być  najbardziej   szaloną   rzeczą, jaką  kiedykolwiek  zrobili. I  prawdopodobnie  
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jeszcze tego pożałują. Ale żyje się raz. I kocha prawdziwie też tylko raz.  

 

 

33. Gdzie jest happy end? / Krystyna Mirek.- Warszawa : Edipresse Książki, 

copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i córki , Relacje międzyludzkie , Tajemnica , Samotne 

matki , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-10 

 

 

Liwia prowadzi zupełnie zwyczajne życie. Mieszka w szarym domu, samotnie wychowuje córkę i pracuje                     

w korporacji, wypełniając wciąż te same zestawienia. Niezwykłe ma tylko imię i marzenia, o których nikt nie wie. 

Nie spodziewa się większych zmian, sądzi, że wie wszystko o sobie i swojej rodzinie. Wkrótce jej czterdzieste 

urodziny, marzy, żeby choć raz odbyły się inaczej. Zanosi się jednak na kolejną, przygotowaną przez jej mamę, 

oszczędną kolację. Kilka dni przed tym wydarzeniem codzienną rutynę zaburza nadejście tajemniczej przesyłki. 

Jest to kosz pełen dorodnych jagód. I pewnie nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że jej mama nagle 

zaczyna się zachowywać bardzo nieracjonalnie. Ile wiemy o swoich rodzicach? Kim byli, zanim się urodziliśmy? 

Co sprawiło, że dziś bywają nadmiernie ostrożni, czasem smutni i nie zawsze wierzą w miłość? Jak wielkie 

znaczenie dla każdego człowieka ma znajomość własnych korzeni?  

 

 

 34. Gorąca gwiazdka : niegrzeczne opowieści / Katarzyna Berenika Miszczuk, A.K. 

Figaro, Alexa Lavenda, Patrycja Strzałkowska, Małgorzata Oliwia Sobczak, Jagna 

Rolska, Katarzyna Mak, Joanna Dubler, Kaja Łęcka, Maya Frost, Alicja Skirgajłło, 

Elżbieta Kozłowska.- Warszawa : Lipstick Books - Grupa Wydawnicza Foksal, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Opowiadania i nowele erotyczne , 

Romans , Antologia 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-10 

 

Co może bardziej rozgrzać atmosferę świąt niż kilka opowieści z pieprzykiem? Zwłaszcza autorstwa popularnych 

autorek polskich powieści erotycznych. Świetnie znane czytelnikom i początkujące autorki piszą własną wersję 

wymarzonych gwiazdek. Będzie wzruszająco, namiętnie, niebo zadrży od przeżywanych orgazmów, a i łza się              

w oku zakręci od wymarzonych kochanków, których los zsyła w prezencie od Mikołaja.  

 

 35. Gorzko, gorzko / Joanna Bator.- Kraków : Wydawnictwo Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Matki i córki , Miłość , Sekrety rodzinne , Dolny 

Śląsk , Polska , Sokołowsko (woj. dolnośląskie, pow. wałbrzyski, gm. Mieroszów) , 

Wałbrzych (woj. dolnośląskie) , Wałbrzych (woj. dolnośląskie ; okolice) , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-09 
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Gorzko, gorzko to opowieść o pragnieniu miłości i wolności, które dojrzewa w życiu i marzeniach czterech 

pokoleń kobiet. Dlaczego Berta popełniła zbrodnię? Kiedy Barbara nauczyła się tak dobrze rzucać nożem? 

Dlaczego Violetta otworzyła wek Pandory i co w nim było? Czy Kalinie uda się poznać prawdę? Historię Berty, 

Barbary i Violetty opowiada Kalina, która w Wałbrzychu, Unisławiu Śląskim i Sokołowsku odnajduje brakujące 

fragmenty rodzinnej historii i zszywa je w całość. Mozolnie rekonstruując pamięć swej naznaczonej traumą 

rodziny, mierzy się zarazem z własną miłosną utratą. Realizm i magiczność Gorzko, gorzko nadają tej wciągającej 

sadze niepowtarzalny styl i niepokojący urok, dzięki czemu na długo zostaje ona w czytelniku. Gorzko, gorzko to 

nowatorsko i odważnie opowiedziana historia miłosna i nienawistna, okrutna i czuła, która budzi litość i trwogę, 

niosąc ostatecznie nadzieję na katharsis.  

 

 

 36. Idziesz do więzienia & Kobiety bez litości : [opowiadania] / Camilla Läckberg ; 

przełożyli Robert Kędzierski i Inga Sawicka.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna 

Owca, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przyjaźń , Rodzina , Tajemnica , Zabójstwo , Fjällbacka 

(Szwecja) , Opowiadania i nowele , Kryminał 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2021-10 

 

"Idziesz do więzienia": Czwórka najlepszych przyjaciół świętuje nadejście nowego roku w luksusowej willi nad 

jeziorem pod Sztokholmem. Ich rodzice, którzy również są ze sobą blisko, urządzają przyjęcie w domu obok. 

Mają wszystko: pieniądze, wpływy i... mroczne sekrety, których nie wyjawiają nawet sobie. Kiedy gra                    

w Monopoly dobiega końca, stawka rośnie, a sekrety wychodzą na jaw. "Kobiety bez litości": Ingrid 

zrezygnowała z kariery, żeby wspierać męża. Niedługo potem dowiedziała się o jego romansie. Victoria porzuciła 

swoje życie w Rosji, aby poślubić mężczyznę, którego poznała przez internet. Jej partner nie jest jednak taki, jak 

sobie wyobrażała. Birgitta unika lekarzy, żeby nikt nie odkrył śladów zostawianych przez męża. Kobiety 

postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce. Czy jedynym wyjściem będzie zbrodnia doskonała? 

 

 

 37. Incel / Wiktor Mrok.- Kraków : Wydawnictwo Initium, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przestępcy seksualni , Seryjni zabójcy , Śledztwo i 

dochodzenie , Uprowadzenie , Zabójstwo , Rosja , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-10 

 

 

 

W lipcowe przedpołudnie, niedaleko Moskwy dwie studentki znajdują w lesie zwłoki młodej kobiety. Zawinięte  

w folię, nagie, zmasakrowane przez zwierzynę, noszą ślady bestialskich tortur seksualnych. Dochodzenie 

rozpoczyna zespół z moskiewskiego wydziału zabójstw pod przewodnictwem major Alony Nikiszyny. Szybko 

okazuje się, że morderca nie pozostawił po sobie żadnych śladów, a wszelkie poszlaki prowadzą w ślepe zaułki.  

W śledztwo zostają zaangażowane ogromne środki, działania dochodzeniowe wspomaga policyjny profiler oraz 

Departament "K", dysponujący najnowocześniejszą techniką w służbie kryminalnej. Gdy w biały dzień porwana 

zostaje kolejna młoda kobieta, rozpoczyna się wyścig z czasem. Zespół śledczy doskonale zdaje sobie sprawę, że 

poszukują już nie tylko dewianta seksualnego, ale prawdopodobnie też seryjnego zabójcy… Jednak morderca 

zawsze jest o krok do przodu - sprytny, przewidujący, doskonale zorganizowany.  
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 38. Jasna sprawa / Paulina Płatkowska.- Warszawa : Silver Oficyna Wydawnicza, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Osoby w wieku starszym , Przyjaźń , Rodzina , 

Trudne sytuacje życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-10 

 

 

U Loni, Haliny i Wisi wciąż dużo się dzieje. Lonia z Leonardem sprowadzają się na rok do Polski, bo Lonia ma 

nową misję – poprowadzenie kursu artystycznego szycia w domu kultury. Wisia wojuje z Tadeuszem o nowy 

wystrój domu i zmiany w ogrodzie. A przede wszystkim z troską obserwuje swoją ciężarną wnuczkę – na zmianę 

to się o nią zamartwiając, to ciesząc na myśl o zostaniu prababcią. Halinie i Romkowi przytrafiają się jednocześnie 

wielka radość i wielki cios. Co z nich ostatecznie wyniknie: wygrana czy przegrana? Jak mówi Romek: „Czasem 

najpiękniejsze dary od losu dostajemy opakowane w problem”. Wyglądają tak, jakby miały nam przysporzyć 

samych nieszczęść, tymczasem wywołują zmiany i sieją twórczy zamęt, a z tego może wypłynąć wiele dobrego.  

 

 

 39. Jesienne niebo / Denise Hunter ; tłumaczenie: Joanna Olejarczyk.- Rzeszów : 

Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, 2020. 

(Pensjonat Bluebell / Denise Hunter ; [3]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przedsiębiorstwo usługowe , Rodzeństwo , Samotność , 

Sekrety rodzinne , Karolina Północna (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-10 

 

 

Pensjonat Bluebell przynosi zyski, więc rodzeństwo Bennettów uznaje, że najwyższy czas go sprzedać i zamknąć 

ten rozdział życia. Jedynie Grace planuje zostać w miasteczku nad jeziorem w Karolinie Północnej. Ma nadzieję, 

że rozwój własnej wypożyczalni sprzętu sportowego uchroni ją przed samotnością po wyjeździe rodzeństwa                    

i wzmocni jej poczucie wartości. Wyatt Jennings jest agentem Secret Service, ale w wyniku postrzału, który 

przywołał mroczne wspomnienia, stał się czasowo niezdolny do pełnienia obowiązków. Zostaje wysłany na 

przymusowy urlop i wyjeżdża do Bluebell, by przepracować wydarzenie, które czternaście lat temu odmieniło 

jego życie. Tam poznaje Grace, która oprowadza go po górach Pasma Błękitnego. Kobieta imponuje mu siłą                   

i poczuciem humoru, jednak oboje noszą w sobie ból, o którym nie chcą mówić. Kiedy ich tajemnice z przeszłości 

wyjdą na jaw, świeżo nawiązana relacja zostanie wystawiona na poważną próbę.  

 

 

 40. Jesteś opowieścią / Anna J. Szepielak.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2021. 

(Dziedzictwo rodu / Anna J. Szepielak ; 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zarzewscy (rodzina fikcyjna) , Sekrety rodzinne , Imperium 

mongolskie (1206-1368) , Kraków (woj. małopolskie) , Wielkie Księstwo Litewskie , 

Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-10 
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Z całej rodziny Natejków jedynie Agnieszka nigdy nie miała dość słuchania opowieści przybranej prababci Krysi. 

Fascynowały ją legendy o Złotej Księżniczce, o Litwince Dobrochnie i rodowych skarbach, choć w ich 

prawdziwość nie wierzył już nikt poza nimi dwiema. Gdy po latach testamentowe rozporządzenia prababci 

wyznaczyły dziewczynę na kolejną Strażniczkę Pamięci, członkowie rodziny odetchnęli z ulgą. Zajęci 

zmaganiami z PRL–owską codziennością nie mieli ochoty troszczyć się o posagowy kufer przywieziony tuż po 

wojnie z Laskowicowa. Nikogo zbytnio nie interesowały złożone w nim pamiątki oraz rękopisy książek                        

o przodkach autorstwa Barbary z Zarzewskich. Nawet tajemnicza żelazna skrzyneczka, do której klucz zginął 

dawno temu, nie poruszała ich wyobraźni. Jednak zdesperowana Agnieszka z ulgą zanurzyła się w przeszłości, by 

uciec od własnych problemów sercowych. Porządkując kufer, pojęła, że baśnie prababci Krysi były zaledwie 

wstępem do pełnej dramatów historii przodków. Historii, w której miłość i śmierć przeplatały się ze sobą 

niezmiennie od wieków. Czy Agnieszka odkryje wreszcie, co było prawdą, a co zmyśleniem? Jaką niespodziankę 

przygotowały duchy przodków dla swej dziedziczki? Co okaże się prawdziwym skarbem Zarzewskich                            

i Laskowiców?  

 

 

 41. Kapuś w kapuście / Małgorzata J. Kursa.- Radom : Wydawnictwo Lucky, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gazeta , Miasta małe , Redaktorzy , Urzędnicy , Kraśnik (woj. 

lubelskie) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-10 

 

 

 

W "Echu Kraśnika" nie dzieje się najlepiej. Rzadko bywający w redakcji gazety szef stwierdza, że gazeta cierpi na 

"niepoczytalność" i zmusza cały zespół do pełnej mobilizacji. Udręczonym redaktorom z pomocą przychodzi 

przypadek. Oto pewnej mglistej listopadowej nocy Kamila Jarczewska znajduje w parku ciało doskonale sobie 

znanej Patrycji Marii Kapuś. Nim na miejsce dotrze policja, pani redaktor zdąży zebrać dość materiału, by 

zaserwować czytelnikom sensacyjnego newsa, a jej podwładni zrobią wszystko, by gazeta odzyskała 

"poczytalność". Kto zabił Pati Kapuś, najbardziej znienawidzoną kraśnicką urzędniczkę? Czy prokuratorowi 

Jerczykowi, aspirantowi Szczęsnemu i sierżantowi Skotnickiemu uda się przebić mur milczenia i dotrzeć do osoby 

odpowiedzialnej za śmierć Pati? Jakie tajemnice ukrywała panna Kapuś? A może to redaktorzy "Echa Kraśnika" 

mają w swoim ręku klucz do rozwiązania zagadki?  

 

 

 42. Klatka dla niewinnych / Katarzyna Bonda.- Warszawa : Warszawskie 

Wydawnictwo Literackie Muza, 2021. 

(Hubert Meyer - Psycholog śledczy / Katarzyna Bonda) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hubert Meyer (postać fikcyjna) , Profilowanie kryminalne , 

Prokuratorzy , Sadomasochizm , Więźniowie , Warszawa (woj. mazowieckie) , 

Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-10 

 

Czterdzieści trzy ciosy nożem. Tak pożegnała się z życiem Róża Englot. Obok otwartych ran na jej ciele sprawca 

pozostawił coś jeszcze - klucz. Gdy  mąż kobiety, skazany  za to  brutalne  zabójstwo, kończy  odsiadywać  wyrok,  
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w warszawskiej kamienicy rozgrywa się kolejna tragedia. Z balkonu na siódmym piętrze w niewyjaśnionych 

okolicznościach wypada teściowa Englota. Kobieta ginie na miejscu. Szybko okazuje się, że do zdarzenia doszło 

podczas przepustki skazanego. Brakuje jednak niezbitych dowodów, które pozwoliłyby na postawienie mu 

zarzutów. Hubert Meyer na prośbę prokurator Weroniki Rudy przyjeżdża do Warszawy, by jej pomóc w tej 

trudnej sprawie. Rudy uważa, że to zabójstwo na tle finansowym. Wiele jednak wskazuje na to, że rzecz jest 

bardziej skomplikowana, ma swój początek siedemnaście lat wcześniej i wiąże się z zaginionymi wtedy 

kobietami. Hubert jak zwykle działa po swojemu - szybko, niekonwencjonalnie, profesjonalnie. Ale tym razem 

sam ledwie ujdzie z życiem, a co więcej, stanie się jednym z głównych podejrzanych. Co oznacza klucz 

pozostawiony na ciele Róży Englot jest wskazówką czy przestrogą? Czy Meyer dotarł za blisko prawdy? Czy 

zagroził komuś ważnemu? Kto jest sprzymierzeńcem, a kto wrogiem?  

 

 

 43. Klątwa fontanny / M. L. Longworth ; przekład Małgorzata Trzebiatowska.- 

Sopot : Smak Słowa, 2021. 

(Verlaque i Bonnet na tropie / M. L. Longworth ; 6) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antoine Verlaque (postać fikcyjna) , Marine Bonnet (postać 

fikcyjna) , Fontanna , Klątwa , Pamięć zbiorowa , Restauracje , Tajemnica , Aix-en-

Provence (Francja) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-kanad. 

Nowości:  2021-10 

 

W szóstej książce z serii nasi bohaterowie Verlaque i Bonnet mierzą się z klątwą liczącej kilka wieków fontanny. 

Szef kuchni, Sigisbert „Bear” Valets, właśnie otworzył własną restaurację La Fontaine w Aix-en-Provence. Osiąga 

sukces – zbiera pozytywne recenzje i gromadzi lojalną klientelę, w tym Verlaque’a i Bonnet. Ale kiedy chce 

powiększyć lokal o miejsca przy stolikach na historycznym dziedzińcu, napotyka opór kilkorga bardzo 

wpływowych sąsiadów. Towarzystwo historyczne życzy sobie, aby dziedziniec, który był świadkiem egzekucji na 

szubienicy w XVI wieku i dwóch morderstw w czasie II wojny światowej, pozostał nietknięty.  

 

 

 44. Kłamstwa od serca / Emily Giffin ; tłumaczenie Grażyna Woźniak.- Kraków : 

Wydawnictwo Otwarte, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone (2001) , Osoby 

zaginione , Trójkąt miłosny , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-10 

 

 

Druga nad ranem. Nowy Jork. Bar. Dwudziestoośmioletnia Cecily topi smutki w alkoholu. Zastanawia się, czy 

popełniła błąd, zrywając z Matthew, swoim wieloletnim chłopakiem. W chwili słabości sięga po telefon, żeby do 

niego zadzwonić, ale siedzący obok mężczyzna radzi jej: "Nie rób tego. Będziesz żałować". Zaskoczona Cecily 

zaczyna z nim rozmawiać. Następnego dnia budzi się obok nieznajomego... Przygoda na jedną noc zmienia się              

w poważny związek. Grant i Cecily wyznają sobie miłość. Jednak pewnego dnia on przestaje się odzywać, nie 

odbiera telefonów. Dosłownie znika. Kiedy świat wstrzymuje oddech po ataku na World Trade Center, Cecily 

zauważa zdjęcie Granta na plakacie z zaginionymi. Szuka go kobieta. Do Cecily dociera, że nie była tą jedyną. 

Zdruzgotana próbuje zrozumieć, co było prawdą w ich związku zbudowanym na kłamstwie. Zastanawia się, czy 

serce można tak łatwo oszukać. Odpowiedź, jaką znajduje, okazuje się zupełnie inna, niż się spodziewała…  
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 45. Kłamstwa splamione prawdą / Terri Blackstock ; tłumaczyła Joanna Olejarczyk.- 

Rzeszów : Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Blogerzy , Tajemnica , Zabójstwo , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2021-10 

 

 

 

 

Czy kłamstwo zwycięży, kiedy prawda nie ma sensu? Cathy Cramer od dwóch lat zajmuje się komentowaniem na 

blogu śledczym znanych spraw kryminalnych. Chce, aby prawdziwi sprawcy zapłacili za swoje zbrodnie, 

ponieważ zabójca jej narzeczonego nie został skazany. Kiedy kobieta dostaje list z ostrzeżeniem, że sama niedługo 

doświadczy podobnego osądu, uznaje to za podły żart… do czasu, aż jej bratowa zostaje zamordowana,                         

a wszystko wskazuje na winę męża ofiary. Cathy stara się rozwiązać zagadkę na własną rękę i z pomocą dwóch 

sióstr oczyścić brata z zarzutów. Niebezpieczeństwo rośnie, gdy okazuje się, że zabójstwo nie było celem samym 

w sobie.  

 

 

 46. Kobieta w białym kimonie / Ana Johns ; przełożyła Agnieszka Patrycja 

Wyszogrodzka-Gaik.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Marynarze , Rodzina , Zakochanie , Tajemnica 

, Japonia , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-10 

 

 

Japonia, 1957 rok. Zaaranżowane małżeństwo siedemnastoletniej Naoko Nakamury zapewniłoby jej odpowiedni 

status rodzinny w tradycyjnej społeczności japońskiej. Ona jednak zakochuje się w przypadkowo napotkanym 

marynarzu, którego poślubienie oznaczałoby dla niej hańbę i odcięcie od rodziny. Nagle dziewczyna staje wobec 

niewyobrażalnie trudnych wyborów, które niosą ze sobą konsekwencje na całe życie. Stany Zjednoczone, czasy 

współczesne. Dziennikarka Tori Kovač natrafia na list, który kwestionuje wszystko, co dotąd wiedziała o swojej 

najbliższej rodzinie. Strzępki informacji, jakie przekazuje jej umierający ojciec, nieoczekiwanie wywracają jej 

życie do góry nogami. Kobieta rozpoczyna prywatne śledztwo i wyrusza w daleką podróż, aby stawić czoła 

prawdzie.  

 

 

 47. Kres czasów / Marzena Rogalska.- Kraków : Wydawnictwo Znak - Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

(Karla / Marzena Rogalska ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Dojrzewanie , Dwory , Przyjaźń , Wielka 

Brytania , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-10 
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Porywająca historia, wielkie uczucie w przededniu dziejowej burzy. Czy miłość przetrwa wszystko? Karla po 

zdanej maturze może wreszcie spełnić swoje marzenie i ruszyć w świat. Po krótkich wakacjach w Paryżu trafia do 

Anglii, by zamieszkać we wspaniałej posiadłości, otoczona zbytkiem i przyjmowana przez najlepsze towarzystwo. 

Nie daje się jednak zwieść uwodzicielskiej łatwości życia. Szybko przekonuje się, że piękne angielskie dwory 

skrywają ponure tajemnice, a arystokratyczne tytuły nie przesądzają o prawości charakterów. Beztroskie życie lub 

wierność sobie - oto wybór, przed którym u progu dorosłości staje dziewczyna. W Karli rodzi się bunt. Trudno jej 

już liczyć na pochłoniętą własnymi romansami Kathy, listy i telefoniczne rozmowy to za mało, by ukoić tęsknotę 

za Jankiem, a ukochany ojciec po raz pierwszy zdaje się coś przed nią ukrywać. Tymczasem dobiegające ze świata 

wieści nie wróżą niczego dobrego, ale nikt z jej bliskich, prócz ojca, nie chce wierzyć w nieuchronność 

nadciągającej wojennej zawieruchy… Marzena Rogalska jak nikt potrafi porywająco opowiadać - o uczuciach, 

emocjach, relacjach. W drugim tomie nowej trylogii, o losach Karli Linde, w mistrzowski sposób oddaje 

przedwojenną atmosferę w Polsce i w Europie, niezwykłe więzy między ojcem a córką oraz uczucia zakochanych, 

które zostają wystawione na najcięższą z prób.  

 

 

 48. Kropla błękitu / Denise Hunter ; tłumaczenie: Joanna Olejarczyk.- Rzeszów : 

Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, 2021. 

(Pensjonat Bluebell / Denise Hunter ; [2]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hotele , Poszukiwanie skarbów , Rodzeństwo , Skandale , 

Tajemnica , Karolina Północna (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-10 

 

 

Wschodząca hollywoodzka gwiazda Mia Emerson padła ofiarą skandalu i szuka bezpiecznego miejsca, by ukryć 

się przed dziennikarzami. Znajduje je w położonym nad jeziorem miasteczku Bluebell w Karolinie Północnej, 

gdzie miała spędzić odwołany miesiąc miodowy. Zaraz po przyjeździe poznaje Leviego Bennetta, który wraz                 

z siostrami prowadzi Pensjonat Bluebell. Mia ufa, że Levi nie zdradzi miejsca jej pobytu, a on – że może jej się 

zwierzyć z problemów finansowych, które utrzymuje w tajemnicy przed siostrami. Odnaleziony pamiętnik sprzed 

lat zainspiruje ich do wspólnego poszukiwania ukrytego w pensjonacie naszyjnika z rzadkim okazem brylantu, 

jednak przy okazji dojdzie do głosu coś jeszcze. Coś, co może bezpieczniej byłoby uciszyć…  

 

 

 49. Król przypraw / Elizabeth Camden ; tłumaczyła Magdalena Peterson.- Rzeszów : 

Dreams Wydawnictwo, Lidia Miś-Nowak, 2021. 

(Nadzieja i honor / Elizabeth Camden ; [1]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Botanicy , Przedsiębiorcy , Przyprawy , Rodzina , Spisek , 

Wybory życiowe , Stany Zjednoczone (USA) , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2021-10 

 

Gray Delacroix spędził życie na budowaniu światowej sławy przedsiębiorstwa handlującego przyprawami. Po 

latach podróżowania wrócił do rodzinnej posiadłości , by wspomóc rodzeństwo, zanim wszystko wymknie im się 

spod kontroli. Annabelle Larkin niedawno otrzymała posadę botanika w waszyngtońskim muzeum. Tam 

postawiono przed nią arcytrudne zadanie - pozyskanie dostępu do prywatnej kolekcji roślin ekscentrycznego 

przedsiębiorcy. Jeśli jej się nie uda, straci pracę i gospodarstwo jej rodziców w Kansas zbankrutuje. Kobieta nie 

spodziewa się, że wejście w świat rodziny Delacroix wciągnie ją w niebezpieczne  intrygi  polityczne  i  rozgrywki  



22 
 

różnych grup interesów - i postawi przed wyborem między uczuciem a lojalnością wobec ojczyzny.  

 

 

 50. Kwestia winy / Małgorzata Rogala.- Poznań : Czwarta Strona, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Agata Górska (postać fikcyjna) , Sławek Tomczyk (postać 

fikcyjna) , Policjanci , Przemoc w rodzinie , Tajemnica , Zabójstwo seryjne , Polska , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-09 

 

 

Jakub Drzewiecki, policjant drogówki, zostaje kilkukrotnie pchnięty nożem niedaleko swojego domu. Przy ciele 

sprawca zostawia figurkę Lego. Na miejsce zbrodni przyjeżdżają Tomczyk i Gniewosz, którzy rozpoczynają 

poszukiwania mordercy. Tydzień później w jednym z warszawskich parków Hubert Kamiński – właściciel agencji 

reklamowej – podczas porannej przebieżki zostaje zaatakowany szklaną butelką. Ginie na miejscu. Podczas 

oględzin Górska i Chudy znajdują przy jego ciele miniaturową futbolówkę. Co stanowi przyczynę obu zdarzeń?             

I czy to możliwe, że morderstwa są ze sobą jakoś powiązane? Agata Górska i Sławek Tomczyk łączą siły, by 

znaleźć sprawcę, zanim kolejna osoba straci życie...  

 

 

 51. Lato utraconych / Anna Kańtoch.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Krystyna Lesińska (postać fikcyjna) , Nastolatki , Osoby 

zaginione , Policjanci , Rodzeństwo , Tajemnica , Tatry (góry) , Województwo śląskie 

(1999- ) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-10 

 

 

 

Jest rok 1999. W Pogańskim Młynie, starej leśniczówce niedaleko Rudnika dochodzi do krwawej zbrodni – 

nieznany sprawca atakuje spędzającą tam wakacje pięcioosobową rodzinę. Napaść udaje się przeżyć jedynie 

najstarszemu z dzieci. Okazuje się, że ocalały chłopak to odnaleziona zaledwie kilka miesięcy wcześniej ofiara 

porwania. Dwanaście lat temu mały Kuba zniknął bez śladu nad Czarnym Stawem Gąsienicowym, a teraz, kiedy 

właśnie udało mu się wrócić do domu, wkroczył prosto w nowy koszmar. Czy to możliwe, że obie te sprawy coś 

łączy? Jakie zło prześladuje chłopaka, ciągle starając się odebrać mu każdą szansę na normalne życie? I dlaczego? 

Do śledztwa zostaje przydzielona Krystyna Lesińska, doświadczona policjantka specjalizująca się w nieoczy-

wistych sprawach. Kobieta równocześnie mierzy się z własnymi demonami – niedawną, nagłą śmiercią męża                   

i wciąż niedającym jej spokoju zaginięciem brata. Sprawa Pogańskiego Młyna to dla niej gra o wysoką stawkę, 

pokaże bowiem, czy Lesińska jest jeszcze w stanie pracować, czy nadszedł już czas, by złożyła broń i odeszła.  
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 52. Leśniczówka Wszebory / Joanna Tekieli.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta samotna , Poszukiwanie pracy , Wsie , Las , Leśnicy , 

Mieszkańcy wsi , Ojcowie i synowie , Polska , Kraków (woj. małopolskie) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-10 

 

 

 

Kiedy firma, w której od lat pracuje Ola nagle zostaje zlikwidowana, młoda kobieta przekonuje się, że rynek pracy 

wcale nie jest tak łaskawy, jak mówią o tym media. Chwyta się różnych, mało satysfakcjonujących zajęć, aż trafia 

jej się niezwykła oferta: zredagowanie przewodnika po Wszeborowskim Parku Narodowym. Ola wyjeżdża do 

Wszeborowa z wielkimi nadziejami, ale nawet w najśmielszych snach nie spodziewa się tego, jak bardzo ten 

wyjazd i pobyt wśród dzikiej przyrody, wpłynie na jej całe życie.  

 

 

 53. Letnie przesilenie / Joanna Jax.- Chorzów : Wydawnictwa Videograf, 2021. 

(Duchy minionych lat / Joanna Jax ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  PRL , Relacje międzyludzkie , Ruchy społeczne , Wybory 

życiowe , Zemsta , Hamburg (Niemcy) , Londyn (Wielka Brytania) , Radom (woj. 

mazowieckie) , Stuttgart (Niemcy) , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść 

obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-10 

 

Epicka opowieść o ludziach żyjących w latach siedemdziesiątych, epoce zmian wartości i nowego spojrzenia na 

świat. To kolejne pokolenie bohaterów uwielbianej sagi "Prawda zapisana w popiołach". Kinga Dargiewicz, 

Amelia Chełmicka oraz Kostek Piotrowski, Krzysztof Wielopolski, Grzegorz Łyszkin i Karol Lewin nie pamiętają 

wojny, jednak ona wciąż powraca za sprawą wspomnień i przeżyć ich rodziców. Rozdarci pomiędzy tym, co 

prawe i właściwe, a tym, co wygodne i proste, muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań dotyczących moralności, 

zasad i swojego miejsca na ziemi. Pragną pójść swoimi ścieżkami losu, jednak zagadki z przeszłości nie pozwalają 

im zapomnieć zarówno o wielkiej namiętności, jak i równie ogromnej nienawiści. To opowieść o miłości, 

przyjaźni, zdradzie i zemście za zrujnowane dzieciństwo.  

 

 

 54. Martwiec / Katarzyna Puzyńska.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński 

Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Daniel Podgórski (postać fikcyjna) , Klementyna Kopp (postać 

fikcyjna) , Autobusy , Osoby zaginione , Policjanci , Wsie , Zabójstwo seryjne , 

Lipowo (woj. kujawsko-pomorskie ; miejscowość fikcyjna) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-10 
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Niewielki lokalny autobus wyrusza swoją standardową trasą, ale nie dociera do celu. Po kierowcy i pasażerach nie 

pozostaje żaden ślad. Jakby rozpłynęli się w powietrzu. Po jakimś czasie jedna z podróżnych wraca. Nic nie 

pamięta i nie umie powiedzieć, co się wydarzyło. Kiedy w końcu zaczyna przypominać sobie fragmenty zdarzeń, 

zostaje zamordowana. Tymczasem, w niemal opustoszałej wsi pośród lasów, trwa poruszenie. Zrozpaczona matka 

twierdzi, że jej córkę pochowano żywcem i próbuje rozkopać grób. Otwarcie trumny podsuwa nowe przesłanki do 

podejrzeń, że być może się nie myliła. To nie jedyne dziecko, które kobieta straciła. Dokładnie rok wcześniej 

zamordowano jej syna i odcięto mu głowę. Teraz policja znajduje czaszkę. Pojawia się myśl, że przyczyna śmierci 

chłopaka jest zupełnie inna niż podejrzewano. Aspirant Daniel Podgórski próbuje powiązać obie sprawy. 

Jednocześnie boryka się z pewną bardzo wrogo nastawioną koleżanką. Czy podinspektor Mari Carmen Sikora 

zdoła mu zaszkodzić? Jaki ma z tym związek dziwna lampa z napisem? I czy w lesie czai się… ten martwy?  

 

 

  55. Matka siedzi z tyłu : opowieści z d**y wzięte / Joanna Mokosa-Rykalska.- 

Warszawa : Wielka Litera, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Humor , Macierzyństwo , Rodzina , Życie codzienne , 

Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-10 

 

 

Mistrzyni ciętego humoru, słownej szermierki i jechanie po bandzie! Poznajcie Joannę. To Bareja w spódnicy -             

w loży szyderców czuje się jak ryba w wodzie. Siedzi z tyłu, ale czujnym okiem skanuje każdą sferę życia. Wykpi, 

obśmieje, wścieknie się, sama niejedną gafę palnie, czasem zagra na nerwach, ale robi to z wdziękiem i polotem, 

jakich mało. Gdy trzeba, to i szpagat zrobi, choć woli być luźna jak guma. Zawodów ma kilka, a jeden z nich to 

matka. Czasami pogdera, ale tak naprawdę można z nią konie kraść. nigdy cię nie oszuka - zawsze powie, że 

przytyłaś. Z niejednego pieca chleb jadła i chyba nic jej nie zaskoczy. Śmiech jest jej niezbędny do życia jak 

powierza, bez niego się dusi. "Matka siedzi z tyłu" to idealna lektura dla tych, co chcą sobie odpuścić. Dla tych, 

którzy mają dystans do siebie i do życia. Dla zmęczonych codziennością, którzy chcą sie zanurzyć w świecie 

przygód pełnym groteski, absurdu i dobrego humoru.  

 

 

 56. Miłość i wojna / Max Czornyj.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Tajemnica , Miłość , 

Rodzina , Rozstanie , Łódź (woj. łódzkie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-10 

 

 

 

Łódź. Ziemia Obiecana. 1938 rok. Świat rodzących się fortun i okrutnej biedy. W życiu Franciszka Brilke, 

człowieka wielu kultur i narodowości, pojawia się tajemnicza kobieta, Ewa. Za jej sprawą odmienia się życie 

wielu pozornie niezwiązanych ze sobą osób. Wkrótce świat opanowuje wojenne szaleństwo, które każe na nowo 

zdefiniować istotę człowieczeństwa. Europa nieuchronnie zmierza ku tragedii drugiej wojny światowej. Czy 

zakazana miłość ma szansę przetrwać w obliczu hekatomby śmierci? Czy jest warta więcej niż życie? Blisko 

osiem dekad po wojnie pewna staruszka dostaje plik wiadomości. Kryje się w nich prawda nie tylko o jej ojcu, ale 

przede wszystkim o niej. Czy odważy się poznać odpowiedź na najważniejsze  pytanie - kim  jest?  Czy u  schyłku  
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życia zaakceptuje, że nic nie było takie, jakim jej się wydawało? MIŁOŚĆ I WOJNA to opowieść o pięknie duszy 

oraz nadziei. O grzechach i ich odkupieniu. To jednak przede wszystkim historia miłości na przekór wszelkim 

przeciwnościom. Na przekór wojnie, zazdrości oraz tajemnicom czasów minionych.  

 

 

57. Miłość w żagle / Katarzyna Sarnowska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, 2021. 

(Nad Jeziorakiem / Katarzyna Sarnowska ; t. 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Małżeństwo , Przyjaźń , Jeziorak (woj. warmińsko-

mazurskie, pow. iławski, gm. Iława ; jezioro) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-09 

 

 

Życie na Mazurach często przypomina sielankę: długie leniwe poranki z kubkiem kawy albo słoneczne popołudnia 

spędzane na tarasie z widokiem na jezioro. Nic dziwnego, że to właśnie tutaj Alina wraz z mężem i synem 

odnalazła swoje miejsce na ziemi. Jednak niesprzyjająca pogoda i odcięcie od świata sprawiają, że mimo wsparcia 

bliskich i przyjaciół kobieta zaczyna wątpić w drogę, którą obrała. Gabi zabiera przyjaciółkę do Paryża, ale 

ekscytująca wyprawa przynosi zupełnie niezamierzony skutek. Przypadkowe spotkanie niespodziewanie kompli-

kuje związek Gabi. Czy będzie potrafiła zmierzyć się z duchami przeszłości? Gdzie Alina ostatecznie znajdzie 

pocieszenie? I jak daleko można posunąć się w walce o własne szczęście? 

 

 

 58. Mord / Max Czornyj.- Poznań : Filia, 2021. 

(Filia Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Liza Langer (postać fikcyjna) , Orest Rembert (postać 

fikcyjna) , Policjanci , Profilowanie kryminalne , Przepowiednie , Psychopaci , 

Gdańsk (woj. pomorskie) , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-10 

 

 

Koniec świata jest już blisko. Bądź przygotowany. Takie przesłanie powtarza w swoich mediach Profet, 

samozwańczy prorok. Z dnia na dzień jego hasła zyskują coraz więcej odbiorców. Tymczasem na obrzeżach 

Gdańska dochodzi do włamania do domku kempingowego. W jego trakcie ginie mężczyzna, a kobieta w ciąży 

zostaje poddana okrutnej torturze i cudem uchodzi z życiem. Na miejscu przestępstwa śledczy odnajdują starą 

zabawkę z upiorną wiadomością. Kim jest jej autor i co dokładnie chciał przekazać? Śledztwo przejmuje komisarz 

Liza Langer, którą coraz mocniej dręczą demony nawracającej depresji. Z pomocą przychodzi jej Orest Rembert - 

psycholog policyjny oraz profiler. Wkrótce psychopata obiera za cel kolejną kobietę. Rozpoczyna się potworny 

wyścig z czasem. Kto będzie zwycięzcą? Nowy thriller z komisarz Lizą Langer i profilerem kryminalnym 

Orestem Rembertem.  
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 59. Mroczne sekrety / Marcel Moss.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2021. 

(Filia Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i córki , Porzucenie małoletniego lub osoby nieporadnej 

, Tajemnica , Toksyczne związki , Związek otwarty , Powieść psychologiczna , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-10 

 

Dorota od lat żyje pod jednym dachem z mężem - despotą, stwarzając na zewnątrz pozory normalności. Kobieta 

obmyśla w tajemnicy plan uwolnienia się od agresywnego partnera. Jakub i Alicja wybierają się na zagraniczne 

wczasy w celu ratowania małżeństwa. Na miejscu zawierają znajomość z tajemniczą parą. Z czasem wchodzą                  

z nimi w nietypowy układ, który wywraca ich życie do góry nogami. Osiemnastoletnia Nadia spotyka się                       

z biologiczną matką, która porzuciła ją tuż po porodzie. Nie wie, że dopuszczając kobietę do swojego życia, ściąga 

niebezpieczeństwo na swoich najbliższych. Trzy historie łączą się ze sobą w najmniej odpowiednim momencie. 

Teraz każdy zrobi wszystko, by jego mroczne sekrety nigdy nie wyszły na jaw...  

 

 

 60. Na własną rękę / Olga Rudnicka.- Warszawa : Prószyński S-ka - Prószyński 

Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matylda Dominiczak (postać fikcyjna) , Biżuteria , Kobieta , 

Kradzież , Ogródki działkowe i przydomowe , Prywatni detektywi , Rodzinne ogrody 

działkowe , Polska , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-10 

 

 

Komisarz Tomczak zaginął. Nowa partnerka policjanta Mareckiego nie zamierza współpracować z prywatnymi 

detektywami, więc drogi Matyldy i komisarza Mareckiego, prowadzącego poszukiwania kolegi, rozchodzą się. 

Matylda podejrzewa, że Tomczak wpadł na ślad skradzionej przed laty biżuterii. Znalezione na terenie ogródków 

działkowych zwłoki zdają się potwierdzać jej hipotezę. Matylda odsunięta na boczny tor nie poddaje się. 

Odnalezienie skradzionych kosztowności to jedyna droga do namierzenia sprawców makabrycznej zbrodni                      

i uniewinnienia podejrzanego o dokonanie tej zbrodni komisarza Tomczaka. Była bibliotekarka wkracza w świat 

przestępczy i na własną rękę usiłuje namierzyć szajkę bandytów oraz zleceniodawcę zuchwałej kradzieży sprzed 

lat.  

 

 

 61. Nagie serca / Colleen Hoover ; tłumaczenie Matylda Biernacka.- Kraków : 

Wydawnictwo Otwarte, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Młodzi dorośli , Ojcowie i córki , Śmierć rodzica , Wakacje , 

Teksas (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-10 
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Ponure życie i nazwisko to jedyne, co rodzice dali Beyah. Resztę zawdzięcza samej sobie. Ciężko pracowała, żeby 

zdobyć stypendium i dostać się na wymarzone studia. Kiedy dwa miesiące przed wyjazdem Beyah na uczelnię jej 

matka niespodziewanie umiera, dziewczyna traci dach nad głową. Musi spędzić resztę lata z ojcem, którego 

prawie nie zna. Zamierza nie wychylać się i bezproblemowo przeczekać czas do studiów, ale jej nowy, przystojny 

sąsiad Samson torpeduje ten plan. Na pozór nic ich nie łączy. Ona wychowała się w biedzie, on pochodzi z bogatej 

rodziny. Jednak oboje lubią smutne rzeczy i natychmiast wyczuwają swoją wrażliwość. Kiedy sympatia przeradza 

się w namiętność, wspólnie postanawiają, że połączy ich tylko wakacyjny romans. Jednak gdy prawda o przesz-

łości Samsona wychodzi na jaw, Beyah musi się wycofać lub zaryzykować kolejny cios prosto w serce… 

 

 

 62. Najpiękniejszy sen / Susan Anne Mason ; tłumaczyła Elżbieta Zawadowska.- 

Rzeszów : Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, copyright 2020. 

(Kanadyjskie wyprawy/ Elizabeth Camden ; 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anglicy , Poszukiwania zaginionych , Rodzeństwo , Wybory 

życiowe , Toronto (Kanada) , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-kanad.  

Nowości:  2021-10 

 

Quinten Aspinall pragnie spełnić obietnicę daną zmarłemu ojcu. Udaje się więc do Kanady, by odszukać 

rodzeństwo, wysłane do niewolniczej pracy podczas jego pobytu na wojnie. Pracodawca zleca mu przy okazji 

sprowadzenie swojej bratanicy, która uciekła z kanadyjskim żołnierzem. W nagrodę Aspinall otrzyma własną 

farmę, dzięki czemu zapewni dom chorej matce i rodzeństwu. Przyjazd Julii Holloway do Toronto okazał się 

katastrofą. Gdy przybywa pracownik jej wuja i ratuje ją z opresji, dziewczyna postanawia odpłacić się za jego 

dobroć, pomagając mu w znalezieniu siostry. Jednak druzgocące wieści, jakie właśnie otrzymała, zmienią w jej 

życiu wszystko. Czy Quinn będzie musiał wybrać pomiędzy połączeniem rodziny a ochroną Julii i własnym 

szczęściem?  

 

 

 63. Narzeczona nazisty / Barbara Wysoczańska.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2021. 

 

 

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

Polacy , Studenci , Gdańsk (woj. pomorskie) , Kielce (woj. świętokrzyskie) , Londyn 

(Wielka Brytania) , Monachium (Niemcy) , Monte Carlo (Monako ; dzielnica) , Paryż 

(Francja) , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-10 

 

Czym była miłość w obliczu gigantycznej nienawiści, śmierci i poniżenia? Czy miała prawo się z niej cieszyć, 

podczas gdy tylu straciło życie? Jest koniec sierpnia 1938 roku. Polka Hania Wolińska, na co dzień studentka 

germanistyki, jest damą do towarzystwa zamożnej niemieckiej hrabiny. Poznaje wnuka swojej pracodawczyni, 

hrabiego Johanna von Richter. W młodych rodzi się wzajemna fascynacja. W rodzinnej posiadłości von Richterów 

w Monachium, Polka naocznie styka się z hitlerowskim fanatyzmem, który ogarnia całe Niemcy. Na tle rosnącego 

w siłę nazizmu i niechybnej wojny w Europie, Hania i Johann zakochują się w sobie. Dziewczyna wkracza na 

niemieckie salony jako narzeczona hrabiego i poznaje najwyższych rangą przywódców III Rzeszy. Równocześnie 

zostaje zwerbowana przez polskie władze do przekazywania tajnych planów Hitlera dotyczących Polski                        

i Europy… Z czasem oboje zostają zmuszeni stoczyć moralną walkę o miłość, stojąc po obu stronach barykady.  
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64. Nie chcesz wiedzieć / Bartosz Szczygielski.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przeznaczenie , Tajemnica , Wróżenie z kart , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-10 

 

 

 

Dla Agaty przeszłość nie istnieje. Za to przyszłość nie ma przed nią tajemnic. Spogląda na karty i widzi w nich to, 

co może się wydarzyć. Każdą drogę, każdą ścieżkę. I wie, która z nich oznacza niebezpieczeństwo. Przynajmniej 

tak uważała do tego feralnego dnia, kiedy zwykły seans przerwała tragedia. Teraz, kiedy wróżka zamyka oczy, 

widzi tylko krew. Coś, co wcześniej uważała za dar, stało się przekleństwem. Jej życie zamieniło się w desperacką 

ucieczkę przed nieuchronnym fatum. Osaczona przez śmierć, policję, dziennikarzy i tropiącego ją mordercę Agata 

próbuje odkryć w swojej przeszłości coś, co przesądziło o jej losie - i dlaczego musi zginąć.  

 

 

65. Nie pozwól światłu zgasnąć. T. 2 / Ewa Pirce.- Warszawa : Wydawnictwo 

WasPos, copyright 2020. 

(Z muzyką do gwiazd / Ewa Pirce ; [2]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Muzyka poważna , Skrzypkowie , Wiolonczeliści , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-10 

 

Dzięki wspólnej pasji, która przerodziła się w pełną wzlotów i upadków muzyczną podróż, Neven i Willow 

odnaleźli coś więcej - miłość. Kiedy wydaje się, że wszystko zmierza w dobrym kierunku, z ukrycia wypełzają 

zmory przeszłości. Melodia uczuć zostaje zakłócona, wrogowie zaczynają atakować, na jaw wychodzą tajemnice 

rzucające cień na szczęście, którego ta dwójka zdołała zaledwie posmakować. Czy Neven i Willow odnajdą            

w sobie na tyle odwagi i determinacji, aby zawalczyć o uczucie, które się między nimi zrodziło? Czy pokonają 

własne bariery i pozwolą mu rozkwitnąć? Czy siła ich miłości przezwycięży potęgę nienawiści, jaka ku nim 

płynie? Połączyła ich muzyka, ale czy może być również czymś, co ich rozdzieli?  

 

 

 66. Niebezpieczny dług / Dagmara Jakubczak.- Oświęcim : Wydawnictwo 

NieZwykłe, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dług , Ojcowie i córki , Przestępczość zorganizowana , 

Zabójstwo , Powieść erotyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

 

Jasmine Bennet jako piętnastolatka była świadkiem śmierci swojej matki. To wydarzenie miało ogromny wpływ 

na jej życiowe wybory. Została policjantką i od dziesięciu lat próbuje znaleźć  sprawców  zabójstwa. Na  razie  jak 
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 dotąd bezskutecznie. Pewnego dnia poznaje w klubie tajemniczego mężczyznę. Niestety nie ma pojęcia, że tylko 

dla niej to zdarzenie jest przypadkowe. Nieznajomy wzbudza w dziewczynie uczucia, jakich nigdy nie 

doświadczała. Za namową przyjaciółki postanawia dać porwać się chwili i zbliżyć się do tego faceta. Ander 

Castellano, właściciel klubu, dobrze wie, kim jest Jasmine. Jej ojciec musi mu oddać pieniądze, a ponieważ Ander 

nie może ich od niego odzyskać, zainteresował się jego córką. Zamierza ją wykorzystać i w ten sposób odegrać się 

na swoim dłużniku.  

 

 

 67. Niegrzeczne last minute / Katarzyna Bester, Ewelina Dobosz, Gabriela Gargaś, 

Paulina Jurga, Paulina Klepacz, Anna Langner, Alek Rogoziński, Sonia Rosa, Emilia 

Szelest, Magdalena Witkiewicz.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece, 2021. 

(Niegrzeczne Książki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podróże , Urlopy , Wakacje , Antologia , Opowiadania i 

nowele , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-10 

 

Spontaniczne, zaskakujące, ekscytujące - jak najlepsze wakacje last minute! Opowiadania napisane przez autorki             

i autora, którzy dobrze wiedzą, jak rozpalić wyobraźnię czytelników. Antologia wakacyjna to zbiór dziesięciu 

historii pozwalających poczuć atmosferę gorącego lata. Zabawne, poruszające, momentami pikantne...  

 

 

 68. Niezamknięte drzwi / Aleksandra Marinina ; przełożyła Aleksandra Stronka.- 

Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anastazja Kamieńska (postać fikcyjna) , Filmowcy , 

Zabójstwo , Moskwa (Rosja) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ros.  

Nowości:  2021-10 

 

 

Podczas zdjęć do serialu w parku Sokolniki żona scenarzysty znika bez śladu, a kierowca ekipy filmowej zostaje 

zamordowany. Jak się okazuje, mężczyzna miał skłonności do hazardu i narkotyków - wszystko wskazuje więc na 

porachunki między zorganizowanymi grupami przestępczymi. Niebawem pojawia się jednak inna hipoteza, 

według której zabójstwo na planie miało przerwać prace nad produkcją, co sugeruje nowych podejrzanych… Ta 

skomplikowana sprawa będzie dla Nastii Kamieńskiej wyjątkowo trudna. Nie tylko ze względu na mylne tropy, 

ale też z uwagi na warunki, w jakich przyjdzie jej pracować. Po tym, jak pułkownik Gordiejew odszedł na 

emeryturę, funkcjonariuszka wydziału kryminalnego nie potrafi znaleźć wspólnego języka z nowym przełożonym.  

 

 69. Niezłomne serca / Karen Witemeyer ; tłumaczenie Magdalena Peterson.- 

Rzeszów : Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, 2021. 

(Kolonia Harper's Station / Karen Witemeyer ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przemoc wobec kobiet , Przyjaźń , Sufrażystki , 

Teksas (Stany Zjednoczone ; stan) , Kolonia Harper's Station (miejscowość fikcyjna) 

, Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer.  
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Nowości:  2021-10 

 

„Kobieta, by być silna, nie potrzebuje mężczyzny” – tego nauczyły Emmę Chandler jej waleczne ciotki. Kierując 

się tym przekonaniem, założyła żeńską osadę w Harper’s Station w Teksasie. Jednak gdy mieszkanki 

doświadczają pogróżek od nieznanego napastnika, Emma będzie zmuszona przyznać, że przyda im się mężczyzna, 

który potrafi walczyć – a ona dobrze zna kogoś takiego. Malachi Shaw pracuje przy budowie kolei jako ekspert od 

materiałów wybuchowych. Gdy otrzymuje telegram od Emmy, natychmiast udaje się do Harper’s Station, aby 

spłacić dług wdzięczności wobec przyjaciółki, która kiedyś uratowała mu życie. Tyle że ona nie jest już 

dzieckiem, ale niezależną i zaradną kobietą o cudownym uśmiechu.  

 

 

 70. Niezniszczalna nadzieja / Elizabeth Camden ; tłumaczyła Magdalena Peterson.- 

Rzeszów : Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, 2021. 

(Nowojorskie kobiety / Elizabeth Camden ; 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Burmistrz , Matematycy , Projekt budowlany , Zbiorniki 

retencyjne , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2021-10 

 

Eloise Drake pogodziła się z wygnaniem i porzuceniem i w końcu stworzyła dla siebie stabilny świat. Jako 

geniusz matematyczny i świetna księgowa, pracuje przy największym projekcie inżynieryjnym w Nowym Jorku. 

Niestety związane z tym zadania sprawiają, że spotyka na swej drodze mężczyznę, który kiedyś złamał jej serce. 

Alex Duval jest burmistrzem miasteczka znajdującego się na krawędzi zniszczenia. Stan Nowy Jork zamierza 

zetrzeć je z powierzchni ziemi, zalać dolinę i wybudować nowy zbiornik retencyjny. Mężczyzna jest zszokowany, 

gdy dowiaduje się, że kobieta, którą niegdyś kochał, należy do zespołu mającego oczyścić teren. Kiedy jego świat 

zaczyna się rozpadać, Alex obmyśla śmiały plan ocalenia rodzinnego Duval Springs. Jednak do jego realizacji 

będzie potrzebował Eloise i jej wyjątkowych zdolności. Czy bohaterowie, różni pod każdym względem, zdołają 

pokonać dzielącą ich przepaść i ocalić miasteczko?  

 

 

 71. Nigdy cię nie zapomnę / Gabriela Gargaś.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2021. 

(Saga Dobrzyńskich / Gabriela Gargaś) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Problemy małżeńskie , Relacje międzyludzkie , Rodzina , 

Rozstanie , Wybory życiowe , Warszawa (woj. mazowieckie ; okolice) , Powieść 

obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-10 

 

Finał poruszającej sagi rodzinnej autorstwa Czarodziejki kobiecych uczuć! Teresa i Maksymilian myśleli, że 

wszystko, co najlepsze, dopiero przed nimi. Wspólną przyszłość burzy jeden moment - gdy w ich życiu 

niespodziewanie zjawia się mały chłopiec, owoc romansu z przeszłości, kobieta z bólem podejmuje decyzję                       

o zakończeniu małżeństwa. Maks nie ma jednak zamiaru się poddać i robi wszystko, aby odzyskać utracone 

zaufanie. Tym bardziej że w życiu jego żony jest już inny mężczyzna gotowy nieść wsparcie w każdej trudnej 

chwili. Tymczasem kolejne pokolenia Dobrzyńskich urządzają sobie życie w nowej rzeczywistości. Miłosz                      

i  Aleks,  korzystając ze  sprzyjającego  przedsiębiorcom  czasu  lat  dziewięćdziesiątych,  zakładają  razem  firmę. 
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 Spółka rozwija się szybko, co czyni ją atrakcyjną dla większych biznesmenów. Mężczyźni podejmują decyzję                 

o zachowaniu udziałów. Nie wiedzą jeszcze, że niektórych propozycji w świecie rodzącego się kapitalizmu nie 

należy odrzucać… "Nigdy cię nie zapomnę" to opowieść o zaufaniu, którego łatwo nadużyć, trudnej drodze do 

przebaczenia, ale też nadziei, którą warto zawsze pokładać w rodzinie.  

 

 

 72. Nim padnie pierwszy strzał / Katarzyna Żwirełło.- Rzeszów : Dreams 

Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jednostki antyterrorystyczne , Policjanci , Przestępczość 

zorganizowana , Zabójstwo , Zatrzymanie osoby (prawo) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-10 

 

 

Kiedy sprawa wagi państwowej stanie się osobistą rozgrywką... Wydział do Walki z Terrorem Kryminalnym jest 

na tropie groźnego gangu. Podczas jednego z nieudanych zatrzymań dochodzi do strzelaniny, w której ginie 

zasłużony funkcjonariusz, a drugi zostaje ciężko ranny. Odtąd oczy całego kraju skupiają się na poczynaniach 

stołecznych organów ścigania, bez przyzwolenia na najmniejsze błędy. Młody i pełny zapału Alan Berg zrobi 

wszystko, by dopaść przestępców, którzy o mało nie zabili jego mentora w policji i duchowego ojca. W swojej 

determinacji nie jest jedyny, a śledztwo mające ujawnić kryjówkę bossów wydaje się iść jak z płatka...  ...aż do 

zatrzymania, które miało być po prostu rutynową akcją, ale okaże się doświadczeniem, po którym już nic nie 

będzie takie samo. 

 

 

 73. Obiecaj, że wrócisz / Beata Majewska.- Warszawa : Jaguar, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Przestępczość zorganizowana , Zemsta , Powieść , 

Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-09 

 

 

 

Dalsze losy bohaterów powieści "Zapomnij, że istniałem" i "Pamiętaj, że byłam". Wciągający romans obyczajowy 

z dodatkiem wątków sensacyjno-kryminalnych oraz szczyptą erotyki. Bruno nie ma łatwego dzieciństwa. Kiedy 

jego ojciec ginie - głupią i przypadkową śmiercią, chłopak musi szybko wydorośleć. Gangsterzy są nieuchwytni,              

a policja zbyt szybko umarza śledztwo. Syn ofiary poprzysięga zemstę, pragnie odwetu nie tylko na gangsterach - 

sprawcach rodzinnej tragedii, lecz także na służbach. Bruno pracuje dla wielu bossów, powoli zapisuje na swoim 

koncie kolejne głowy, swojej zemście podporządkuje całe życie. Nie ma w nim miejsca na rodzinę, dobrą pracę,            

a na pewno nie na miłość. Ta pojawia się znienacka, kiedy los stawia na drodze Brunona młodą Rosjankę. Wiera 

niczego się nie boi, bo też niczego nie ma do stracenia. Chociaż dopiero startuje w dorosłe życie, ona również 

zdążyła poznać jego gorzki smak. Nie zdaje sobie sprawy, że grozi jej śmiertelne niebezpieczeństwo: dziewczyna 

stanowi walutę w zatargu między gangsterami zza Buga, a Bruno jest pośrednikiem. Jak skończy się ten deal? Czy 

miłość pokona zło? Przekonacie się sami, czytając trzecią - ostatnią - część bestsellerowej serii.  
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 74. Obsesja matki / T. R. Ragan ; przełożyła Katarzyna Agnieszka Dyrek.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2021. 

(Filia Mroczna Strona) 

 

 

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

Macierzyństwo , Poszukiwania zaginionych , Uprowadzenie , Zemsta , Kalifornia 

(Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-10 

 

Ci, którzy polują na potwory, muszą uważać, by sami się nimi nie stali. Faith McMann w poprzednim życiu - 

zanim handlarze żywym towarem zamordowali jej męża i uprowadzili dzieci - była żoną, matką, nauczycielką. 

Teraz bezlitośnie się mści. Czy uda jej się ocalić dzieci, a może nikt już nie zdoła im pomóc? Czy w świecie 

potworów polujących na niewinnych ludzi jest miejsce na lojalność? Czy po zrozumieniu najmroczniejszych 

aspektów ludzkiej natury Faith odnajdzie jeszcze samą siebie?  

 

 

75. Od nowa : nic się nie ukryje / Jean Hanff Korelitz ; przełożył Piotr Kaliński.- 

Warszawa : Wydawnictwo Poradnia K, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lekarze , Małżeństwo , Osoby zaginione , Psychoterapeuci , 

Tajemnica , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-10 

 

 

Grace jest znaną psychoterapeutką - mistrzynią w przewidywaniu obrotu spraw, żoną szanowanego onkologa 

dziecięcego i matką nastolatka w elitarnej nowojorskiej szkole. Wkrótce ma wydać pierwszą książkę, w której 

udziela porad kobietom, jak to pierwsze wrażenie połączone z intuicją jest kluczowe w doborze partnera. 

Nieoczekiwanie idylliczny świat kobiety legnie w gruzach. Mąż znika bez wieści, a nowa znajoma zostaje 

zamordowana. Co gorsza sprawy zyskują wymiar publiczny. Przerażona Grace odkrywa, że jej dotychczasowe 

życie było czystą iluzją i kłamstwem. Kim właściwie jest mężczyzna, którego kochała? Jak bardzo rozminęła się              

z teoriami, w które tak mocno wierzyła? I czy rzeczywiście nie mogła wiedzieć… Przygnębiona własnym 

niepowodzeniem musi porzucić dotychczasowe życie i zbudować wszystko od nowa - dla siebie i syna. 

 

 

76. Odwet / Claire Douglas ; przełożył Marian Leon Kalinowski.- Warszawa : 

Wydawnictwo WAB, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nauczyciele , Małżeństwo , Wakacyjny wynajem domów i 

apartamentów , Paranoja , Bath (Wielka Brytania) , Kornwalia (Wielka Brytania ; 

hrabstwo) , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2021-10 

 

 

Choć Libby Hall potrzebuje chwili wytchnienia, nigdy nie rozważała wzięcia urlopu. Aż do momentu, gdy dostaje 

ulotkę o z atrakcyjną propozycją zamiany domów, którą bez wahania przyjmuje. Po przeprowadzce do posiadłości  
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Heywoodsów dziewczyna zaczyna jednak popadać w paranoję, że jest obserwowana. W jej domu zaczynają dziać 

się dziwne rzeczy. Gdy Libby postanawia wrócić do swojego komfortowego, ale niedoskonałego życia, jest już za 

późno. Odkrywa sekret Heywoodsów. Ktoś zastawił na nią pułapkę. Rozpoczyna się niebezpieczna gra. Nic już             

w życiu Libby nie będzie takie samo. Mocny thriller z nieoczywistym, zaskakującym zakończeniem.  

 

 

 77. Osadzony / Kinga Wójcik.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 

2021. 

(Seria o komisarz Lenie Rudnickiej / Kinga Wójcik) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lena Rudnicka (postać fikcyjna) , Kobieta , Policjanci , 

Prokuratorzy , Relacje międzyludzkie , Łódź (woj. łódzkie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-09 

 

Trzynaście lat temu mieszkańcy Łodzi żyli w strachu. Mężowie drżeli o życie swoich żon, rodzice zamykali                

w domach córki. Nieuchwytny, przebiegły i bezwzględny morderca, któremu media nadały pseudonim 

Trzynaście, długo igrał z policją, w końcu jednak popełnił błąd… Łodzianie odetchnęli z ulgą. Przeszłość jednak 

nie pozwala o sobie zapomnieć. Dochodzi do kolejnego morderstwa, które do złudzenia przypomina zbrodnie 

Trzynastki. Czy w mieście grasuje naśladowca? Jaki związek z Trzynastką ma kobieta, którą przed trzynastoma 

laty uznano za zaginioną? A może za sznurki pociąga człowiek od lat zamknięty w więzieniu, który teraz 

niespodziewanie poprosił o spotkanie z komisarz Rudnicką? Kolejne śledztwo łódzkich śledczych zaprowadzi ich 

do skrywanych przez lata tajemnic. Komisarz Rudnicka i sierżant Wolski zrobią wszystko, by odkryć prawdę. Za 

wszelką cenę.  

 

 

 78. Ostateczne rozwiązanie / Robert J. Szmidt.- Kraków : Znak Horyzont - 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Elser, Johann Georg (1903-1945) , Himmler, Heinrich (1900-

1945) , Hitler, Adolf (1889-1945) , Historia alternatywna , Trzecia Rzesza (1933-

1945) , Wojna , Zamach stanu , Fantastyka , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-10 

 

8 listopada 1939 roku bomba skonstruowana przez Georga Elsera zabija większość przywódców Trzeciej Rzeszy, 

zmieniając nieodwracalnie bieg historii. W nowej rzeczywistości nie dochodzi do podboju Francji, ewakuacji               

z Dunkierki, Bitwy o Anglię, masakry polskich jeńców w Katyniu, budowy obozu zagłady w Oświęcimiu, ataku 

na Pearl Harbor oraz tysięcy innych odrażających zbrodni wojennych i podbojów, o których dowiadywaliśmy się  

z książek i relacji. Hitler umarł, niech żyje Himmler! Witajcie w nowym wspaniałym świecie, w którym miejsce 

aroganckiego szaleńca zajęli piekielnie inteligentni architekci ostatecznego rozwiązania. Witajcie w największym 

koszmarze ludzkości, w którym, jak się wydaje, umarła nawet nadzieja.  
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 79. Ostatnie bezkrólewie / Robert Borkowski.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 

copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Branicki, Jan Klemens (1689-1771) , Czartoryscy (ród) , 

Bezkrólewie , Elekcja , Elita władzy , Magnateria , Mieszczaństwo , Spisek , Szlachta 

, Głogów Małopolski (woj. podkarpackie, pow. rzeszowski, gm. Głogów Małopolski) 

, Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-10 

 

Powieść o jednym z najbardziej przełomowych momentów w dziejach Polski  Akcja "Ostatniego bezkrólewia" 

rozgrywa się od końca czerwca 1763 do początku września 1764 roku. Są to schyłkowe miesiące życia króla 

Augusta III i moment ostatniego w dziejach Rzeczypospolitej bezkrólewia. Jeden z najmożniejszych rodów 

magnackich, Czartoryscy, podjął próbę zdobycia polskiego tronu. Z ramienia ich protektorki, carycy Katarzyny II, 

królem miał zostać ich siostrzeniec Stanisław Antoni Poniatowski, stolnik litewski. Czartoryscy nie mieli 

szerokiego poparcia wśród szlachty, dlatego szansą na zrealizowanie ich planów było zbrojne wsparcie wojsk 

rosyjskich. Po drugiej stronie politycznego bieguna znajdował się hetman wielki koronny Jan Klemens Branicki, 

dążący do zaprowadzenia reform w Rzeczypospolitej w oparciu o współpracę z królem i zgodne współdziałanie 

szlachty. Dwa pomysły na przyszłość Rzeczypospolitej. Dzisiaj wiadomo, który z nich został zrealizowany. 

Wiadomo również, jaką katastrofą to się zakończyło — wymazaniem polsko-litewskiego państwa z mapy Europy. 

Czy tak musiało być? Wydarzenia rozgrywają się na dalekiej prowincji w Głogowie (Głowowie), miasteczku na 

podgórzu rzeszowskim, rodowej siedzibie siostry Branickiego Urszuli Lubomirskiej, oraz w Warszawie, gdzie 

sejm elekcyjny zostaje opanowany przez zwolenników Czartoryskich. Zaczyna się gra. Gra o polską koronę. To 

nie jest książka przedstawiająca historię alternatywną. Została oparta na źródłach historycznych, pamiętnikach, 

dokumentach, listach. Skłania do myślenia. Brak zgody wśród elit politycznych osiemnastowiecznej 

Rzeczypospolitej doprowadził państwo do ruiny. Czy coś się zmieniło od tego czasu?  

 

 

 80. Perska niepewność / Laila Shukri.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński 

Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arabowie , COVID-19 , Miłość , Odmienność kulturowa , 

Rodzina , Przemoc wobec kobiet , Sens życia , Tęsknota , Kuwejt (Kuwejt) , Londyn 

(Wielka Brytania) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-10 

 

Znana z "Perskiej kobiecości" Joanna, po kolejnym nagłym wyjeździe z Bali, gdzie planowała wspólną przyszłość 

z Richardem, zmuszona jest do życia z nieustannie gnębiącym ją mężem. Nagły wybuch pandemii i związane               

z tym ograniczenia znacznie pogarszają jej sytuację. Ponadto długi brak kontaktu z Richardem powoduje, że 

ogarnia ją zwątpienie co do stałości jego uczuć. Czy wielka miłość okaże się tylko ułudą? Główne bohaterki 

perskiej sagi muszą stawiać czoło nowej rzeczywistości, a jedna z nich traci w pandemii najbliższą osobę. Jak 

sobie z tym poradzi? Joanna na jednym z sekretnych przyjęć poznaje czarującego mężczyznę, dużo młodszego od 

siebie. Ogarnięta zupełnie nowymi dla niej uczuciami i namiętnościami rzuca się w jego ramiona, aby przeżyć 

euforyczny romans. Laila Shukri w kolejnej pełnej namiętności i miłości powieści stawia przed czytelnikiem 

fundamentalne pytania dotyczące wartości i sensu życia.  
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 81. Początek / Ałbena Grabowska.- Warszawa : Wydawnictwo Zwierciadło, 

copyright 2021. 

(Stulecie Winnych / Ałbena Grabowska.) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Winni (rodzina fikcyjna) , Miłość , Rodzina , Relacje 

międzyludzkie , Brwinów (woj. mazowieckie, pow. pruszkowski, gm. Brwinów ; 

okolice) , Zabór rosyjski , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-10 

 

Poznaj początek historii rodu Winnych z podwarszawskiego Brwinowa. W książce Stuleciu Winnych. Początek 

Ałbena Grabowska ukazuje pierwsze dekady historii rodu Winnych. Zdun Antoni Winny osiedla się w Brwinowie 

i zakochuje w najmłodszej córce Jadwigi i Mariana Wielichnowskich – Bronisławie. Udaje mu się zdobyć 

względy Broni i w 1874 roku biorą ślub w brwinowskim kościele pod wezwaniem świętego Floriana. Bronia – 

mądra, zaradna i życzliwa – cieszy się szacunkiem w całej okolicy. Antoni z kolei uznawany jest za dobrego 

rzemieślnika. Wydaje się, że czeka ich dostatnia i spokojna przyszłość. Życie pod rosyjskim zaborem jest jednak 

pełne trosk, nie tylko tych związanych z represjami ze strony Rosjan. W tragicznych okolicznościach umiera 

najpierw jedna, potem druga siostra Bronisławy, odchodzą jej rodzice, a za ocean wyjeżdża z synami szwagier 

Tadeusz. W rodzinnym gospodarstwie zostają Bronisława i Antoni. Na świat przychodzą ich kolejni synowie – 

Roman, Władysław, Kajetan, Stefan i Stanisław. Poznajemy ich dzieciństwo, młodość, pierwsze miłosne rozterki. 

Rodzą się wnuki Broni i Antoniego. Życie toczy się dzień po dniu, Winnych spotykają troski i radości, ale nikt nie 

spodziewa się, że niebawem spadną na nich nie tylko ogromne osobiste tragedie, ale i wojenna zawierucha.  

 

 

 82. Pod dalekim niebem / Sarah Lark ; z języka niemieckiego przełożyła Barbara 

Niedźwiecka.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Dzienniki , Maorysi , Pamięć 

autobiograficzna , Podróże , Sekrety rodzinne , Hamburg (Niemcy) , Nowa Zelandia 

, Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-niem. 

Nowości:  2021-10 

 

Porywająca powieść o dramatycznych sekretach rodzinnych, słusznych i błędnych decyzjach, zaufaniu i miłości 

Współczesny Hamburg. Niemiecka dziennikarka Stephanie urodziła się w Nowej Zelandii, tam też spędziła 

pierwsze lata życia. Nic jednak nie pamięta z tamtych czasów. Nawet swojego ojca, który zginął tragicznie. Teraz 

wraca do kraju dzieciństwa, żeby rozwikłać tajemnicę utraconych wspomnień. Powrót do dawnych lat oznacza dla 

Stephanie konieczność zmierzenia się z trudnymi wydarzeniami z dzieciństwa, kiedy to była świadkiem 

przestępstwa. Dzięki pamiętnikowi uprowadzonej maoryskiej dziewczyny udaje się jej utworzyć pomost między 

przeszłością a przyszłością. Żeby wreszcie poznać długo ukrywaną tajemnicę rodzinną, Stephanie przemierza całą 

Nową Zelandię. Nie jest jednak sama. W podróży towarzyszy jej charyzmatyczny maoryski naukowiec Weru, 

który kieruje się czymś więcej niż tylko chęcią odnalezienia prawdy... „Lark jak zwykle pisze subtelnie                          

i porywająco nie tylko o miłości i tajemnicy, ale także w fascynujący sposób przedstawia fragmenty historii Nowej 

Zelandii”. Börsenblatt  
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 83. Portret Ubu / Monika Luque-Kurcz- Rzeszów : Podkarpacki Instytut Książki i 

Marketingu, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wiersze 

Sygnatura:  WG-821.162.1-1 

Nowości:  2021-09 

 

 

 

Od dłuższego czasu obserwowałem w mediach społecznościowych i pismach literackich wiersze Moniki Luque-

Kurcz. Zawsze robiły na mnie duże wrażenie, przede wszystkim dzięki ciekawej, zaskakującej metaforyce                   

i poruszanych w wierszach ważnych egzystencjalnych tematów. Gdy je czytam wydaje mi się, że autorka 

słowami, a jeszcze bardziej ostrością widzenia zgarnia do siebie cały otaczający ją świat.  Jeszcze innego wymiaru 

i ekspresji te utwory nabrały gdy autorka zdecydowała się umieścić je w tomiku. Czyta się go z zaciekawieniem 

ale i narastającym niepokojem jakbyśmy za cienką błoną tajemniczości szukali w tych wersach siebie. I tak kartka 

po kartce poznajemy ciekawą poetkę, ciekawą osobowość, dużą wrażliwość i wszystko to co stanowi kwintesencję 

dobrego poezjowania.  Jerzy J. Fąfara 

 

 

 84. Powiem tylko raz / Lisa Gardner ; z angielskiego przełożył Lech Z. 

Żołędziowski.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  D. D. Warren (postać fikcyjna) , Kobieta , Policja , Sekrety 

rodzinne , Uprowadzenie , Wypadki w domu , Zabójstwo , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-10 

 

 

Trzy kobiety: policjantka, domniemana morderczyni i dawna ofiara, która teraz pomaga ścigać oprawców. Dwie 

traumatyczne historie, które łączą się, kiedy w pewnym domu zostają znalezione zwłoki. I rodzinny sekret, skryty 

głęboko pod warstwami półprawd i kłamstw. Przed szesnastoma laty Evie Carter przyznała się do przypadkowego 

zastrzelenia ojca. Teraz policja zastaje ją nad ciałem męża. Z pistoletem w dłoni. I zadaje pytanie, czy podobny 

wypadek może zdarzyć się tej samej osobie dwa razy… Zdjęcie zastrzelonego męża Evie obiega media. Wtedy 

rozpoznaje go pewna kobieta, Flora - ale nie widzi w nim ofiary, lecz jednego z oprawców, którzy bezpowrotnie 

zniszczyli jej życie. Aby odkryć prawdę musi przypomnieć sobie wszystkie szczegóły swojego porwania, 

wszystko, o czym przez lata chciała zapomnieć. Wraz z policjantką D.D. Warren i agentką FBI Kimberly Quincy 

będą musiały odkryć, co tak naprawdę wydarzyło się za zamkniętymi drzwiami…  

 

 

85. Powrót milionera / Izabella Frączyk, Jagna Rolska.- Warszawa : Prószyński i S-ka 

- Prószyński Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Celebryci , Film , Milionerzy , Grecja , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-10 
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Życie Danki Popiołek po raz kolejny zbacza z obranego kursu, a ona sama nie jest już w stanie zliczyć, ile razy 

musiała dotąd w pośpiechu pakować walizki. Przyjaźń z Emilem Kastnerem sprawia, że przestaje rozumieć 

własne uczucia. Niespodziewany powrót do Polski jeszcze bardziej mąci jej w głowie, a zaskakująca propozycja 

zagrania głównej roli w filmie opowiadającym jej własną historię przysparza Dance ogromną popularność. Czy 

skromna dziewczyna odnajdzie się w roli celebrytki? Czy w końcu zrozumie, czego tak naprawdę pragnie od 

życia? A przede wszystkim, co zrobi z plątaniną uczuć względem Emila?  

 

 

 86. Pretensja o tytuł jest jedyną, jaką mieć tu można / Jerzy Pilch.- Warszawa : 

Polityka, 2021 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Literatura , Piłka nożna , Antologia , Felieton 

Sygnatura:  WG-821.162.1-92 

Nowości:  2021-09 

 

 

 

W związku ze zbliżającą się rocznicą śmierci pisarza Wydawnictwo POLITYKA przedstawia wybór felietonów 

Jerzego Pilcha, które napisał dla tygodnika „Polityka” w latach 2002-2006. Nie jest to wybór przypadkowy, lecz 

książka zaplanowana i ułożona przez samego autora. Zgodnie z jego pomysłem przypominane teksty zostały 

podzielone na dwie grupy: o literaturze i o piłce nożnej. W obu tych dziedzinach Jerzy Pilch się wyróżniał, tyle że 

w literaturze jako oryginalny twórca, a w piłce nożnej jako niezmordowany kibic i komentator. Pilch felietonista  

w niepowtarzalny sposób łączy światy kultury „wysokiej” i rozrywki mas, zachowując zawsze błyskotliwość, 

trzeźwość spojrzenia, polemiczną finezję i bezkompromisowość. To wybitny zawodnik na tym boisku - sprawdzał 

się zarówno w ataku, jak i obronie. Jego teksty sprzed lat wciąż potrafią ożywiać umysł i wyobraźnię czytelnika. 

Zatem, jak głosi tytuł zbioru zaproponowany przez redakcję, „Pretensja o tytuł jest jedyną, jaką mieć tu można”.  

 

 

 87. Promyk nadziei / Renata Kosin.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2021. 

(Siostry jutrzenki / Renata Kosin ; t. 5) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Śmiałowscy (rodzina fikcyjna) , Dwory , Sekrety rodzinne , 

Szlachta , Podlasie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-10 

 

 

Historia często zatacza koło i bywa dobrą nauczycielką. Mimo upływu lat, stary dom w Przytulisku wciąż jest 

siedzibą i sercem rodu Śmiałowskich. Przechowywane są tam wspomnienia o przodkach, z poszanowaniem tego, 

co pozostawili po sobie dla przyszłych pokoleń. Współcześni potomkowie podlaskich szlachciców podążają 

własnymi ścieżkami, niekiedy naśladując bezwiednie swoich poprzedników. Dokonują podobnych wyborów.                 

W ten oto sposób Daniel Brave przywraca dawną świetność stadninie hrabiego Brzostowickiego, nie zapominając 

o tym, kim był dla jego prababki. Kostka, jako godna potomkini Valentina Pommiera, w najlepszy możliwy 

sposób wykorzystuje odziedziczony po nim talent. Rozalia Śmiałowska, śladem doktor Kasi Lipki, odbywa staż            

w warszawskim szpitalu położniczym. Natomiast w dawnym dworze Śmiałowskich od czasu do czasu słychać 

terkot kołowrotka Arachny, wprawianego w ruch rękoma równie silnych kobiet. Z kolei na skraju Boguduchów,  

w drewnianej chatce zamieszkuje zielarka nazywana Złą, mimo że w sobie ma tylko dobro, jak niegdyś babka 

Małgorzata.  
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 88. Przepowiednia / Christoffer Carlsson ; przełożyła Elżbieta Frątczak-Nowotny.- 

Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, copyright 2021. 

(Czarna Seria : kryminał) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zabójstwo , Tajemnica , Policjanci , Szwecja , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2021-10 

 

Pewnej listopadowej nocy w niewielkiej osadzie Marbäck zostaje zamordowana młoda kobieta. Mimo że                      

w sprawie jest wiele niewiadomych, a podejrzany, Edvard Christensson, wszystkiemu zaprzecza, szybko zostaje 

osądzony i skazany. Wszystko jest znów w porządku.  Ale stare grzechy rzucają długie cienie. Zbrodnia odcisnęła 

piętno także na życiu innych, zwłaszcza siostrzeńca Edvarda, małego Isaka. Chłopiec dorasta w przekonaniu, że 

ciąży na nim klątwa, i że pewnego dnia jak jego wuj dopuści się czegoś strasznego… Co naprawdę wydarzyło się 

tamtej nocy w lesie? Czy prawda wyjdzie na jaw, zanim tragedia naznaczy mieszkańców wioski już na zawsze?  

 

 

 89. Przystań dla jej serca / Susan Anne Mason ; tłumaczyła Alicja Malinka.- 

Rzeszów : Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezdomność , Domy pomocy społecznej , Kobieta , Samotne 

matki , Wdowieństwo , Zakłady poprawcze i wychowawcze , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-kanad.  

Nowości:  2021-10 

 

 

 

Młoda Włoszka Olivia Rosetti wychodzi na wolność po dwóch latach w zakładzie poprawczym dla kobiet               

w Toronto. Pragnie zacząć żyć normalnie, jednak bez pracy i wsparcia rodziny nie może znaleźć dachu nad głową. 

Bezdomną dziewczynę znajduje zamożna wdowa, Ruth Bennington. Podobna bolesna przeszłość skłania kobiety 

do stworzenia domu pomocy dla samotnych matek. Jednak pojawia się ktoś, kto zamierza pokrzyżować ich 

plany… Grecki wdowiec Darius Reed chce za wszelką cenę uchronić córkę przed prześladowaniami rasowymi, 

które doprowadziły do śmierci jego żony. W tym celu dąży do małżeństwa z kobietą z szanowanej kanadyjskiej 

rodziny. Pragnie także wkupić się w łaski przełożonego, zmuszając Ruth do sprzedaży posiadłości pod inwestycje. 

Wtedy w jego poukładany świat wkracza Olivia, której przeszłość może zagrozić wszystkim jego dążeniom.  

 

 

 90. Romantyczni w Paryżu / Dorota Ponińska.- Warszawa : Lira Wydawnictwo, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Słowacki, Juliusz (1809-1849) , Mickiewicz, Adam (1798-

1855) , Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) , Arystokracja , Emigracja , Filomaci i 

filareci , Pisarze , Romantyzm , Powstanie listopadowe (1830-1831) , Francja , Litwa 

, Polska , Słowiańszczyzna , Powieść historyczna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-10 
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Po upadku powstania listopadowego tysiące jego uczestników udają się do Francji. Maurycy, dawny filareta                   

z Wilna, trafia do Awinionu. Jak sobie poradzi z tęsknotą za domem, biedą i niepewną przyszłością? Książę Adam 

Czartoryski wciąż czuje się przywódcą swego narodu i negocjuje z zachodnimi dyplomatami najwyższą stawkę – 

niepodległość swojego kraju. Nie ma w ręku wielu atutów poza krwią polskich powstańców. Poeci utrwalają idee  

i nastroje tego czasu w nieśmiertelnych strofach. Osamotniony Juliusz Słowacki marzy o literackiej sławie                

i mierzy się z legendą wielkiego rywala – Adama Mickiewicza. Polski romantyzm rozkwita. Tymczasem pojawia 

się tajemniczy prorok z Litwy, który wszystko odmieni… Wielkie dzieła, burzliwe spory, bohaterowie na 

wygnaniu i niezwykłe kobiety, czyli fascynujący obraz życia polistopadowych emigrantów w Paryżu w drugiej 

powieści Doroty Ponińskiej z cyklu zapoczątkowanego „Romantycznymi”.  

 

 

 91. Rywalka / Maxime Parker.- Gdynia : Novae Res, 2020. 

(Obyczajowa) 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Sukces , Współzawodnictwo , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-10 

 

 

 

 

Czy to jest przyjaźń, czy to jest… obłąkanie? Karla właśnie zaczęła nowe życie - przeprowadziła się do wielkiego 

miasta, odnosi sukcesy w wymarzonej pracy, a do tego w końcu jest zakochana z wzajemnością. Jednak nie 

wszystko układa się tak idealnie, jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. Dziewczyna codziennie walczy 

z towarzyszącym jej cieniem przeszłości, od której chciałaby się raz na zawsze odciąć. Pewnego dnia otrzymuje 

tajemniczy list, a w jej życiu pojawia się ktoś, kto nie pozwoli, by wydarzenia sprzed lat odeszły w zapomnienie.  

 

 

 92. Rzeki płyną, jak chcą / Ałbena Grabowska.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  I wojna światowa (1914-1918) , Dwory , Dziewczęta , 

Rodzeństwo , Rodzina , Wybory życiowe , Polska , Powieść historyczna , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-10 

 

Klara, Róża i Amelka. Panny Terechowiczówny. Przed wojną jeździły z rodzicami do wód, mieszkały                           

w wytwornym pensjonacie, a matka pilnowała, by parasolkami chroniły delikatną cerę przed słońcem. Rok 1914 

wywrócił życie sióstr, podobnie jak milionów ludzi w Europie, do góry nogami. Ojciec poszedł na front, majątek 

bez jego opieki szybko zaczął podupadać. Lata mijają. Matka na przemian rozpacza i modli się, Róża wciąż jest 

trzpiotką, a Klara, mimo protestów starej służącej Ludwiżanki, urabia sobie ręce po łokcie. Amelia wbrew woli 

zszokowanej rodziny udaje się na szkolenie do szpitala wojskowego w Warszawie. Jednak to zaledwie grom przed 

prawdziwą burzą. Po kilku miesiącach zawiadamia bowiem rodzinę, że wraca do rodzinnego majątku z... mężem. 

Żołnierzem, którego poznała w szpitalu. Kim jest mąż Amelii? Jak jego obecność w dworze wpłynie na życie 

Klary, Róży i ich matki? Czy Amelia może być pewna uczuć męża?  
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 93. Sąsiedzi / Małgorzata Gutowska-Adamczyk ; [rysunki Joanna Klimaszewska].- 

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

(Osiedle Sielanka / Małgorzata Gutowska-Adamczyk ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Deweloperzy , Konflikt społeczny , Osiedle mieszkaniowe , 

Społeczności lokalne , Sąsiedztwo (socjologia) , Relacje międzyludzkie , Warszawa 

(woj. mazowieckie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-10 

 

Drugi tom nowej powieściowej serii Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk, tym razem współczesna Polska                      

w miniaturze. Małe osiedle na obrzeżach Warszawy, gdzie ścierają się lokalsi i przyjezdni, władza i obywatele, 

zwyczajni ludzie i krezusi, starzy i młodzi, samotni i ci w związkach. Barwna, zabawna historia utkana                            

z codziennego życia. Rysunki Joanny Klimaszewskiej są jej dodatkowym atutem. Pochodząca z Krasnegostawu 

Ala Jakubek próbuje wrosnąć w swoje nowe miejsce na ziemi. Jest nim osiedle Sielanka, gdzie wbrew woli 

lokalnej społeczności jej teść buduje kolejne apartamentowce. Tubylcy odnoszą się niechętnie do "imigrantów", 

zwłaszcza że coraz większe połacie spokojnej okolicy firma deweloperska grodzi pod nowe bloki. Reaktywowana 

rada osiedla pragnie dać odpór tym zapędom. Zaogniona sytuacja zmierza ku otwartej wojnie. W tym czasie 

Arleta próbuje zapanować nad chaosem, który niebawem doprowadzi jej dom do katastrofy, Marian Jakubek 

mości gniazdko, a Zuzia i Dżesika idą na wojnę.  

 

 

 94. Schronisko w Podgórowie / Joanna Tekieli.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Przeprowadzka , Remont , Schroniska górskie , 

Wsie , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-10 

 

 

 

To schronisko miało być ucieczką od miejskiego zgiełku i lekarstwem na małżeńską rutynę.  Okazało się jednak, 

że ewa będzie musiała sobie poradzić nie tylko z brakiem bieżącej wody i prądu… Ewa i Mariusz to małżeństwo  

z prawie dwudziestoletnim stażem. W ich związek wkradła się nuda, oboje mają wrażenie, że się od siebie 

oddalili. Pod wpływem znalezionego w sieci ogłoszenia decydują się na prawdziwą życiową rewolucję: sprzedają 

mieszkanie w mieście i kupują stare schronisko w maleńkiej miejscowości Podgórowo. Wydaje im się, że 

największą trudnością będzie przystosowanie się do nowych, dość surowych warunków życia oraz przedłużające 

się remonty, ale los szykuje dla nich wyzwania, których nie przewidzieli…  

 

 95. Serce na linii / Karen Witemeyer ; tłumaczenie Magdalena Peterson.- Rzeszów : 

Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, 2021. 

(Kolonia Harper's Station / Karen Witemeyer ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Juzistki , Kobieta , Przemoc wobec kobiet , Sufrażystki , 

Teksas (Stany Zjednoczone ; stan) , Kolonia Harper's Station (miejscowość fikcyjna) 

, Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2021-10 
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Grace Mallory odnalazła schronienie w kobiecej kolonii Harper’s Station. Kiedy jednak okazuje się, że 

prześladowca wie o jej miejscu zamieszkania, zaczyna się obawiać, że ponownie będzie musiała wyjechać. Amos 

Bledsoe jest uważany za dziwaka. Nie popisuje się siłą, jeździ na bicyklu, a rozmowy przez telegraf ceni sobie 

bardziej niż spotkania z kobietami ze swojego otoczenia. Tajemnicza Panna G., z którą co wieczór wymienia 

wiadomości, wydaje się nawet kimś, z kim mógłby dzielić życie. Gdy mężczyzna wreszcie decyduje się pójść za 

głosem serca i spotkać z telegrafistką, wychodzi na jaw, że grozi jej  niebezpieczeństwo. Czy Amos stanie przed 

wyzwaniem, by porzucić bezpieczny kokon i stać się bohaterem, którego  potrzebuje Grace?  

 

 

 96. Siedem ślubów mojej siostry / Edyta Kochlewska.- Warszawa : Silver Oficyna 

Wydawnicza, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Podróże , Przyjaźń , Rodzina , Trudne sytuacje 

życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-10 

 

 

 

Zośka pachnie jak lody, jak migdałowiec, jak obietnica, jak spełnienie marzeń. Dlatego całe życie mierzy się                 

z nadmiarem: opcji, wyborów i adoratorów. Przesiąknięta dymem ze skrętów dziadka i jego bezgraniczną miłością 

wyrusza z Nowego Sącza przez Tel Awiw w Izraelu, Madryt w Hiszpanii i Carrarę we Włoszech. Bywa psią 

opiekunką, nianią i stewardesą, ale głównie jest sobą. Wszędzie odurza i wszędzie burzy, bo wciąż nie chce się 

poddać rodzinnym oczekiwaniom. Kiedy odkrywa, że za jej życiowymi tryumfami może stać ulotny estra-

tetraenol, decyduje się na radykalne rozwiązanie. Jakie?  

 

 

 97. Siła rzeczy / Roma Ligocka.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Abrahamer, Anna (1889-1943) , Ligocka, Roma (1938- ) , II 

wojna światowa (1939-1945) , COVID-19 , Dziadkowie i wnuki , Holokaust , 

Kwarantanna (medycyna) , Żydzi , Kraków (woj. małopolskie) , Nicea (Francja) , 

Powieść biograficzna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-10 

 

Poruszająca opowieść o tym, jak wiele siły czerpiemy z rzeczy zwykłych i prostych uczuć, ile radości daje nam 

nasza codzienność – ale także o tym, jak to wszystko może szybko zostać nam odebrane. Roma Ligocka, autorka 

bestsellerowych książek, wraca do historii swojej rodziny i świata, który zaginął. Wraca jednak w niezwykły                  

i niekonwencjonalny sposób. Rok 1938. Anna Abrahamer zajmuje się domem, ogrodem, wyczekuje narodzin 

swojej wnuczki Romy. Latem wyrusza w pierwszą w życiu podróż na Lazurowe Wybrzeże. Jeszcze cieszy się 

codziennością, urokami świata, jeszcze wierzy w przyszłość swoją i swoich bliskich. Jednocześnie czuje już 

narastającą wokół niepewność, zbliżającą się katastrofę… Rok 2020. Roma Ligocka, wnuczka Anny, wyrusza               

w podróż do Nicei. Zamierza wrócić do opowieści o swojej rodzinie, dopisać do niej ostatnie karty. Chce pójść 

śladami babci, napisać za nią pamiętnik, przywrócić czas, który przeminął, piękny, tajemniczy, przedwojenny… 

Tam właśnie, w Nicei, zaskakuje ją pandemia i nagle jej los i losy Anny Abrahamer w zdumiewający                              

i nieoczekiwany sposób splatają się ze sobą. Autorka zabiera nas w przeszłość, do roku 1938. To tu, w Krakowie, 

spokojnie i szczęśliwie żyje jej żydowska rodzina, a ona sama właśnie przychodzi na świat. Roma Ligocka całe 

życie nosiła w sobie wyobrażenie domu pełnego ciepła, zapachu smakowitych potraw i ciast, domu,  którego sama  
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nie miała... Teraz pokazuje nam jego urok, pokazuje krakowskie ulice i ogrody, zapomniane zwyczaje, modę, 

kolory czasów minionych. Ale autorka nie odwraca też wzroku od teraźniejszości, od naszego codziennego 

wysiłku, i konieczności radzenia sobie z nią. Powieść niosąca przesłanie: jesteśmy, dopóki pamiętamy,                           

a najważniejsze, co mamy, jest teraz.  

 

 

 98. Skóra / Piotr Kościelny.- Kraków : Wydawnictwo Initium, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Seryjni zabójcy , Przestępstwa ze szczególnym 

okrucieństwem , Śledztwo i dochodzenie , Wrocław (woj. dolnośląskie) , Powieść , 

Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-10 

 

 

We Wrocławiu zostają odnalezione zwłoki młodej kobiety pozbawione fragmentu skóry. Ta przerażająca zbrodnia 

zaczyna się powtarzać – w ciągu następnych dni policja natrafia na kolejne ciała ofiar seryjnego zabójcy. Władek 

Majchrzak, doświadczony policjant wydziału zabójstw wrocławskiej komendy, formuje specjalny zespół, którego 

zadaniem jest powstrzymanie okrutnego, ale i niezwykle inteligentnego psychopaty. Nadkomisarz będzie musiał 

stawić czoła wyjątkowo trudnemu wyzwaniu, rzutującemu na jego ustabilizowane dotąd życie prywatne                          

i zawodowe. Czy policjantowi uda się rozwiązać zagadkę i schwytać przebiegłego mordercę? Mocny i wyjątkowo 

zaskakujący kryminał z potężnym ładunkiem emocjonalnym, ukazujący ciemną stronę miasta, ale i mroczną 

stronę ludzkiej psychiki. Brutalna, bezkompromisowa i przejmująca Skóra zostanie z wami na długo po 

przeczytaniu ostatniej strony…  

 

 

 99. Słuchaj, jak szepczę / Mons Kallentoft ; przełożyła Natalia Kołaczek.- Poznań : 

Dom Wydawniczy Rebis, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Handel ludźmi , Ojcowie i córki , Osoby zaginione , Poczucie 

straty , Poszukiwania zaginionych , Prywatni detektywi , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2021-10 

 

 

 

Tim Blanck wraca do Palmy, gdzie podczas wakacji zaginęła jego córka. Myślał, że wreszcie wszystko się 

wyjaśniło, że dowiedział się, co ją spotkało. Okazało się jednak, że zaszła pomyłka i dramat zaczyna się od nowa. 

Emme być może żyje, ale w takim razie gdzie jest? Po publikacji artykułu, pięć lat po zaginięciu Emme, ktoś 

naprowadza Tima na nowy trop. Ślady prowadzą z Majorki na kontynent, do okrutnego i bezdusznego świata 

handlu ludźmi. Tim coraz głębiej pogrąża się we własnym mroku i choć podejrzewa, że ktoś wykorzystuje go jako 

pionka w znacznie większej grze, jest gotów poświęcić wszystko, by odnaleźć córkę i odbudować rodzinę.  
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 100. Sonata o niezapominajce / Santa Montefiore ; z angielskiego przełożyła Anna 

Dobrzańska-Gadowska.- Warszawa : Świat Książki copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Miłość , Pianiści , Rodzina , Argentyna , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2021-10 

 

 

 

Audrey dorasta w Argentynie, w zamożnej brytyjskiej rodzinie. Marząc o romantycznej miłości, nie spodziewa 

się, że już niedługo posmakuje życia poza granicami konwenansów obowiązujących w jej świecie. Dziewczyna 

bez pamięci zakochuje się we wrażliwym Louisie. Młody pianista komponuje dla niej „Sonatę o niezapominajce”, 

w rytm której zakochani wkraczają w świat miłości. Rodzinna tragedia kończy trzymany w tajemnicy związek. 

Audrey nie chce przysparzać dodatkowych trosk rodzicom i zgodnie z ich oczekiwaniami wychodzi za poważnego 

Cecila, starszego brata Louisa. Choć mąż i ukochane córki dadzą Audrey szczęście, w jej uszach wciąż będzie 

brzmieć „Sonata o niezapominajce”. Czy los da jej drugą szansę? Czy młodzieńcza miłość wytrzyma konfrontację 

z latami małżeństwa?  

 

 

 101. Spełnione życzenie / Ada Tulińska.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Artyści , Boże Narodzenie , Dom dziecka , Opiekunowie 

medyczni , Poczucie upokorzenia , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-10 

 

 

 

W święta mogą się spełnić życzenia, o których nawet nie mamy pojęcia. Kaja wychowała się w domu dziecka i nie 

wie nic o swoich rodzicach. Po dawnym życiu został jej tylko męski zegarek z grawerem. Chciałaby studiować 

medycynę, ale nie ma na to pieniędzy. Kiedy jakimś cudem udaje jej się znaleźć pracę jako opiekunka osoby 

starszej, ma wrażenie, że wreszcie zły los się od niej odwraca. Jednak nie może być zbyt kolorowo. Jej nowym 

miejscem pracy jest arystokratyczny dworek pod Krakowem, a szefem surowy pan Marian Czarnecki, który stawia 

jeden warunek – Kaja ma trzymać się z dala od jego syna Daniela. Pani Jadwiga, którą dziewczyna ma się 

opiekować, to wyjątkowo zrzędliwa i oporna staruszka. Kiedy już pierwszego dnia Kaja spotyka Daniela, nie 

może przestać o nim myśleć. Wpada mu w oko i chłopak postanawia ją uwieść. Zbliżają się święta. Czy uda jej się 

dotrzymać obietnicy złożonej szefowi? A może jest szansa na to, że pierwszy raz od dawna Kaja nie spędzi ich 

samotnie?  

 

 

 102. Spotkajmy się po wojnie / Agnieszka Jeż.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Relacje międzypokoleniowe , Sekrety rodzinne 

, Wojna , Zaręczyny , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-10 
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Trzy pokolenia, dwie historie, jeden wspólny los. A prawda? Piękna opowieść o miłości i wojnie. Anna 

Matkowska i Marcin Zieliński zaczynają nowe życie. Razem będą zapisywać czystą kartę ich przyszłości. Podczas 

przyjęcia zaręczynowego okazuje się jednak, że ta historia zaczęła się wiele lat wcześniej, podczas wojny, kiedy 

los połączyła ich dziadków.  

 

 

 103. Szreń / Kinga Wójcik.- Warszawa : Prószyński i S-ka, 2021. 

(Seria o komisarz Lenie Rudnickiej / Kinga Wójcik) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lena Rudnicka (postać fikcyjna) , Imprezy , Kobieta , 

Policjanci , Prokuratorzy , Zabawa , Zgwałcenie , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-10 

 

 

Od tragicznych wydarzeń, których komisarz Lena Rudnicka była spiritus movens, minęło kilka miesięcy.                       

W konsekwencji została karnie przeniesiona do Białych Brzegów, gdzie szybko się przekonała, że na wiejskim 

komisariacie czas płynie dwa razy wolniej. Sytuacja ulega zmianie, gdy na corocznym Festynie Lodu dochodzi do 

brutalnego gwałtu ze skutkiem śmiertelnym. Ofiarą jest młoda mieszkanka Białych Brzegów, Karina Cieślak. 

Ludzie niechętnie rozmawiają z policją. Każdy z nich ma coś do ukrycia: gospodarze, którzy znaleźli zwłoki, ich 

syn, który adorował Karinę, jej przyjaciółki, lokalny pijak, a nawet ksiądz. Komisarz nikomu nie może ufać, nawet 

swojemu nowemu partnerowi. Tymczasem w Białych Brzegach pojawia się Marcel Wolski, a wkrótce potem 

prokurator Nawrocki… Śledztwo nabiera tempa. 

 

 

 104. Ślad / Przemysław Żarski.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa 

Poznańskiego, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Robert Kreft (postać fikcyjna) , Kobieta , Osoby zaginione , 

Tajemnica , Sosnowiec (woj. śląskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-09 

 

 

Są blizny, których nie przykryje żaden tusz, i decyzje, które nawet po latach odciskają na życiu trwałe piętno.               

W studniówkową noc 1993 roku ginie Sylwia Nowicka. Dziewczyna kłóci się z chłopakiem i wraca pieszo do 

domu, a następnego dnia znika bez śladu. Poszukiwania nie przynoszą rezultatu, a wysłany do rodziców list 

pożegnalny sprawia, że w teorię na temat porwania niemal nikt już nie wierzy. Blisko dwadzieścia pięć lat później, 

w jednym z mieszkań w centrum Sosnowca policja trafia na kasetę VHS z zapisem zabójstwa młodej dziewczyny. 

W mieszkaniu nie ma ciała ani żadnych śladów wskazujących na to, że doszło tu do zbrodni. Komisarz Robert 

Kreft i jego zespół muszą ustalić, kim jest ofiara, a także kto i kiedy pozbawił ją życia. Poza tym dlaczego akurat 

teraz ktoś podrzucił taśmę śledczym? "Ślad" to opowieść o tym, że jedna nierozważna decyzja może zrujnować 

życie wielu ludzi i jak wielkie piętno odciska na nas przeszłość. O wyborach, które tkwią niczym drzazga w sercu 

bliskich i nie pozwalają o sobie zapomnieć. A także o tym, że prawda potrzebuje czasu, zatacza koło i zaciska się 

pętlą na przyszłości.  
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 105. Śmierć pani Westaway / Ruth Ware ; przełożyła Anna Tomczyk.- Poznań : 

Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Sekrety rodzinne , Spadek , Kornwalia (Wielka 

Brytania ; hrabstwo) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2021-09 

 

 

Hal, młoda tarocistka, rozpaczliwie potrzebuje pieniędzy. Nadal nie może pogodzić się ze śmiercią matki. 

Ponadto, człowiek, od którego pożyczyła sporą sumę, chce odzyskać swoje należności. Gdy Hal otrzymuje 

tajemniczy list, wydaje się, że jej sytuacja może się poprawić. Dowiaduje się z niego, że jej babcia – Hester 

Westaway – mieszkająca w ogromnej posiadłości w Kornwalii, zmarła. Ta wiadomość budzi wątpliwości Hal. Jest 

przekonana, że jej dziadkowie nie żyją już od ponad dwudziestu lat. Mimo że nie może w to uwierzyć, czuje, że 

powinna pojawić się na pogrzebie i odczytaniu testamentu. To może być dla niej szansa na duży zastrzyk 

pieniędzy. Czy to wszystko jest tylko żartem? Co kryje się w mrocznej przeszłości domu Hester Westaway?  

 

 

 106. Świat według Jo / Ewa Zienkiewicz ; ilustracje Alicja Marczyk.- Gdynia : Novae 

Res, 2020. 

(Fantasy) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Awans społeczny , Matriarchat , Sobowtór , Fantasy , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-09 

 

 

Burzliwe przygody w świecie, którym rządzą kobiety. Jo, młoda dziewczyna z nadmorskiej osady Piaski, żeby 

ocalić życie, musi się nagle zamienić tożsamością z nieznajomą i odgrywać rolę arystokratki. Przeszłość 

nieznajomej skrywa wiele sekretów i śmiertelnych zagrożeń. Wkrótce na drodze Jo pojawi się znacznie więcej 

problemów, a to za sprawą spotkania z dwiema skrytobójczyniami, które mają za zadanie siłą doprowadzić ją do 

wyznaczonego celu. W świecie, gdzie rządzą kobiety, Jo dorasta, uczy się sztuk walki, zdobywa licencję 

uzdrowicielki, doświadcza kilku miłości, trafia do oriestańskich pałaców i afrabskich haremów. A i cel okazuje się 

zupełnie inny, niż się na początku wydawało…  

 

 

 107. Tajemnica morskiej latarni / Santa Montefiore ; z angielskiego przełożyła Joanna 

Dziubińska.- Warszawa : Świat Książki, 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchy , Latarnia morska , Miłość , Sekrety rodzinne , 

Connemara (Irlandia) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2021-10 
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Powieść autorki światowych bestsellerów Santy Montefiore. Wciągająca historia poróżnionej rodziny, skrywanej 

przeszłości i miłości, która nigdy nie umiera. Ellen Trawton ucieka od swojego płytkiego londyńskiego życia                     

i władczej matki, która rozpaczliwie próbuje ją sobie podporządkować. Czy istnieje lepsza kryjówka niż dom 

pośród surowej scenerii Connemary, zamieszkany przez skrywaną przed rodziną ciotkę, z którą matka Ellen od lat 

nie utrzymuje kontaktów? Jednak dzikość i piękno irlandzkiej ziemi skrywają niewyjawione od lat sekrety                       

i zagadkę z przeszłości, której nikt dotąd nie rozwikłał. Conor Macausland to nieodgadniony, samotny mężczyzna. 

Jego żona Caitlin zmarła młodo w tragicznym wypadku w starej latarni morskiej, a jej śmierć doprowadziła go do 

rozpaczy. Kiedy ścieżki Conora i Ellen krzyżują się, rodzi się między nimi uczucie, jednak niespokojny duch 

Caitlin gotów jest zrobić wszystko, by Conor już nigdy nikogo nie pokochał.  

 

 

 108. Tajemnica odnalezionego płótna Cézanne'a / M. L. Longworth ; przekład 

Małgorzata Trzebiatowska.- Sopot : Smak Słowa, 2020. 

(Verlaque i Bonnet na tropie / M. L. Longworth ; 5) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antoine Verlaque (postać fikcyjna) , Marine Bonnet (postać 

fikcyjna) , Kradzież dzieł sztuki , Malarze , Tajemnica , Aix-en-Provence (Francja) , 

Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-kanad. 

Nowości:  2021-10 

 

Przyjaciel z klubu palaczy cygar prosi Antoine’a, by wybrał się z nim do mieszkania René Rouqueta, 

emerytowanego listonosza, który znalazł u siebie zwinięte płótno. Ponieważ jego mieszkanie należało kiedyś do 

Paula Cézanne’a, Rouquet jest przekonany, że trafił na skarb. Ale kiedy Antoine przybywa na miejsce, okazuje 

się, że René nie żyje, płótno zaginęło, a nad ciałem stoi tajemnicza profesor historii sztuki. Odnalezienie płótna nie 

rozwiązuje zagadki. Zarówno faktura, jak i kolory na obrazie wskazują na Cézanne’a. Lecz kim jest ta 

uśmiechająca się modelka? To z pewnością nie ponura Mme Cézanne. Kto zabił René? Kto ukradł płótno? I do 

czego jest w stanie się posunąć, by je odzyskać?  

 

 

 109. Taką, jaka jesteś / Klaudia Bianek.- Poznań: Czwarta Strona, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Miłość , Rodzina , Trudne sytuacje życiowe , Uczucia 

, Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-10 

 

 

 

Pozwól mu pokochać Cię taką, jaka jesteś. Eliza i Filip to zakochana w sobie do szaleństwa para, która sporo 

razem przeszła, ale mimo wielu problemów ci dwoje nigdy nie przestali wierzyć, że uda im się wszystko 

poukładać i zbudować wspólnie silny i trwały związek. Nie spodziewali się jednak, że los okaże się znacznie 

mniej cierpliwy i postanowi przyspieszyć bieg wydarzeń, stawiając całą relację w nowym świetle. Wydaje się, że 

to właściwy moment na wiążące deklaracje... Tymczasem rodzina Elizy wciąż zmaga się z konfliktami                     

i niezażegnanymi sporami. Okazuje się, że czas nie potrafi uleczyć wszystkich ran i często do wybaczenia 

niezbędne są szczera rozmowa i dużo dobrych chęci... Czy rodzice i dzieci spotkają się wreszcie w jednym 

spokojnym i kochającym domu? "Taką, jaka jesteś" to piękna, ciepła historia o uczuciu, które odnalazło wreszcie 

właściwą drogę.  
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 110. To ja, Szpilka : klub / Marcin Ciszewski.- Ustroń : War Book, 2020. 

(War Book) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Policjanci , Warszawa (woj. mazowieckie) , 

Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-10 

 

 

 

To ja, Szpilka. Talent do wplątywania się w kłopoty mam po ojcu. Po matce – umiejętność radzenia sobie                       

z wyzwaniami. Pracuję w policji. Nie jestem idealna, ale staram się być skuteczna. Nienawidzę zboczeńców, 

złodziei, paserów i gwałcicieli. Tych ostatnich szczególnie. Niekiedy sama wymierzam sprawiedliwość. Teraz 

szukam zabójcy znanego pisarza. Chcę odkryć, kto nienawidził go tak bardzo, by posunąć się do takiego 

okrucieństwa. Kandydatów jest wcale niemało: koledzy po piórze, rodzina, liczni fani... No dobrze, samo się nie 

zrobi. Działam. To co? Idziesz?  

 

 

 111. To, co lśni / Danielle Steel ; tłumaczenie Anna Tomczyk.- Kraków : Między 

Słowami, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bogactwo , Małżeństwo , Prestiż , Rozrzutność , Sieroctwo , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-10 

 

 

Sztuką jest dostrzec prawdziwy blask wśród niewiele wartych błyskotek. Nicole miała mieć wszystko. Dziewczęta 

takie jak ona - piękne córki wpływowych rodziców - mogą przebierać w życiowych szansach. Studia na elitarnej 

uczelni, praca w prestiżowym magazynie i miłość najbliższych sprawiają, że jej życie wypełnia blask. Ale nie ma 

światła bez ciemności, a los prędzej czy później każdemu pokaże swoje mroczne oblicze. Rodzice Nicole giną               

w zamachu terrorystycznym. Zdruzgotana dziewczyna zostaje sama na świecie. Życie odsłoni przed nią cały swój 

blask i wielki mrok. Kolejne miłości przyniosą jej zarówno szczęście, jak i ból, a wyzwania sprawią, że Nicole 

stanie się silniejsza. Czy odkryje, co jest w życiu najważniejsze? I czy mimo zawirowań losu - zdoła poznać samą 

siebie?  

 

 

 112. Trzydziestka / Tomasz Żak.- Warszawa : Wydawnictwo WAB, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Burmistrz , Dziennikarze , Miasta małe , Policjanci , Wybory 

samorządowe , Polska , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-10 
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Akcja toczy się współcześnie. W małym, prowincjonalnym miasteczku, które lepsze czasy ma już za sobą, 

podczas swoich trzydziestych urodzin zostaje zamordowany Tomek, syn trzęsącego miasteczkiem i zwierzęco 

przywiązanego do stanowiska burmistrza. Rozpoczyna się śledztwo, w które zaangażowani są m.in. lokalny 

dziennikarz, policjantka po przejściach i rówieśnicy Tomka. Wszystko dzieje się tuż przed stołecznymi wyborami: 

chytrość na szczeblach władzy rośnie więc w zastraszającym tempie. Jedno jest pewne: po brutalnym zabójstwie 

syna burmistrza długo nikt nie zaśnie spokojnie… Pytanie tylko, czy ktokolwiek spał spokojnie w miasteczku tuż 

przed morderstwem?  

 

 

 113. V2 / Robert Harris ; z angielskiego przełożył Janusz Ochab.- Warszawa : 

Wydawnictwo Albatros, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , V-pociski , Broń rakietowa , 

Niemcy , Wielka Brytania , Powieść , Sensacja , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2021-10 

 

 

Thriller, w którym fakty związane z jednym z ostatnich zrywów wojennych nazistowskich Niemiec przeplatają się 

z fikcją literacką. Niemiecki fizyk, który marzył o locie na Księżyc, lecz zamiast odkrywać świat, jest zmuszony 

go niszczyć. Angielska archeolożka, która zamiast badać starożytne ruiny, musi śledzić ruchy wroga. On próbuje 

zachować człowieczeństwo, ona ocalić swój kraj.  Listopad 1944 roku. Niemcy stoją w obliczu klęski militarnej. 

Jedyną szansą na odwrócenie biegu wydarzeń jest cudowna broń Hitlera – V2. Rudi Graf, jeden z konstruktorów 

pocisków, jest odpowiedzialny za ataki rakietowe na Anglię, a zwłaszcza na Londyn. Ich nasilenie zadowala 

wprawdzie Führera, ale naraża na śmiertelne niebezpieczeństwo niemieckich żołnierzy. Graf, który nigdy nie 

wierzył w nazistowską propagandę, nie widzi już szans na zwycięstwo, a dalsze wystrzeliwanie V2 uważa za 

zwykłe ludobójstwo. Pytanie, czy odważy się coś z tym zrobić? Kay Cathon-Walch z Żeńskiej Służby 

Pomocniczej RAF-u cudem uchodzi z życiem, kiedy niemiecka rakieta trafia w dom, w którym spędziła upojną 

noc z kochankiem. Przerażona bliskością śmierci dziewczyna zgłasza się na ochotnika do niebezpiecznej misji, 

której celem jest zidentyfikowanie i likwidacja wyrzutni rakiet. Pocisk V2 potrzebuje pięciu minut na dotarcie do 

Londynu. Na zlikwidowanie kolejnego Brytyjczycy mają zaledwie sześć minut. Po jednej stronie frontu jest Kay, 

po drugiej Graf, ich drogi nie powinny się przeciąć. Ale los płata czasem dziwne figle.  

 

 

 114. Wianek z pawich piór / Agnieszka Olszanowska.- Warszawa : Prószyński i S-ka, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mieszkańcy wsi , Relacje międzyludzkie , Społeczności 

lokalne , Wsie , Warszawa (woj. mazowieckie ; okolice) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-10 

 

 

Ostatnia część czterotomowej opowieści o mieszkańcach Gradowa, ich radościach i smutkach, niespełnionych 

marzeniach i zawiedzionych nadziejach, rodzących się lub gasnących uczuciach, o na pozór spokojnym, 

zwyczajnym życiu, które w rzeczywistości wcale takie nie jest. Przerażony wizją utraty żony Marcin Guzik 

wyrusza w długą podróż za Lukrecją. Skłócona z rodzicami Julia wyprowadza się z domu, by rozpocząć 

samodzielne dorosłe życie, lecz nieustannie prześladuje ją pech. Na  Jagodę Maciejkę  spada kolejne  nieszczęście,   



49 
 

z którym młoda wdowa nie potrafi sama sobie poradzić. Pomaga jej Michał Funcia. Wójt Gradowa od lat jest 

wierny swej młodzieńczej miłości i korzystając z dobrych rad mądrej babci postanawia sprawdzić się w nowej 

roli. Jarek Pokora staje się ofiarą spisku, a przyszłość gradowskiej biblioteki znów jawi się pod znakiem zapytania. 

Na cmentarzu pojawia się ktoś, komu stara kościelna oddaje cenny sznur do opuszczania trumien. Czy Marcin 

odzyska miłość Lukrecji? Kto uwolni Julię od pecha? Jak potoczą się dalsze losy Jagody i Michała? I czy 

biblioteka przetrwa kolejne zawirowania, a pani Blanż zakończy wreszcie swą długoletnią misję?  

 

 

 115. Wieczory na Miodowej / Joanna Szarańska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2021. 

(Na Miodowej / Joanna Szarańska ; 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Kwiaciarnie , Miłość , Przyjaźń , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-10 

 

 

Wzruszająca opowieść o sile kobiecości, która drzemie w każdej z nas! Jedynym miejscem, w którym Justyna 

kiedykolwiek czuła się kochana i szczęśliwa, był dom jej babci. Spędziła tam najlepsze lata dzieciństwa, zanim jej 

rodzice zadecydowali o przeprowadzce do dużego miasta. Od tego momentu wszystko układało się inaczej, niż 

planowała, a bolesne doświadczenia sprawiły, że zamknęła się na świat. Po wielu latach udało jej się znaleźć 

bezpieczną przystań na Miodowej. Otworzyła kwiaciarnię, nawiązała przyjaźnie, stworzyła dom. Jednak niespo-

dziewana wizyta wywraca poukładany świat do góry nogami i zmusza kobietę, by po raz kolejny zmierzyła się               

z przeszłością. Czy znajdzie w sobie odwagę i siłę do konfrontacji? I jak wpłynie to na relację z mężczyzną, który 

chce zdobyć jej serce?  

 

 

 116. Więcej niż człowiek / Theodore Sturgeon ; przełożyła Jolanta Pers.- Wydanie 2. 

poprawione.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2021. 

(Wehikuł Czasu) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Człowiek , Ewolucja , Zdolności , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-10 

 

 

Prostaczek, który jest telepatą i może zniszczyć człowieka samym spojrzeniem. Dziewczyna, która siłą woli 

przesuwa przedmioty. Bliźniaczki, które potrafią się teleportować na dowolną odległość. Dziecko z zespołem 

Downa, które ma umysł geniusza. Chłopak, który dzięki swoim zdolnościom mógłby rządzić światem, ale jest 

zupełnie pozbawiony zasad moralnych. Sześcioro wyrzutków obdarzonych niezwykłymi talentami łączy się                     

w jedną osobowość, Homo gestalt. To kolejny etap w ewolucji - nadczłowiek. Czy ta wspólnota odniesie się                   

z pogardą do zwykłych ludzi i ich sobie podporządkuje? Czy odnajdzie w sobie miłość i będzie działać dla dobra 

ludzkości?  
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 117. Wilkołak / Wojciech Chmielarz.- Warszawa : Marginesy, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dawid Wolski (postać fikcyjna) , Prokuratorzy , Prywatni 

detektywi , Tajemnica , Poszukiwania zaginionych , Gliwice (woj. śląskie) , Powieść , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-10 

 

 

Prywatny detektyw Dawid Wolski nie spocznie. Na cmentarzu, na pogrzebie swojego ojca, mecenasa Wolskiego, 

który doprowadził do uwolnienia mordercy Igi, kobiety jego życia - widzi ją z daleka i już wie, że przeszłość 

wróciła i niemożliwe stało się możliwe. Dziewczyna jest dziesięć lat starsza, zmieniona, ale to Iga. Tylko on ją 

zobaczył, tylko on ją rozpoznał. Nikt mu nie wierzy, lecz on jest pewien – Iga żyje. Żyje i z jakiegoś powodu 

znowu znika. Od chwili jej śmierci Wolski wie, że coś jest nie tak i teraz ma pretekst, żeby to sprawdzić. 

Dopuszcza się profanacji i w niebezpieczną grę wciąga jedynego przyjaznego mu człowieka – prokuratora Adama 

Górnika. Prawda okaże się jednak zbyt trudna do przyjęcia, ale dla Wolskiego nie ma ratunku… Nowa powieść 

wielokrotnie nominowanego i nagradzanego autora kryminałów, thrillerów i sensacji. To także wielki powrót 

detektywa Dawida Wolskiego, którego losy czytelnicy znają z tomów Wampir i Zombie. Świetna historia, wartka 

akcja, nieprzewidziane zakończenie, które dosłownie wbija w fotel.  

 

 

 118. Winni jesteśmy wszyscy / Bartosz Szczygielski.- Poznań : Czwarta Strona - 

Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieciństwo , Poczucie winy , Tajemnica , Kryminał , 

Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-10 

 

 

Istnieją miejsca, do których nie należy zaglądać, a także czyny, których nie wolno się dopuścić. I to za żadną cenę. 

W piątkowe popołudnie, kiedy wszyscy myśleli już o weekendzie, Konrad Łazar zastanawiał się nad czymś 

innym. Próbował zrozumieć, jak doszło do tego, że była kochanka wykrwawia się na jego oczach i, co ważniejsze, 

dlaczego nie udało mu się tego przewidzieć. Przecież na co dzień płacono mu za to, by zbierał informacje. By 

układał je w logiczne ciągi i przewidywał następstwa pewnych wydarzeń. W końcu był w tym naprawdę dobry. 

Tego się jednak nie spodziewał. Podobnie jak faktu, że odtąd nikt w jego otoczeniu nie będzie bezpieczny,                       

a śmierć upomni się o wszystkich, na których mu zależy. Wkrótce Konrad wyruszy do miejsca, w którym 

wszystko się zaczęło, a które należy spalić do szczętu.  
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119. Wizjer / Magdalena Witkiewicz.- Warszawa : Wydawnictwo WAB, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Analiza danych , Internet , Komputery , Media 

społecznościowe , Rzeczywistość wirtualna , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-10 

 

 

 

Nowa ekscytująca powieść Magdaleny Witkiewicz, jednej z najpopularniejszych polskich pisarek. „Wizjer” to 

znakomity, trzymający w napięciu thriller, który od samego początku wciąga w genialną intrygę, nie raz zaskoczy 

i sprawi, że na nowo spojrzysz na otaczającą cię rzeczywistość – zarówno tę realną, jak i wirtualną.  Każdy z nas 

pewnie choć raz zastanawiał się, dlaczego pewne sprawy potoczyły się tak, a nie inaczej. A co, jeśli naszym 

życiem nie rządzi przypadek, ale można je zaplanować, kontrolować i przewidzieć? I jaką władzę może mieć nad 

tym jeden, z pozoru niewiele znaczący, człowiek? W życiu Laury, młodej samotnej matki, zaczynają dziać się 

niewiarygodne rzeczy. Niektórzy znajomi znikają bezpowrotnie bez zapowiedzi, inni ulegają dziwacznym 

wypadkom bądź popełniają samobójstwa. Czy podejrzana seria wydarzeń w jej życiu ma jakiś związek z pracą, 

którą kobieta wykonuje, czyli projektowaniem i prognozowaniem zachowań oraz potrzeb konsumentów? Czy 

istnieje „ktoś”, kto nami steruje? Kto to jest? No i najważniejsze – po co to robi?  

 

 

 120. Wokół ratusza i Tadeusza / Jerzy Maślanka.- Rzeszów : WBX Studio Graficzne, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rzeszów (woj. podkarpackie) , Wiersze , Satyra 

Sygnatura:  WG-821.162.1-1  

Nowości:  2021-10 

 

 

 

 

Wstęp - Krąg satyrycznego oglądu ; I. Wokół ratusza ; II. Sport to zdrowie ; III. Innowacje ; IV. Samorządne 

działanie ; V. Nauka i kultura to potęgi klucz ; VI. Szopka 15-lecia ; Nasz Dom Rzeszów. 

 

 

 121. Wszystkie moje kłamstwa / Jess Ryder ; z języka angielskiego przełożyła Ewa 

Kleszcz.- Warszawa : Burda Książki, copyright  2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adopcja , Kłamstwo , Matki i córki , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2021-10 

 

 

 

Erin jest najszczęśliwszą kobietą na świecie. Przedszkole, które prowadzi, prosperuje świetnie. Mąż wielbi ziemię, 

po której ona stąpa. Dzieci się im udały. Na właśnie  dzieci. Gdy  Erin była nastolatką, oddała  swoją  pierworodną  
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do adopcji. Nigdy jej nie szukała. Nigdy nie powiedziała o tym mężowi. Nigdy nie zastanawiała się, co sie stanie, 

gdy dziewczynka dorośnie. To błąd. Wielki błąd. Teraz za wszystkie swoje kłamstwa Erin zapłaci życiem. Może 

nawet dosłownie.  

 

 

 122. Wybaczam ci / Remigiusz Mróz.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Samobójstwo , Tajemnica , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-10 

 

 

Ina Kobryn prowadzi spokojne, uporządkowane życie. Spełnia się w pracy, wraz z mężem stara się o dziecko                  

i właściwie nie ma powodów do zmartwień. Wszystko zmienia się, gdy pewnej nocy siada przed laptopem                      

i dostrzega, że mąż nie wylogował się ze swojego konta na Facebooku. Jej wzrok pada na krótką wiadomość                  

o treści „wybaczam ci”, pochodzącą od nieznajomej dziewczyny. Bagatelizuje sprawę, ale gdy budzi się rano, 

okazuje się, że nadawczyni popełniła samobójstwo na samym środku placu Konstytucji w Warszawie. Ina stara się 

odnaleźć wiadomość, ta jednak znika bez śladu. Mąż zaś twierdzi, że nie ma pojęcia, kim jest dziewczyna, która 

odebrała sobie życie, ani co stało się z wiadomością. Ina zaczyna odkrywać, że to nie jedyna tajemnica, którą 

ukrywał przed nią partner…  

 

 

 123. Występ gościnny w Bolzano / Sándor Márai ; przełożył Feliks Netz.- Warszawa : 

Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 2005. 

(Mała Proza) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Casanova, Giacomo (1725-1798) , Powieść biograficzna 

Sygnatura:  WG-węg. 

Nowości:  2021-10 

 

 

Giacomo Casanova, bohater "Występu gościnnego w Bolzano", osiemnastowieczny literat i podróżnik (gościł 

także na dworze króla Stanisława Augusta Poniatowskiego), autor m.in. słynnych "Pamiętników", cieszył się 

opinią libertyna, hazardzisty, awanturnika i uwodziciela w wielkim stylu. Aresztowany w 1755 r. w Wenecji, pod 

zarzutem bezbożności i czarów, w niecały rok później zdołał zbiec z okrytego ponurą sławą więzienia Piombi. 

Powieść Máraiego obejmuje niewielki epizod z życia słynnego Wenecjanina, kiedy po ucieczce z Piombi, 

zmyliwszy pogonie, dociera on po trudach dalekiej podróży do Bolzano, by tu spotkać się z młodą kobietą, którą 

poznał kiedyś przelotnie, o którą się pojedynkował, a która obecnie jest żoną mocno podstarzałego hrabiego 

Parmy. To, co wyniknie z owego spotkania, dalekie jest od stereotypu, który zwykły powielać rozmaite opowieści 

opisujące życie i przygody głośnego kochanka.  
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 124. Wyznanie / Jessie Burton ; przełożył Łukasz Małecki.- Kraków : 

Wydawnictwo Literackie, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i córki , Osoby zaginione , Pisarze , Tajemnica , 

Londyn (Wielka Brytania) , Los Angeles (Stany Zjednoczone, stan Kalifornia) , 

Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2021-10 

 

Miłość, która odurza i niszczy. Decyzja, która zmienia życie wielu osób. Słabość, która okazuje się siłą.Trzy 

kobiety i jedna tajemnica, która je połączy. Na zawsze. Pewnego zimowego popołudnia 1980 roku w londyńskim 

parku Hampstead Heath Elise Morceau poznaje Constance Holden i w okamgnieniu traci dla niej głowę. Connie 

jest odważna i pociągająca, odnosi sukcesy jako pisarka, a na podstawie jej powieści powstaje właśnie 

hollywoodzki film. Elise wyrusza z nią do Los Angeles, miasta wielkich gwiazd i wspaniałych rezydencji. Ale 

podczas gdy Connie chłonie wszystkimi zmysłami ten świat blichtru i ułudy, w którym wielu spełnia swoje 

marzenia, a nikt nie mówi prawdy, Elise jest bliska szaleństwa. Nocna rozmowa jej przyjaciółki, którą słyszy 

przypadkiem po przyjęciu z okazji swoich dwudziestych trzecich urodzin, burzy całe jej życie. Elise podejmuje 

spontanicznie decyzję, po której nic już nie będzie takie samo. Trzydzieści lat później Rose Simmons szuka 

informacji na temat matki, która zniknęła w jej wczesnym dzieciństwie. Dowiedziawszy się, że ostatnią osobą, 

która ją widziała, była Constance Holden, samotna pisarka, która u szczytu sławy wycofała się z życia 

publicznego, Rose pojawia się w domu Connie w nadziei wysłuchania jej wyznania...  

 

 

 125. X sposobów na śmierć / Stefan Ahnhem ; przełożyła Ewa Wojciechowska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fabian Risk (postać fikcyjna) , Policja , Samobójstwo , 

Zabójstwo seryjne , Szwecja , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2021-10 

 

 

Mroczny, pełen napięcia thriller pióra jednego z najciekawszych współczesnych skandynawskich pisarzy. 

Szwedzka policja zmaga się z serią wymyślnych i przerażająco brutalnych zabójstw. Nic w nich nie ma sensu: 

brak wyraźnego motywu, a metody zmieniają się przy każdej zbrodni. Jedna z ofiar została utopiona nocą we 

własnym łóżku. Inną przywiązano i zamknięto w hermetycznym kokonie, by powoli się dusiła. Kolejne 

torturowano, rozczłonkowano, zadźgano, zastrzelono, otruto… A wszystko z mrożącą krew w żyłach precyzją. Jak 

wygrać z kimś, kogo działań nie sposób przewidzieć? W tym samym czasie prywatne śledztwo Fabiana Riska                

w sprawie rzekomo samobójczej śmierci kolegi z wydziału w końcu nabiera tempa. Policjant niespodziewanie 

zyskuje sojusznika, na światło dzienne wychodzą również nowe dowody. Tylko dlaczego Fabianowi wydaje się, 

że nieustannie jest o krok do tyłu?  
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 126. Za każdą cenę / Robert Dugoni ; z angielskiego przełożył Lech Z. 

Żołędziowski.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tracy Crosswhite (postać fikcyjna) , Hindusi , Kobieta , 

Osoby zaginione , Rodzina , Tradycja , Seattle (Stany Zjednoczone) , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-10 

 

Dwie kobiety – jedna zaginiona, druga zamordowana – gotowe zapłacić najwyższą cenę za swoje ideały                          

i marzenia. Dwoje policjantów, dla których żadna cena nie jest zbyt wysoka za odkrycie prawdy i wymierzenie 

sprawiedliwości.  Kavita, młoda mieszkająca w Seattle Hinduska, ma marzenia jak wiele Amerykanek w jej wieku 

– skończyć studia, zrobić karierę. Tradycjonalistyczna rodzina dziewczyny ma jednak wobec niej zupełnie inne 

plany. Czy właśnie dlatego Kavita znika bez śladu? Bo chce się odciąć od rodziny? Mimo że śledztwo w sprawie 

jej zaginięcia nie leży w gestii wydziału zabójstw, Tracy Crosswhite zajmuje się nim, ponieważ czuje, że za 

zniknięciem dziewczyny kryje się coś znacznie bardziej mrocznego niż ucieczka. I wkrótce znajduje tropy, które 

mogą na to wskazywać. Tymczasem jej kolega Vic Fazzio, zajmujący się zamordowaniem miejscowej aktywistki 

próbującej oczyścić swoją dzielnicę z narkotyków, zostaje oskarżony o spowodowanie śmierci jedynego świadka. 

Tracy będzie próbowała mu pomóc, mimo że ma własne problemy – jej pozycja w wydziale nigdy jeszcze nie była 

zagrożona tak jak teraz. Ale choć ich kłopoty są innego rodzaju, to wygląda na to, że mają wspólne źródło.  

 

 

 127. Za zasłoną chmur / Maria Paszyńska.- Poznań ; Wrocław : Książnica - 

Publicat. Oddział, copyright 2021. 

(Wiatr ze wschodu / Maria Paszyńska ; 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bolszewizm , Głód , Komunizm , Samotne matki , Śmierć , 

Rosja , Ukraina , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść historyczna , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-10 

 

Wielki finał bestsellerowej serii o miłości, przyjaźni i nienawiści. Lata 30. XX wieku. Nad Związkiem Radzieckim 

wschodzi gwiazda Czerwonego Cara. Stalin skupia wokół siebie coraz większą władzę. By wesprzeć Kobę, Borys 

Bogdanow postanawia przejąć majątek Birsztejnów. Porzucona przez męża Tatiana wydaje się łatwym łupem… 

Cudem ocalała Anastazja budzi się w szpitalu. Nie może pojąć, dlaczego przeżyła, skoro tak bardzo pragnie 

śmierci. Życie bez ukochanego nie ma dla niej wartości. W oddalonej o setki kilometrów Warszawie Kazimierz 

usiłuje odnaleźć prawdę o sobie. Rzuca się w wir pracy na politechnice, gdzie zaprzyjaźnia się z inżynierem 

Stanisławem Wigurą i pilotem Franciszkiem Żwirką. Czy zdoła odciąć się od przeszłości? Czy ostatecznie porzuci 

żonę i syna? A przede wszystkim – czy będzie w stanie zapomnieć o Anastazji? Za zasłoną chmur to przejmująca 

podróż z Petersburga i Warszawy na gnębioną wielkim głodem Ukrainę, gdzie człowieczeństwo zostaje 

wystawione na największą próbę.  
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 128. Zabawka / Robert Ziębiński.- Białystok : Mova - Wydawnictwo Kobiece, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przedsiębiorcy , Rodzina , Tajemnica , Zabójstwo , 

Zło , Bródno (Warszawa ; część miasta) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-10 

 

 

 

Jej śmierć pozostaje zagadką. On pozostaje bezkarny. Mroczny kryminał oparty na prawdziwych wydarzeniach. 

Siedemnastoletnia Katarzyna D. zaginęła w maju 2000 roku i dotąd jej nie odnaleziono. Zostawiła po sobie 

pamiętnik z szokującą zawartością. W latach 2000–2006 na warszawskich Bródnie i Pradze zamordowano trzy 

bezdomne kobiety, alkoholiczki i bywalczynie Dworca Centralnego. Prokuratura do dziś prowadzi śledztwo                   

w sprawie seryjnego mordercy. Nawiązując do dwóch warszawskich zbrodni z początku lat dwutysięcznych, 

Robert Ziębiński snuje mroczną i przerażającą opowieść o pozornie szczęśliwej rodzinie naznaczonej dramatami  

z przeszłości, o chciwości, kłamstwach i zwyrodnieniu, do którego zdolny jest człowiek. Ania Kryńska, córka 

znanego biznesmena, ma idealne życie: kochających rodziców, piękny dom i pieniądze. Pewnego dnia wszystko 

pęka jak bańka mydlana, gdy gazety publikują zdjęcie jej ojca obok twarzy martwej kobiety znalezionej w Lesie 

Bródnowskim. Okazuje się, że ofiara to była żona Edwarda Kryńskiego. Wiedziona potrzebą odkrycia prawdy                 

o rodzinie Ania rozpoczyna prywatne śledztwo. Tymczasem policja znajduje kolejną ofiarę. Kim są mężczyźni ze 

zdjęcia sprzed lat, kto zabił Ewelinę i jak kolejne zabójstwa wiążą się z wysoko postawionymi osobami w kraju?  

 

 

 129. Zakochane Zakopane latem / Agnieszka Lingas-Łoniewska, Dorota Milli, 

Katarzyna Misiołek, Agnieszka Olejnik, Alek Rogoziński, Magda Stachula, 

Magdalena Witkiewicz.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hotele , Lato , Relacja romantyczna , Wakacje , Zakopane 

(woj. małopolskie) , Antologia , Opowiadania i nowele obyczajowe 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-10 

 

 

Sezon letni zbliża się wielkimi krokami. Turyści masowo zjeżdżają do najsłynniejszego polskiego kurortu. Część      

z nich chce odpocząć, inni planują wysokogórską wspinaczkę, ale są i tacy, który chcą się po prostu dobrze 

zabawić. Właściciele pensjonatu Willa pod Jodłami organizują letnią edycję konkursu, w którym do wygrania jest 

pobyt w zakopiańskim pensjonacie w samym środku letniego sezonu. Komu uda się wygrać w tej loterii? Czyje 

ścieżki tym razem przetną się na tatrzańskich szlakach i zakopiańskich deptakach? Czy i tym razem bijące w tym 

samym rytmie serca odnajdą do siebie drogę? Bo jeśli się zakochać, to tylko latem i tylko w Zakopanem! 

Zakochane Zakopane - tam zdarzyć może się wszystko!  

 

 130. Zazdrość / Jo Nesbø ; przełożyła z norweskiego Iwona Zimnicka.- Poznań ; 

Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie - Publicat. Oddział, 2021. 

(Ślady Zbrodni) 

 

Hasła przedmiotowe:  Postawy , Wybory życiowe , Zazdrość , Zdrada , 

Opowiadania i nowele , Kryminał 

Sygnatura:  WG-norw.  

Nowości:  2021-10 
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Śledczy z Aten zostaje wezwany do zbadania sprawy zaginięcia niemieckiego turysty na wyspie Kalimnos.                     

W swojej karierze policjanta zyskał renomę, analizując zabójstwa pod kątem motywu zazdrości. Czy i tym razem 

intuicja go nie zawiedzie? Kierowca taksówki znajduje na tylnym siedzeniu auta kolczyk. Łudząco podobną parę 

kolczyków kupił w prezencie swojej żonie. Czyżby ta błyskotka należała do niej? Ale w takim razie skąd się tam 

wzięła? Niepokojące pytania, zważywszy, że pojazd należy do jego szefa… Pasażerka lecąca z Nowego Jorku do 

Londynu postanawia rozstać się z życiem po odkryciu, że mąż ma romans z jej najlepszą przyjaciółką. Czy 

rozmowa z człowiekiem, który siedzi obok niej w samolocie, zmieni decyzję kobiety? Bohaterowie zbioru 

opowiadań Zazdrość doświadczają gwałtownych uczuć. Nesbo w typowy dla siebie sposób konfrontuje czytelnika 

z nieprzewidywalnymi skutkami zazdrości, pożądania i zdrady. I jak zawsze zaskakuje.  

 

 

 131. Złap mnie, jeśli umiesz / Alek Rogoziński.- Warszawa : Agencja Wydawniczo-

Reklamowa Skarpa Warszawska, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Róża Krull (postać fikcyjna) , Czarny humor , Detektywi 

amatorzy , Muzea , Pisarze , Prowincja , Zabójstwo , Podlasie (kraina historyczna) , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-10 

 

 

Małe miasteczko na Podlasiu, opuszczony, zabytkowy dworek, uważany przez wszystkich za nawiedzony, a w 

nim... zwłoki młodego mężczyzny, pracującego jako kustosz w lokalnym muzeum. Kiedy policja uznaje, że 

śmierć chłopaka była wynikiem nieszczęśliwego wypadku, jego narzeczona zaczyna dostawać anonimowe maile, 

a w miasteczku nagle pojawiają się dawno niewidziani właściciele dworku, do akcji wkracza wypoczywająca na 

Podlasiu, autorka kryminałów Róża Krull. Czy przeczucie pisarki, że śmierć kustosza to morderstwo, okaże się 

prawdą, czy też tylko wytworem jej rozszalałej wyobraźni? I co wspólnego z tajemnicą nawiedzonego dworku ma 

urocza świnka o imieniu Dolores?  

 

 

 132. Złodziejki świąt / Hanna Cygler.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Humor , Konkurencja , Miłość , Pisarze , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-10 

 

 

 

 

Świąteczna komedia obyczajowa o szalonych pisarkach. Nawet nie wiesz, do czego są zdolne! Jak być młodą, 

piękną i seksowną. A do tego pisać bestsellery. Co robić, gdy konkurencja depcze po piętach i wbija nóż w plecy? 

Ale jest też oczywiście wielka miłość! Taka, która trafia się tylko raz… może dwa razy w życiu.  
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 133. Złota królowa : Elżbieta Łokietkówna / Dorota Pająk-Puda.- [Warszawa] : MG, 

copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Piastowie (dynastia) , Elżbieta Łokietkówna (królowa 

Węgier ; 1305-1380) , Dynastie , Małżeństwo , Władcy , Polska , Węgry , Powieść 

biograficzna , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-10 

 

W czasach gdy niewiasta odbywa jedną podróż w życiu albo do nowo poślubionego mężczyzny, albo do klasztoru, 

ona zwiedza Akwizgran, Marburg, Pragę, bywa w Neapolu, bawi w Tyrolu, a Rzym wita ją jak cesarzową.                   

W świecie, gdzie królowie drżą przed papieżem i cesarzem, ona jednemu jawnie grozi, a drugiego regularnie 

strofuje. Elżbieta zna smak miłości, żałoby, straty i porażki, ale i moc największych ludzkich namiętności: 

pieniędzy i władzy. Nie dziwne więc, że dokonuje niemożliwego – zagnieżdża na Wawelu nową dynastię i królem 

Polski czyni niewiastę. Kim zatem była Elżbieta Łokietkówna, córka Władysława Łokietka, siostra Kazimierza 

Wielkiego, królowa Węgier, babka Jadwigi Andegaweńskiej, najpotężniejsza Polka w dziejach, o której wciąż 

milczą podręczniki?  Oto kolejna próba opowiedzenia losów wielkich kobiet zapomnianych przez historię.  

 

 

 134. Znam twój sekret / Sue Watson ; przełożyła Anna Pochłódka-Wątorek.- Poznań 

: Wydawnictwo Filia, 2021. 

(Filia Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Relacje międzyludzkie , Rodzina , Sekrety rodzinne , Wakacje 

, Włochy , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2021-10 

 

 

Clare ma dość. Ma za sobą trudny rok i marzy tylko o tym, by trochę odetchnąć. Cała rodzina zjeżdża na wakacje 

do willi we Włoszech, najwyższy czas, by mąż też dla odmiany kiwnął palcem. W końcu jest jej to winien… Dan 

stracił wprawdzie głowę dla kogoś innego, ale opamiętał się, wrócił i zapewnia, że na dobre. Clare może mu 

przecież zaufać… Gdy ich syn przybywa do willi, okazuje się, że nie jest sam - towarzyszy mu żona, której 

wcześniej nie spotkali. Ella to zupełne przeciwieństwo Clare. Olśniewająca. Młoda. Wpływowa. I zna tajemnicę 

Clare, która może zniszczyć całą rodzinę… Jest jednak ktoś, kto zrobi wszystko, by ten głęboko skrywany sekret 

nigdy nie wyszedł na jaw.  

 

 

 135. Zniknięcie prezesa / Piotr Głuchowski.- Kraków : Znak Horyzont, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Politycy , Śledztwo i dochodzenie , Uprowadzenie , Polska , 

Political fiction , Powieść polityczna , Satyra polityczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-10 
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Gdzie jest prezes Kaczyński? Właśnie wracał z mszy świętej. Miał się spotkać w Toruniu z Ojcem Dyrektorem. 

Wszystko było zabezpieczone jak należy. Dwie limuzyny, ochrona osobista, trasa przejazdu starannie dobrana.            

A jednak zniknął… Cała Polska pyta, gdzie jest Naczelnik. Czy to porwanie? A może wypadek drogowy? 

Dlaczego policja nie może zlokalizować Pierwszego Obywatela? Kim są porywacze? Wszystko przecież wygląda 

na zamach! Kto za tym stoi? Jakie ma zamiary? Co dalej ze Zwycięską Prawicą? Czy najbardziej zaufani ludzie     

prezesa zdadzą egzamin z lojalności, gdy nadejdzie czas próby? Kto zdradzi? Mordy zdradzieckie, kanalie                      

i chamska hołota już zacierają ręce. Political fiction w najmocniejszym wydaniu!  

 

 

 

 

 

 

Literatura piękna młodzieżowa 

 

 
 1. Plagi na diabelskim poletku / Ransom Riggs ; tłumaczyli Małgorzata Hesko-

Kołodzińska i Piotr Budkiewicz.- Poznań : Media Rodzina, copyright 2021. 

(Osobliwy dom pani Peregrine / Ransom Riggs ; 6) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Inność , Potwory , Walka dobra ze złem , Fantastyka , Horror , 

Powieść 

Sygnatura:  WG-82-93  

Nowości:  2021-10 

 

Po dramatycznej ucieczce przed żądnym krwi głucholcem Jacob Portman i Noor dołączają do pani Peregrine                   

i osobliwych dzieci. Ich obecny dom, Diabelskie Poletko, nawiedzają plagi w postaci spadających z nieba kości, 

popiołu i krwi. Te złowrogie znaki to zapowiedź nadejścia armii potworów Caula. Powstały z martwych                       

w bibliotece dusz, potężniejszy niż kiedykolwiek Caul i jego niosący śmierć słudzy wydają się niepokonani. Los 

całego świata osobliwców jest w rękach Jacoba i jego przyjaciół, którzy stawiają czoło śmiertelnie groźnym 

wrogom i przemierzają najbardziej niebezpieczne pętle w historii. Ten tom, jak zwykle z wieloma niecodziennymi 

zdjęciami, skrywa wiele odpowiedzi na pytania postawione w poprzednich tomach. To epickie zwieńczenie serii 

bestsellerowych powieści o osobliwych dzieciach pani Peregrine.  Powyższy opis pochodzi od wydawcy.  

 

 2. Tajemniczy ogród / Frances Hodgson Burnett ; ilustrowała Zuzanna Orlińska ; 

[tłumaczenie Jadwiga Włodarkiewicz].- Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne Greg, 

copyright 2021. 

(Kolorowa Klasyka) 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko z niepełnosprawnością , Parki i ogrody , Przyjaźń , 

Sieroty , Yorkshire (Wielka Brytania ; hrabstwo) , Powieść 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2021-10 
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Gdy Mary Lennox przyjeżdża z Indii do domu wuja, nie wie o tym, co znajdzie w zamkniętym i opuszczonym 

ogrodzie.  Również jej kuzyn Colin nie ma pojęcia, co czeka na niego, gdy odważy się tam wejść. Razem ze 

swoim przyjacielem, Dickiem, i jego oswojonymi zwierzętami dzieci spędzają w ogrodzie każdy dzień, starannie 

strzegąc swojej tajemnicy. Zaś ogród staje się miejscem prawdziwie magicznym, pełnym niespodzianek                          

i zmieniającym całe ich życie na lepsze. Teraz i ty możesz poznać sekrety tajemniczego ogrodu!  

 

 

Literatura popularnonaukowa 
 

 

 

 

 

  1. (Nie)nawidzenia : świat przez nienawiść / Marek Krajewski.- Kraków : TAiWPN 

Universitas, copyright 2020. 

(Horyzonty Nowoczesności ; 128) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Agresywność , Nienawiść , Przemoc , Relacje międzyludzkie , 

Chuligaństwo , Esej 

Sygnatura:  WG-316.6 

Nowości:  2021-09 

 

Dlaczego ta książka powstała ; Wprowadzenie ; Dlaczego ludzie (się) nienawidzą? ; Jak zwykliśmy myśleć                     

o nienawiści? ; Jak można rozumieć nienawiść? ; Dlaczego nienawiść, dlaczego właśnie dziś? ; R. I. 

Nienawidzący (się) ludzie ; Przykład 1: Bójka w Ceglance ; Identyczność i jej konsekwencje ; Koncentracja na 

sprawcy, a nie na ofierze ; Komentarze na wolności ; Bezradność ; Przykład 2: Studentka obraża Ukrainkę ; 

Wyczulenie na różnice ; Karma wróci, czyli rewanżyzm ; Niepewność statusu ; Przykład 3: Wyrzucony z pracy w 

koncernie IKEA: Asymetrie władzy ; Wokół wolności słowa (i odpowiedzialności za nie) ; Niezaskarżalność 

nienawiści ; R. II. Nienawiść (do) rzeczy: Przykład 1: Zniszczenia w Łopiennie: Co to jest wandalizm? ; Wobec 

hydraulicznych koncepcji destruowania rzeczy ; Czy można nienawidzić przedmioty? ; Przykład 2: Znienawi-

dzony banan ; Pożytki z nienawidzenia sztuki ; Nienawidząc niszczenie sztuki ; Nienawiść jako źródło wartości ; 

Przykład 3: Różem w zawalidrogi ; Wrogowie drożności ; Wybiórcza nienawiść ; Spektakle destrukcji ; R. III. 

Nienawiść wobec tego, co abstrakcyjne ; Przykład 1: Wokół pestki słonecznika: Platforma nienawiści ; Broń 

bezradnych skierowana przeciw nim samym ; Śmiecenie jako forma nienawiści ; Przykład 2: Zepsuli nam rynek: 

Biofobia ; Próbując powstrzymać krążenie materii ; Zaprojektowywanie ; Przykład 3: Marka wyłącznie dla 

atrakcyjnych: Czułe miejsca gigantów ; Abstrakcyjne niszczy abstrakcyjne ; Epilog (niezaplanowany) ; Wykaz 

materiałów źródłowych. 
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 2. 30 lat za kratami : osobista opowieść dyrektorki polskiego więzienia / Danuta 

Augustyniak.- Łódź : Feeria Wydawnictwo - Wydawnictwo JK, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Augustynia, Danuta , Służba więzienna , Dyrektorzy , 

Więziennictwo , Więźniowie , Polska 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2021-10 

 

 

Kobieta na stanowisku zastępcy dyrektora w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce, więzieniu gromadzącym 

największych zbrodniarzy w historii? Czy to aby na pewno dobry pomysł? Pokonując nieufność osadzonych                    

i kolegów funkcjonariuszy, Danuta Augustyniak udowodniła, że zawód funkcjonariusza Służby Więziennej nie ma 

płci. Z wielką wrażliwością, a jednocześnie bardzo stanowczo podejmowała trudne decyzje o losach ludzi 

znajdujących się za kratami. Starała się przy tym dostrzec okruchy dobra nawet u tych osadzonych, którzy mieli na 

koncie wielokrotne morderstwa czy gwałty na nieletnich, twierdząc, że za swoje czyny zostali już ukarani. Dewiza 

pani dyrektor o równym traktowaniu tych, którzy jej podlegali, bywała jednak wielokrotnie wystawiana na ciężką 

próbę, jak tego dnia,  kiedy dowiedziała się, że do jej więzienia trafił sprawca wypadku, w którym zginął jej mąż              

i ojciec dwójki ich dzieci. W tej książce, odsłaniającej świat ukryty za murami zakładów karnych, nie zabraknie 

mrożących krew w żyłach historii o samookaleczeniach wśród więźniów, aktach przemocy osadzonych wobec 

siebie nawzajem czy zemście więziennej społeczności na funkcjonariuszach. Znajdziesz w niej także fascynujące 

opisy więziennej codzienności i kodów komunikacji wykorzystywanych przez osadzonych.  

 

 

 3. Beatlesi w Polsce / Maciej Hen.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Beatles (zespół muzyczny) , Muzyka angielska , Muzyka 

rozrywkowa , Rock , Wpływ i recepcja , Zespoły muzyczne , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-78 

Nowości:  2021-10 

 

 

 

Beatlesi nigdy nie wystąpili w Polsce. Ich płyty w PRL-u nie były wydawane. A jednak beatlemania ogarnęła kraj 

błyskawicznie i wciąż ma się dobrze. Dzisiaj fani dowiadują się o czwórce z Liverpoolu z internetu lub od 

rodziców. Najstarsi doświadczyli beatlesowskiego ukąszenia za pośrednictwem radia lub taśm magnetofonowych - 

na szpulach lub kasetach - kopiowanych od wtajemniczonych. Skarbem były płyty przywożone z Zachodu przez 

marynarzy, dyplomatów i rodziny, dlatego od dziesięcioleci Beatlesi są symbolem Zachodu - nieznanej u nas 

wolności, lekkości, fantazji i ironii. Beatlesowskie plemię w polskim wydaniu tworzą ludzie z wyobraźnią, żyjący 

w beatlesowskim mikrokosmosie, złożonym nie tylko ze słów i melodii, ale też pewnej estetyki wizualnej,                     

a przede wszystkim wspomnień. Dociekając, jak bakcyl czwórki z Liverpoolu podbił Polskę, Maciej Hen 

wynajduje pierwsze wzmianki prasowe o zespole, z biglem opowiada o najlepszych płytach, a przede wszystkim - 

przedstawia fascynujące historie polskich miłośników Beatlesów, zarówno tych z pierwszych stron gazet, jak                  

i tych, którzy wielką pasję rozwijają w najmniejszych miejscowościach.  
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4. Biblia e-biznesu 3.0 / Robert Bekas [i inni] ; pod redakcją Macieja Dutko.- 

[Wydanie 3.].- Gliwice : Onepress - Wydawnictwo Helion, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Handel elektroniczny , Poradnik 

Sygnatura:  WG-339 

Nowości:  2021-10 

 

 

 

Co nowego, czyli spory wstęp ; 1. Cele, modele i strategie e-biznesu ; 2. Sklep internetowy ; 3. Platformy 

aukcyjne, serwisy ogłoszeniowe i inne marketplace'y ; 4. Usługi online ; 5. E-marketing ; 6. Komunikacja z e-

klientem ; 7. Optymalizacja i logistyka ; 8. Poprawa efektywności sprzedaży ; 9. E-biznes a prawo ; 10. BHP w e-

biznesie ; Posłowie. Epokalipsa... czy efektyka? 

 

 

 5. Bogate dzieci : przewodnik dla mądrych rodziców / Tom Corley ; z angielskiego 

przełożył Bartłomiej Madej.- Warszawa : Kompania Mediowa, copyright 2020. 

(Inwestuj w Siebie) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jakość życia , Nawyki , Postawy rodzicielskie , 

Samorealizacja , Styl życia , Sukces , Wychowanie w rodzinie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-37.018.1 

Nowości:  2021-10 

 

To przewodnik dla rodziców, którzy chcą wychować dziecko na szczęśliwego i spełnionego człowieka. Mądrzy 

rodzice przyczyniają się nie tylko do rozwoju swoich dzieci, ale budują również lepsze społeczeństwo. Dzieci 

nauczone dokonywania właściwych wyborów przeniosą je na dorosłe życie, a tym samym zostaną nagrodzone 

emocjonalnie i finansowo. Tom Corley opracował dziesięć kluczowych nawyków sprzyjających osiąganiu 

sukcesów. Teraz dzieli się z czytelnikami wiedzą, jaką ludzie sukcesu przejmują... od rodziców. Bo szczęście                     

i sukces nie są dziełem przypadku.  

 

 

 6. Chciałem być piosenkarzem : biografia Krzysztofa Krawczyka / Anna Bimer.- 

Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Krawczyk, Krzysztof (1946-2021) , Trubadurzy (zespół 

wokalno-instrumentalny) , Muzyka polska , Muzyka rozrywkowa , Piosenkarze 

polscy , Zespoły muzyczne , Biografia 

Sygnatura:  WG-78.071A/Z-Krawczyk K. 

Nowości:  2021-10 

 

Krzysztof Krawczyk przez niemal sześćdziesiąt lat był obecny na polskiej scenie muzycznej - przez pierwsze 

dziesięć lat jako członek zespołu Trubadurzy, a przez prawie pół wieku jako artysta solowy. Obdarzony 

niezwykłym barytonowym głosem piosenkarz wypromował wiele przebojów, pracował z cenionymi artystami               

z Polski i świata, koncertował - jak sam śpiewał - od "Las Vegas po Krym". Równie  barwne jak  życie  zawodowe 
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było jego życie prywatne. Autorka, dziennikarka Anna Bimer, wnikliwie zgłębiła życiorys piosenkarza. "Chciałem 

być piosenkarzem" to efekt wielu miesięcy pracy i dziesiątek rozmów z osobami, które towarzyszyły Krzyszto-

fowi Krawczykowi na różnych etapach jego życia. To książka o artyście i o człowieku.  

 

 

 7. Chemia śmierci : zbrodnie w najtajniejszym obozie III Rzeszy / Tomasz Bonek.- 

Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gross-Rosen (niemiecki obóz koncentracyjny) , II wojna 

światowa (1939-1945) , Broń chemiczna , Eksperymenty medyczne na ludziach , 

Niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne , Trzecia Rzesza (1933-1945) , Brzeg 

Dolny (woj. dolnośląskie, pow. wołowski, gm. Brzeg Dolny) , Niemcy , Reportaż 

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

Nowości:  2021-10 

 

Zapomniany obóz III Rzeszy na Dolnym Śląsku. Eksperymenty na więźniach w tajnym komandzie SS. Broń, 

która miała odmienić losy II wojny światowej. Mała miejscowość Dyhernfurth na Dolnym Śląsku. Niemcy budują 

tu ogromny zakład przemysłowy, który rozpoczyna wytwarzanie śmiercionośnej broni. Hitler marzy bowiem                   

o Wunderwaffe, która zapewniłaby mu szybkie zwycięstwo. Jednak to nie rakiety V1 i V2 czy bomba atomowa 

mają zagwarantować Führerowi triumf, a broń chemiczna produkowana przez więźniów obozu ukrytego w lesie 

na rubieżach Rzeszy. Naukowcy syntetyzują dla Wehrmachtu tabun i sarin, bojowe środki trujące. Testują je 

najpierw na małpach w ściśle tajnym laboratorium, a następnie na więźniach obozu, których nazywają elfami. 

Skutki oddziaływania tych substancji na organizm są przerażające. Użyte na froncie mogą zapewnić zwycięstwo 

III Rzeszy. Bomby i pociski wypełnione toksycznym gazem czekają na właściwy moment wojny. Jak wielkie 

spustoszenie ta broń siała wśród więźniów? Ile zabrakło, by II wojna światowa zakończyła się inaczej? Jakie 

tajemnice ujawnili ocalali z tych nieludzkich eksperymentów oraz marszy śmierci, które wyruszyły z obozu 

ukrytego w dolnośląskim lesie? Jaką karę ponieśli ludzie odpowiedzialni za te zbrodnie? 

 

 

 8. Churchill i Stalin : toksyczni bracia / Martin Folly, Geoffrey Roberts, Oleg 

Rzheshevsky ; przekład Zbigniew Kościuk.- Warszawa : Bellona, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Churchill, Winston (1874-1965) , Stalin, Józef (1878-1953) , 

Roosevelt, Franklin Delano (1882-1945) , Eden, Anthony (1897-1977) , Mołotow, 

Wiaczesław (1890-1986) , Harriman, W. Averell (1891-1986) , II wojna światowa 

(1939-1945) , Dyplomacja , Negocjacje międzynarodowe , Politycy , Polityka 

międzynarodowa , Przywódcy i głowy państw , Źródła historyczne , Anglia (Wielka 

Brytania) , ZSRR , Listy , Opracowanie , Synteza 

Sygnatura:  WG-94(100)"1939/1945"::327 

                                   Nowości:  2021-10 

 

To obszerne opracowanie oparte na dokumentach z archiwów rosyjskich przedstawia burzliwe stosunki między 

sowieckim dyktatorem Józefem Stalinem a brytyjskim premierem Winstonem Churchillem. Podkreśla tajną 

korespondencję między dwoma przywódcami, rejestruje ich spotkania i rozmowy w Moskwie oraz na szczytach  

w Teheranie, Jałcie i Poczdamie, a także ujawnia poufne komunikaty Stalina i jego dyplomatów. Książka została 

opracowana przez trzech czołowych rosyjskich i brytyjskich historyków drugiej wojny światowej. Ich narracja                 

w pouczający sposób łączy historię wojskową i polityczną, analizę dokumentalną i biografię. Ujawnia, jak Stalin             

i Churchill spierali się i współpracowali, aby osiągnąć zwycięstwo, i pokazuje głębokie osobiste relacje między 

tymi dwoma  wielkimi  osobistościami, a także  dzielące ich  olbrzymie  różnice  polityczne.  Ci  dwaj  przywódcy,  
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nawet gdy Wielki Sojusz upadł po wojnie, zachowali dla siebie szacunek i przywiązanie. W dokumentach 

pojawiają się także inne ważne osobistości z czasów wojny – prezydent Roosevelt, ministrowie spraw 

zagranicznych Wielkiej Brytanii i ZSRR, Antoni Eden i Wiaczesław Mołotow, ambasador radziecki w Londynie, 

Iwan Majski, oraz ambasador USA w Moskwie, Averell Harriman. Z tym fascynującym dokumentalnym zapisem 

łączy się szczegółowa narracja i komentarz na temat relacji Stalin–Churchill w kontekście stosunków anglo-

sowieckich w czasie wojny i polityki Wielkiego Sojuszu. Książka, która spodoba się wszystkim zainteresowanym 

Churchillem i Stalinem oraz polityką i dyplomacją II wojny światowej.  

 

 

 9. Clint : życie i legenda / Patrick McGilligan ; przekład Ewa Penksyk-Kluczkowska.- 

Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Eastwood, Clint (1930- ) , Aktorzy amerykańscy , Film 

amerykański , Stany Zjednoczone (USA) , Biografia 

Sygnatura:  WG-791.071A/Z-Eastwood C. 

Nowości:  2021-10 

 

 

Tego człowieka rozpoznaje się po jednej sylabie - bo jest tylko jeden Clint, prawdziwy amerykański samotny wilk. 

Eastwood to jeden z największych sukcesów Hollywood. Pierwotnie znany z grania w westernach - od tego czasu 

pokazał jednak szeroki repertuar aktorski i udowodnił, że jest nie tylko utalentowanym odtwórcą ról, ale również 

wybitnym reżyserem. Poza pracą Clint słynie z silnej osobowości, nigdy nie kryje się ze swoimi poglądami. Kiedy 

ukazała się ta biografia, krytycy chwalili ją za rzetelność zebranych materiałów, a jej bohater wpadł we wściekłość 

do tego stopnia, że pozwał autora o 10 milionów dolarów; skutkiem pozwu był zakaz rozpowszechniania książki 

w Stanach Zjednoczonych. Ostatecznie sprawa zakończyła się bez kary. Zaktualizowana książka "Clint. Życie                  

i legenda" powstała na podstawie wyczerpujących rozmów z osobami bliskimi Eastwoodowi, dokumentów                      

i materiałów o produkcji zarówno jego najsłynniejszych filmów, jak i mniej znanych dzieł. To pozycja obowiąz-

kowa dla szerokiego grona jego wielbicieli oraz dla wszystkich interesujących się historią Hollywood.  

 

 

 10. Córki i matki : 9 składników serdeczności / Olga Kersten-Matwin.- Wydanie 2.- 

[Warszawa] : Imbir, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bliskie związki międzyludzkie , Dojrzałość emocjonalna , 

Matki i córki , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-159.9  

Nowości:  2021-09 

 

 

 

Próbowałyście zmienić własną matkę? Nie ma szans. Ale relację z nią można uzdrowić. Autorka przeciwstawia się 

powszechnej w naszej kulturze tendencji do obwiniania matek i proponuje, by zacząć zmianę od siebie. 

Podpowiada, jak wziąć odpowiedzialność za własne uczucia i reakcje. Dzieli się swoim osobistym i zawodowym 

doświadczeniem, z którego jasno wynika: moja relacja z matką zależy ode mnie. Z córką też. Lektura obowiąz-

kowa dla matek i córek, które chcą się wydostać z kręgu wzajemnych pretensji, żalu, poczucia winy. I wyjść na 

wolność. Hanna Samson  
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 11. Czuła przewodniczka : kobieca droga do siebie / Natalia de Barbaro.- Warszawa 

: Wydawnictwo Agora, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobiecość , Kobieta , Samorealizacja , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923  

Nowości:  2021-09 

 

 

 

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.  

 

 

 12. Dawniej ludzie żyli w brudzie : kiedy i dlaczego zaczęliśmy o siebie dbać? / 

Agnieszka Krzemińska.- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2021. 

(Zrozum) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Higiena , Obyczaje i zwyczaje , Życie codzienne , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2021-10 

 

Z tej książki dowiesz się: Kiedy człowiekowi zaczął przeszkadzać zapach potu? Czy paleolityczni łowcy 

mamutów byli czyściochami? Jak różnił się makijaż oczu starożytnych Rzymianek i Egipcjanek? Dlaczego stare 

wychodki są kopalnią wiedzy o dawnym życiu? Dziś poranna higiena - umycie twarzy, zębów, przeczesanie 

włosów - stanowi dla nas oczywistość. Zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze tak było, ale nie do końca wiemy, 

kiedy właściwie człowiek zaczął o siebie dbać i co wtedy oznaczała "poranna higiena". Książka "Dawniej ludzie 

żyli w brudzie" pokazuje przede wszystkim fascynującą drogę, jaką przeszedł człowiek. Od zakładania na siebie 

skór zwierząt i okadzania się dymem, przez XVII-wieczną modę na peruki, aż po współczesne używanie 

kosmetyków i poranną higienę.  

 

 

13. Dobranoc : ureguluj swój cykl dobowy i śpij spokojnie / Karolina i Maciej 

Szaciłło.- Warszawa : Zwierciadło, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ajurweda , Bezsenność , Kolacja , Obiad , Rytm dobowy , 

Śniadanie , Zaburzenia snu , Zdrowe odżywianie , Zdrowy styl życia , Poradnik , 

Przepisy kulinarne , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-641.5 

Nowości:  2021-10 
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Przywróć organizmowi równowagę, śpij dobrze i ciesz się dobrym zdrowiem. Zaburzenia snu są coraz 

powszechniejszym problemem. Dotykają nawet połowy naszego społeczeństwa i skarżą się na nie coraz młodsze 

osoby. Tymczasem efektywny, spokojny sen to nie tylko istotny czynnik dobrego samopoczucia, ale także 

podstawa dobrego zdrowia. Problemy ze snem są najczęściej wypadkową wielu czynników związanych ze 

współczesnym stylem życia. Wśród nich na prowadzenie wysuwa się… stres. Ważna jest też oczywiście dieta. 

Wbrew powszechnym przekonaniom nie wystarczy jednak zjeść lekkiej kolacji. Karolina i Maciej Szaciłło, 

korzystając z mądrości ajurwedy, najstarszej znanej ludzkości medycyny, oraz współczesnej dietetyki 

skomponowali specjalne sprzyjające dobremu snowi menu. W książce "DobraNOC" znajdą się również cenne 

informacje o cyklu dobowym, porady jak go uregulować, a także szereg prostych sposobów na „dobry sen”.  

 

 

 14. Dobrostan : o szczęśliwym, bogatym i spełnionym życiu / Agnieszka Maciąg ; 

zdjęcia Robert Wolański.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dobrostan psychiczny , Poczucie własnej wartości , 

Samoakceptacja , Samorealizacja , Sens życia , Poradnik , Publikacja bogato 

ilustrowana 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2021-10 

 

Od wielu lat pielęgnuję w sobie świadomość, że wszystko, co mnie w życiu spotyka, jest darem. Zarówno rzeczy 

dobre, jak złe czy trudne mają wielką wartość i ukryty sens. Za każdą ciemnością ukrywa się mnóstwo światła – 

wiem, że to ja muszę je odkryć, a moje nastawienie jest ważnym elementem uzdrowienia i samoleczenia. Taka 

postawa otwiera na cenne dary, które procentują przez kolejne lata. Kiedy narzekasz, nie słyszysz. Kiedy Twój 

umysł jest spokojny, odbiera ważne wskazówki. Niektórzy jednak za wszelką cenę pragną zatrzymać czas i tkwią 

w przeszłości. Nie chcą doświadczyć przebudzenia, przemiany, dobrostanu – który nie jest stanem posiadania, ale 

wyznacznikiem tego, jak dobrze czujesz się w swojej pracy w swojej skórze, w swoim życiu i w swojej skórze. 

Tego uczucia nie da się kupić za żadne pieniądze. Dobrostan to poczucie wolności, a prawdziwa wolność to 

wolność od potrzeby robienia wrażenia na innych ludziach. To swoboda, spokój, czas, intymność, czyste 

powietrze, przestrzeń, bliski kontakt z naturą. Pragnę, aby ta książka wniosła do Twojego życia nową świadomość, 

by dała Ci wiedzę, praktyczne wskazówki i motywację i by stała się talizmanem, który przyciągnie do Twojego 

życia mnóstwo dobra i pomyślności. Wyrusz ze mną w kolejną podróż ku pięknej, niezwykłej przemianie!                      

Z miłością Agnieszka 

 

 

 15. Dożywocie : zbrodnia i kara Małgorzaty Rozumeckiej / Monika Sławecka.- 

Warszawa : The Facto, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rozumecka, Małgorzata (1975- ) , Kara dożywotniego 

pozbawienia wolności , Kobieta , Zabójcy , Zabójstwo , Polska , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2021-10 

 

 

 

„Anioł śmierci”, „ Królowa zbrodni” – tak nazywano Małgorzatę Rozumecką, którą skazano na dożywocie za 

zlecenie morderstwa dwóch dealerów Era GSM. Co się tak naprawdę wydarzyło w lesie pod Komorowem? Jak 

wygląda życie kobiety w zamknięciu już od ponad dwudziestu  lat? Co się  dzieje za bramą zakładów  karnych  dla  
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kobiet? Małgorzata Rozumecka w sposób fascynujący rozwija te wątki. Wspólnie z autorką wywiadu Moniką 

Sławecką, zabierają czytelnika w świat izolacji, mafii i życia, które bez nadziei stałoby się nie do zniesienia.  

 

 

 16. Dubaj krwią zbudowany / Marcin Margielewski.- Warszawa : Prószyński i S-ka, 

2021. 

(Niewolnicy / Marcin Margielewski ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludzie bogaci , Przemoc , Robotnicy , Śmierć , Wyzysk , 

Dubaj (Zjednoczone Emiraty Arabskie) , Reportaż fabularny 

Sygnatura:  WG-316.34/.35  

Nowości:  2021-10 

 

 

Porażający los ludzi, którzy poświęcają swoje życie, by inni mogli swoje wieść w luksusie. Biedni, brudni, 

umęczeni i kompletnie niewidzialni dla bogatych mieszkańców i turystów odwiedzających Dubaj. Setki tysięcy 

robotników pracujących przy budowie zachwycających świat budynków każdego dnia ryzykują życie w ciężkich 

warunkach i śmiertelnym upale. Transportowani do pracy jak bydło, mieszkający w przypominających ciężkie 

więzienie obozach. Tracą zdrowie, a często życie, składając je na ołtarzu pychy, jaką napawa władców budowana 

przez nich metropolia. Oficjalnie tylko nieliczni giną na budowach. Oficjalne dane podawane są rzadko i tylko 

wtedy, gdy nie da się ich ukryć, ale ambasady liczą każdego zmarłego obywatela. I każdego roku giną ich tu 

tysiące. Samobójstwa, choroby, udary, zawały, zatrucia. Historie kilku z setek tysięcy budowniczych Dubaju 

opowiada Marcinowi Margielewskiemu polski inżynier, który przez lata pracował dla największych deweloperów 

działających na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich.  

 

 

 17. Eli, Eli / Wojciech Tochman.- Wydanie 2., zmienione.- Kraków : Wydawnictwo 

Literackie, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Slumsy , Turyści zagraniczni , Ubóstwo , Voyeryzm , 

Wykluczenie społeczne , Manila (Filipiny) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-316.34/.35 

Nowości:  2021-10 

 

 

Zapadająca w pamięć opowieść o biedzie, wykluczeniu i nadziei. A także o tym, gdzie leży granica między 

pełnym empatii patrzeniem a egoistycznym voyeuryzmem. Czy taka granica istnieje? Onyx to ulica slumsów                

w Manili, stolicy Filipin; to miejsce niebezpieczne, brudne, głośne i przeludnione. Ludzie żyją tu z dnia na dzień, 

bo niczego nie mogą być pewni - ani tego, czy jutro będą mieli co jeść, ani tego, czy jutro będą żyć. Nędza 

jednakowo przygniata tu wszystkich, kobiety i mężczyzn, starców i dzieci, ale Eli, Eli nie poprzestaje na kreśleniu 

obrazów filipińskiego ubóstwa i portretów tonących w nim ludzi. To także opowieść o mieszkańcach Zachodu - 

białych turystach odwiedzających slumsy, reporterach dokumentujących biedę, odbiorcach ich książek. O nas.  
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 18. Epidemia : od dżumy przez AIDS i ebolę po COVID-19 / Sonia Shah ; przekład 

Małgorzata Rost- Wydanie 2 z nowym wstępem autorki.- Kraków : Znak Horyzont - 

społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cholera , Choroby zakaźne ludzi , COVID-19 , Epidemie , 

Epidemiologia , Gorączka krwotoczna Ebola , Patogeny , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-616.9 

Nowości:  2021-10 

 

Ludzie XXI wieku uważają, że nic nie jest w stanie ich zaskoczyć. Nowoczesne środki higieny i wysoko 

rozwinięta medycyna uśpiły naszą czujność. Ogłoszono wielki sukces współczesnego stylu życia. Przedwcześnie. 

Coraz więcej dzieci nie zostaje zaszczepionych, patogeny mutują, a antybiotyki wykazują mniejszą skuteczność… 

Zagrożenie rośnie, a my nie wiemy, jak z nim walczyć. Światowa Organizacja Zdrowia kieruje się interesem 

prywatnych inwestorów. Rządy państw bardziej dbają o budżety niż o zdrowie swoich obywateli. Firmy 

farmaceutyczne i lekarze zapewniają sobie niekończące się źródło pieniędzy, zalecając chorym nieskuteczne 

sposoby leczenia. A pacjenci dalej chorują i przenoszą wirusy. Epidemiolodzy twierdzą, że za kilkadziesiąt lat 

wybuchnie pandemia, która może zabić 165 milionów osób. Przewaga liczebna drobnoustrojów nad nami już teraz 

wynosi sto tysięcy do jednego. Czy jesteśmy w stanie wygrać tę nierówną walkę?  

 

 

 19. Fenomen poranka : jak zmienić swoje życie / Hal Elrod ; przekład Beata 

Otocka.- Wydanie 1., dodruk.- Łódź : Galaktyka, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sukces , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2021-09 

 

 

 

Hal Elrod – człowiek sukcesu i światowej sławy mówca motywacyjny, autor programu Miracle Morning –                      

w książce "Fenomen poranka" uczy, jak zmienić swój sposób wstawania dzięki prostym technikom, które uczynią 

twoje poranki bardziej zorganizowanymi i owocnymi. Zdaniem Elroda, udane początki dnia są kluczem do 

szczęśliwszego, pełnego sukcesów życia. Miracle Morning to program 30-dniowej przemiany nawyków 

związanych z poranną rutyną, dzięki któremu nauczysz się, jak z radością zaczynać każdy dzień i stać się lepszą 

wersją siebie. Książka Elroda to zbiór sześciu sprawdzonych praktyk, pozwalających wspiąć się na wyżyny 

własnych możliwości we wszystkich aspektach życia. Nawet jeżeli od zawsze miałeś kłopoty z porannym 

wstawaniem i rozpoczynaniem dnia o wczesnej porze, po lekturze "Fenomenu poranka", z pewnością uda ci się to 

zmienić. Ta prosta metoda może całkowicie odmienić twój harmonogram dnia i uświadomić ci, że długie spanie 

wcale nie jest tym, czego potrzebujesz. Korzyści, jakich możesz oczekiwać po lekturze tej książki, to m.in.: 

poranki wypełnione radosnym oczekiwaniem oraz energią do działania; zmniejszenie stresu i łatwiejsze 

pokonywanie życiowych przeszkód; lepsza kondycja fizyczna, a nawet redukcja wagi; zwiększenie efektywności                

i koncentracji w pracy; osiąganie lepszych wyników finansowych; motywacja do realizacji wizji swojego 

wymarzonego życia!  
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 20. Finanse behawioralne : co każdy powinien wiedzieć / H. Kent Baker, Greg 

Filbeck, John R. Nofsinger ; przekład Bartosz Sałbut.- Warszawa : Wydawnictwo 

Naukowe PWN, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Behawioryzm , Inwestycje , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2021-09 

 

 

H. Kent Baker, Greg Filbeck oraz John R. Nofsinger zebrali w książce najbardziej rzetelne i aktualne informacje 

na temat finansów behawioralnych. Poszczególne rozdziały zawierają odpowiedzi na ponad 100 pytań, m.in.:  

Jakie są podstawowe założenia finansów behawioralnych? Co to jest efekt dyspozycji i dlaczego jest on 

niekorzystny dla inwestorów? Jaką rolę w finansach behawioralnych odgrywają błędy behawioralne? Co to jest 

heurystyczna dostępności i jak może ona wpływać na decyzje inwestycyjne? Czy inwestorzy mogą wykorzystać  

w praktyce anomalie rynkowe rozpoznane przez finanse behawioralne? Co to jest efekt pewności wstecznej i jak 

może wpływać na decyzje inwestycyjne? Jak sobie radzić z błędami poznawczymi, które mogą wpływać proces 

decyzyjny? Jak można mierzyć nastroje inwestorów i dlaczego jest to ważne? Przez ostatnich kilka dekad 

naukowcy gromadzą kolejne dowody na to, że ludzie podejmują decyzje finansowe znaczne mniej racjonalne, niż 

to swego czasu zakładano. Nieracjonalne zachowania nie mają jednak charakteru przypadkowego, lecz wpisują się 

w pewne schematy i dają się przewidywać. Ludzie raz po raz popełniają te same błędy poznawcze, ponieważ ich 

mózgi działają w pewien określony sposób. Finanse behawioralne podejmują próbę zestawienia teorii psychologii 

behawioralnej i poznawczej z założeniami konwencjonalnych finansów i ekonomii. Badania dotyczące błędów 

behawioralnych - poznawczych, emocjonalnych czy społecznokulturowych - pomagają tłumaczyć porażki procesu 

decyzyjnego i przewidywać różne, zwłaszcza nieoptymalne zachowania ludzi.  

 

 

 21. Firma w kryzysie : przewodnik branżowy / [autorzy Piotr Aleksiejuk i inni ; 

redaktor prowadząca Teresa Siudem].- Stan prawny na 8 czerwca 2021 roku.- 

Warszawa : Gremi Media, [2021]. 

(Poradnik Prenumeratora) 

 

Hasła przedmiotowe:  COVID-19 , Finansowanie , Kryzys gospodarczy , Pomoc 

publiczna , Przedsiębiorstwo , Tarcza antykryzysowa (pakiet rządowy) , Polska , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-658 

Nowości:  2021-10 

 

1. Tarcza antykryzysowa 9.0 ; 2. Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju ; 3. Budownictwo ; 4. 

Gastronomia ; 5. Handel ; 6. Hotele ; 7. Kultura ; 8. Moda ; 9. Motoryzacja ; 10. Odpady ; 11. Siłownie i uroda ; 

12. Transport ; 13. Turystyka ; 14. Aktualne zasady i ograniczenia. 

 

22. Fuerte / Kasper Bajon.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2020. 

(Sulina) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fuerteventura (Hiszpania ; wyspa) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-913(460) 

Nowości:  2021-09 
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Fuerteventura należy do archipelagu Wysp Kanaryjskich. w starożytności i średniowieczu mieszkali tu 

Guanczowie, tajemniczy lud, którego kultura nie przetrwała najazdu kolonizatorów. Zatrzymywali się tu 

konkwistadorzy w drodze do obu Ameryk, do brzegu przybyli piraci. Od zawsze była miejscem wygnania.                    

W 1924 został na nią zesłany poeta i filozof Miguel de Unamuno. Pod koniec lata trzydziestych XX wieku swoje 

małe królestwo stworzył tutaj Niemiec Gustav Winter, chętnie goszczący nazistów; legenda głosi, że ukrywał ich 

także po 1945 roku. Później reżim generała Franco urządził na wyspie kolonię karną dla homoseksualistów. Dziś. 

Fuerteventurę odwiedzają turyści z całego świata, którym przedstawiana jest jako "wakacyjny raj", choć                          

z rajskością w istocie niewiele ma wspólnego. Kasper Bajon wybrał Fuerteventurę na swój dom. Poznawał jej 

nieoczywistą historię, zmierzył się z duchami przeszłości, doświadczył udrękę teraźniejszości. Jego książka to nie 

kompendium wiedzy o wyspie, raczej zaproszenie do wspólnego snucia opowieści o zamierzchłym świecie.  

 

 

 23. Gomora : pieniądze, władza i strach w polskim kościele / Artur Nowak, Stanisław 

Obirek.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kościół katolicki , Duchowieństwo katolickie , Katolicyzm , 

Patologia społeczna , Pedofilia , Przestępczość , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-272  

Nowości:  2021-10 

 

 

 

Zmieniają się księża, zmieniają się biskupi, a patologie w polskim Kościele pozostają. Nierozliczone przestępstwa, 

w tym pedofilia, brak kontroli nad finansami, arbitralność awansów, wykluczenie kobiet, feudalny model władzy, 

afery seksualne, skorumpowani biskupi, rozpusta, kolesiostwo, cynizm, związki z władzą, hipokryzja... Przez 

media co i rusz przewijają się kolejne skandale, które pokazują, że hierarchowie mają na sumieniu bodaj wszystkie 

grzechy główne. To system jest chory - taką tezę stawiają autorzy książki. Stanisław Obirek - antropolog kultury                

i były jezuita oraz Artur Nowak - adwokat ofiar pedofilii i publicysta przyglądają się polskiemu Kościołowi                     

z właściwą sobie przenikliwością, odwagą i znajomością tematu. Analizują system w nim panujący w oparciu                

o insajderską wiedzy i dziesiątki rozmów z duchownymi oraz ludźmi Kościoła. Nieprzypadkowo nawiązują 

tytułem do słynnej "Sodomy" Frederica Martela, bo podobnie jak on ujawniają mechanizmy charakterystyczne dla 

tej instytucji. Odpowiadają przy okazji na pytanie, dlaczego polski Kościół nie jest zdolny do reform. 

  

 

 24. Greenpoint : kroniki Małej Polski / Ewa Winnicka.- Wołowiec : Wydawnictwo 

Czarne, 2021. 

(Seria Amerkańska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Emigranci , Polacy za granicą , Życie codzienne , Greenpoint 

(Nowy Jork ; część miasta) , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-308 

Nowości:  2021-10 

 

Nowojorski Greenpoint - przedsionek ziemi obiecanej, do którego od ponad stu pięćdziesięciu lat przybywają 

Polacy w poszukiwaniu lepszego życia. Budują swoje kościoły, sklepy, kluby. Niektórzy dorobili się milionów, 

inni poszli na dno. Książka Ewy Winnickiej to wciągająca kronika tego zakątka Brooklynu. Autorka opowiada                

o historii "Polish neighborhood", poczynając od XVII wieku, poprzez kolejne punkty zwrotne, fale imigrantów, 

rewolucje i przełomy. Zagląda przez okna do zatłoczonych "sabłejów", odwiedza przytułki dla bezdomnych                    

i eleganckie apartamenty, podczytuje  listy i pamiętniki, podgląda  wesela i pogrzeby. Słucha  opowieści o  miłości  
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i nienawiści, ambicji i rezygnacji. Razem ze swoimi bohaterami śni amerykański sen, który tylko dla niewielu się 

ziści. To jest opowieść nie tylko o Małej, ale i o Dużej Polsce. Czy mogliśmy podbić Amerykę?  

 

 

 25. Herbatka z Hitlerem : jak brytyjskie elity chciały zjednać Trzecią Rzeszę / Tim 

Bouverie ; z angielskiego przełożyli Mariusz Gądek i Maciej Antosiewicz.- Warszawa 

: Wielka Litera, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Baldwin, Stanley Baldwin (1867-1947) , Chamberlain, Neville 

(1869-1940) , Churchill, Winston (1874-1965) , Hitler, Adolf (1889-1945) , II wojna 

światowa (1939-1945) , Appeasement , Bezpieczeństwo międzynarodowe , 

Dyplomacja angielska , Dyplomacja niemiecka , Politycy , Polityka międzynarodowa , 

Trzecia Rzesza (1933-1945) , Niemcy , Wielka Brytania , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(410) 

                                 Nowości:  2021-10 

 

Wciągająca opowieść o największym błędzie w historii. Nadszedł czas, by spojrzeć na to, co wydarzyło się                   

w latach trzydziestych na nowo. By otworzyć oczy. Tym bardziej, że niektóre ówczesne zagrożenia odżyły 

pochmurne wrześniowe popołudnie 1938 roku Neville Chamberlain wysiadł z samolotu na lotnisku z Heston                      

i ogłosił, że jego wizyta u Hitlera pozwoliła uniknąć największego kryzysu w historii. Niecały rok później Niemcy 

napadły na Polskę i rozpoczęła się II wojna światowa. Tim Bouverie – jeden z najbardziej obiecujących 

historyków młodego pokolenia (rocznik ’87) – pisze fascynującą, nową opowieść o katastrofalnych latach 

niezdecydowania, nieudanej dyplomacji i walk parlamentarnych, które umożliwiły nazistowską dominację                     

w Europie. Uspokojenie, konsekwentne wypieranie i naiwna wiara w to, że „przysadzistego, niskiego Austriaka              

z anemicznym uściskiem dłoni, rozbieganymi brązowymi oczami i wąsikiem w stylu Charliego Chaplina” można 

w łatwy sposób ugłaskać, okazały się największym błędem brytyjskiej elity społeczno-politycznej XX wieku. 

Celem książki jest próba zrozumienia, jak do tego doszło. Choć czyta się ją jak thriller, od którego trudno się 

oderwać, książka oparta jest na bogatych materiałach historycznych (niektórych pierwszy raz ujawnionych).                  

A recenzenci z podziwem określają ją pierwszym tak wszechstronnym omówieniem założeń polityki 

„appeasement”. 

 

 

 26. Hłasko : proletariacki książę / Radosław Młynarczyk.- Wołowiec : Wydawnictwo 

Czarne, 2020. 

(Biografie) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hłasko, Marek (1934-1969) , Literatura polska , Pisarze polscy , 

Biografia 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091)A/Z-Hłasko M. 

Nowości:  2021-10 

 

Urodził się w 1934 roku w Warszawie. Zmarł w 1969 w Wiesbaden. Aż trudno uwierzyć, że żył tylko trzydzieści 

pięć lat, bo zdarzeniami z jego życia można by obdzielić kilka osób. Do tego jeszcze mistyfikacje, pozy                            

i autokreacja. Marek Hłasko, ikona buntownika polskiej literatury, debiutował wcześnie i szybko zyskał rozgłos. 

Wiedział, jak wywołać zainteresowanie i podtrzymać uwagę. Znał wszystkich i wszyscy znali jego. Jego 

narzeczoną była Agnieszka Osiecka, jego opowiadaniami interesowali się filmowcy, wśród nich Has, Ford                        

i Wajda, w jednej z ekranizacji zagrał Cybulski i Sonja Ziemann, przyszła żona pisarza. Był o krok od zrobienia 

kariery  w   Hollywood,  dokąd  pojechał,  jak  twierdził,  za   namową  Polańskiego.  Nie  został  jednak  sławnym  
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scenarzystą. Zyskał za to przyjaciół, wśród nich był Komeda. Żył szybko i intensywnie. Wbrew woli stał się 

obywatelem świata. Wszystkie doświadczenia, nawet te najbardziej skrajne i tragiczne, z niewątpliwym talentem 

przekuwał w literaturę. Nieposkromiony temperament i wyobraźnia nie mieściły się jednak w samym pisaniu -                  

w literacki mit przemieniał również swoje życie i to tak skutecznie, że uwierzono, że jest prostym chłopakiem                  

z Marymontu. Radosław Młynarczyk dekonstruuje legendę, demaskuje kreacje, obala mity. Tropi wątki 

autobiograficzne w utworach i odkrywa zmyślenia, które Hłasko wplótł w swój życiorys. Pokazuje, że zarówno 

prawda, jak i zmyślenia są tu równie pociągające.  

 

 

 27. I love Korea : k-pop, kimchi i cała reszta / Daniel Tudor ; przełożył Ryszard 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kultura , Norma społeczna , Obyczaje i zwyczaje , Relacje 

międzyludzkie , Korea Południowa , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-39 

Nowości:  2021-10 

 

 

Tętniący energią przewodnik kulturowy po zaułkach Seulu, świecie koreańskich trendów i źródłach koreańskiej 

fali, której fenomen podbija cały świat. Daniel Tudor, brytyjski dziennikarz, pisarz i przedsiębiorca od kilku lat 

mieszkający w Korei Południowej, przygląda się kulturze tego kraju w przeróżnych jej odsłonach. Błyskotliwie               

i dowcipnie omawia koreańskie trendy, które podbijają internet, i zdradza ich genezę. Opowiada o specyfice 

relacji interpersonalnych, charakterystycznych symbolach i zwyczajach, a także, oczywiście, o gwiazdach 

popkultury. Jako dodatkową atrakcję oferuje miniprzewodnik po swoich ulubionych miejscach w Seulu.  

 

 

 28. Inżynieria jakości / Andrzej Pacana.- Rzeszów : Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Rzeszowskiej, 2019. 

(Inżynieria Produkcji / [Politechnika Rzeszowska]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  FMEA (metoda zarządzania) , Metoda QFD , Normy ISO 

9001 , Zarządzanie jakością , Polska , Monografia 

Sygnatura:  WG-658 

Nowości:  2021-10 

 

1. METODY OBLICZANIA JAKOŚCI PRODUKTÓW; 2. OCENA JAKOŚCI USŁUG; 3. BADANIE 

ZDOLNOŚCI JAKOŚCIOWEJ; 4. KARTY KONTROLNE SHEWHARTA; 5. METODA FMEA; 6. METODA 

QFD; 7. NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ; 8. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ ZGODNE Z ISO 9001. 

 

29. Irak : piekło w raju / Paweł Smoleński.- Wydanie 3.- Wołowiec : Wydawnictwo 

Czarne, 2021. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Irak , Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(5) 

Nowości:  2021-10 



72 
 

Książka Pawła Smoleńskiego jest znakomitym przykładem reportażu literackiego i zajmuje godne miejsce                       

w tradycji tego nurtu ostatniego półwiecza, obok takich autorów jak Pruszyński i Wańkowicz. Jest dziełem 

rozgrywającym się - jak każda dobra literatura - na różnych planach. Przede wszystkim jest reportażem o Iraku, 

ale autor nie zatrzymuje się na komentowaniu doraźnych wydarzeń i komunikatów z linii frontu. Stawia sobie 

zadanie dużo bardziej ambitne - chce zrozumieć społeczeństwo muzułmańskie, jego kulturę, tradycję i sposób 

myślenia. Obiera drogę, którą reporterzy podążają od czasów Herodota - rozmowy z ludźmi i relacjonowania ich 

opowieści. Ryszard Kapuściński ; Okrucieństwo dyktatury, nędza wolności, arogancja najeźdźców… Wszystko to 

i o wiele więcej zobaczymy w dramatycznych opowieściach Irakijczyków, które powierzyli Pawłowi 

Smoleńskiemu. Nie jest to książka wpisująca się w spór o słuszność lub niesłuszność interwencji wojskowej                  

w Iraku. To rzecz o losie kraju i ludzi, po których przejeżdżały walce Historii. Wreszcie z dala od zgiełku 

telewizyjnych fajerwerków i wojennej propagandy możemy wsłuchać się w głosy Irakijczyków. Są różne, bardzo 

różne. I nic tu nie jest proste ani oczywiste, zwłaszcza dla nas, ludzi z innego świata. Posłuchajmy tych głosów. 

Koniecznie.  Artur Domosławski 

 

 

30. Jak nie zgubić dziecka w sieci? / Zyta Czechowska, Mikołaj Marcela.- Warszawa 

: Muza, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Internet , Nowe media (komunikacja) , Technologie 

informacyjno-komunikacyjne (ICT) , Poradnik 

Sygnatura:  WG-07 

Nowości:  2021-10 

 

 

Czy zabraniać dziecku grać w gry komputerowe? Czy ograniczać czas ekranowy? Jakie pułapki czyhają na 

dziecko w internecie? Na czym polega współczesne cyfrowe dzieciństwo i czym jest cyfrowe rodzicielstwo? Jak 

nowe technologie zmieniają nas samych i świat wokół nas? Jak wpływają na sposób, w jaki się uczymy? I przede 

wszystkim: co robić, by twoje dziecko nie zgubiło się w sieci? W książce Zyty Czechowskiej, Nauczycielki Roku 

2019, oraz Mikołaja Marceli, eksperta w dziedzinie nauczania, znajdziecie odpowiedzi na te i wiele innych pytań. 

Poznacie wady i zalety nowych technologii oraz praktyczne rozwiązania, dzięki którym sami będziecie mogli 

ograniczyć zagrożenia związane z internetem i uczynić cyfrowy świat sprzymierzeńcem w procesie efektywnej 

edukacji i rozwoju swoich dzieci.  

 

 31. Jak rozpoznać i pokonać uzależnienie od smartfona : praktyczne wskazówki i 

ćwiczenia / Hilda Burke ; przekład Agata Trzcińska-Hildebrandt.- Warszawa : 

Wydawnictwo Zwierciadło, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fonoholizm , Smartfon , Ćwiczenia i zadania , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2021-10 

 

 

 

Wprowadzenie ; R. 1. Zawsze mobilni: pozytywny wpływ technologii smartfonów na świat ; R. 2. Dlaczego 

jesteśmy tak uzależnieni od telefonów? ; R. 3. Toksyczna rzeczywistość ciągłej dostępności ; R. 4. Inteligen-

tniejsze telefony, głupsi użytkownicy: jak telefon może wpływać na to, jak myślisz ; R. 5. Jak radzić sobie z nudą  

i dyskomfortem emocjonalnym ; R. 6. Prokrastynacja: Dlaczego naprawdę odkładamy sprawy na później! ; R. 7. 

O zadowoleniu. 
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 32. Jedz pysznie i chudnij / Anna Zyśk.- Bielsko-Biała : Pascal, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dieta odchudzająca , Potrawy dietetyczne , Zdrowe 

odżywianie , Książka kucharska , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-641.5 

Nowości:  2021-10 

 

 

 

Masz dość codziennego liczenia kalorii, planowania jadłospisów i skrupulatnego sporządzania listy zakupów? 

Anna Zyśk, autorka popularnego profilu @jedz.pysznie, przychodzi z pomocą! Jedz zdrowo i nie rezygnuj                       

z ulubionych smaków! W tej książce znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, by rozpocząć swoją przygodę ze 

zdrowym odżywianiem: ponad 100 przepisów na pyszne, zdrowe i szybkie w przygotowaniu śniadania, obiady                  

i kolacje, pomysły na niskokaloryczne desery i wypieki, pozbawione chemii pieczywo, domowe mieszanki 

przypraw i dodatki, które wzbogacą smak twoich potraw, wartości odżywcze i kaloryczność wszystkich dań, 

sprawdzone wskazówki, jak uzyskać i utrzymać odpowiednią wagę, porady zakupowe, zamienniki i przeliczniki 

kuchenne, gotowe jadłospisy 1600 kcal i 1800 kcal, przygotowane na podstawie przepisów dostępnych w książce. 

Ciesz się każdą chwilą przy stole, a przy tym zrób pierwszy krok w stronę zdrowia i wymarzonej figury!  

 

 

 33. Kama : historia Kamili Skolimowskiej / Beata Żurek, Tomasz Czoik.- Warszawa : 

Wydawnictwo Agora, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Skolimowska, Kamila (1982-2009) , Młociarze , Rzut młotem , 

Zawody sportowe , Polska , Świat , Biografia 

Sygnatura:  WG-796.4 

Nowości:  2021-10 

 

 

Co można osiągnąć do 27. urodzin? Znaleźć przyjaciół, wyzwolić ciekawość, szukać odpowiedzi, stawać                     

w obronie, polubić siebie, rozpoznać swoje mocne strony, czuć, upadać, cieszyć się, płakać, podnosić się, kochać, 

śmiać się, żałować, złościć, wybaczać, coś zyskać, coś stracić… Kamila Skolimowska, choć zmarła w wieku 27 

lat, doświadczyła tego wszystkiego. I więcej - poznała smak triumfu. Nie miała jeszcze 18 lat, gdy zdobyła złoty 

medal na igrzyskach w Sydney. Nie jest to jednak tylko tragiczna opowieść. Kama (bo tak ją wszyscy nazywali) 

niedoskonałości zmienia w atut, dokłada niezłomność charakteru i nabywa pewności, że sport będzie ważną 

częścią jej życia. Jest zwyczajną dziewczyną, która ma tę przewagę nad innymi zwyczajnymi dziewczynami, że 

doskonale wie, czego chce. Dzięki determinacji, silnej osobowości, łutowi szczęścia i życzliwości najbliższych 

zdobywa nagrodę należną największym mistrzom. Robi coś jeszcze. Inspiruje nas, bez względu na to, ile mamy 

lat, do odpowiedzi na kluczowe pytanie: A Ty? Czy już wiesz, co chcesz zrobić ze swoim życiem?  

34. Kobiety ze słynnych polskich obrazów : boskie, natchnione, przeklęte / Iwona 

Kienzler.- Warszawa : Wydawnictwo Lira, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Malarstwo polskie , Tematy i motywy , Biografia , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-75.03(091) 

Nowości:  2021-10 
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Kim była nieszczęśliwa dziewczyna z portretów Wyspiańskiego? Dlaczego większość mitycznych postaci na 

obrazach Malczewskiego ma twarz jednej i tej samej kobiety o niepokojącej urodzie? Kto stał za desperackim 

czynem młodego Podkowińskiego, kiedy ten zdecydował się pociąć nożem swoje najsłynniejsze płótno? Na te                   

i inne pytania odpowiada w swojej najnowszej książce Iwona Kienzler, zabierając czytelników w krainę polskiego 

malarstwa. Autorka przekonuje, że za kobietami ze znanych polskich obrazów kryją się często dramatyczne, ale 

zawsze ciekawe i warte poznania historie. To właśnie paniom widniejącym na najsłynniejszych płótnach Matejki, 

Wyspiańskiego, Malczewskiego czy Styki, znanych nawet tym, którzy nie są entuzjastami sztuki, poświęcona jest 

tak książka. Publikację wzbogacają kolorowe reprodukcje opisywanych obrazów. To ciekawa pozycja nie tylko 

dla wielbicieli malarstwa.  

 

 

 35. Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich 

wyzwań / Krzysztof Michalski, Marcin Jurgilewicz.- Warszawa : Difin, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo narodowe , Mediacja (socjologia) , Ochrona 

ludności , Rozwiązywanie konfliktów , Wzrost gospodarczy , Zarządzanie kryzysowe 

, Opracowanie 

Sygnatura:  WG-005.574 

Nowości:  2021-10 

 

Przedmowa ; Wprowadzenie ; Konflikty technologiczne i ich znaczenie dla bezpieczeństwa w epoce wielkich 

wyzwań ; R. 1. POJĘCIE KONFLIKTU TECHNOLOGICZNEGO I NAUKOWE ZAINTERESOWANIA TYM 

ZJAWISKIEM ; R. II. WSPÓŁCZESNE ARENY KONFLIKTÓW TECHNOLOGICZNYCH; R. III. GENEZA 

KONFLIKTÓW TECHNOLOGICZNYCH; R. IV. WEWNĘTRZNA STRUKTURA KONFLIKTÓW TECHNO-

LOGICZNYCH I ICH ODNIESIENIA. WSTĘP DO ANALIZY KONFLIKTU TECHNOLOGICZNEGO; R. V. 

ZAPOBIEGANIE KONFLIKTOM TECHNOLOGICZNYM, KTÓRE TRUDNO PRZEZWYCIĘŻYĆ; R. VI. 

PRZEZWYCIĘŻANIE KONFLIKTÓW TECHNOLOGICZNYCH, KTÓRYM TRUDNO ZAPOBIEC; R. VII. 

MEDIACJE W ZGIEŁKU ULICZNYCH PROTESTÓW - ANALIZA EGZEMPLARYCZNA. 

 

 

 36. Koszmar arabskich służących / Marcin Margielewski.- Warszawa : 

Prószyński i S-ka - Proszyński Media, copyright 2021. 

(Niewolnicy / Marcin Margielewski ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Ludzie bogaci , Pracownicy domowi , Przemoc 

wobec kobiet , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Reportaż 

Sygnatura:  WG-316.34/.35  

Nowości:  2021-10 

 

 

 

Zatrważająca i niezwykle emocjonująca opowieść o biednych kobietach, które zostają służącymi w bogatych 

arabskich domach. Pozbawione paszportów, możliwości kontaktowania się z rodziną, zamknięte za murami 

wartych miliony posiadłości, pracują często bez wytchnienia i dni wolnych od pracy. Gwałcone, bite, upokarzane, 

nie mają szans na poskarżenie się na swój los, dopóki nie skończy się ich kontrakt. Po powrocie do swoich krajów 

często wybierają milczenie, bo świat nie chce wierzyć w ich historie. Marcin Margielewski namówił pochodzącą  

z Indonezji Ekę, by opowiedziała wstrząsającą historię swojej mamy i cioci, które stały się ofiarami 

współczesnego systemu niewolnictwa. To druga - po "Modelkach z Dubaju" - książka z serii "Niewolnicy" 

opowiadająca o ludziach, którzy na Bliskim Wschodzie traktowani są jak zwykły towar.  
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 37. Kraj niespokojnego poranka : pamięć i bunt w Korei Południowej / Roman 

Husarski.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2021. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bunt , Koreańczycy , Kultura pamięci , Obyczaje i zwyczaje , 

Praktyki kulturowe , Świadomość społeczna , Tożsamość narodowa , Korea 

Południowa , Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(5) 

Nowości:  2021-10 

 

Wpływy Korei Południowej od dłuższego czasu przenikają do masowej świadomości. Zajadamy się kimchi, 

słuchamy k-popu, zgłębiamy koreańskie praktyki kosmetyczne i z zapartym tchem oglądamy kolejne nagradzane 

filmy. Pod tą maską, którą sami Koreańczycy chcą pokazywać światu, znajdziemy jednak trudną historię i jeszcze 

trudniejszą współczesność. Roman Husarski porzuca stereotypy i uproszczenia i podróżując po Korei, szuka 

informacji u źródeł. Opowieści, które słyszy, okazują się dużo ciekawsze niż misternie kreowany wizerunek. To 

państwo, w którym ludzie żyją najdłużej na świecie, wielkie bogactwo spotyka się ze skrajnym ubóstwem, religie 

konkurują ze sobą niczym firmy, a wojny toczą nie tylko partie, lecz także regiony, pokolenia oraz płcie. Husarski 

barwnie opowiada o meandrach koreańskiej polityki, skomplikowanych relacjach z Japonią i Koreą Północną, ale 

przede wszystkim rozmawia z ludźmi, którzy zmagają się z odpowiedzią na pytanie, czym jest dla nich 

koreańskość i jak połączyć wieloletnią tradycję ze współczesną moralnością. Z tych opowieści wyłania się 

wielowymiarowa, niejednoznaczna i niezwykle fascynująca Korea.  

 

 

 38. Krwawe pozdrowienia  z Rosji : jak Władimir Putin eliminuje swoich 

przeciwników / Heidi Blake ; przełożyła Hanna Pustuła-Lewicka.- Warszawa : 

Wydawnictwo WAB, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Putin, Władimir (1952- ) , Dziennikarstwo śledcze , 

Oligarchowie poradzieccy , Politycy , Polityka międzynarodowa , Zabójstwo , Rosja , 

Stany Zjednoczone (USA) , Wielka Brytania , Reportaż 

Sygnatura:  WG-323.27/.28 

Nowości:  2021-10 

 

Myśleli, że znaleźli bezpieczną przystań na zielonych wzgórzach Anglii. Mylili się. Rosyjscy oligarchowie, 

dysydenci i gangsterzy, którzy uciekli do Wielkiej Brytanii po dojściu do władzy Władimira Putina, umierali jeden 

po drugim w dziwnych lub podejrzanych okolicznościach. Podobnie przerażający koniec stawał się udziałem ich 

brytyjskich prawników i pomocników. Jednak władze brytyjskie zamykały każde dochodzenie, dobre stosunki                

z Kremlem były ważniejsze. Krwawe pozdrowienia z Rosji to nieopowiedziana dotąd, przerażająca historia o tym, 

jak Kreml, w bezwzględnej pogoni Putina za globalną dominacją, udoskonalał sztukę zabijania nieprzychylnych 

sobie obywateli za granicą, na co szpiedzy i rządy zachodnich państw mogły tylko patrzeć z przerażeniem                        

i bezradnością. 

 

 39. Krwawy Peter / Jarosław Molenda.- Warszawa : Wydawnictwo Lira, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kürten, Peter (1883-1931) , Kara śmierci , Psychopaci , 

Seryjni zabójcy , Śledztwo i dochodzenie , Niemcy , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2021-10 
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Peter Kürten był jednym z najsłynniejszych XX-wiecznych zbrodniarzy i sadystycznych psychopatów. Mordował 

kobiety, mężczyzn, dzieci i zwierzęta, upajając się ludzką krwią. Skazano go tylko za dziewięć zabójstw i nie 

dochodzono, czy rzeczywiście popełnił ich więcej. O jego lubieżnych, bestialskich czynach pisała prasa na całym 

świecie, od ZSRR, przez Europę, po Stany Zjednoczone. Kim był Peter Kürten? Zbrodniarzem, mordercą czy 

zwyrodniałym psychopatą? W jakim wychowywał się środowisku? Czy działał sam? Dlaczego policja tak długo 

nie potrafiła trafić na jego ślad? Jarosław Molenda w swoim dziennikarskim śledztwie prześwietla życie 

Krwawego Petera, szukając odpowiedzi na pytania, którymi żyła ówczesna opinia publiczna, a które mogą 

nurtować i dziś. Publikacja ilustrowana bogatym zbiorem zdjęć z epoki i archiwaliów.  

 

 

 40. Księga Drogi i Dobra / Lao Tzu ; napisała na nowo Ursula K. Le Guin ; 

spolszczenie: Justyna Bargielska i Jerzy Jarniewicz ; przekład komentarza: Kaja 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Taoizm , Rozważania i rozmyślania religijne 

Sygnatura:  WG-2 

Nowości:  2021-10 

 

 

Zachwycająca interpretacja jednej z najważniejszych ksiąg w dziejach ludzkości w mistrzowskim przekładzie 

Justyny Bargielskiej i Jerzego Jarniewicza. "Księga Drogi i Dobra" to wyjątkowa, niezwykle inspirująca poetycka 

interpretacja starożytnego tekstu stworzonego dwa i pół tysiąca lat temu przez twórcę taoizmu. Według jej 

mądrości żadna z naszych cech nie różni się od cech doskonałego władcy, genialnego myśliciela czy 

wielkodusznego filantropa. W tej przełomowej współczesnej interpretacji starożytnego klasyka Ursula Le Guin 

przedstawia uświęconą i zadziwiająco potężną filozofię chińskiego myśliciela. Książka zawiera obszerne osobiste 

komentarze autorki, podkreślające wartość tekstu - zwłaszcza w naszych trudnych, niespokojnych czasach.  

 

 

 41. Listy Tove Jansson / wybór i komentarz Boel Westin i Helen Svensson ; przeł. 

Justyna Czechowska.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, cop. 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jansson, Tove (1914-2001) , Pisarze fińscy - 20 w , Listy 

fińskie - 20 w 

Sygnatura:  WG-821(091) 

Nowości:  2021-10 

 

 

Tove Jansson kochała listy. Pisała je przez całe życie - własnoręcznie odpisywała swoim czytelnikom z całego 

świata, często ozdabiając je rysunkami. Pisała też do tych, którzy byli jej najbliżsi: do rodziny, przyjaciół                         

i ukochanych, między innymi do Tuulikki Pietilä, z którą spędziła czterdzieści lat. Mówi się, że napisała jakieś sto 

tysięcy listów. Pierwsze pokazują Tove jako młodą dziewczynę, absolwentkę malarstwa, podróżującą po 

Włoszech, Francji i Anglii, ostatnie jako światowej sławy pisarkę i malarkę. Bywa w nich szczęśliwa, 

melancholijna, czasem zmęczona sławą Muminków. Ale przede wszystkim pełna empatii, dowcipna i przenikliwa. 

Niezwykła. To bogato ilustrowany, poruszający dokument, wyjątkowo ważna część historii o Tove Jansson.  
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 42. Lizbona / [tekst, aktualizacja Krzysztof Gierak].- Wydanie 3.- Gliwice : 

Wydawnictwo Helion, copyright 2019. 

(Travelbook) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lizbona (Portugalia) , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(469) 

Nowości:  2021-10 

 

 

 

Atrakcje Lizbony ; INFORMACJE PRAKTYCZNE: Przed wyjazdem, Dojazd, Na miejscu, Informator A-Z ; 

INFORMACJE KRAJOZNAWCZE: Krajoznawcze ABC, Społeczeństwo, Kultura i sztuka, Kuchnia ; 

ZWIEDZANIE LIZBONY: Baixa, Chiado i Bairro Alto; Alfama, Graca i Mouraria; Belem i Ajuda; Między 

Belem a Bairro Alto; Północ i zachód Lizbony; Park Narodów ; OKOLICE LIZBONY: Sintra, Cascais, Estoril, 

Queluz, Almada, Serra da Arrabida. 

 

 

 43. Logistyka i transport : wybrane zagadnienia w świetle badań naukowych i 

praktyki gospodarczej / redakcja naukowa Paulina Bełch.- Rzeszów : Oficyna 

Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Logistyka , Przedsiębiorstwo , Transport , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-656 

Nowości:  2021-10 

 

 

Magdalenko Szydełko: Partnerstwo w kanałach dystrybucji jako strategiczne wyzwanie współczesnej logistyki ; 

Paulina Bełch: Instrumenty i narzędzia informatyczne controllingu logistyki w przedsiębiorstwach produkcyjnych 

zorientowanych procesowo ; Wojciech Sadkowski: Rachunek kosztów jakości jako narzędzie do pomiaru 

efektywności procesów logistycznych ; Konrad Zieliński: Metody wyboru i oceny dostawców jako element 

logistyki zaopatrzenia ; Robert Rogaczewski: Analiza procesów magazynowych i obsługa towarów w wybranym 

przedsiębiorstwie ; Ilona Kędzierska-Bujak: Wybrane zagadnienia z zakresu dylematów natury etycznej                        

w przedsiębiorstwach transportowych - głos w dyskusji ; Paweł Bełch: Wpływ pandemii koronawirusa na sposób 

zarządzania i podejmowane decyzje w przedsiębiorstwie transportowym ; Marzena Hajduk-Stelmachowicz, 

Sebastian Makowiecki: Wpływ pandemii Covid-19 na proces przeprowadzania kursów prawa jazdy ; Agnieszka 

Dudziak: Zastosowanie koncepcji Lean w transporcie ; Beata Gierczak-Korzeniowska: Wpływ inwestycji                      

w infrastrukturze transportu kolejowego na konkurencyjność regionu - przykład Aglomeracji Rzeszowskiej ; 

Agnieszka Szmelter-Jarosz, Jan Jarosz: Analiza interesariuszy jako metoda wspomagająca kształtowanie logistyki 

miasta ; Paweł Sosnówka: Elektromobilność transportu miejskiego w koncepcji Smart City ; Monika Ziółko: 

Ekopatrole - elktryczne i hybrydowe radiowozy w Policji. 

   

44. Maradona : ręka Boga / Jimmy Burns ; z angielskiego przełożyli Jerzy Łoziński, 

Robert Waliś.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Maradona, Diego (1960-2020) , Piłkarze nożni , Argentyna , 

Biografia 

Sygnatura:  WG-796.3 

Nowości:  2021-10 
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"Maradona. Ręka Boga" to jedyna w swoim rodzaju, uznawana od wielu lat za kultową biografia Diego Armando 

Maradony − wirtuoza futbolu, Złotego Chłopaka, a jednocześnie człowieka z ogromnymi problemami. Od 

dzieciństwa w Villa Fiorito, poprzez zdobycie dla Argentyny Pucharu Świata w piłce nożnej i dwukrotnego 

zdobycia „Scudetto” z drużyną SSC Napoli, aż po niechlubny upadek. Choć Maradona na boisku był bogiem, to 

ze świętością nie miał nic wspólnego. Dokonywał cudów z piłką, ale na sumieniu miał wiele przewinień. Kiedy 

umarł w listopadzie 2020 roku, świat po nim zapłakał, a w Argentynie ogłoszono trzydniową żałobę narodową. 

Nowe wydanie bestsellerowej biografii Maradony autorstwa brytyjskiego dziennikarza sportowego Jimmy’ego 

Burnsa zawiera dodatkowe rozdziały i dotychczas niepublikowane przez autora materiały.  

 

 

 45. Medal będzie mój : droga na szczyt polskich lekkoatletów / Jacek Kurowski ; 

[współpraca: Mariusz Jankowski].- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fiodorow, Joanna (1989- ) , Haratyk, Michał (1992- ) , 

Kiełbasińska, Anna (1990- ) , Lisek, Piotr (1992- ) , Swoboda, Ewa (1997- ) , 

Wojciechowski, Paweł (1989- ) , Lekkoatleci , Polska , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-796.4 

Nowości:  2021-10 

 

Kiedy w telewizji oglądasz zmagania olimpijczyków, widzisz sprężysty bieg, pracę mięśni, pełne skupienia 

twarze. Czasem łzy wzruszenia, grymas bólu albo niezadowolenia i... to wszystko. Nie zdajesz sobie sprawy, ile 

ich kosztował start w zawodach, jakiej wytrwałości i jakich poświęceń wymagało zdobycie każdego medalu. 

Polscy olimpijczycy w niezwykle szczerych rozmowach z Jackiem Kurowskim odkrywają przed nami, jak wielką 

cenę trzeba zapłacić, by zawalczyć o wpisanie swojego nazwiska na karty historii. Anna Kiełbasińska opowiada 

między innymi o ukrywanych przed fanami niemal agonalnych stanach po biegach, Paweł Wojciechowski o tym, 

jak niewiele brakowało, by skończył na wózku inwalidzkim, Joanna Fiodorow mówi o samotności i traumie po 

śmierci ojca, Michał Haratyk o tym, że przez pięć lat sportowej kariery nie zarobił ani złotówki, Piotr Lisek o lęku 

o przyszłość swojej rodziny, a Ewa Swoboda wyjaśnia, dlaczego może współpracować tylko z trenerami 

kobietami. Wszyscy mówią o tym, jak pandemia nagle zatrzymała ich kariery i... jak większość z nich dzięki niej 

odżyła. "Medal będzie mój. Droga na szczyt polskich lekkoatletów" to pasjonujące opowieści o determinacji, bólu, 

łzach, ale też sile woli i charakteru.  

 

 

 46. Media w erze cyfrowej : wyzwania i zagrożenia / redakcja naukowa Katarzyna 

Chałubińska-Jentkiewicz, Monika Nowikowska, Krzysztof Wąsowski ; [autorzy] 

Otylia Bieniek, Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Maciej Ciesielski, Piotr Dela, 

Mirosław Karpiuk, Karol Kościński, Filip Radoniewicz, Jacek Sobczak, Izabela 

Stańczuk.- Stan prawny na 1 lutego 2021 r.- Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. 

(Monografie,  ISSN 1897-4392) 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawo nowych technologii , Prawo telekomunikacyjne , 

Środki masowego przekazu , Polska , Materiały pomocnicze , Monografia 

Sygnatura:  WG-316.77 

Nowości:  2021-09 

 

Wstęp ; Jacek Sobczak, Zmiana paradygmatu wolności środków społecznego przekazu wobec nowych mediów               

w dobie konwergencji ; Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Redefinicja celów interesu publicznego w nowych 

mediach. Od deregulacji do ponownej regulacji? ; Maciej Ciesielski, Rola mediów przy definiowaniu kwestii 

bezpieczeństwa ; Piotr Dela, Cele i sposoby oddziaływania w konflikcie z wykorzystaniem cyberprzestrzeni ; 

Karol  Kościński,  Ewolucja  europejskich  regulacji  służących  ochronie  małoletnich  przed  dostępem   do  treści 
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 audiowizualnych szkodliwych dla ich rozwoju ; Filip Radoniewicz, Zwalczanie nielegalnych treści w internecie – 

aspekty wybrane ; Monika Nowikowska, Zjawisko "trollingu" w Internecie ; Otylia Bieniek, Współczesna reklama 

internetowa a poszanowanie prywatnej sfery życia człowieka ; Izabela Stańczuk, Dane osobowe jako "waluta" 

związana z uczestnictwem w mediach społecznościowych ; Mirosław Karpiuk, Rola Krajowej Rady Radiofonii                

i Telewizji w przeciwdziałaniu nieuprawnionemu ograniczaniu korzystania z wolności słowa w radiofonii                        

i telewizji ; Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Droga do regulacji? Dezinformacja w przekazie medialnym ; 

Monika Nowikowska, Mowa nienawiści a wolność wypowiedzi. 

 

 

 47. Miami bez cenzury / Anna Wojtacha, Jarosław Pieczonka.- Warszawa : Bellona ; 

Ożarów Mazowiecki : Dressler Dublin, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pieczonka, Jarosław (1965- ) , Przestępczość zorganizowana , 

Wywiad wojskowy , Służby specjalne , Polska , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-355.4 

Nowości:  2021-10 

 

 

 

Wojsko, kontrwywiad, detektywi, szpiedzy, drogie ciuchy, seks i wóda - to nie filmowy scenariusz, a codzienne 

życie policjanta, agenta Jarosława Pieczonki, ps. Miami. Odkryte zostaną tajemnice, które nigdy nie powinny 

zostać ujawnione... Jarosław Pieczonka z Anną Wojtachą, współautorką książki, tworzą duet wybuchowy. Podczas 

ich pracy niejednokrotnie zawrzało: głośne awantury, trzaskanie drzwiami i interwencje sąsiadów były 

powszednie. Efekt?! Naruszona futryna drzwi wejściowych, hektolitry gorzały, łzy, przyjaźń mimo wszystko i... 

sensacyjna książka, której nie zapomnisz!  

 

 

 48. Minus 100 stopni : pierwsze zimowe wejście na Mount McKinley / Art Davidson ; 

przełożył Jan Dzierzgowski.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Davidson, Art (1943- ) , Alpiniści , Alpinizm , Denali (Stany 

Zjednoczone) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-796.5 

Nowości:  2021-10 

 

 

Wyprawa na McKinley (dziś Denali) należy do górskiej klasyki. Od tamtego czasu sporo się we wspinaniu 

zmieniło. Ale nie zmieniły się góry – wciąż stawiają twarde warunki tym, którzy mają odwagę się z nimi mierzyć.  

Książka Arta Davidsona to drobiazgowa relacja uczestnika pierwszej zakończonej powodzeniem zimowej 

wyprawy na McKinley. Zdobywca najwyższego szczytu Ameryki Północnej pomaga nam zrozumieć, co dzieje się 

tam, na górze. Opowiada o granicach ludzkich możliwości, a także o ambicji, sile międzyludzkich więzi, 

odpowiedzialności za innych i woli przetrwania – nawet gdy nie ma już nadziei,  „Minus 100 stopni” to książka 

legenda, wydana po raz pierwszy jeszcze w 1970 roku i stale wznawiana, jedna z najważniejszych książek 

górskich w historii.  „Tę doskonale napisaną opowieść o niezwykłej przygodzie napędza adrenalina i coś jeszcze: 

brutalna uczciwość.” „The Wall Street Journal”  „ Nie mogłem odłożyć tej książki, póki jej nie skończyłem (grubo 

po północy) […]. To fascynująca i pięknie napisana historia.” Bradford Washburn  „Opowieść Davidsona została 

uznana za jedną z najlepszych książek o górach, co jest wielkim zaszczytem, biorąc pod uwagę, jak wiele na ten 

temat napisano. […] „Minus 100 stopni” to wciągająca relacja z wielkiej przygody. Dzięki wykorzystaniu 

dzienników alpinistów dowiadujemy się, jakie napięcia i  myśli  towarzyszą  tym,  którzy  zmagając  się  z  niewy- 
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obrażalnym zimnem, chcą zdobyć najwyższy szczyt kontynentu. Wyprawa, którą opisał Davidson, to kronika 

wypróbowywania przyjaźni, międzyludzkich więzi i mierzenia się ze słabościami w ekstremalnych warunkach.” 

„National Parks Traveler”  

 

 

 49. Młyny boże : zapiski o Kościele i Zagładzie / Jacek Leociak.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kościół katolicki , Antysemityzm , Holokaust , Pamięć 

zbiorowa , Postawy , Świadomość społeczna , Polska , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2021-10 

 

 

Wiem doskonale, że Polacy ratowali Żydów w czasie Zagłady. Robiły to także siostry zakonne oraz księża 

diecezjalni (dawniej mówiło się świeccy) i zakonnicy. Dużo się na ten temat pisze. Ja sam napisałem książkę                 

o pomocy Żydom, zatytułowaną "Ratowanie. Opowieści Polaków i Żydów" (2010). Spory w niej rozdział 

poświęciłem ratowaniu w klasztorach. Według danych z 2007 roku wśród Polaków uhonorowanych medalem 

"Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata" jest czterdzieści sióstr zakonnych i dwudziestu księży. Na swoich 

kartkach starałem się jednak notować to, o czym pisze się rzadziej. Wyjmuję je z pudełka po butach firmy 

Bradshaw & Lloyd. Angielska firma z tradycjami, działająca od końca XIX wieku. Zależy mi na konkretach, 

nawet na drobiazgach. Nie silę się na bezosobowy chłód czy wyprany z emocji obiektywizm. Przeciwnie - jest to 

zapis subiektywny, a wybór stronniczy. W końcu to moje pudełko.  Autor 

 

 

 50. Moje najważniejsze 90 minut / Jacek Janczewski, Emil Kopański.- Kraków : 

Wydawnictwo SQN, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mecze piłkarskie , Piłka nożna , Piłkarze nożni , 

Reprezentacja narodowa , Polska , Antologia , Pamiętniki i wspomnienia , Wywiad 

dziennikarski 

Sygnatura:  WG-796.3 

Nowości:  2021-10 

 

Mecze reprezentacji Polski zawsze wyzwalają ogromne emocje. Niektóre spotkania mają wyjątkowe znaczenie                 

i są wspominane latami. Także przez tych, którzy odegrali w nich główne role. Z okazji 100-lecia Polskiego 

Związku Piłki Nożnej stu piłkarzy, którzy występowali w drużynie narodowej, odsłania kulisy najważniejszych 

meczów w ich życiu. To wyjątkowa podróż do wnętrza piłkarskiej szatni. Jak wyglądały mistrzostwa świata                   

w 1974 roku z perspektywy Orłów Górskiego? Który mecz w kadrze najlepiej wspomina Zbigniew Boniek? 

Dlaczego Wojciech Kowalczyk dostał przed igrzyskami olimpijskimi w Barcelonie bramkarską koszulkę? Jakie 

pomysły na świętowanie awansu na mundial mieli piłkarze Jerzego Engela? Bohaterowie największych widowisk 

w historii polskiego futbolu zabierają kibiców w podróż przez piękne, chwalebne, ale czasami także bolesne 

chwile. Drzwi do szatni i tunele prowadzące na murawę wreszcie się otwierają, a najwybitniejsi reprezentanci 

kraju mówią: zapraszamy. Czy ktoś jest w stanie odmówić?  
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 51. Mój bieg / Marcin Lewandowski, Jakub Jelonek.- [Częstochowa] : Precjoza 

Wydawnictwo, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lewandowski, Marcin (1987- ) , Biegacze (sportowcy) , Biegi 

średniodystansowe , Polska , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-796.4 

Nowości:  2021-10 

 

 

"Marcin Lewandowski to jeden z najbardziej znanych i lubianych przez dziennikarzy i publiczność sportowców. 

Liczba medali na 800m i 1500m może naprawdę zaimponować, ale równie cenne jak same biegi są wywiady 

udzielone przez Marcina. Objawia w nich swoją duszę wojownika, który nigdy się nie poddaje. Książka Mój bieg 

ukazuje cały trud Lewandowskiego, który w skali roku pozostaje 280 dni poza domem. A jeśli przychodzi mu 

trenować w Kenii, to okazuje się, że samo dotarcie do Eldoret to podróż z narażeniem życia. Harówka - tak chyba 

można najlepiej można określić treningi "Lewego". Nagrodą za nadludzki wysiłek, za prześcignięcia wielu 

rekoendowanych biegaczy afrykańskich jest dla niego odpoczynek w domowym zaciszu w towarzystwie żony                  

i córek." Marcin Petruczenko, Przegląd Sportowy 

 

 

 52. Na luzie : jak radzić sobie ze stresem i nie zamartwiać się na zapas / Brian King ; 

przełożyła Aga Zano.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Higiena psychiczna , Martwienie się , Radzenie sobie ze 

stresem , Stres , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2021-10 

 

 

W tym błyskotliwym przewodniku po świecie stresu King, psycholog i komik, przedstawia praktyczne techniki 

radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i radzi, jak nauczyć swój mózg bardziej pozytywnego myślenia. W tym celu 

szczegółowo objaśnia zjawisko stresu, tłumaczy, czym on jest, skąd się bierze, a także jaki ma wpływ na cały 

organizm. Autor dogłębnie analizuje przyczyny i przejawy stresu w codziennym życiu, zwracając przy tym uwagę 

na źródła lęku, niepewności, negatywnego nastawienia i przyczyny tłumienia emocji. Pokazuje, jak wszystkie te 

zagadnienia łączą się w większą całość. Z tych rozważań dowiemy się, dlaczego negatywne emocje i stres 

prowadzą do zaburzeń lękowych, depresji, nadciśnienia, otyłości, uzależnień oraz wielu innych problemów 

zdrowotnych. Techniki Kinga pomagają zmienić w mózgu chemię, która wpływa na humor, wytrzymałość                      

i odporność na stresujące sytuacje. Optymizm, poczucie wdzięczności i akceptacja nic nie kosztują, a mogą 

znacząco poprawić jakość życia. Ta wyjątkowa książka nie nuży suchym medycznym żargonem – znajdziesz                

w niej wiele zmieniających życie porad oraz zabarwionych humorem instrukcji, a także mnóstwo zabawnych, 

zapadających w pamięć anegdotek, dzięki którym nauczysz się, jak wrzucić na luz i nie zwariować w tym 

zmiennym, stresującym świecie.  
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53. Najlepsze miasto świata : Warszawa w odbudowie 1944-1949 / Grzegorz Piątek.- 

Warszawa : Wydawnictwo WAB, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biuro Odbudowy Stolicy , Architektura polska , Odbudowa 

(urbanistyka) , Straty wojenne , Warszawa (woj. mazowieckie) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-71 

Nowości:  2021-10 

 

 

Po klęsce powstania warszawskiego nazywana niegdyś Paryżem Północy Warszawa zamieniła się w ocean 

gruzów. Trzeba było mieć wiele wyobraźni, żeby patrząc na sterczące kikuty dawnych kamienic, planować 

szybkie odrodzenie miasta. A jednak decyzję o jego odbudowie podjęto niemal niezwłocznie. Przed architektami               

i budowniczymi stanęło trudne zadanie… Choć wizytówką powojennej odbudowy Warszawy stała się zrekons-

truowana starówka, to reszta miasta nie miała wrócić do dawnej formy, tylko zamienić się w idealną nowoczesną 

metropolię. To książka o entuzjazmie i optymizmie, o wyobrażaniu sobie „najlepszego miasta świata” na gruzach 

starego porządku, o architektach z Biura Odbudowy Stolicy, którzy tworząc miasto swoich marzeń, przykładali 

rękę do budowy totalitarnego państwa.  

 

 

 54. Naturalne antybiotyki : leczenie i zapobieganie chorobom za pomocą przypraw 

oraz ziół / Claudia Ritter ; [przekład Małgorzata Chudzik].- Warszawa : Muza, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby ludzi , Medycyna niekonwencjonalna , Przyprawy , 

Rośliny lekarskie , Ziołolecznictwo , Poradnik 

Sygnatura:  WG-615 

Nowości:  2021-10 

 

 

Szukasz alternatywy dla antybiotyków konwencjonalnych, które coraz częściej są powodem lekooporności 

drobnoustrojów i przyczyną zniszczenia flory jelitowej? Sięgnij na półkę z przyprawami, po rośliny zawierające 

substancje o działaniu antybiotycznym, aby zapobiegać chorobom, a nierzadko także je leczyć. Zioła i przyprawy 

organizm zazwyczaj toleruje bardzo dobrze, zawarte w nich substancje witalne wzmacniają układ odpornościowy. 

Terapeutka medycyny naturalnej Claudia Ritter wyjaśnia, przy jakich chorobach i dolegliwościach zastosowanie 

antybiotyków naturalnych ma sens (zapalenie oskrzeli, biegunka, infekcje grypopodobne, grypa, zakażenie dróg 

moczowych, uporczywy kaszel, zapalenie migdałków, ucha środkowego, jamy ustnej i gardła oraz zatok) i jak one 

działają. Podaje sprawdzone informacje o możliwościach i granicach samoleczenia. Liczne przepisy – od naparów 

po okłady i smakołyki – mogą się przyczynić do szybszego zdrowienia i poprawy samopoczucia. Całość 

uzupełniają portrety czterdziestu pięciu najważniejszych ziół oraz przypraw o działaniu antybiotycznym.  

 

 55. Nowy konstytucjonalizm : polityczność, tożsamość, sfera publiczna / redakcja 

Adam Czarnota, Michał Paździora, Michał Stambulski.- Warszawa : Wydawnictwo 

Naukowe Scholar, 2021. 

(Prawo i Teoria Społeczna) 

 

Hasła przedmiotowe:  Konstytucja , Konstytucjonalizm (ustrój) , Ustrój polityczny , 

Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-34 

Nowości:  2021-09 
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POLITYCZNOŚĆ KONSTYTUCJI: Adam Czarnota, Michał Paździora, Michał Stambulski, Konstytucjonalizm               

a sfera publiczna ; Michał Paździora, Konstytucjonalizm czy dogmatyka konstytucji? ; Michał Stambulski, 

Populizm a konstytucjonalizm ; TOŻSAMOŚĆ KONSTYTUCYJNA: Jiří Přibáň, Pytając o suwerenność w glo-

balnym pluralizmie prawnym: od „słabej” jurysprudencji do „silnych” społeczno-prawnych teorii działania władzy 

konstytucyjnej ; Bojan Bugarič, Kryzys demokracji konstytucyjnej w postkomunistycznej Europie. „Ziemia 

niczyja” między demokracją a autorytaryzmem ; Kriszta Kovács, Gábor Attila Tóth, Od niedoskonałej demokracji 

do niekompletnej autokracji ; Filip Cyuńczyk, Konstytucyjne ramy pamięci? Narracje pamięci w preambułach do 

konstytucji państw Postkomunistycznych ; David Kosař, Ladislav Vyhnánek, Tożsamość konstytucyjna                        

w Republice Czeskiej. Dawna idea w nowym wydaniu? ; KONSTYTUCJE W DZIAŁANIU: Adam Sulikowski, 

Trybunał konstytucyjny, hegemonia, polityczność. Kilka uwag na tle nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym ; 

Karol Muszyński, Znaczenie wyroku TK w sprawie rozszerzenia prawa do tworzenia i wstępowania do związków 

zawodowych z perspektywy społecznego konstytucjonalizmu. Jak depolityzacja może upolitycznić? ; Anna 

Młynarska-Sobaczewska, Perswazyjna funkcja uzasadnień orzeczeń Federalnego Sądu Najwyższego USA i pol-

skiego Trybunału Konstytucyjnego ; Mateusz Stępień, Czy rzeczywiście sprawa Qi Yuling v. Chen Xiaoqi 

stanowi odpowiednik sprawy Marbury v. Madison? ; Źródła tekstów tłumaczonych i noty copyright wydań 

oryginalnych. 

 

 

 56. O chirurgii inaczej / Chirurg Paweł.- Gliwice : Editio - Helion, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kabata, Paweł , Chirurdzy , Chirurgia , Polska , Felieton 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2021-10 

 

 

 

 

Najlepszy chirurg wśród pisarzy czy najlepszy pisarz wśród chirurgów? Trudno jednoznacznie stwierdzić. Mimo 

że nie zamierzał zostać ani jednym, ani drugim, to zarówno słowem, jak i skalpelem Paweł Kabata - swoim fanom 

z mediów społecznościowych znany jako Chirurg Paweł - włada sprawnie i precyzyjnie. Równie pewną ręką 

operuje, jak pisze historie z życia medyków i pacjentów. Tym ciekawsze, że prawdziwe. A przynajmniej oparte na 

prawdziwych zdarzeniach. To nie jest serial, żaden scenarzysta nie pocił się przy wymyślaniu tych historii. Tu 

mamy samo życie, jak pisze autor - "ociekające emocjami, nerwami, śmiechem, strachem i całą masą innych, 

nierzadko skrajnych doznań". Studia medyczne, staż zawodowy, szpitalna, daleka od rutyny codzienność - dla 

dobrego obserwatora wszystko to może być kopalnią anegdot, a Chirurg Paweł jest obserwatorem doskonałym. 

Przy tym dowcipnym, bo podczas lektury równie często płacze się ze śmiechu i ze wzruszenia. Czego Czytel-

nikom wraz z autorem serdecznie życzymy. Oraz dużo zdrowia, oczywiście.  

 

 

 57. Obiad w Rzymie : historia świata w jednym posiłku / Andreas Viestad ; 

tłumaczenie Małgorzata Rost.- Kraków : Znak Koncept, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kucharstwo , Kuchnia włoska , Kultura stołu , Potrawy , 

Żywność , Rzym (Włochy) , Esej 

Sygnatura:  WG-39 

Nowości:  2021-10 
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Możemy dopatrzyć się więcej historii w kotlecie albo misce makaronu niż w Koloseum lub jakimkolwiek innym 

zabytku. Delektując się typowym rzymskim posiłkiem w tradycyjnej restauracji, Andreas Viestad zabiera nas              

w pasjonującą kulinarną podróż, danie po daniu, przez historię świata i historię Wiecznego Miasta. Dowiedz się, 

jak to możliwe, że spór o sposób pieczenia chleba przyczynił się do wielkiej schizmy w Kościele, miłość do masła 

stała się impulsem do powstania reformacji, a niedobór soli doprowadził do przegrania wojny secesyjnej, wybuchu 

Wielkiej Rewolucji Francuskiej i upadku brytyjskiego imperium kolonialnego. Poznaj historię małej wioski, która 

dzięki pszenicy zmieniła się w centrum największego imperium, jakie widział świat. Odkryj, jak cytryna wpłynęła 

na rozwój sycylijskiej mafii. Wyrusz szlakiem smaków i składników, które zmieniały naszą cywilizację.  

Rozpocznij drogę na rzymskim targu podążaj przez Ogród Oliwny w Jerozolimie i kopalnię soli w Wieliczce, by 

odpowiedzieć na fundamentalne pytanie: Jaka jest najlepsza potrawa na świecie?  

 

 

 58. Obsesja / John Douglas, Mark Olshaker ; tłumaczenie Jacek Konieczny.- Kraków 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Douglas, John E , Ofiary przestępstw , Profilowanie 

kryminalne , Przestępcy seksualni , Seryjni zabójcy , Stany Zjednoczone (USA) , 

Case study (studium przypadku) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2021-10 

 

Legendarny profiler FBI John Douglas opowiada o śledztwach, których celem było powstrzymanie drapieżców 

seksualnych: stalkerów, gwałcicieli i morderców. Trzy kluczowe słowa dotyczące każdego z nich to manipulacja, 

dominacja i kontrola. To na tych aspektach skupiają się profilerzy, którzy próbują zajrzeć do umysłów 

zwyrodnialców i przewidzieć ich następny ruch. Bo przecież każda próba schwytania drapieżcy seksualnego staje 

się grą - najważniejszą rzeczą w jego życiu. A żeby wygrać z kimś owładniętym obsesją, samemu trzeba jej ulec. 

Dobrze wiedzą to też ofiary, które przeżyły, i ich najbliżsi, obsesyjnie walczący o sprawiedliwość i odzyskanie 

spokoju. To książka o prawdziwej obsesji - obsesji drapieżców polujących na swoje ofiary i obsesji tych, którzy 

poświęcili swoje życie, aby ich powstrzymać.  

 

 

 59. Ochrona prawna mniejszości narodowych w państwach bałtyckich / Elżbieta 

Kuzborska-Pacha.- Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mniejszości narodowe , Polityka narodowościowa , Prawa 

człowieka , Estonia , Litwa , Łotwa , Monografia 

Sygnatura:  WG-342 

Nowości:  2021-10 

 

 

Monografia (…) ma charakter naukowy i będzie przydatną pozycją dla specjalistów nie tylko z zakresu prawa czy 

nauk politycznych, ale także studentów kierunków prawa, politologii, europeistyki oraz stosunków między-

narodowych. Mam nadzieję, że trafi ona do szerokiego grona czytelników. Będzie interesującą i inspirującą 

publikacją dotyczącą państw bałtyckich i ochrony prawa człowieka, w tym szczególnie drażliwego ich obszaru, 

jaki stanowią prawa mniejszości narodowych. Podkreślić należy, że (…) recenzowana monografia stanowi 

rzetelną analizę zarówno materiału normatywnego, poglądów przedstawicieli doktryny, jak i praktyki kształto-

wanej w tym zakresie w państwach bałtyckich. 
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60. Od Z do A. Jak to zrobiliśmy ? : tajniki, zasady i sekrety Amazona / Colin Bryar, 

Bill Carr ; tłumaczenie: Magda Witkowska.- Kraków : Wydawnictwo SQN, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amazon.com , Handel elektroniczny , Kultura organizacyjna 

, Zarządzanie , Stany Zjednoczone (USA) , Opracowanie , Poradniki i przewodniki 

Sygnatura:  WG-339 

Nowości:  2021-10 

 

 

Amazon powstał w garażu w 1994 roku, a dziś jest najbogatszą firmą na świecie. Jak to osiągnął? Jakie wnioski              

z tego niezwykłego sukcesu mogą wyciągnąć inni i co mogą wdrożyć w swoich biznesach? Od Z do A to 

jednocześnie praktyczny poradnik i opowieść o firmie. Autorzy po raz pierwszy zdradzają opinii publicznej, jak 

ten gigant działa od środka. Opowiadają o tym, jak 14 zasad przywództwa Amazona przekłada się na przebieg 

procesu decyzyjnego na każdym poziomie organizacji. Prezentują wnikliwą analizę i w przystępny sposób 

wyjaśniają, w jaki sposób można zastosować te zasady w innych firmach – niezależnie od ich rozmiarów. 

Tłumaczą też, jaki wpływ na kulturę organizacji mają cztery fundamentalne założenia Amazona, a mianowicie: 

obsesja na punkcie klienta, perspektywiczne myślenie, nastawienie na tworzenie wynalazków oraz doskonałość 

operacyjna. Colin Bryar to były wiceprezes firmy, przez dwa lata był „szefem sztabu” Jeffa Bezosa, nazywano go 

też „cieniem Jeffa” i pracował w firmie od 1998 roku. Bill Carr dołączył do zespołu w 1999 roku i spędził                      

w firmie ponad 15 lat. Jako wiceprezes ds. mediów cyfrowych uruchomił i zarządzał globalną działalnością firmy 

w zakresie cyfrowej muzyki i wideo, w tym Amazon Music, Prime Video i Amazon Studios. W książce Od Z do 

A obaj odwołują się do swoich wieloletnich doświadczeń menedżerskich, aby na tej podstawie sformułować                     

i zdefiniować główne zasady i praktyki, dzięki którym jedna z najbardziej niezwykłych firm na świecie odniosła 

tak spektakularny sukces. To praktyczny przewodnik i korporacyjna narracja, wypełniona naszymi wspomnie-

niami o tym, czym jest „bycie Amazonką”. Pokazujemy, że sukces na skalę Amazona nie jest osiągany dzięki 

geniuszowi pojedynczego lidera, ale raczej dzięki zaangażowaniu i realizacji zestawu dobrze zdefiniowanych, 

rygorystycznie przestrzeganych zasad i praktyk, udostępnionych tutaj publicznie po raz pierwszy. Colin Bryar 

 

 

 61. Odmieńcza rewolucja : performans na cudzej ziemi / Joanna Krakowska.- 

Kraków : Wydawnictwo Karakter ; Warszawa : Muzeum Sztuki Nowoczesnej w 

Warszawie, 2020. 

(Mówi Muzeum) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  AIDS , Camp (estetyka) , Gender , Inność , Kobieta , 

Kontrkultura , Kultura popularna , Mniejszości seksualne , Performance , Queer 

theory , Sztuka amerykańska , Teatr amerykański , Teatr eksperymentalny , Nowy 

Jork (Stany Zjednoczone) , Stany Zjednoczone (USA) , Esej 

Sygnatura:  WG-7 

                                   Nowości:  2021-09 

 

"Anarchistyczna, a więc z definicji antytotalitarna, odmieńcza rewolucja była totalna. Polegała bowiem na 

przekraczaniu wszelkich granic – tego, co piękne, tego, co stosowne, tego, co uznane, tego, co bezpieczne i tego, 

co silne. Jej narzędziem był performans – gatunek sztuki, a zarazem strategii społecznej, który zagarnia na swój 

użytek cudze przestrzenie, sprawiając, że literatura, teatr, sztuki wizualne, taniec i życie nieodwołalnie tracą 

autonomię wobec siebie nawzajem. Narzędziem performansu była zaś często odmieńczość, czyli queer – brak 

uznania dla kulturowych norm pętających wyobraźnię, pragnienia, ekspresję i fantazję. Ta książka to tylko mały 

wycinek historii performansu, historii queeru, historii Nowego Jorku, historii kontrkultury i zarazem popkultury. 

Wycinek trochę inny niż  te  najbardziej  znane i  najczęściej  opowiadane, bo  więcej  tu  kobiet, a  mniej  muzyki, 
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więcej teatru, a mniej Warhola, choć i teatr nie ten, co zwykle. Opowiada o historii odmieńczego performansu 

(słowo to rozumiane jest tu bardzo szeroko) na Manhattanie – na scenie, w piwnicy, w klubie i na ulicy – od lat 

sześćdziesiątych po dziewięćdziesiąte, z wycieczkami w przyszłość i w przeszłość, a nawet do Polski. Książka 

ukazuje się w serii „mówi muzeum” wydawanej wspólnie przez Wydawnictwo Karakter i Muzeum Sztuki 

Nowoczesnej w Warszawie.  

 

 

 62. Ostatnie lata polskich Kresów / Sławomir Koper, Tomasz Stańczyk.- Warszawa : 

Fronda, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kresy wschodnie Rzeczypospolitej , Polska , Esej 

Sygnatura:  WG-94(438).07 

Nowości:  2021-10 

 

 

 

Ostatnie siedemdziesiąt lat udowadnia, że Polska może istnieć bez Kresów, ale polska dusza mocno straciła na tej 

separacji. Po rynkowym sukcesie „Ostatnich lat polskiego Lwowa” i „Ostatnich lat polskiego Wilna” oddajemy do 

Państwa rąk tom poświęcony mniejszym ośrodkom kresowym. Znajdą tu Państwo egzotykę, wielkie miłości, 

skandale, celebrytów, a nawet walkę wywiadów. Znani popularyzatorzy historii Sławomir Koper i Tomasz 

Stańczyk udowadniają po raz kolejny, że magię miejsc, urodę przyrody, słynną otwartość mieszkańców i legendę 

Kresów można przełożyć na język zrozumiały dla współczesnego pokolenia.  

 

 

 63. Pandemia i inne plagi : notatki marzec-lipiec 2020 / Jan Polkowski.- Kraków : 

Instytut Literatury ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Volumen, 2020. 

(Dzienniki Pandemiczne Instytutu Literatury) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polkowski, Jan (1953- ) , COVID-19 , Epidemie , Pisarze 

polscy , Polska , Dzienniki 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091)A/Z-Polkowski J. 

Nowości:  2021-10 

 

"Pandemia i inne plagi" to dziennik Jana Polkowskiego, dzięki któremu zyskujemy sposobność, by zbliżyć się do 

poety, dla którego odosobnienie jest konsekwencją nie tylko pandemii koronawirusa, ale – przede wszystkim – 

życiowej strategii. W dzienniku autora Portiera wątki prywatne krzyżują się z politycznymi, a forma luźnych 

notatek splata się z kunsztownymi wierszami. Jan Polkowski po raz kolejny robi to, do czego czytelników niejako 

przyzwyczaił – w kontrze do świata pozornych wartości i ulotnych wzruszeń zaskakuje pieczołowitością 

przemyśleń i hardością humanistycznego ducha.  Nigdy dotąd nie dotknęło mnie, tak dojmująco, przeczucie końca 

epoki, nawet więcej, końca kultury trwającej, mimo ciężkich zapaści, kilka tysięcy lat. Nigdy wcześniej nie 

obezwładniła mnie tak bezwzględnie nicość agresywnej ideologii, chaosu moralnego, deprawacji języka, 

barbarzyńskiego zaborczego antyczłowieczeństwa, moralnie podobnego do grozy transhumanizmu. Kontury 

nowego porządku widać wystarczająco wyraźnie, by stracić nadzieję, że moje dzieci, nie wspominając o wnukach, 

będą żyły w normalnym świecie. […] Od dłuższego czasu obserwuję działalność dystrybutorów filmów 

zagranicznych, która niszczy język polski i dobre obyczaje. Czyni to, fałszując podczas tłumaczenia dialogi 

filmów. Nie sądzę, by rzecz opierała się na braku kompetencji i pomyłkach. W opowieści, której bohaterem jest 

Berni Madoff, jeden z największych prywatnych  oszustów  w  historii, pewien  z  oszukanych  przez  niego  ludzi,  
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dowiedziawszy się, że stracił majątek, wykrzykuje do telefonu: „Jezu Chryste!”. Wyprowadzony w pole jest 

starszym, eleganckim człowiekiem z wyższych sfer. I takim zdarza się szpetnie przekląć, ale tym razem to się nie 

dzieje. Zapewne tak został wychowany. Dystrybutor zatwierdził tłumaczenie brzmiące: „Ja pierdolę!”. Jan 

Polkowski, Pandemia i inne plagi    

 

 

 64. Państwo Gucwińscy : zwierzęta i ich ludzie / Marek Górlikowski.- Kraków : 

Wydawnictwo Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gucwińska, Hanna (1932- ) , Gucwiński, Antoni (1932- ) , 

ZOO Wrocław , Ludzie a zwierzęta , Ogrody zoologiczne , Zootechnicy , Wrocław 

(woj. dolnośląskie) , Biografia , Reportaż 

Sygnatura:  WG-59 

Nowości:  2021-10 

 

W ich mieszkaniu drzwi gościom otwierał goryl, a w wannie kąpał się pyton. Za pośrednictwem ich programu 

egzotyczne zwierzęta gościły również w domach milionów Polaków. Nie dzielili swojego życia na dom i ogród - 

to ogród był ich domem. Dzięki tej książce możemy dziś poznać jego liczne tajemnice. Wrocławskie zoo jest 

areną zwierzęcych i ludzkich dramatów, historii miłosnych i kryminalnych, sensacji z biznesem i polityką w tle. 

Tu krzyżują się ludzkie losy: w szalecie pracuje hrabina, a w królikarni azyl znajduje urodzony w Breslau 

ewangelik. Tu żyją, czują i umierają konkretne, znane po imieniu zwierzęta. Dwie biografie szybko stają się jedną, 

ta zaś przekształca się we wnikliwe reporterskie śledztwo. Widzimy błyskawiczne kariery państwa Gucwińskich              

i narastające wokół nich kontrowersje - aż do ich głośnego odejścia z zoo. Marek Górlikowski oddaje głos 

bohaterom i świadkom minionych wydarzeń. Stawia pytania o naturę człowieka, zwierzęcia i zmieniające się 

przez lata relacje między nimi. Bo co to właściwie znaczy: kochać zwierzęta?  

 

 

 65. Pańszczyzna : prawdziwa historia polskiego niewolnictwa / Kamil Janicki.- 

Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chłopi , Pańszczyzna , Poddaństwo , Wsie , Życie codzienne , 

Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-323(438) 

Nowości:  2021-10 

 

 

Czy polscy chłopi byli niewolnikami? Odpowiedź jest więcej niż oczywista. O niewolnictwie wspominali nie 

tylko obrońcy ludności wiejskiej, ale i obcokrajowcy oburzeni polskimi stosunkami. Tak zresztą określał kmieci 

każdy, kto mówił o nich: chłopi pańszczyźniani, a w domyśle: niewolnicy pańszczyźniani. Dlatego pojawia się też 

inne pytanie. Czy w oczach polskiej elity chłopi byli w ogóle ludźmi? O tej najliczniejszej i najważniejszej części 

społeczeństwa pisano: bydło, psy, chodzące rzeczy. Dziś nadal mówi się o rzekomym przywiązaniu chłopów do 

ziemi, ich poddaństwie i dalece wyolbrzymionej krzywdzie. Kamil Janicki sprawnie rozprawia się z wizją 

sielankowej, dawnej polskiej wsi. Według niego radości prowincjonalnego życia były zarezerwowane tylko dla 

dziedzica i zarządcy jego majątku. Dla chłopów zostawała marna egzystencja bez perspektyw na przyszłość,                  

a jedyna rzecz jaką mogli uczynić w takiej sytuacji, to po prostu zbiec.  
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 66. Petersburg / Jonathan Miles ; przekład Władysław Jeżewski.- Warszawa : 

Wydawnictwo Magnum, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rosja , Petersburg (Rosja) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(47+57) 

Nowości:  2021-10 

 

 

 

Petersburg to miasto niezwykłe. Niezwykłe było jego powstanie, bo został zbudowany na pustkowiu z rozkazu 

cara Piotra I, niezwykłe jest jego położenie, bo leży - niczym Wenecja - nad licznymi kanałami i odnogami rzeki,  

i niezwykłe są jego dzieje, bo trzy razy zmieniał nazwę, był kolebką trzech rewolucji i przeżył trzysta powodzi.             

W zamyśle Piotra I miał być "oknem na Europę" i rzeczywiści, za sprawą swej architektury i wspaniałych zbiorów 

dzieł sztuki, stał się wyspą Zachodu we wschodnim kraju, najbardziej kosmopolitycznym miastem w Rosji. 

Dostojewski napisał, że Petersburg to "najbardziej fantastyczne miasto z najbardziej fantastyczną historią na całej 

kuli ziemskiej". W swej książce, nie mniej barwnej niż losy samego miasta, Jonathan Miles odsłania przed nami 

całą "fantastyczność" Petersburga i jego historii.  

 

 

 67. Pewność siebie : jak być asertywnym, pokonać lęk i sięgnąć po swoje / Mateusz 

Grzesiak.- Gliwice : Onepress : Sensus, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Asertywność , Pewność siebie , Poczucie własnej wartości , 

Przezwyciężanie lęku , Samoakceptacja , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2021-10 

 

 

 

Czym jest pewność siebie ; Po co nam pewność siebie ; Od czego zależy pewność siebie ; Pewność siebie w prak-

tyce. 

 

 

 68. Poczekalnia : 13 rozmów o pandemii / Joanna Racewicz ; [Ewa Błaszczyk, 

Małgorzata Chmielewska, Malgorzata Domagalik, Dorota Gawryluk, Paweł 

Grzesiowski, Anita Lipnicka, Rafał Olbiński, Robert Rutkowski, Jacek Santorski, 

Andrzej Seweryn, Tomasz Sobierajski, Adam Sztaba, Dorota Zawadzka].- Warszawa : 

Wydawnictwo RM, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  COVID-19 , Epidemie , Lockdown , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2021-10 

 

Mamy za sobą doświadczenie kilkunastu miesięcy życia w bezpośrednim zagrożeniu śmiertelną chorobą,                     

w rygorystycznym reżimie sanitarnym, który sparaliżował nasze relacje społeczne, gospodarkę, życie kulturalne. 

Joanna Racewicz zaprosiła 13 znanych osobowości reprezentujących różne profesje do rozmowy o tym trudnym 

czasie. Jej goście opowiadają, jak SARS-CoV-2 zmienił ich aktywność zawodową, jak znoszą izolację, jak 

funkcjonują ich rodziny.  W szczerych rozmowach dzielą się swoim doświadczeniem z  okresu  pandemii i  mówią   
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o tym, jak na co dzień radzą sobie w nowej, niełatwej sytuacji. I choć to traumatyczny czas, wśród wypowiedzi 

wyraźnie słychać też głosy pobrzmiewające nadzieją, że wszystko zostało nam dane po coś, a miarą naszego 

człowieczeństwa jest właśnie umiejętność przekucia tego, co złe, w nowe lepsze jutro.  

 

 

 69. Pocztówki z pandemii / Czesław Mozil ; rozmawia: Przemek Corso ; fotografie 

Tomek Kaczor.- Warszawa : Świat Książki, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mozil, Czesław (1979- ) , Chłąd, Przemysław , COVID-19 , 

Epidemie , Koncerty i recitale , Menedżerowie , Muzyka rozrywkowa , Piosenkarze 

polscy , Polska , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-78.071A/Z-Mozil Cz. 

Nowości:  2021-10 

 

Pocztówki z pandemii... czyli książka koncertowa. Niecodzienne połączenie niezwykłej książki, a także 

fantastycznego koncertu z serii CZESŁAW ŚPIEWA SOLO ACT - w wykonaniu uwielbianego przez fanów, 

polsko-duńskiego artysty, byłego jurora, wiecznego marzyciela, Czesława Mozila. Całość uzupełniona eksklu-

zywnymi materiałami wideo, czyli tytułowymi POCZTÓWKAMI. Do czytania, do pobrania! Słodko-gorzka 

opowieść o najdziwniejszym roku dla branży rozrywkowej i koncertowej w Polsce (oraz na całym świecie)                     

z perspektywy muzyka i jego współpracowników. A to wszystko w formie wnikliwych, przeplatających się ze 

sobą rozmów, przepełnionych ciekawostkami, nadzwyczajnymi spostrzeżeniami i niezachwianą pewnością, że 

mimo wszystko lepiej być artystą w Polsce, niż fretką w Danii. A przede wszystkim - jak ulotne i przewrotne 

może być życie!  

 

 

 70. Policjanci : ich najważniejsze sprawy / Dorota Kowalska.- Warszawa : Melanż, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Policja , Służby mundurowe , Polska , Reportaż fabularny 

Sygnatura:  WG-351/354 

Nowości:  2021-10 

 

 

 

Niebiescy bracia – tak mówią o sobie policjanci. W tej grupie zawodowej poczucie wspólnoty, lojalności wobec 

kolegów jest silne. Dużo silniejsze niż tam, gdzie po ośmiu godzinach pracy bierze się teczkę i wraca spokojnie do 

domu. Policjanci ryzykują życiem. Każdego dnia. Padają też ofiarą ostracyzmu społecznego – bo przecież mało 

kto lubi „psiarnię”. Ale to do nich dzwonią w potrzebie ci, którzy wcześniej wypisywali na murach CHWDP.                

A gliniarze nadstawiają karku, żeby wyciągnąć ich z kłopotów. Książka Doroty Kowalskiej to opowieść o ich 

robocie, o akcjach, w jakich brali udział. I o pracy pod przykryciem. Jeden z rozmówców mówi o niej tak: „Wraca 

się po dwóch tygodniach do domu, trzeba przebrać się w zwyczajne ciuchy, zdjąć drogi zegarek, przesiąść                       

z mercedesa do tico. Jedzie człowiek do domu, zastaje w nim problemy i słyszy pretensje, bo długo cię nie było, 

bo dzieci nie mają ubrań, bo mamy kredyt, bo ktoś choruje. Trzeba przeskoczyć ze świata, w którym można było 

wszystko, do świata rzeczywistego”. To tylko jedna z niedogodności tego zawodu. Są jeszcze zwłoki, które trzeba 

zbierać z ziemi, kontakt z zabójcami i pedofilami, agresja… Praca niełatwa, ale bardzo potrzebna.  
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 71. Policjantki : kobiece oblicze polskich służb / Marianna Fijewska.- Warszawa : 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobiety w służbach mundurowych , Policja , Służby 

mundurowe , Polska , Reportaż fabularny 

Sygnatura:  WG-351/354 

Nowości:  2021-10 

 

 

Autorka bestsellerowych "Tajemnic pielęgniarek" oraz "Trudnego przypadku" tym razem wchodzi w środowiska 

policjantek, żeby od środka zobaczyć, jak wygląda prawda o ich pracy. Impulsem do tego śledztwa są szokujące 

wyznania kobiet, do których dotarła. Chora na seksizm szkoła policyjna, niskie zarobki, brak jasnej drogi awansu   

i masa papierologii to dopiero początek ich ścieżki zawodowej. Smród, przemoc, narkotyki, agresja i śmierć                   

w swojej najbrutalniejszej postaci – z tym stykają się na co dzień polskie policjantki. Na służbie nie ma ulg, ani 

kompromisów i o tym właśnie opowiadają rozmówczynie Fijewskiej. To one sprowadzają nieletnich do domów, 

to one przekazują matkom informacje o tragicznej śmierci ich dzieci, to w ich ramionach chowają się ofiary 

przemocy domowej. Niejednokrotnie kończąc służbę, zadają sobie pytanie: Czy dam radę dalej? Ale rano znów 

zakładają mundur i wychodzą do pracy, która bez cienia wątpliwości dla każdej z nich jest czymś znacznie więcej 

niż pracą.  

 

 

 72. Polska nieznana : 150 miejsc, o których prawdopodobnie nie słyszałeś / 

[Magdalena Stefańczyk].- Bielsko-Biała : Pascal, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polska , Przewodnik turystyczny , Publikacja bogato 

ilustrowana 

Sygnatura:  WG-913(438) 

Nowości:  2021-10 

 

 

Album pełen nieznanych i urokliwych miejsc, które możesz odwiedzić na stronach publikacji, a zainspirowany – 

wybrać się w podróż, by zobaczyć je na żywo! Polska nieznana, niezwykła i fascynująca, której piękno 

uchwycone w opublikowanych tu zdjęciach ułatwi ci wybór tego, co warto zobaczyć. Masz ochotę na relaksujący 

spacer po lasach, w których biją niebieskie źródła? Przejście łosiostradą czy odpoczynek w ogrodach                                  

i zjawiskowych parkach? A może wolisz podziwiać wygasłe wulkany lub ukryte z dala od głównych tras zamki                

i pałace? Wybierz się w klimatyczną wyprawę do miasteczek i wsi, w których zatrzymał się czas. Odzyskaj nad 

nim kontrolę. Gdzie są największe konwaliowiska? Skąd wylatywały czarownice na Łysą Górę? Którędy na plażę 

polskiego Dubaju? Czym jest „wędrujący rezerwat”? Gdzie jest promieniujący most? Jak dojechać do opuszczo-

nego miasta? W którym mieście stoi krzywa wieża? Czy rzeki mogą się krzyżować i nie mieszać? Zobacz, jak 

wiele zostało do odkrycia!  
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 73. Portret rodziny z herbem we wnętrzu / Waldemar Łazuga.- Poznań : 

Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Drwęscy (rodzina) , Drwęski, Jarogniew (1875-1921) , 

Prezydent miasta , Rodzina , Poznań (woj. wielkopolskie) , Biografia 

Sygnatura:  WG-929.5/.9 

Nowości:  2021-10 

 

 

 

Nieczęsto się zdarza, żeby trzy pokolenia jednej rodziny pisały diariusze. I żeby te diariusze prowadziły ze sobą 

rodzaj rozmowy. Przewijają się w nich nie tylko z trzech stron od wewnątrz oglądane pikantne nieraz tajemnice 

rodzinne, nie tylko nazwiska wielu utytułowanych rodzin, ich życia świątki, piątki i niedziele, ale także głośne 

wydarzenia historyczne oglądane i komentowane od salonów, a niekiedy od kuchni, przynosząc zaskakujące 

nieraz detale i jeszcze bardziej zaskakujące oświetlenia. Ta historia zaczyna się w XIX wieku, kończy w XXI.  

Nieledwie wczoraj.  

 

 

 74. Poznaj siebie : karty emocji / Katarzyna Miller, Joanna Olekszyk.- Warszawa : 

Zwierciadło, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Samopoznanie , Techniki samopomocy , Uczucia , Karty 

metaforyczne , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2021-10 

 

 

 

Każdy człowiek doświadcza całego spektrum rozmaitych uczuć. I wszystkie one są ważne. Równie istotna jest 

świadomość, że do wszystkich uczuć mamy prawo. Czasem emocje, które nam towarzyszą mogą być trudne,                  

a czasem sprzeczne, trudne do pogodzenia. Jak nauczyć się je rozpoznawać? Jak, dzięki pracom z emocjami, 

wzmocnić swój wewnętrzny potencjał i uczynić swoje życie lepszym? Pomogą Ci w tym Katarzyna Miller                       

i Joanna Olekszyk oraz stworzona przez nie talia kart oraz inspirująca książka "Poznaj siebie".  

 

 

 75. Półtora wieku szkolnictwa pod górą Chełm / [tekst, redakcja] Dorota i Wiesław 

Salamonowie.- Krosno : Graffia - Agencja wydawniczo-fotograficzna, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szkoła Podstawowa (Cieszyna) , Zespół Szkół im. Jana 

Pawła II (Stępina) , Nauczyciele , Szkoły podstawowe , Cieszyna (woj. podkarpackie, 

pow. strzyżowski, gm. Frysztak) , Stępina (woj. podkarpackie, pow. strzyżowski, gm. 

Frysztak) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-373/378 

Nowości:  2021-10 

 

 

W roku 2007 minęło 150 lat od chwili, gdy podjęto decyzję o budowie pierwszej szkoły w Cieszynie. To był 

początek zinstytucjonalizowanej edukacji na naszym  terenie.  Oddawszy  naszym  przodkom i  nam  część  swego  



92 
 

życia, kolejne pokolenia nauczycieli pozostawiły bardziej lub mniej wyraźny ślad na tutejszej ziemi, i dlatego 

zasługują na naszą pamięć. To im właśnie niniejszą opowieść poświęcamy. [Autorzy] 

 

 

 76. Przewodnik po upadłościach i restrukturyzacjach / [autorzy poradnika Kancelaria 

Zimmerman Sierakowski i Partnerzy Bartosz Sierakowski i inni ; redaktor 

prowadząca Teresa Siudem].- Stan prawny na maj 2021 roku.- Warszawa : Gremi, 

[2021]. 

(Poradnik Prenumeratora) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawo upadłościowe , Restrukturyzacja przedsiębiorstwa , 

Upadłość , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-347.7 

Nowości:  2021-10 

 

I. Przebieg postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorców ; II. Przygotowana likwidacja po 

nowemu ; III. Upadłość deweloperska ; IV. Upadłość konsumencka - druga szansa dla zadłużonych ; V. 

Postępowanie o zatwierdzenie układu ; VI. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne ; VII. Przyspieszone 

postępowanie układowe ; VIII. Postępowanie układowe ; IX. Postępowanie sanacyjne ; X. Planowane zmiany                  

w prawie. 

 

 

 77. Przyrodyjki : o zwierzętach historyjki dla dużych i małych / Marcin Kostrzyński.- 

Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludzie a zwierzęta , Zachowanie się zwierząt , Zwierzęta , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-591 

Nowości:  2021-10 

 

 

Twórca Gawęd o wilkach i innych zwierzętach powraca! Marcin Kostrzyński kiedyś był myśliwym. Po wielu 

latach polowań zamienił strzelbę na kamerę i aparat fotograficzny. Zyskał sympatię milionów Polaków, gdy udało 

mu się wyrwać z rąk myśliwych rannego w wypadku wilka i uratować mu życie. Jego Gawędy o wilkach i innych 

zwierzętach okazały się bestsellerem, zdobyły czytelników w każdym wieku, którzy zapragnęli kolejnych 

cudownych opowieści o zwierzętach Marcina z lasu - przyrodnika, leśnika, obrońcy i niekwestionowanego 

miłośnika natury. Przyrodyjki to wyjątkowe i ekscytujące opowiastki o zwierzętach (dla dzieci i dorosłych) 

inspirowane obserwacjami kochanego przez widzów i czytelników Marcina z lasu. Widzieliście kiedyś biało-

czarne dziki? Zastanawialiście się, jak leniwe są leniwce w Ameryce Południowej? Wyruszyliście w podróż 

śladami chomika? Obserwowaliście foki nad Bałtykiem? Spotkaliście w lesie niedźwiedzia? Pozwólcie zabrać się 

w podróż - od Bieszczad po Bałtyk, od Ameryki Południowej po północną Finlandię. Przeżyjcie niesamowite 

spotkania ze zwierzętami: od tych najmniejszych po całkiem duże, wszystkie zaklęte... w "Przyrodyjkach". 
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 78. Religa : ojciec i syn / z Grzegorzem Religą, kardiochirurgiem, rozmawia Mira 

Suchodolska.- Warszawa : Czerwone i Czarne, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Religa, Grzegorz , Religa, Zbigniew (1938-2009) , 

Kardiochirurgia , Kardiochirurdzy , Ojcowie i synowie , Serce , Służba zdrowia , 

Polska , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2021-10 

 

 

Poszedł w ślady słynnego ojca i też jest kardiochirurgiem. Zajmująco opowiada o przeszczepach, operacjach na 

otwartym sercu, niezwykłym postępie medycyny, jeśli chodzi o choroby sercowe, no i oczywiście o ojcu – jakim 

był rodzicem, czego nauczył syna, początkującego kardiochirurga podczas wspólnie przeprowadzanych operacji, 

jak umierał Zbigniew Religa.  

 

 

 79. Reset : świat na nowo / Karolina Korwin-Piotrowska ; [wywiadów udzielili: 

Kukulska, Boczarska, Pięta, de Barbaro, Zaczyński, Górka, Szelc, Hatalska, Sekielski, 

Yanek, Chutnik, Kosakowska, Nogaś, Chajdas, Batory, Rusinek].- Kraków : Mando, 

copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  COVID-19 , Epidemie , Kryzys gospodarczy , Lęk , Relacje 

międzyludzkie , Polska , Antologia , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-308 

Nowości:  2021-10 

 

Czy to już koniec? A może nowy początek? Dobrze już było. Teraz będzie reset! Pandemia, lęk, bankructwo, 

cisza, paraliż, fake news, bunt. Tak większość z nas zapamięta 2020 r. Świat wstrzymał oddech i zastygł                         

w niepewności. A koronawirus, który był sprawcą tego zatrzymania, zmusił nas do zastanowienia się nad życiem. 

Czy świata w nim nie było za dużo, odwołując się do Olgi Tokarczuk? Być może zbytnio namnożyliśmy go                   

w pogoni za pieniędzmi i wrażeniami. Co jest dla nas tak naprawdę ważne? Na czym się skupiamy? Kogo 

słuchamy? Po prostu, dokąd zmierzamy? Karolina Korwin Piotrowska zaprosiła do rozmowy dziennikarzy                     

i artystów, znawców kultury i ludzkiej duszy, analityków i inżynierów przyszłości, a także tych, którzy na co dzień 

ratują nasze życie. Magdalena Boczarska, Tomasz Sekielski, Natalia Kukulska, Michał Rusinek, Sylwia Chutnik, 

Janek Świtała, Olga Chajdas, Michał Nogaś, Jagoda Szelc, Anna Pięta, Michał Zaczyński, Magdalena Górka, 

Natalia Hatalska, Stefan Batory, Natalia de Barbaro, Natasza Kosakowska-Berezecka Świat potrzebuje nowego 

początku. Tylko jak on będzie wyglądał? Chciałam zadać wiele prostych pytań, uważnie słuchać znacznie 

mądrzejszych i bardziej doświadczonych, chciałam porozmawiać o tym, co nadchodzi. O tym, jacy z tego, co nas 

spotkało wyszliśmy, co nas czeka, co zmieni się w życiu naszym i kolejnych pokoleń, i czy to będzie zmiana na 

lepsze. Karolina Korwin Piotrowska 

 

 

 80. Rewolwer obok Biblii : w co wierzy Ameryka / Maciej Jarkowiec.- Warszawa : 

Wydawnictwo Agora, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jarkowiec, Maciej (1977- ) , Afroamerykanie , Indianie , 

Kapitalizm , Marzenia , Ojczyzna , Przekonania , Sprawiedliwość , Stereotyp , 

Wolność , Stany Zjednoczone (USA) , Relacja z podróży , Reportaż 

Sygnatura:  WG-308 

Nowości:  2021-10 
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W co wierzy Ameryka? W wolność, sprawiedliwość, kapitalizm, w marzenie, w przyszłość, może nawet 

nieśmiertelność. W Biblię i rewolwery. Ale przede wszystkim wierzy w samą siebie. Maciej Jarkowiec pokazuje 

drugą stronę tej amerykańskiej religii. Podważa utarte poglądy i gotowe odpowiedzi. Zanurza się w przeszłości                  

i konfrontuje ją ze współczesną Ameryką, która otrząsa się z politycznych kataklizmów, tworzy wielki przemysł                

z legalnej marihuany oraz próbuje zapewnić sobie wieczne życie. Jest w tej opowieści również trzecia Ameryka,               

z którą autor toczy boje od dziecka, od momentu, gdy jego rodzice zdecydowali o życiu na różnych kontynentach. 

Ta, która jest jego drugą ojczyzną. "Rewolwer obok Biblii" to nieoczywista powieść drogi, rozgrywająca się                 

w czasie i w przestrzeni. Od statku angielskiej ekspedycji kolonialnej z XVI wieku po Nowy Jork ery Trumpa. 

"Podróż przez Amerykę jest ciągłym zdumieniem - pisze Jarkowiec - nad tym, że naprawdę istnieje".  

 

 

81. Romanowowie : 1613-1918 / Simon Sebag Montefiore ; przekład Tomasz 

Fiedorek, Władysław Jeżewski.- Warszawa : Bellona, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Romanowowie (dynastia) , Rody , Władcy , Rosja , Biografia 

Sygnatura:  WG-94(47+57) 

Nowości:  2021-10 

 

 

 

Byli najpotężniejszą dynastią czasów nowożytnych. Przez trzysta cztery lata Romanowowie rządzili Rosją, 

wierząc, że władza absolutna jest świętym powołaniem carów. Zbudowali imperium, w którym polityka i ich życie 

prywatne przenikały się nawzajem. Biografie dwudziestu carów i caryc rodu Romanowów to historia spisków 

pałacowych, zdrad, zbrodni, błyskotliwych zwycięstw, upokarzający klęsk, geniuszu i szaleństwa. I barwna 

historia romansów, mariaży, seksualnych ekscesów, bajecznych bogactw i wielkich tragedii. Punktem kulmina-

cyjnym Romanowów jest nowy portret cara Mikołaja II i jego zony Aleksandry oraz makabryczna zbrodnia na 

całej rodzinie carskiej w 1918 roku.  Wykorzystując nieznane dotąd materiały archiwalne, autor stworzył nie tylko 

pasjonującą opowieść o życiu prywatnych Romanowów, ale także uniwersalne studium władzy i wnikliwy obraz 

imperium, na którym wzoruje się dzisiejsza Rosja.  

 

 

82. Rozbójniczki : opowieść o ważnych kobietach / Grażyna Plebanek.- Warszawa : 

OsnoVa, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dojrzałość emocjonalna , Feminizm , Kobieta , Psychologia 

ciała , Seksualność , Uczucia , Esej 

Sygnatura:  WG-3 

Nowości:  2021-10 

 

 

Kiedy postanowiłam napisać tę opowieść, ułożyłam wokół siebie ważne dla mnie w ostatnim czasie książki.                  

A właściwie pozwoliłam, żeby same się ułożyły, jak bierki puszczone wolno, wypadające z dłoni na stół. To była 

moja ulubiona gra, kiedy jeździłam na kolonie, do dziś mam do niej słabość. Lubię patrzeć, jak patyczki znajdują 

swoje miejsce, padają to tu, to tam, same z siebie. Trójzęby, harpuny, wiosła, bosaki, oszczepy – leeecą!... A ja 

potem główkuję, jak je wyzbierać. Bohaterki przyfrunęły jak opiłki do magnesu tematów, które mnie teraz 

pasjonują. Szukam wciśniętego pod dywan puzzla w układance społecznej – kobiecej dojrzałości. Węszę za 

szerszą perspektywą kobiecości. Dlatego mnie odnalazły, żeby pomóc. Każda inna, każda skądinąd. (...)  
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 83. Rozwód - podział majątku / [Piotr Świderski ; redaktor prowadzący Marek 

Kobylański].- Warszawa : Gremi Media, [2021]. 

(Poradnik Prenumeratora) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podział majątku wspólnego małżonków , Rozwód , Polska , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-347.6 

Nowości:  2021-10 

 

Sprawy o podział majątku wspólnego w wyniku rozwodu to często skomplikowane i zwykle długotrwałe 

postępowania sądowe. Wiążą się z nimi też duże emocje, związane z wzajemnymi pretensjami małżonków. 

Finanse, dorobek często całego życia i podliczenie, kto ile się do niego dołożył i w jakim stopniu, to skompli-

kowane zagadnienia, które stają się dodatkowo jeszcze trudniejsze, gdy rozwód następuje z winy jednego                       

z małżonków. W takiej sytuacji sprawy finansowe stają się dodatkową kartą przetargową. W broszurze opisujemy, 

m.in. poziom złożoności, który wpływa na czas potrzebny na przeprowadzenie sprawy o podział majątku 

wspólnego. Małżonkowie, którzy zamierzają się rozwieść, dowiedzą się, co ich czeka i może pomoże im to 

uniknąć zbędnych problemów przy podziale majątku. Z kolei ci, którzy są już w trakcie sprawy rozwodowej, 

dowiedzą się, na  jakim etapie postępowania się znajdują i ile im jeszcze może zająć dzielenie majątku zdobytego 

w trakcie trwania małżeństwa.  

 

 

 84. Rozwód - pozew, dzieci, sąd / [Piotr Świderski ; redaktor prowadzący Marek 

Kobylański].- Warszawa : Gremi Media, [2021]. 

(Poradnik Prenumeratora) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rozwód , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-347.6 

Nowości:  2021-10 

 

 

Rozwód bardzo często związany jest z dużymi emocjami przede wszystkim dlatego, że często oznacza to rozpad 

dotychczasowej rodziny. Sprawy te nie dotyczą wyłącznie samych rozwodzących się małżonków, ale wywierają 

zwykle silny wpływ na życie ich dzieci. Orzeczenie rozwodu między małżonkami jest jedynie podstawą wyroku 

rozwodowego. Oprócz orzeczenia o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód oraz winie za rozkład pożycia 

małżeńskiego, sąd zazwyczaj orzeka również m.in. o wykonywaniu władzy rodzicielskiej, zakresie i formie 

kontaktów oraz wysokości alimentów na rzecz wspólnego, małoletniego dziecka lub na rzecz małżonka, a rzadziej 

także o innych kwestiach, takich jak orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, nakazaniu 

eksmisji małżonka lub o podziale majątku wspólnego stron. W broszurze tej opisany jest cały proces związany                

z przeprowadzeniem rozwodu, od pozwu aż do orzeczenia sądowego. Ci, którzy niestety myślą o rozwodzie oraz 

ci, którzy są w jego trakcie, łatwiej zorientują się, co ich czeka, jeśli chodzi o procedury sądowe.  
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 85. Samochód w firmie / [Marcin Szymankiewicz ; redaktor prowadząca Julita 

Karaś-Gasparska].- Stan prawny na wrzesień 2021 roku.- Warszawa : Gremi, [2021]. 

(Poradnik Prawny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podatek , Prawo podatkowe , Samochody służbowe , Polska , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-336 

Nowości:  2021-10 

 

 

I. Podatki dochodowe (PIT i CIT) ; II. Podatek od towarów i usług ; III. Podatek od czynności cywilnoprawnych ; 

IV. Podatek od spadków i darowizn ; V. Podatek od środków transportowych ; VI. Podstawa prawna. 

 

 

 86. Spinalonga : wyspa trędowatych / Małgorzata Gołota.- Warszawa : Wydawnictwo 

Agora, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Trędowaci , Wykluczenie społeczne , Wyspy , Spinalonga 

(Grecja ; wyspa) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(4) 

Nowości:  2021-09 

 

 

Napiętnowani na całe życie. Kreta to ulubiony wakacyjny kierunek turystów z wielu stron świata. Jednym                      

z najpiękniejszych jej zakątków jest zatoka Mirabello, największa na greckich wodach. To tu są najdroższe hotele 

na Krecie. Stałym punktem na trasie wycieczkowców kursujących po zjawiskowej zatoce jest Spinalonga, skalista 

wysepka zamieniona w obronny fort jeszcze przez Wenecjan. Jednak to nie resztki umocnień przyciągają 

turystów. Spinalongę otacza mit "wyspy trędowatych", miejsca, gdzie chorzy na trąd stworzyli sobie namiastkę 

życia takiego, jakie znali sprzed czasów choroby. Tyle że przewodnicy nie mówią całej prawdy. Ze Spinalongi nie 

było ucieczki, ludzie tu umieszczeni znikali z rejestrów i dokumentów, skazani na powolną śmierć fizyczną, 

wcześniej doświadczali śmierci cywilnej. Dzieci zabierano im po kilku dniach od narodzin. Społeczeństwo                     

i własne rodziny odrzuciły ich na zawsze, mimo że wynaleziono już skuteczny lek. Po istniejącym w pierwszej 

połowie XX wieku leprozorium na Spinalondze nie zostały niemal żadne dokumenty ani zdjęcia, trędowatych                

z wyspy do dziś otacza zmowa milczenia. Idąc za strzępami informacji, Małgorzata Gołota przeczesuje archiwa, 

odnajduje ostatnich świadków i ludzi, którzy poświęcili życie sprawie trędowatych. Tej lektury nie zapomnicie.  

 

 

 87. Strażnicy fatum : literatura dekad powojennych o Zagładzie, Polakach i Żydach : 

dyskurs publiczny wobec antysemityzmu / Bożena Keff.- Warszawa : Wydawnictwo 

Krytyki Politycznej, 2020. 

(Seria Idee ; 67) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Holokaust , Literatura polska , Polacy , Postawy , Tematy i 

motywy , Żydzi , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091) 

Nowości:  2021-09 
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Strażnikami fatum Bożena Keff nazywa ludzi, którzy uważali los Żydów za przesądzony, nawet jeszcze przed 

latem 1942 roku. Ucieleśnieniem żydowskiego fatum byli hitlerowcy, jednak na jego straży stali Polacy – ci, 

którzy pilnowali, żeby żadna ofiara nie uniknęła przeznaczenia. Często hitlerowców wyobrażano sobie jako 

wszechobecnych, przez co powoływanie się na karę śmierci za pomoc Żydom brzmiało przekonująco. W rzeczy-

wistości do kary śmierci musieli doprowadzić polscy pośrednicy. Wyobrażenie o wszechobecności hitlerowców 

zasłania elementarny brak empatii względem Żydów, wszechobecność donosów, grabieży, pogromów i doko-

nywanych na Żydach zabójstw. Polska literatura lat 40. i 50. XX wieku wyposaża nas w istotny wgląd w polskie 

zachowania wobec Zagłady. Wyrażają go między innymi Zofia Nałkowska, Adolf Rudnicki, Kazimierz Brandys, 

Ludwik Hering oraz zapomniany pisarz rodem ze Lwowa Kazimierz R. Frenkel. Dyskurs, w jakim ujmowano 

okoliczności Zagłady i żydowskiej tożsamości, Keff analizuje na przykładzie Juliana Tuwima i Tadeusza 

Różewicza. Wnioski z ponownego odczytania tej literatury nie są pocieszające. Przygnębiają, ale mogą przysłużyć 

się zbiorowej samoświadomości. Powinny też skłonić nas do zmierzenia się z palącym pytaniem o udział grup 

mniejszościowych – stygmatyzowanych i upokarzanych – w polskiej wspólnocie.  

 

 

 88. Szalona miłość : chcę takiego jak Putin : reportaże z Rosji / Barbara Włodarczyk.- 

Kraków : Wydawnictwo Literackie, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Putin, Władimir (1952- ) , Politycy , Postawy , Propaganda , 

Rosjanie , Świadomość społeczna , Władza , Moskwa (Rosja) , Rosja , Reportaż 

Sygnatura:  WG-316 

Nowości:  2021-10 

 

 

Dlaczego Rosja kocha Putina? Nowa książka reporterki cyklu „Szerokie tory” i autorki bestsellera Nie ma jednej 

Rosji Co Rosjanie myślą o swoim prezydencie? Kiedy narodził się nowy rosyjski nacjonalizm? Jak Rosja wstaje              

z kolan? Wreszcie: kim naprawdę jest Władimir Putin? Barbara Włodarczyk, doświadczona reporterka, 

wieloletnia korespondentka polskiej telewizji w Moskwie, nie boi się wyruszyć ani na daleką syberyjską 

prowincję, ani na salony oligarchów. Wie, z kim rozmawiać, kogo słuchać i jak zajrzeć za kulisy wydarzeń, aby 

oddać to, co myślą, czują i jak żyją Rosjanie oraz ich niepodzielny władca Władimir Putin. Na swoich 

rozmówców i przewodników po dzisiejszej Rosji autorka wybiera zwykłych ludzi. Jest wśród nich sprzedawca 

figurek, kołchozowy kierowca czy szefowa fundacji. Pod pewnymi względami są przeciętni, a równocześnie 

charakterystyczni – reprezentują postawy i cechy mocno obecne w rosyjskim społeczeństwie. Barbara Włodarczyk 

dzieli się też osobistymi doświadczeniami, w tym relacją z bezpośredniego spotkania z Putinem. Z jej 

fascynujących, lekkich i uwodzicielskich w formie reportaży wyłania się złożony obraz rosyjskiego społeczeństwa 

i rosyjskiej duszy.  

 

 

 89. Sztuka podstępu : łamałem ludzi, nie hasła / Kevin Mitnick & William Simon ; 

[tłumaczenie Jarosław Dobrzański].- Wydanie 2.- Gliwice : Wydawnictwo Helion, 

copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cyberprzestępczość , Baza danych , Bezpieczeństwo 

teleinformatyczne , Manipulacja (psychologia) , Przedsiębiorstwo , Socjotechnika , 

Wpływ społeczny , Poradnik 

Sygnatura:  WG-004.7 

Nowości:  2021-09 
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Już jako nastolatek swoimi umiejętnościami zastraszył całą Amerykę. Z czasem stał się najsłynniejszym hakerem 

świata i wrogiem publicznym numer jeden - okrzyknięty przez media groźnym cyberprzestępcą, gorliwie ścigany 

przez FBI, w końcu podstępem namierzony, osaczony i spektakularnie ujęty... Uzbrojony w klawiaturę został 

uznany za groźnego dla społeczeństwa - wyrokiem sądu na wiele lat pozbawiono go dostępu do komputera, 

internetu i telefonów komórkowych. Życiorys Kevina Mitnicka jest jak scenariusz dobrego filmu sensacyjnego! 

Nic zatem dziwnego, że doczekał się swojej hollywoodzkiej wersji. Genialny informatyk czy mistrz manipulacji? 

Jak naprawdę działał człowiek, wokół wyczynów i metod którego narosło tak wiele legend? Jakim sposobem 

udało mu się włamać do systemów takich firm, jak Nokia, Fujitsu, Novell czy Sun Microsystems?! Zakup 

najdroższych technologii zabezpieczeń, karty biometryczne, intensywne szkolenia personelu, restrykcyjna polityka 

informacyjna czy wreszcie wynajęcie agencji ochrony - Kevin Mitnick udowodnił, że w świecie sieci i systemów 

poczucie bezpieczeństwa jest tylko iluzją. Ludzka naiwność, łatwowierność i ignorancja - oto najsłabsze ogniwa, 

wiodące do uzyskania poufnych informacji, tajnych kodów i haseł. Mitnick, obecnie najbardziej rozchwytywany 

ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa komputerów, w swej niezwykłej książce przestrzega i pokazuje, jak łatwo 

można ominąć bariery systemów wartych miliony dolarów. Przedstawiając i analizując metody hakerów oparte na 

prawdziwych atakach, demonstruje, że tam, gdzie nie można znaleźć luk technicznych, zawsze skuteczne okazują 

się ludzkie słabości... A Ty? Jesteś w pełni świadomy narzędzi technologicznych i socjotechnicznych, które 

hakerzy mogą wykorzystać przeciwko Tobie? Przekonaj się, że "ściśle tajne" to fikcja. A bezpieczeństwo systemu 

to tylko Twoje złudzenie...  

 

 

 90. Świat na celowniku / Naval.- Warszawa : Bellona, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Naval , Komandosi , Podróże , Podróżnictwo , Sztuka 

przetrwania , Pamiętniki i wspomnienia , Literatura podróżnicza 

Sygnatura:  WG-913 

Nowości:  2021-10 

 

 

 

Odwiedziłem czterdzieści sześć państw i dzielę się z wami moim doświadczeniem planowania podróży, 

pakowania sprzętu, pobytu za granicą i przetrwania w skrajnie trudnych warunkach. Dowiecie się, jak moja 

jednostka GROM przygotowała mnie do przetrwania nie tylko w Afganistanie, ale i w Patagonii, gdzie brałem 

udział w najtrudniejszym biegu łączonym, a gdy miejscowe wojsko poprosiło o ewakuację drogą powietrzną, my, 

polscy żołnierze, daliśmy radę. Podróż to nie tylko miła przygoda, ale i zmierzenie się z siłami natury                               

i geopolityką. Jako ekspert bezpieczeństwa nauczę was, jak unikać kłopotów w podróży, a jeśli już wdepniecie na 

jakąś minę, to pomogę wam wyjść z tego cało. Zwiedzicie ze mną Chile, jeden z najpiękniej położonych krajów 

świata i jeszcze raz przetrwamy razem Belize. Zabiorę was na Filipiny, gdzie czas płynie wolniej, a krajobraz to 

nie tylko rajskie plaże i cudowne widoki. Zwiedzicie Iran, zobaczycie kolorowe miasta, wystawne pałace 

szachów, pospacerujemy po bazarach (i nie wyjdziemy z nich bez kasy) odwiedzimy wyłożone bajkowymi 

mozaikami meczety. Przekonacie się, że Irak to nie tylko wojna, a Liban to państwo kontrastów. Odpoczniecie na 

Madagaskarze, w kraju lemurów i wanilii, gdzie wszyscy kochają „Polska”. Odwiedzimy też Bieszczady, które, 

choć cudowne, na zawsze pozostaną polish fucking jungle. I to jeszcze nie wszystko… mam na celowniku CAŁY 

ŚWIAT! To co, jesteście gotowi udać się w podróż z Navalem? Tym razem wyruszymy nie na wojnę, choć i tam 

zajrzymy, ale na przygodę przy amplitudzie temperatury od -36 do 64 stopni Celsjusza! Nie spać, zwiedzać… 

Naval   
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 91. Światło bramki / Michał Okoński.- Kraków : Wydawnictwo Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kluby piłkarskie , Piłka nożna , Piłkarze nożni , Trenerzy i 

instruktorzy sportowi , Reportaż 

Sygnatura:  WG-796.3 

Nowości:  2021-10 

 

 

 

Futbol to nie tylko sport. To coś więcej niż pieniądze, transfery i reklamy. I coś więcej niż wynik. W książce, którą 

czytać można jak miłosne wyznanie, Michał Okoński opowiada o prawdziwym pięknie piłki nożnej. Opisując 

biografie najciekawszych piłkarzy i trenerów naszych czasów, analizując najważniejsze mecze, ale też zmagając 

się z jakże częstym w życiu kibica rozczarowaniem, tworzy niezwykły i czuły portret współczesnego futbolu. To 

książka o ludziach szukających w piłce absolutu, o doświadczeniu wspólnoty na trybunach i na boisku, o sile 

podnoszenia się po porażkach, o odwadze odnajdywania nowych rozwiązań i o tym, że cuda naprawdę się 

zdarzają.  

 

 

 92. Święta po polsku : tradycje i skandale / Sławomir Koper.- Warszawa : Fronda, 

copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Obyczaje i zwyczaje , Skandale , Święta ludowe , Święta 

religijne , Tradycja , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-39 

Nowości:  2021-10 

 

 

To najbardziej nietypowa z moich książek. Zawsze chciałem przedstawić historię polskich świąt zupełnie inaczej 

niż to dotychczas robili historycy czy antropologowie kultury. Oddaję do Państwa rąk tom opowiadający o całym 

roku polskich świąt - od  Pasterki do Pasterki.  Nikt wcześniej nie opisał wydarzeń historycznych, jakie miały 

miejsce podczas naszych świąt, a nie zawsze były to wydarzenia chlubne. Uznałem, że warto się tymi odkryciami 

podzielić z Czytelnikami. Zebrany zestaw faktów może czasem szokować - wiem, bo sam byłem mocno 

zaskoczony kompletując materiał do książki. Kto bowiem pamięta, że choinka, tak bardzo Polski symbol świąt 

Bożego Narodzenia ma luterański rodowód? Albo, że karp na każdym stole, dzisiejszy symbol wieczerzy 

wigilijnej był pomysłem PRL-owskiego aparatczyka? Zebrałem też opis wydarzeń historycznych, które rozegrały 

się w święta, a którymi choć nie do końca chcielibyśmy się szczycić, to jednak z naszej historii trudno je 

wymazać. Nasze piękne, kolorowe, spokojne  i rodzinne święta dla niektórych stały się dekoracjami  wielkich 

zbrodni. Zbrodni, które rozegrały się ”wśród nocnej ciszy…”  
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 93. Tom Hanks. Enigma / David Gardner ; przekład Mikołaj Kluza.- Kraków : Znak 

Horyzont, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hanks, Tom (1956- ) , Aktorzy , Reżyserzy , Film 

amerykański , Stany Zjednoczone (USA) , Biografia 

Sygnatura:  WG-791.071A/Z-Hanks T. 

Nowości:  2021-10 

 

 

Pierwsza w Polsce biografia Toma Hanksa.  Ulubieniec milionów. Aktor, reżyser, producent filmowy, pisarz, 

dwukrotny zdobywca Oscara - Toma Hanksa chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Kochany za role w kome-

diach romantycznych, takich jak kultowa "Bezsenność w Seattle" czy "Masz wiadomość", doceniany za role 

dramatyczne. Zdobywca dwóch Oscarów: za postać prawnika w "Filadelfii" oraz niezapomnianą kreację w uwiel-

bianym przez widzów na całym świecie filmie "Forrest Gump". Filmy "Szeregowiec Ryan", "Cast Away – poza 

światem" czy "Kapitan Phillips" ugruntowały pozycję Hanksa jako jednej z największych gwiazd Hollywood. Za 

radosnym wizerunkiem kryje się człowiek o burzliwym dzieciństwie. Tom szybko postanowił się ustatkować, ale 

życie miało inne plany. A potem pojawiła się Rita i wszystko odmieniła. Nadeszły sukcesy, sława i kolejne 

możliwości - w tym w świecie polityki. Tom na prezydenta? Odkryj tajemnice jednej z najbardziej znanych 

gwiazd filmu. Wejdź w wielki świat kina i poznaj człowieka, który po Hollywood jeździ polskim maluchem.  

 

 

 94. Transport w obliczu wyzwań XXI wieku : wybrane problemy / redakcja naukowa 

Paulina Bełch, Paweł Bełch.- Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Rzeszowskiej, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Transport , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-656 

Nowości:  2021-10 

 

 

1. Paulina Bełch, Paweł Bełch, Paulina Bednarska: Mierniki w controllingu przedsiębiorstwa transportu 

samochodowego w dobie pandemii Covid-19 ; 2. Renata Piętowska-Laska: Innowacyjne rozwiązania we 

współczesnym transporcie drogowym ; 3. Iwona Szumera, Monika Ziółko: Koncepcja powszechnego wykorzy-

stania rozwiązań chmurowych Track&Trace w transporcie drogowym ; 4. Adam Laska: Internet rzeczy                           

w transporcie - wyzwania dla cyberbezpieczeństwa ; 5. Maciej Daszykowski, Sylwia Siedlecka: Charakterystyka 

czynników wpływających na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego ; 6. Monika Malinowska, Monika Ziółko: 

Wdrożenie rozwiązań zielonej logistyki w krakowskim publicznym transporcie miejskim ; 7. Maciej 

Daszykowski, Sylwia Siedlecka: Analiza zachowań uczestników na wybranych przejściach dla pieszych                         

w Rzeszowie ; 8. Alexandra Życzyński, Milena Obszańska, Norbert Życzyński: Problematyka eco-driving                      

w kontekście ekologistycznego łańcucha dostaw ; 9. Iryna Prokopiuk, Milena Skiba: Wpływ pandemii wirusa 

SARS-CoV-2 na lotniczy transport pasażerski ; 10. Miłosz Bar, Marzena Hajduk-Stelmachowicz: Wpływ 

ograniczeń związanych z SARS-CoV-2 na funkcjonowanie firmy spedycyjnej - case study ; 11. Mateusz 

Marszałek, Jakub Sułuja, Mariola Nycz: Zmiana zachowań transportowych studentów rzeszowskich uczelni                     

w związku z pandemią ; 12. Aleksandra Pacana, Paulina Bełch: Analiza ryzyka zawodowego kierowcy pojazdu 

ciężarowego ; 13. Joanna Apryjas, Klaudia Jankowicz, Mirosław Liana: Optymalizacja tras metodami 

heurystycznymi. 
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 95. Trudna droga do władzy w Rzeczypospolitej : sejm koronacyjny Zygmunta III 

1587/1588 i sejm pacyfikacyjny 1589 roku / Maciej A. Pieńkowski.- Warszawa : 

Wydawnictwo Sejmowe, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Maksymilian Habsburg (arcyksiążę Austrii ; 1558-1618) , 

Zamoyski, Jan (1542-1605) , Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632) , Sejm 

elekcyjny (1587) , Sejm pacyfikacyjny (1589) , Bezkrólewie , Bitwa pod Byczyną 

(1588) , Koronacja , Polityka wewnętrzna , Sejmiki (przedrozbiorowe) , Szlachta , 

Polska , Wielkie Księstwo Litewskie , Monografia 

                                   Sygnatura:  WG-94(438).04 

                                   Nowości:  2021-09 

 

Wstęp ; Wykaz ważniejszych skrótów ; R. I.MIĘDZY SEJMEM ELEKCYJNYM A KORONACYJNYM (VIII–

XII 1587): 1. Konsekwencje rozdwojonej elekcji ; 2. Sejmiki prelekcyjne ; 3. Przybycie królewicza Zygmunta do 

Korony i zjazd w Wiślicy ; 4. Przyjazd arcyksięcia Maksymiliana do Korony i zjazd w Mogile ; 5. Droga 

królewicza Zygmunta do Krakowa. Sejmiki i zjazdy szlachty koronnej ; 6. Szlachta ruska i litewska wobec 

rywalizacji elektów ; R. II.SEJM KORONACYJNY ZYGMUNTA III (XII 1587 – I 1588): 1. Początek sejmu                  

i jego uczestnicy. Przygotowania do koronacji ; 2. Problemy wojskowo-skarbowe i stosunek sejmu do 

maksymilianistów ; 3. Udział i rola Wielkiego Księstwa Litewskiego w obradach ; 4. Egzorbitancje szlachty 

koronnej ; 5. Sprawy różne i konkluzja sejmu ; 6. Wakanse ; 7. Sejmiki i zjazdy wielkopolskie oraz ruskie                      

w trakcie sejmu koronacyjnego ; R. III. MIĘDZY SEJMEM KORONACYJNYM A PACYFIKACYJNYM (II 

1588 – I 1589): 1. Sytuacja wewnętrzna w Rzeczypospolitej po bitwie pod Byczyną ; 2. Konwokacja senatorów 

koronnych w Piotrkowie i Lublinie ; 3. Konwokacja senatorów litewskich i zjazd główny w Brześciu ; 4. Obieg 

informacji i propaganda ; 5. Wakanse ; R. IV.SEJM PACYFIKACYJNY (II–V 1589): 1. Legacja królewska                    

i sejmiki przedsejmowe ; 2. Początek sejmu i jego uczestnicy ; 3. Maksymilianiści, stosunki z Habsburgami                      

i Moskwą ; 4. Problem różnowierczy i reforma elekcji ; 5. Egzorbitancje i grawamina szlachty ; 6. Sprawy różne                

i konkluzja sejmu ; 7. Wakanse. 

 

 

 96. Tu jest teraz twój dom : adopcja w Polsce / Marta Wroniszewska.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2021. 

(Reportaż) 
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Sygnatura:  WG-36 

Nowości:  2021-10 

 

Ponad siedemdziesiąt tysięcy polskich dzieci objętych jest pieczą zastępczą. Mieszkają w domach dziecka                         

i rodzinach zastępczych. Większość nie ma szans na znalezienie prawdziwego domu - są za duże, mają zbyt wiele 

problemów zdrowotnych, ich biologiczni rodzice nie zostali pozbawieni praw rodzicielskich. Osobiste dramaty 

przeplatają się z problemami niewydolnego systemu. I choć w tej historii jest wiele głosów, najdonośniej 

wybrzmiewa ten, którego zwykle nie słychać - głos dzieci.  
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 97. Usługa czysto platoniczna : jak z samotności robi się biznes / Oktawia Kromer.- 

Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2021. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bliskie związki międzyludzkie , Potrzeba afiliacji , Przytulanie 

, Randka , Relacje międzyludzkie , Samotność , Usługi , Uwodzenie , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-36 

Nowości:  2021-10 

 

Co biznes ma wspólnego z miłością? Gdy spojrzeć na to na chłodno, można stwierdzić, że niewiele. Ale chłodne 

spojrzenie to ostatnia rzecz, na której zależy temu, kto pragnie coś sprzedać. Bohaterami tej książki są ludzie 

gotowi zapłacić za erzac bliskości. Emeryci zadłużający się na produkty mające dać im „ciepło macierzyńskiej 

miłości”, studentka psychologii, która za zaskórniaki kupuje w pakietach „przyjacielski dotyk”, „akceptację”            

i „obecność”, nieśmiały uczeń „trenera podrywu” gotowy na polecenie swojego guru rzucić się w centrum 

handlowym z pocałunkami na przypadkową dziewczynę. Oktawia Kromer podąża szlakiem firm, które oferują 

klientom takie i inne zadziwiające towary i usługi. Rozmawia też z samymi przedsiębiorcami: przytulaczami, 

sprzedawcami ze sklepu wysyłkowego dla więźniów, swatkami, agentkami biur matrymonialnych, towarzyszką            

w żałobie... Wiele z tych biznesów wzbudza niesmak. Czuć w nich cynizm, żerowanie na samotności klientów. 

Część przedsiębiorców ma jednak dobre intencje. A niektórzy sami są samotni. Szewc bez butów chodzi? Tak 

bywa i ze sprzedawcami „usługi czysto platonicznej”.  

 

 

 98. Usuwanie odpadów / Marek Górski.- Stan prawny na 1 lutego 2021 r.- 

Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. 
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R. I. Pojęcie odpadu: 1. Definicja odpadu ; 2. Odpady komunalne ; 3. Utrata statusu odpadu ; 4. Produkty uboczne 

; R. II. Posiadacz odpadów i jego odpowiedzialność za odpady: 1. Definicje posiadacza i wytwórcy odpadów ; 2. 

Odpowiedzialność za odpady ; R. III. Gospodarowanie odpadami: 1. Prawne pojęcie gospodarowania odpadami                 

i jego elementy ; 2. Magazynowanie odpadów ; 3. Składowanie odpadów: Ewolucja regulacji prawnych 

dotyczących składowania odpadów ; Zamknięcie składowiska ; Usunięcie odpadów ze składowiska ; 4. 

Postępowanie z niektórymi rodzajami odpadów: Postępowanie z odpadami w postaci gleby i ziemi ; Postępowanie 

z odpadami budowlanymi ; Postępowanie z odpadami z wypadków ; R. IV. Usuwanie odpadów - tryb 

podstawowy: 1. Zakres obowiązku ; 2. Podmiot zobowiązany do usunięcia ; R. V. Usuwanie odpadów - tryb 

nadzwyczajny: 1. Zakres obowiązku ; 2. Właściwość i obowiązki organów ; 3. Wyłączenia stosowania przepisów 

art. 26a ustawy o odpadach ; R. VI. Usuwanie odpadów w oparciu o inne przepisy: 1. Zasady stosowania 

przepisów ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie ; 2. Regulacje dotyczące "historycznego 

zanieczyszczenia powierzchni ziemi" ; R. VII. Finansowanie usuwania odpadów: R. VIII. Nadzór i kontrola: 1. 

Egzekucja obowiązku usunięcia odpadów ; 2. Działania kontrolno-nadzorcze realizowane przez straże gminne ; 3. 

Sankcje karne za naruszanie przepisów o usuwaniu odpadów ; 4. Sankcje administracyjne za naruszanie przepisów 

o usuwaniu odpadów. 
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 99. Wakacje gwiazd w PRL : cały ten szpan / Krystyna Gucewicz.- Warszawa : 

Muza, 2021. 
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W Polskę jedziemy! Elitarny Sopot, szokujące nagością Chałupy, malowniczy Kazimierz, zwariowane Zakopane, 

roztańczony Ciechocinek. Jak w kalejdoskopie pojawiają się modne miejscowości, znane twarze, wielkie 

nazwiska. Dokąd jeździli i gdzie się bawili artyści ze świata kina: Janusz Majewski, Andrzej Łapicki, Bogumił 

Kobiela, literaci: Stefania Grodzieńska, Stefan Kisielewski, a wreszcie muzycy, satyrycy oraz ikony świata mody: 

Maria Koterbska, Eryk Lipiński i Barbara Hoff? Dlaczego w Rabce rodziły się najlepsze pomysły na książki? 

Czym kusiły artystów Bieszczady, a czym pociągały Mazury? Co oferowała wczasowiczom polska Palm Beach? 

Co myślała o tym wszystkim córka Stefana Żeromskiego, a co Kalina Jędrusik? Jak wyglądał ślub Zbyszka 

Cybulskiego i czy Leopold Tyrmand naprawdę nosił czerwone skarpetki? Dlaczego Tym wie lepiej? I skąd ten 

pomysł, że Osiecka lubiła krokodyle? Książka Krystyny Gucewicz to nie tylko fascynująca podróż do miejsc,                 

w których czas wolny spędzała śmietanka towarzyska PRL-u, to przede wszystkim pretekst do snucia barwnych              

i humorystycznych opowieści o ludziach i ich stylu życia w tych mało artystycznych czasach. To gęsty od zdarzeń, 

anegdot i faktów patchworkowy reportaż z pamięci. I… PRL w pigułce.  

 

 

 100. Wąska ścieżka : dlaczego odszedłem z Kościoła / Stanisław Obirek w rozmowie z 

Arturem Nowakiem.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2020. 
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W rozmowie z Arturem Nowakiem Stanisław Obirek – były jezuita, jeden z niepokornych polskiego Kościoła, 

opowiada o swoim życiu. O dzieciństwie w pegeerze, studiach w Krakowie, doświadczeniach związanych                

z nadużyciami w Kościele, fascynacji zakonem jezuitów, studiach w Rzymie w okresie, gdy papieżem został 

Karol Wojtyła, życiu zakonnym, wreszcie o odejściu z Kościoła. Jan Paweł II i jego pontyfikat to centralny motyw 

tej mądrej i osobistej rozmowy. Daje ona możliwość spojrzenia na papieża Polaka z innej niż dominująca w Polsce 

perspektywy – chłodnej, rzeczowej i krytycznej. Ale życie profesora Obirka, antropologa kultury, teatrologa, 

teologa i historyka, to także fascynujące spotkania i wyjątkowe relacje z takimi postaciami jak Lem, Różewicz, 

Kołakowski, Tischner czy Bauman oraz niezliczone lektury. Wszystko to ukształtowało człowieka, który dusząc 

się w katolickiej doktrynie poszukiwał swojej „wąskiej ścieżki”.  
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 101. Wielkie sekrety arcydzieł sztuki / Joanna Łenyk-Barszcz, Przemysław Barszcz.- 

Warszawa : Fronda PL, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Symbole , Sztuka , Zaginione dzieła sztuki , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-7 

Nowości:  2021-10 

 

 

 

Twórcy umieszczają w swych dziełach sekretne znaki. Zabieramy cię w porywającą podróż tropami błysków 

geniuszu. -Kto i w jakim celu stworzył doskonałą anatomicznie kryształową Czaszkę Zagłady? ; -Czemu służyły 

gigantyczne naskalne malowidła odnalezione w australijskich jaskiniach? ; -Jaka klątwa wiąże się z terakotową 

armią cesarza Qin Shi Huangdi? Dlaczego chińskie władze zaprzestały wykopalisk i nie pozwalają na dalszą 

eksplorację znaleziska? ; -Gdzie się podziewa zaginiony złoty tron Karola Wielkiego, który został podarowany 

Bolesławowi Chrobremu przez Ottona III? ; -Surrealizm w mrokach średniowiecza. Co wywołało tajemnicze 

wizje Hieronima Boscha? ; -Jaką enigmę ukrył Pieter Breughel w swojej najsłynniejszej Wieży Babel? ; -Dlaczego 

słynny secesyjny twórca Alfons Mucha wymalował własną wersję Bitwy pod Grunwaldem? ; -Czego bał się 

Edward Munch a czego obawia się postać wymalowana na jego najsłynniejszym obrazie Krzyk? ; -Horror zombie 

z krakowskiego witraża. Dlaczego Wyspiański zaprojektował dla wawelskiej katedry żywego trupa Kazimierza 

Wielkiego? ; -Dziwny ogród. Skąd gigantyczna ważka na obrazie Józefa Mehoffera? ; -Co cesarz surrealistów, 

Salvador Dali, zakodował w obrazie Zagadka Hitlera? ; -Niewyjaśnione zagadki ósmego cudu świata i jego 

świętego twórcy. Antonio Gaudi i bazylika Sagrada Familia. Nie czekaj. Dołącz do wyprawy poszukiwaczy 

niewyjaśnionych tajemnic arcydzieł sztuki. 

 

 

 102. Witold Gombrowicz - ja! / Józef Olejniczak.- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu 

Łódzkiego, 2021. 

(Projekt: Egzystencja i Literatura) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gombrowicz, Witold (1904-1969) , Pisarze polscy , Biografia , 

Monografia 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091)A/Z-Gombrowicz W. 

Nowości:  2021-10 

 

Józef Olejniczak czyta Gombrowicza za pośrednictwem kategorii podmiotowości – próbuje rozszyfrować 

tajemnice pisarskiego „ja”. Służy temu i opowieść o biografii, i analiza form autobiograficzności w jego dziele. 

Pasjonującą narracją o życiu i twórczości Gombrowicza kieruje porządek biografii, w którą Gombrowicz 

wpisywał swoje „ślady obecności”. Towarzyszymy jednemu z najważniejszych polskich twórców najpierw                  

w okresie dzieciństwa, młodości i dochodzenia do literackiego debiutu w międzywojennej Warszawie, później 

podczas wyjazdu i emigracji w Argentynie, a następnie po powrocie do Europy – aż do śmierci we Francji. 

Opowieść o biografii przenika się z analizami dzieł, co sprawia, że obydwa te wątki – egzystencja i literatura – nie 

mogą tu bez siebie istnieć. PROJEKT: EGZYSTENCJA I LITERATURA Seria poświęcona jest wybitnym 

polskim pisarzom – ich twórczości ujmowanej przez nich samych i interpretowanej przez krytyków jako projekt 

egzystencjalny, jako próba ustanowienia i zapisania siebie i swojego sposobu odczytywania sensów 

rzeczywistości, indywidualnego oglądu różnych jej sfer – społecznej, politycznej, etycznej, kulturowej, 

metafizycznej. Istotnymi kategoriami wyjaśniającymi pisarskie dzieło są w tym przypadku biografia, tożsamość 

oraz kształtujące je szeroko rozumiane doświadczenie: cielesne i zmysłowe, psychiczne i społeczne, historyczne             

i polityczne, etniczne i estetyczne, religijne i duchowe...  
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103. Wybrane wyzwania, problemy i rozwiązania logistyki XXI wieku / redakcja 

naukowa Paulina Bełch, Andrzej Gazda.- Rzeszów : Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Rzeszowskiej, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Logistyka , Polska , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-005 

Nowości:  2021-09 

 

 

I. ANALIZA ZAKŁÓCEŃ PROCESU PRODUKCYJNEGO W WARUNKACH WZROSTU INDYWIDU-

ALIZACJI WYROBÓW; II. ZASTOSOWANIE WSKAŹNIKA OEE W OCENIE EFEKTYWNOŚCI 

MASZYNY WYKORZYSTYWANEJ W PROCESIE PRODUKCJI MEBLI – STUDIUM PRZYPADKU; III. 

INTELIGENTNE MAGAZYNY JAKO INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W BRANŻY TSL; IV. ZASTO-

SOWANIE ROBOTÓW W PROCESACH LOGISTYCZNYCH; V. ZASTOSOWANIE ANALIZY ABC/XYZ W 

ZARZĄDZANIU ZAPASAMI; VI. ZARZĄDZANIE ZAPASAMI WEDŁUG STAŁEGO OKRESU ZAMA-

WIANIA; VII. OPAKOWANIA EKOLOGICZNE PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH; VIII. ANALIZA 

CZYNNOŚCI ZABEZPIECZAJĄCYCH IMPREZY MASOWE W KONTEKŚCIE ZAGROŻENIA EPIDE-

MICZNEGO - BADANIE NA PRZYKŁADZIE RZESZOWSKICH JUWENALIÓW; IX. TRANSFOR-MACJA 

LOGISTYKI WOJSKOWEJ; X. LOGISTYCZNA OBSŁUGA KLIENTÓW W HANDLU ELEKTRO-

NICZNYM; XI. CENTRA LOGISTYCZNE W POLSCE SPEŁNIAJĄCE WYMOGI OGÓLNOEUROPEJSKIE. 

 

 

 104. Wymazana granica : śladami II Rzeczpospolitej / Tomasz Grzywaczewski.- 

Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2020. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Granice , Mniejszości narodowe , Polacy , Regiony 

przygraniczne , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-316.34/.35 

Nowości:  2021-10 

 

Tu nie ma prostych historii i prostych odpowiedzi na trudne pytania. Tu zawsze żyje się niepewnie, coś każe 

siedzieć na walizkach i spać z otwartymi oczami. To miejsce dobre dla przemytników, uciekinierów i starców. 

Chociaż tej granicy od dawna już nie ma, życie nadal toczy się przygranicznym rytmem. Granica ciągle tkwi                  

w głowach i we wspomnieniach – zarówno tych, którzy nie dali się wypędzić, jak i tych, których dawno 

wypędzono. „Wymazana granica” Tomasza Grzywaczewskiego to reporterska wyprawa wzdłuż granic II RP – od 

Kaszub, przez Wielkopolskę, Śląsk, Bieszczady, po Kresy Wschodnie, Mazury i Pomorze. Autor odnajduje 

ostatnich pamiętających przedwojenne granice i ich znikanie – nad Bałtykiem, na Śląsku Cieszyńskim, w wios-

kach Bojkowszczyzny, wysiedleńców z akcji „Wisła”, ocalonych z rzezi na Wołyniu, mieszkańców dawnych 

rubieży Polski na Huculszczyźnie, Pokuciu, Polesiu, nad Dźwiną i na krańcach Litwy. Opowieść o tym, jak dziś 

żyje się przy nieistniejącej granicy, snują także nieliczni dobrowolni strażnicy pamięci oraz młodzi, którzy pragną 

żyć jak w XXI wieku przystało, ale którym brzemię pogranicza na to nie pozwala.  
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 105. Z Watykanu w Świat : tajemnice papieskich podróży / Magdalena Wolińska-

Redi ;- Kraków : Wydawnictwo Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wolińska-Riedi, Magdalena (1979- ) , Dyplomacja , 

Dziennikarze , Papieże , Podróże apostolskie , Watykan , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-272  

Nowości:  2021-10 

 

 

Magdalena Wolińska-Riedi po raz kolejny odsłania sekrety Watykanu Ile kosztuje lot z papieżem? Dlaczego na 

pokładzie papieskiego samolotu zawsze musi być odpowiedni zapas makaronu i parmezanu? Kto pilnuje 

papieskiego paszportu? Gdzie buddyści gorąco oklaskiwali papieża? Dlaczego pewna zbyt pochopnie wysłana do 

Europy Matka Boża musiała szybko zmienić w Rzymie samolot? Czy na pokładzie papieskiego samolotu jest 

łóżko? I jak wygląda praca reporterki w mieście, do którego przyjeżdża papież i w którym właśnie trzęsie się 

ziemia? Magdalena Wolińska-Riedi przez ponad 15 lat mieszkała w Watykanie. Nierzadko odgłos startującego 

helikoptera z papieżem na pokładzie budził jej maleńkie dzieci, a w czasie porannego spaceru z córkami zdarzało 

jej się spotkać Ojca Świętego wyruszającego na pielgrzymkę. Jako reporterka polskich mediów do dziś stale 

towarzyszy mu w takich podróżach, często nawet siedząc z nim w jednym samolocie. Będąc z papieżem                 

w najdalszych zakątkach świata, z bliska obserwuje kulisy pracy świetnie znanych jej gwardzistów i żandarmów 

odpowiedzialnych za przebieg papieskich pielgrzymek. Dzięki swoim przyjaźniom z pracownikami watykańskiej 

administracji poznała zaplecze i tajniki przygotowań do podróży apostolskich oraz z pierwszej ręki usłyszała 

niesamowite, nigdy wcześniej nie opowiedziane historie. Teraz, zbierając wszystkie te doświadczenia, zdradza 

nam kulisy papieskich pielgrzymek po świecie.  

 

 

 106. Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych. Cz. A / W. 

Stankiewicz.- Wydanie 12.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matematyka , Ćwiczenia i zadania 

Sygnatura:  WG-51 

Nowości:  2021-10 

 

 

 

 

Każdy rozdział zbioru zawiera krótki wstęp teoretyczny, rozwiązane przykłady, zadania do samodzielnego 

rozwiązania oraz wskazówki i odpowiedzi do zadań. Część A dotyczy: teorii zbiorów i logiki matematycznej, 

kombinatoryki, liczb naturalnych, całkowitych, wymiernych i rzeczywistych, odwzorowań, algebry i geometrii.  

 

107. Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych. Cz. B / W. 

Stankiewicz.- Wydanie 12.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matematyka , Ćwiczenia i zadania 

Sygnatura:  WG-51 

Nowości:  2021-10 
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Każdy rozdział zbioru zawiera krótki wstęp teoretyczny, rozwiązane przykłady, zadania do samodzielnego 

rozwiązania oraz wskazówki i odpowiedzi do zadań. Część B dotyczy: rachunku różniczkowego, rachunku 

całkowego, geometrii różniczkowej, szeregów liczbowych i funkcyjnych.  

 

 

 108. Zatrudnianie w pandemii i po jej odwołaniu / [autorki poradnika: Anna Hałas-

Krawczyk, Natalia Wołkowycka, Angelika Makar, Marta Popławska ; redaktor 

prowadząca Joanna Kalinowska].- Stan prawny: 15 września 2021 roku.- Warszawa : 

Gremi, [2021]. 

(Poradnik Prenumeratora) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  COVID-19 , Epidemie , Prawo pracy , Zatrudnienie , Polska , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-349.2 

Nowości:  2021-10 

 

I. Powrót do pracy w nowej rzeczywistości ; II. Praca zdalna ; III. Szczepienia ; IV. Rozwiązywanie stosunków 

pracy w nowej rzeczywistości ; V. Rozliczenie pomocy otrzymanej w związku z Covid-19. 

 

 

 109. Zrozumieć emocje / Keith Oatley, Keith Oatley, Jennifer M. Jenkins ; przekład 

Małgorzata Guzowska ; redakcja naukowa polskiego wydania Kamil Imbir.- 

Wydanie 2. nowe.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Uczucia , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-159.9(07) 

Nowości:  2021-09 

 

 

Wstęp ; Podziękowania ; Cz. I. RÓŻNE SPOJRZENIA NA EMOCJE: R. 1. Podejście do zrozumienia emocji ; R. 

2. Ewolucja emocji ; R. 3. Kulturowe zrozumienie emocji ; Cz. II. ELEMENTY EMOCJI: R. 4. Komunikowanie 

emocji ; R. 5. Zmiany cielesne i emocje ; R. 6. Ocena, doświadczenie, regulacja ; R. 7. Mechanizmy mózgowe                   

i emocje ; CZ. III. EMOCJE I ŻYCIE SPOŁECZNE: R. 8. Rozwój emocji w dzieciństwie ; R. 9. Emocje                         

w relacjach społecznych ; R. 10. Emocje i myślenie ; CZ. IV. EMOCJE I CZŁOWIEK: R. 11. Różnice 

indywidualne w emocjonalności ; R. 12. Psychopatologia emocji w dzieciństwie ; R. 13. Zaburzenia emocjonalne 

w dorosłości ; R. 14. Znaczące życie. 

 

 

 110. Życie średniowiecznego rycerza / Frances Gies ; przekład: Grzegorz Siwek.- 

Kraków : Wydawnictwo Znak Horyzont, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rycerze , Średniowiecze , Europa , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(4) 

Nowości:  2021-10 
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Lśniące zbroje, turnieje, szlachetne ideały - czy tak wyglądało życie średniowiecznego rycerza? Niedoścignione 

wzory czy okrutnicy zabijający dla pieniędzy? Kim naprawdę byli średniowieczni rycerze? Niezwykle elitarna 

formacja, której jedynym zadaniem i obowiązkiem była walka. To oni, na polach bitew, decydowali o biegu 

średniowiecznej historii. Mimo że w czasie wojny nie mieli dla przeciwników litości, dla nas są symbolami cnoty   

i rycerskiego honoru. Ich wspaniałe czyny opiewają pieśni, a legendy opowiadają o ich odwadze i lojalności. Jacy 

byli naprawdę? Która wersja ich historii jest tą prawdziwą? Czy na zwycięstwie w turnieju rycerskim można było 

zarobić? Jak miał się rycerski etos do prawdziwego życia? Czy rycerskie przygody były równie barwne jak te 

opisywane w eposach? Czy rycerze byli wierni damom swoich serc? I czy każdy z nich miał swój zamek? Frances 

Gies, współautorka bestsellerowej serii o życiu w średniowieczu, tym razem zabiera nas w fascynującą podróż do 

wieków średnich, aby bliżej poznać życie rycerza - najbardziej kultowej postaci tej epoki. Przeprowadzi nas od 

historii pierwszych rycerzy, przez członków zakonów krzyżowych, aż po schyłek tej formacji. Na pewno słyszałeś 

mnóstwo legend o rycerzach, ale czy znasz ich prawdziwą historię?  

 

 

 

 
 
 
 

Audiobook 

 

 
 1. Imię Boga / Michał Dąbrowski.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo ; 

[Piaseczno] : we współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Badania naukowe , Eksperymenty medyczne na ludziach , 

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

Sygnatura:  WG-KM/1450/F 

Nowości:  2021-09 

 

NADSZEDŁ CZAS SPEŁNIĆ WOLĘ BOGA. NADSZEDŁ CZAS WYPEŁNIĆ PRZEZNACZENIE. W Aazh, 

stolicy rozciągającego się na pół kontynentu Cesarstwa, toczy się niebezpieczna gra pomiędzy różnymi siłami 

władającymi miastem. Cesarz, potężne Kolegium Kościoła, tajemniczy szpiedzy i gildie złodziei prowadzą swoją 

walkę zarówno w pałacowych korytarzach i okazałych świątyniach, jak i w mrocznych i ciasnych tunelach 

Podmiasta. Ethon i Lheiam, młodzi adepci sztuki medycznej, przeprowadzają zakazane badania pod okiem ich 

mistrza i jego tajemniczych mocodawców. W trakcie swoich eksperymentów napotykają coś, co może wstrząsnąć 

miastem i całym krajem. Niespodziewanie znajdą się w samym środku niebezpiecznych intryg i przekonają się, 

jak straszne i podłe rzeczy można uczynić w imię przeznaczenia. "Imię Boga" Michała Dąbrowskiego to opowieść 

rozpisana na wielu płaszczyznach, umiejętnie budująca scenografię i strefy napięć dla nowych miejsc akcji.                    

Z kilkorgiem różnych, ale intrygujących bohaterów.  
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 2. Siedem pigułek Lucyfera / Sergiusz Piasecki.- [Warszawa] : Wolne Dźwięki : 

LTW, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Diabeł , Humor , Komunizm , Piekło , Polityka , Władza , 

Polska , Powieść polityczna , Fantastyka , Satyra 

Sygnatura:  WG-KM/1451/F 

Nowości:  2021-10 

 

Bohaterem tej satyry jest – jak twierdzi autor – Marek, autentyczny diabeł dziewiątej kategorii. Swego bohatera 

umieszcza Piasecki w Polsce w latach 1945–1946. Dla podkreślenia "autentyczności" przygód Marka, 

"dokumentuje" je wycinkami z ówczesnej prasy krajowej. Pierwsze wydanie powieści zostało opublikowane                  

w 1948 roku w Londynie i spotkało się z dużym zainteresowaniem czytelników. Jak pisał na łamach londyńskich 

"Wiadomości" Ferdynand Goetel: "jako lektura książka bawi, zajmuje i śmieszy".  

 

 

Film 
 
 
 
 
 

 1. Baywatch. Słoneczny patrol / reżyseria Seth Gordon ; scenariusz Damian 

Shannon, Mark Swift.- Warszawa : Imperial CinePix, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Plaże , Ratownicy wodni , Relacje międzyludzkie , Los 

Angeles (Stany Zjednoczone, stan Kalifornia) , Film fabularny , Film akcji , 

Komedia , Sequel 

Sygnatura:  WG-F/1697/KF 

Nowości:  2021-10 

 

 

Gdy niebezpieczna fala przestępczości dociera na plażę, legendarny porucznik Mitch Buchannon (Dwayne 

Johnson) przewodzi elitarnej grupie najlepszych ratowników - ich misja ma dowieść, że niepotrzebna jest 

odznaka, by stać na straży bezpieczeństwa i uratować Zatokę. Dołącza do nich trójka ambitnych rekrutów z byłym 

olimpijczykiem Mattem Brodym (Zac Efron) na czele, którzy porzucili beztroski surfing na rzecz tajnej służby, 

chcąc dopaść bezwzględną bizneswoman (Priyanka Chopra) i zniweczyć jej przebiegły plan zagrażający 

przyszłości Zatoki.  
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 2. Być jak Kazimierz Deyna / reżyseria Anna Wieczur-Bluszcz ; scenariusz, 

Radosław Paczocha ; Anna Wieczur-Bluszcz.- Warszawa : Agora, 2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chłopcy , Piłkarze nożni , PRL , Polska , Film fabularny , 

Komedia 

Sygnatura:  WG-F/1698/KF 

Nowości:  2021-10 

 

 

 

Kazik rodzi się w dniu, w którym Kazimierz Deyna strzela swojego słynnego gola w meczu z Portugalią w 1977 

roku. Jego ojciec bierze to za znak: postanawia, że syn zostanie następcą słynnego piłkarza. Wspólne treningi nie 

przynoszą wprawdzie specjalnych rezultatów, jednak ojciec uparcie wierzy we wrodzony piłkarski talent syna. 

Również szkolenie pod okiem profesjonalnego trenera - miejscowego rolnika zdradza, że futbol nie jest powo-

łaniem chłopaka. Kazik dorasta i coraz lepiej rozumie, że musi znaleźć w życiu własną drogę.   

 

 

 3. Dziewczyna warta grzechu / reżyseria Peter Bogdanovich ; scenariusz Louise 

Stratten, Peter Bogdanovich.- Warszawa : Monolith Video : Burda Publishing, 

[2015]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aktorzy , Relacja romantyczna , Reżyserzy , Nowy Jork 

(Stany Zjednoczone) , Film fabularny , Komedia 

Sygnatura:  WG-F/1699/KF 

Nowości:  2021-10 

 

Arnold (Owen Wilson) - żonaty reżyser przybywa do Nowego Jorku, by rozpocząć próby do swej najnowszej 

komedii. Zanim jednak przystąpi do pracy, postanawia skorzystać z uroków wielkiego miasta. Upojna noc                     

w towarzystwie uroczej dziewczyny do towarzystwa o imieniu Izzy nastroi go tak romantycznie, że zaproponuje 

jej pewien układ. W zamian za porzucenie niegodnego procederu, Izzy otrzyma okrągłą sumkę, by móc 

zrealizować swe życiowe marzenia. Ta wielkoduszna propozycja rozpęta w życiu Arnolda prawdziwe tornado. 

Okazuje się, że Izzy całe życie marzyła, by zostać aktorką. Nic dziwnego więc, że zjawia się na castingu do sztuki 

reżyserowanej przez… Arnolda. Nie byłoby w tym jeszcze nic strasznego, gdyby nie fakt, że jedną z głównych ról 

w przedstawieniu gra jego żona.  

 

 

 4. Faceci od kuchni / reżyseria, scenariusz Daniel Cohen.- Warszawa : Monolith 

Video, [2012]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kucharze , Relacje międzyludzkie , Restauracje , Paryż 

(Francja) , Film fabularny , Komedia 

Sygnatura:  WG-F/1700/KF 

Nowości:  2021-10 
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Alexandre Lagarde (Jean Reno), uznany w całym Paryżu mistrz kuchni, cierpi na brak kulinarnej weny. Choć 

prowadzona przez niego restauracja jest niczym Luwr wśród muzeów, a goście z wielotygodniowym 

wyprzedzeniem muszą oczekiwać na stolik, Alexandre wpada w nie lada tarapaty. Nowy właściciel restauracji 

planuje zastąpić dotychczasowe menu rewolucyjną, znacznie tańszą kuchnią molekularną. Na miejsce Alexandra 

czyha niejeden młody kucharz, a on sam stoi przed bardzo trudnym wyborem. Albo dostosuje się do nowych 

zasad, albo zawalczy o to, co najbardziej kocha. Na szczęście na jego drodze stanie niesforny, ale bardzo zdolny 

Jacky Bonnot - człowiek, który potrafi ugotować wszystko.  

 

 

 5. Lolo / reżyseria Julie Delpy ; scenariusz Julie Delpy, Eugénie Grandval.- 

Warszawa : Kino Świat : Burda Publishing Polska, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bliskie związki międzyludzkie , Matki i synowie , 

Toksyczne związki , Paryż (Francja) , Film fabularny , Komedia 

Sygnatura:  WG-F/1701/KF 

Nowości:  2021-10 

 

 

 

Wioletta jest po czterdziestce i właśnie przeżywa drugą młodość, spędzając wakacje życia na południu Francji                 

u boku nowego partnera. Jean-René może nie jest typem eleganta, za to charakteryzują go nieprzeciętne poczucie 

humoru i spontaniczność, które udzielają się nieco sztywnej i pedantycznej Wioletcie. Kłopoty zaczynają się, gdy 

zakochana para wraca razem do Paryża. Tam następuje brutalne zderzenie z rzeczywistością, a dokładnie                        

z zaborczym, nastoletnim synem Wioletty, który zrobi wszystko, by zniechęcić kochanka matki i pozbyć się go raz 

na zawsze.  

 

 

6. Moje wielkie greckie wesele 2 / reżyseria Kirk Jones ; scenariusz Nia Vardalos.- 

Warszawa : Monolith Films, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Grecy , Małżeństwo , Relacje międzypokoleniowe , Rodzina 

, Film fabularny , Komedia 

Sygnatura:  WG-F/1702/KF 

Nowości:  2021-10 

 

 

 

Po kilkunastu latach od wesela Toula i Ian wciąż bezskutecznie próbują uwolnić się od wszędobylskich greckich 

krewnych. Gdy czasem zdobędą trochę wolności, zaraz nadarza się okazja, by kochający się rodzinny krąg 

ponownie zacisnął się jak pętla na szyi. Ich córka Paris wybiera się na studia, a rodzina oczywiście musi 

zatwierdzić wybór uczelni. Zanosi się na trzęsienie ziemi, bo dziewczyna pragnie opuścić rodzinne Chicago, a co 

gorsze jej nowy chłopak nawet nie udaje Greka. Jednak prawdziwe tsunami dopiero przed nami. Otóż rodzice 

Tulli  - Maria i Gus - odkrywają, że ich małżeństwo jest nieważne, więc formalnie wciąż są do wzięcia, a to 

dopiero początek.  
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 7. Uziemieni / reżyseria Alexandre Coffre ; scenariusz Laurent Zeitoun.- Warszawa : 

Monolith Films, [2014]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bliskie związki międzyludzkie , Osoby po rozwodzie , 

Podróże , Film fabularny , Komedia 

Sygnatura:  WG-F/1703/KF 

Nowości:  2021-10 

 

 

 

Valérie (Valérie Bonneton) i Alain (Dany Boon) przed laty byli małżeństwem. Dziś jedynym wspomnieniem 

nieudanego związku jest córka, która właśnie skończyła 20 lat i wychodzi za mąż. Alain i Valérie spotykają się na 

lotnisku, by polecieć do Grecji na jej ślub. Gdy ich lot zostaje odwołany z powodu unoszącego się nad Europą 

pyłu wulkanicznego znad Islandii, postanawiają przemierzyć trasę drogą lądową. Ze względu na ciepłe uczucia, 

jakimi darzą się eksmałżonkowie, podróż tę śmiało będzie można nazwać drogą przez mękę.  

 

 

 8. Wielkie wesele / reżyseria, scenariusz Justin Zackham.- Warszawa : Monolith 

Video : Edipresse Polska, [2013]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby po rozwodzie , Relacje międzyludzkie , Rodzina , 

Udawane związki , Ślub i wesele , Film fabularny , Komedia 

Sygnatura:  WG-F/1704/KF 

Nowości:  2021-10 

 

 

 

Elle (Diane Keaton) i Don (Robert De Niro) Griffinowie nienawidzą się najbardziej na świecie. Gdyby mogli ľ 

rozszarpali by się na strzępy! Teraz jednak będą musieli udawać najszczęśliwszą rodzinę pod słońcem. Na ślubie 

ich adoptowanego syna ma pojawić się głęboko wierząca Madonna Soto ľ biologiczna matka pana młodego. Jak 

uniknąć katastrofy? Nic prostszego ľ wystarczy nie zachowywać się jak zwykle, nie być sobą i zdobyć się na 

najbardziej fałszywe uśmiechy świata! Czy to będzie łatwe? Oczywiście, że nie! Ale może chociaż na zdjęciu uda 

się ładnie wyjść z rodziną.  

 

 

 9. Żądza bankiera / reżyseria Costa-Gavras ; scenariusz Costa-Gavras, Jean-Claude 

Grumberg, Karim Boukercha.- Warszawa : Monolith Films, 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ambicja , Awans zawodowy , Banki , Bogactwo , Dyrektorzy 

, Postawy , Francja , Film fabularny , Dramat filmowy , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1705/DF 

Nowości:  2021-10 

 

 

Błyskotliwy i ambitny finansista Marc Tourneuil (Gad Elmaleh) zostaje mianowany dyrektorem wielkiego 

europejskiego banku inwestycyjnego Phenix. Na początek żąda dla siebie wyższej pensji – chciałby zarabiać 

więcej niż „nędzne” 1,8 miliona euro rocznie. Uważa, że tylko naprawdę duże pieniądze dają władzę i gwarantują 

szacunek  innych  ludzi.  Marc  chce  zmienić styl  zarządzania  firmą, ale  jednocześnie  akceptuje  bez  zastrzeżeń 
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 korporacyjną etykę. Akcje Phenix idą w górę, a Marc staje przed koniecznością obrony banku przed wrogim 

przejęciem przez amerykański kapitał. Stosuje wszelkie możliwe środki, łącznie z rozpaczliwymi manewrami na 

pograniczu prawa. Amerykanie sięgają po broń, dzięki której będą mieli Marca w garści. Ta broń ma na imię 

Nassim i jest supermodelką, której żaden mężczyzna nie jest w stanie się oprzeć.  

 

 
 
 
 


