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Nowości 2022 – WRZESIEŃ 

 

 

Literatura piękna 

 
 

 

 1. Abonent czasowo niedostępny czyli Rozwód po polsku / Katarzyna Kalicińska.- 

Warszawa : Burda Książki - Burda Media Polska, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Pracownicy telewizji , Rozwód , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Mika, lat trzydzieści z pewnym plusem, ma udane małżeństwo, dzieci, przyjaciół, piękny dom i firmę znakomicie 

prosperującą w telewizyjnym show-biznesie. Czuje się stuprocentowo spełnioną kobietą. Po wielu zawirowaniach 

nareszcie wie, że jest w najlepszym momencie swojego życia. A właściwie była – do dziś. „Chcę się z tobą 

rozwieść. Odchodzę”. Wiadomość od męża spada na nią jak grom z jasnego nieba. Nie może w to uwierzyć. 

Przecież obiecał, że będzie kochał ją do końca życia! A jednak… Rozstanie po wielu latach przypomina wojnę,             

w której rodzina, przyjaciele, znajomi dzielą się, stają po jednej albo po drugiej stronie. Życie Miki zaczyna pędzić 

jak kolejka wysokogórska. W górę iw dół, w górę i w dół. Odrzucona i rozżalona, rzuca się w pracę, romanse                

i imprezy do białego rana. Próbuje na nowo ułożyć relacje z przyjaciółmi, dziećmi, telewizyjnym towarzystwem 

oraz… byłym mężem. Szuka sposobów na dobre życie w zupełnie nowej dla niej sytuacji. Śmiech i łzy towarzyszą 

jej codziennie. Ale czy ktoś wie, jak łagodnie przejść przez rozwód?   

 

2. Apartament / S. L. Grey ; przełożyła Joanna Gładysek.- Warszawa : Wydawnictwo 

Czarna Owca, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Rozbój , Trauma , Wakacyjny wynajem domów 

i apartamentów , Kapsztad (RPA) , Paryż (Francja) , Powieść , Horror , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-09 
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Mark, Steph i ich córeczka mieszkają w słonecznym Kapsztadzie. Któregoś dnia uzbrojeni napastnicy włamują się 

do ich domu. Rodzina przeżywa traumę, choć fizycznie wszyscy wychodzą z napadu bez szwanku. Od tej pory nie 

potrafią już prowadzić normalnego życia, ich codziennością staje się strach. Kiedy przyjaciółka sugeruje im 

krótkie wakacje, nie zastanawiają się długo. Przez serwis internetowy zajmujący się wymianą domów znajdują 

urzekające mieszkanie w Paryżu. Mark i Steph nie mogą oprzeć się pragnieniu romantycznej ucieczki od codzien-

ności. W Paryżu okazuje się jednak, że nic nie jest takie, jak powinno być. Wkrótce stają się świadkami wstrząsa-

jącego wydarzenia. Ich małżeństwo stanie pod znakiem zapytania, gdy Mark pokaże swoje prawdziwe oblicze.   

 

 

3. As / Dagmara Andryka.- Warszawa : Prószyński i S-ka  Prószyński Media, 2022. 

(Anna Maria Kier / Dagmara Andryka ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Media społecznościowe , Prostytucja , Prywatni 

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

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Anna Maria Kier, była warszawska policjantka stopniowo odkrywająca swoją niebezpieczną rodzinną historię,               

i Wanda Lechicka, specjalistka od cyberprzestępczości, niezbyt radząca sobie w życiu offline - ten silny kobiecy 

duet zakłada agencję detektywistyczną, która podejmuje się najtrudniejszych wyzwań. Do Anny Marii Kier trafia 

Lukrecja Woźniak-Bąk, była prostytutka, a obecnie popularna autorka powieści erotycznych publikująca pod 

pseudonim Looka Wood. Ma ogromną liczbę obserwatorów w mediach społecznościowych, ale nikt z nich nie 

wie, że z powodu nadwagi i niezbyt atrakcyjnego wyglądu do prowadzenia profilu pisarka wynajęła zgrabną 

dublerkę, Katarzynę Wieczorek. Dublerka zaczyna otrzymywać pogróżki i staje się ofiarą stalkingu. Zagrożenie 

narasta, a gdy dochodzi do najgorszego, pojawia się pytanie, kto był prawdziwym celem prześladowcy. Przemy-

ślne konstruowane groźby doprowadzają Lukrecję na skraj załamania nerwowego. Zaczyna się wyścig z czasem            

i konieczny okazuje się powrót do mrocznej przeszłości Looki Wood.  

 

 

 4. Bardzo cichy rozwód / Alek Rogoziński.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2022. 

(Filia Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Humor , Małżeństwo , Rozwód , Ucieczki , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

 

 

Kiedyś byli szczęśliwym małżeństwem i świata poza sobą nie widzieli. Jednak po kilku wspólnych latach Zuzanna 

i Kacper z całego serca mają siebie dość. Każde z nich nie może się też doczekać chwili, kiedy powie drugiemu: 

"Chcę rozwodu!". A kiedy wreszcie ów upragniony moment nadchodzi, szybko okazuje się, że… rozstanie to 

ostatnie, co będzie zaprzątać ich głowy. Wplątani w morderstwo, uciekający przed policją i gangsterami, małżon-

kowie zdani są tylko na siebie. Pytanie tylko: czy aby na pewno mogą sobie wzajemnie ufać?   
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 5. Bądź blisko / Anna Karpińska.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 

2022. 

(Kolory szczęścia / Anna Karpińska ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ciąża wysokiego ryzyka , Macierzyństwo zastępcze , Miłość , 

Nierówność Trudingera-Mosera , Tajemnica , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

Życie przybiera różne kolory. Nigdy nie jest czarno-białe, a czasami nawet potrafi zaskoczyć paletą barw. 

Kontynuacja książki "Kiedy nadejdziesz", która bardzo poruszyła czytelniczki, wywołała emocje i nie pozwoliła  

o sobie zapomnieć. Ciąża Marii, która nosi dzieci Aleksandry, przebiega nie bez problemów. Komplikują się 

również stosunki obu bohaterek z ich mężami. Kiedy wychodzi na jaw tajemnica, nikt nie przypuszcza, że ujawnią 

się dużo bliższe stosunki pomiędzy paniami, aniżeli te wynikające jedynie z umowy. Dla dobra dzieci zarówno 

Aleksandra, jak i Maria muszą stawić czoło trudnościom. Czeka je długa droga do osiągnięcia emocjonalnej i fina-

nsowej stabilizacji. Obie próbują również zawalczyć o miłość. Czy jednak wystarczy im sił i determinacji? Czy 

realizując cel, nie zatracą samych siebie? Czy dane im będzie zakosztować szczęścia?  

 

 

 6. Całe miasto o tym mówi / Fannie Flagg ; przełożyła Dorota Dziewońska.- Kraków 

: Wydawnictwo Literackie, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cmentarze , Miasta , Rodzina , Elmwood Springs (Stany 

Zjednoczone, stan Missouri ; miasto fikcyjne) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2022-09 

 

 

Każde miasto skrywa tajemnice, które nie powinny wyjść na światło dzienne… Elmwood Springs w Missouri to 

zwykłe miasteczko jakich wiele w Ameryce. Coś dziwnego jednak dzieje się na lokalnym cmentarzu. Spokojne 

Łąki, tak nazywa się to miejsce, bynajmniej nie są spokojne... Zdziwicie się, ale wszystkie plotki, żarty i intrygi 

dotyczące mieszkańców Elmwood Springs tu właśnie mają swoje źródło! A jest o czym rozprawiać. Miasteczko 

założył w 1889 roku szwedzki imigrant, Lordor Norstrom. Szybko dołączyli do niego inni przybysze z Europy,             

w tym wybrana dla niego przez… korespondencyjne biuro matrymonialne żona. Kolejne pokolenia pierwszych 

osadników przyczyniają się do rozwoju miejscowości, a my z uśmiechem i zadumą śledzimy ich perypetie 

rodzinne, kryzysy i sukcesy na tle ważnych wydarzeń, od pierwszej wojny światowej, przez walkę sufrażystek             

o prawo do głosowania, wielki kryzys, wynalezienie telegramu po lądowanie na Księżycu i narodziny technologii 

cyfrowej. Tę ciepłą i wzruszającą opowieść o życiu, poczuciu wspólnoty i trwaniu, o tym, jak ważna jest rodzina           

i przyjaciele, Fannie Flagg snuje z typowym dla siebie humorem i serdecznością, przetykając ją prostymi życio-

wymi mądrościami, które są najlepszym antidotum na stresy i koszmary współczesności. 
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 7. Cienie przeszłości / Edyta Świętek.- Wydanie 2.- Zakrzewo : Wydawnictwo 

Replika, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amnezja , Kobieta , Ofiary przestępstw , Prześladowanie , 

Kraków (woj. małopolskie) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-09 

 

 

 

Pewnego dnia do jednego z krakowskich szpitali zostaje przywieziona dotkliwie pobita kobieta. Pacjentka nie 

pamięta niczego ze swojej przeszłości, nawet imienia. Nie ma przy sobie dokumentów. Jedynym tropem, który 

może pomóc w ustaleniu jej tożsamości, jest wizytówka, którą trzyma w dłoni. Dzięki niej policjanci docierają do 

bliskiego przyjaciela ofiary. Wiktor troskliwie pomaga Karinie w powrocie do rzeczywistości, co okazuje się 

trudnym zadaniem. Tajemniczy wróg wciąż ją dręczy, nie szczędząc anonimowych gróźb i wyzwisk. Karina staje 

przed nie lada wyzwaniem. Nie dość, że musi zmierzyć się z zaciekłym prześladowcą, to jeszcze pragnie za 

wszelką cenę poznać siebie sprzed pobicia. Z urywków wspomnień wyłania się zaskakujący portret i wiele mro-

cznych sekretów. Okazuje się, że stawką w niebezpiecznej grze prowadzonej z prześladowcą jest również miłość.  

 

 

 8. Co zasiejesz, to zbierzesz / Hjorth, Rosenfeldt ; przełożył Maciej Muszalski.- 

Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, copyright 2022. 

(Czarna Seria) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sebastian Bergman (postać fikcyjna) , Psycholodzy policyjni , 

Seryjni zabójcy , Strzelcy wyborowi , Szwecja , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-szwedz.  

Nowości:  2022-09 

 

 

Karlshamn wstrząsają trzy morderstwa popełnione w odstępie zaledwie kilku dni. Vanja Lithner i jej współpra-

cownicy są zmuszeni do odnalezienia i powstrzymania mordercy, zanim znów zabije. Tyle że nie widać żadnych 

wskazówek, świadków i najwyraźniej żadnego związku między ofiarami. Odkąd został dziadkiem, Sebastian 

Bergman wybrał spokojniejsze życie. Pracuje jako psycholog i terapeuta w niepełnym wymiarze godzin. Wszystko 

przewraca się jednak do góry nogami, kiedy kontaktuje się z nim pewien Australijczyk. Chce porozmawiać o wy-

darzeniach związanych z tsunami przed laty, kiedy to Sebastian stracił żonę i córkę. Billy zabił trzy lata wcześniej 

– i nadal zabija. Teraz ma zostać ojcem, więc decyduje: nigdy więcej. Ale przeszłość nie daje od siebie uciec. 

Pytanie brzmi, jak daleko Billy może się posunąć, aby nie zostać zdemaskowanym.  

 

 

9. Coraz ciemniej w Wartheland / Piotr Bojarski.- Kraków : Znak Horyzont - 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

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

Polacy , Ruch oporu , Międzychód (woj. wielkopolskie) , Poznań (woj. 

wielkopolskie) , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 
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Gdy w 1939 roku Niemcy wcielają Poznań do Trzeciej Rzeszy, Wilhelmine Günther ze spokojem obserwuje 

wprowadzanie nowego ładu. Oczy otwiera jej dopiero narzeczony - Polak. Antoni wie, że nowy namiestnik Rze-

szy Arthur Greiser zamierza rządzić Krajem Warty żelazną pięścią. Niepokorni schodzą do podziemia i postana-

wiają walczyć. Franciszek Witaszek, uznany lekarz, ponad przysięgą Hipokratesa postawi przysięgę żołnierską - 

od tego momentu będzie nie tylko ratować życia, ale także je odbierać. Posen staje się świadkiem bezpardonowej 

walki o ludzkie życie, w której jedna strona chce je wydrzeć, a druga - ocalić. Kto zatriumfuje? Jak wydarzenia            

w życiu Wilhelmine pokierują jej wyborami? Jak wiedza medyczna pomoże Franciszkowi w walce z wrogiem?             

I po jakie metody sięgnie Greiser, by raz na zawsze przywrócić Wartheland "prawowitym właścicielom"? Historia 

oparta na prawdziwych wydarzeniach ukazuje ludzi, którzy wykorzystali swoją tożsamość do walki z okupantem. 

Nie bali się porzucić swoich korzeni i przekonań, gdy los się o nich upomniał.   

 

 

 10. Czarne mleko : o pisaniu, macierzyństwie i wewnętrznym haremie / Elif Shafak ; 

przełożyła Natalia Wiśniewska.- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Şafak, Elif (1971- ) , Depresja poporodowa , Kobieta , 

Macierzyństwo , Matki i córki , Pisarze , Życie codzienne , Nowy Jork (Stany 

Zjednoczone) , Stambuł (Turcja) , Pamiętniki i wspomnienia , Powieść 

autobiograficzna 

Sygnatura:  WG-tur. 

Nowości:  2022-09 

 

Łamiąca macierzyńskie tabu, wnikliwa i szczera opowieść uznanej pisarki o dojrzewaniu do bycia matką. Po 

urodzeniu pierwszego dziecka Elif Shafak doświadczyła depresji poporodowej i przestała pisać. Kryzys, z którym 

przyszło się jej zmierzyć, sprawił, że nie tylko zakwestionowała swoją wartość jako matki, ale też zaczęła 

zastanawiać się nad rolą kobiety-pisarki żyjącej i tworzącej w świecie wciąż zdominowanym przez mężczyzn.            

W tym najtrudniejszym momencie, wypełnionym poczuciem winy i cierpieniem, sięgnęła do doświadczeń autorek 

takich jak Sylvia Plath, Virginia Woolf, Simone de Beauvoir czy Zelda Fitzgerald. Ich historie dały jej nadzieję, że 

choć nie każdy kryzys można przezwyciężyć, to nigdy nie mierzymy się z nim samotnie.   

 

 

11. Czerwona zemsta. 2 / Krzysztof Goluch.- Gdynia : Wydawnictwo Novae Res, 

copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bernaciak, Marian (1917-1946) , Armia Krajowa (AK) , 

Inspektorat Puławski (Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość" ; 1945-1947) , Partyzanci , 

Podziemie polityczne i zbrojne (1944-1956) , Wojna partyzancka , Żołnierze wyklęci , 

Polska , Puławy (woj. lubelskie ; okolice) , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

Rok 1945. Lasy Lubelszczyzny. Grupa partyzantów AK pod dowództwem Mariana Bernaciaka „Orlika” walczy          

o wolną Polskę w coraz bardziej zmieniającym się świecie. Na przeszkodzie stają nie tylko panoszący się w kraju 

sowieccy komuniści. Do bratobójczej walki z Polakami skuszonymi przez nową władzę dochodzi niemal na każ-

dym kroku. Tymczasem dla radzieckiej wierchuszki kluczową sprawą staje się wytropienie Emilki Komarnickiej, 

ośmioletniej dziewczynki, która jest kluczem do odnalezienia ukrytego archiwum… Drugi tom powieści "Czer-

wona zemsta" opisuje dalsze losy bohaterów przez wiele lat skrywanych w mrokach historii. Ta oparta na kanwie 

prawdziwych wydarzeń opowieść pokazuje fragment odważnego i wypełnionego miłością do Ojczyzny życia tych, 

którzy nigdy się nie poddali.   
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 12. Człowiek, który wyszedł z mroku / David Lagercrantz ; ze szwedzkiego 

przełożyła Alicja Rosenau.- Warszawa : Wielka Litera, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Policjanci , Polityka , Psycholodzy , Terroryzm , Sztokholm 

(Szwecja) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2022-09 

 

 

W Sztokholmie zostaje pobity na śmierć sędzia piłkarski. Zebrane dowody wskazują na porywczego ojca jednego 

z młodych piłkarzy. Starsi stażem policjanci chcą na tym etapie zakończyć śledztwo, ale młoda i ambitna 

policjantka, Micaela Vargas, wciąż ma wątpliwości. Kontaktują się więc ze światowej sławy profesorem 

psychologii, Hansem Rekkem. Przenikliwy i działający nieszablonowo geniusz widzi więcej i szybko wywraca 

śledztwo do góry nogami. Okazuje się bowiem, że nic nie jest takie, na jakie z pozoru wygląda, a zamordowany 

nie był tym, za kogo się podawał. Czyżby ofiarę pomylono z katem? Śledztwo zmierza w niebezpieczne poli-

tyczne rejony: od tajnych więzień, gier wywiadów, przez wojny terrorystów, aż po najwyższe szczeble władzy.   

W trakcie prób rozwikłania tych mrocznych tajemnic między Micaelą i Rekkem zawiązuje się wyjątkowa relacja. 

Choć to zderzenie dwóch światów - wykształconego i kulturalnego przedstawiciela klasy wyższej z hardą, nieustę-

pliwą policjantką z nizin społecznych - to ten wybuchowy duet uzupełniających się przeciwieństw staje się wkró-

tce solą w oku wszystkich zaangażowanych w śledztwo.   

 

 

 13. Ćwiartka Szymborskiej czyli lektury nadobowiązkowe / wybór Jacek Dehnel.- 

Kraków : Wydawnictwo Znak - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szymborska, Wisława (1923-2012) , Felieton , Publicystyka , 

Antologia 

Sygnatura:  WG-821.162.1-92 

Nowości:  2022-09 

 

 

Czyta wszystko. Od Gimnastyki dla kobiet w czasie ciąży i połogu przez leksykony produktów spożywczych po 

Historię Bliskiego Wschodu w starożytności. O przeczytanych „dziełach” rozprawia w felietonach przez lata pu-

blikowanych na łamach prasy. Dowcipne, innym razem błyskotliwie złośliwe teksty w połączeniu ze słynnymi 

wyklejankami są intrygującym portretem Szymborskiej. W jej wyborach lekturowych odbija się świat i zmiana, 

jaka zachodzi w niej samej. W latach 70. jeszcze z lekkim sceptycyzmem prosi czytelnika, by nie zaliczał jej do 

„wojujących feministek”. W 90. już z wyraźnym zadowoleniem zauważa, że „feminizm jest na czasie”. Z pełnym 

rozmysłem nazywa „piekłem kobiet” dwór Ludwika XIV. Innym razem żałuje, że w języku zanikły feminatywy            

i czeka na kogoś, kogo uściska za nazwanie jej „panią redaktorką”. Autorski wybór Jacka Dehnela uwydatnia 

ponadczasowość Lektur nadobowiązkowych Wisławy Szymborskiej, wciąż uderzająco aktualnych.  
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 14. Dama ciężkich obyczajów / Marta Obuch.- Wydanie 1. w tym formacie.- Poznań 

: Wydawnictwo Filia, 2021. 

(Wielkie Litery.pl) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Humor , Kradzież z włamaniem , Osoby samotne , Policjanci , 

Przypadek , Wiolonczeliści , Polska , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

Pląsający przy rurze go-go policjant i erotyczny taniec z wiolonczelą. Kryminalna dieta cud, kobiecy podstęp              

i nawóz z pokrzyw jako broń biologiczna. Najnowsza komedia kryminalna Marty Obuch trwale poprawi Ci 

humor! Wrażliwa wiolonczelistka Lilianna Warzęcha zostaje przez przypadek wzięta za prostytutkę, a pracujący 

pod przykrywką rubaszny policjant Witek Wiśniewski, zwany Wiśnią, za łobuza i bandytę, z czego wyniknie 

szereg towarzyskich i sercowych perypetii. Ani jedno, ani drugie nie chce się przyznać, kim tak naprawdę jest, 

choć oboje podejrzewają, że coś tu nie gra – Lidka nie jest wyuzdanym wampem, choć bardzo się stara (i wiele 

przy tym uczy), a Wiśnia pozuje na despotę i brutala, choć kiedy się zapomina, widać, że równy z niego gość. 

Sytuacja zaczyna się komplikować, kiedy do cioci Lidki włamują się złodzieje i kradną oszczędności życia, co 

skłania ciocię i jej dwie siostrzenice do sięgnięcia po środki nadzwyczajne. Gdzie policjant nie może, tam babę 

pośle, zawsze można się zatrudnić u mafijnego bossa w charakterze ogrodniczki - to zadanie bierze na siebie 

Iwonka, siostrzenica Lidki i jej przyjaciółka, dziewczę dorodne, łagodne, ale mające poważne problemy z podej-

mowaniem decyzji. Ile sztabek złota może zmieścić w sobie wiolonczela? Czy upadek z rury go-go to upadek mo-

ralny czy na odwrót - życiowy przełom?... Oj, będzie się dziać!  

 

 

 15. Dary losu / Hanna Szczepanowska.- Wydanie 1. w tym formacie.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2022. 

(Wielkie Litery.pl) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dwory , Kobieta , Relacje międzypokoleniowe , Sekrety 

rodzinne , Michałów Górny (woj. mazowieckie, pow. grójecki, gm. Warka) , Warka 

(woj. mazowieckie, pow. grójecki, gm. Warka) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-09 

 

Rok 1935 Kornelia Makowska, córka warszawskiego okulisty i jej dwie przyjaciółki zdają maturę w prywatnej 

szkole dla dziewcząt i przymierzają się do wkroczenia w dorosłość. Tymczasem wyjeżdżają do dworku ciotki 

Kornelii, do Warki, małego miasteczka nad Pilicą. Poznają tam dwóch młodzieńców, porucznika Maurycego 

Skimunta i lekarza, Borysa Muszyńskiego. Wybucha płomienny romans pomiędzy Maurycym i Kornelią, o której 

marzy również młody lekarz. Lato mija im na zabawach, pływaniu po jeziorze i wycieczkach samochodowych. 

Pewnego dnia jednak dochodzi do tragedii… Rok 2012 Klementyna, wnuczka Kornelii, lekarki, która w latach 50-

tych przeprowadziła się do włoskiego Sorrento, dowiaduje się o istnieniu pałacyku w Michałowie, który właśnie 

odziedziczyła jej rodzina. Wraz z mamą i córką wracają do Polski, aby poznać swoje korzenie. Chociaż wojna 

zatarła wiele śladów, kobiety docierają do pałacyku i postanawiają go odnowić. Pomaga im w tym grupa młodych 

archeologów amatorów. Piękne okoliczności przyrody i miła atmosfera sprawiają, że do głosu dochodzą uczucia. 

Niestety, sprawy znowu się komplikują…  
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 16. Dobry człowiek / Mariusz Kanios.- [Tarnobrzeg] : Wydawnictwo Piąte Marzenie, 

copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zuzanna Nowacka (postać fikcyjna) , Przestępczość 

zorganizowana , Więźniowie , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Więzienne cele pełne są skazanych „za niewinność”. Różnica między nimi a Sławkiem polega na tym, że on rze-

czywiście nie powinien się tu znaleźć, a już na pewno nie sam. Za swoją lekkomyślność zapłacił najwyższą cenę. 

Stracił rodzinę, mieszkanie i firmę. Zabrali mu wszystko, a on nie może się teraz z tym pogodzić. Tymczasem 

komisarz Zuzanna Widacka, odstawiona na boczny tor przez komendanta, dostaje na odczepne, wydawałoby się, 

prostą sprawę. Jednak tam, gdzie inni widzą zwykły wypadek, ona odkrywa zło w najczystszej postaci. Odsła-

niając powoli tło tragicznej śmierci mężczyzny i chłopca, dociera do mrocznych zakamarków ludzkiej duszy. 

Sama też nie uniknie trudnych wyborów, które wpłyną na całe jej życie…   

 

 

 17. Dom / Piotr Kościelny.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dom dziecka , Policjanci , Samobójstwo , Seryjni zabójcy , 

Zemsta , Wschowa (woj. lubuskie) , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-09 

 

 

 

Wschowa to spokojne, niewielkie miasto, którego sielankę przerywają dwie zagadkowe śmierci. Na swoje życie 

targnęli się były nauczyciel i ksiądz miejscowej parafii. Ich sprawy prowadzi komisarz Marta Lipowicz – poli-

cjantka od niedawna służąca w lokalnej komendzie. Intuicja podpowiada jej, że samobójstwa były upozorowane,  

a w mieście pojawił się mściciel wyrównujący rachunki. Klucz do rozwiązania zagadki może tkwić w przeszłości, 

o której mieszkańcy Wschowy nie chcą mówić. Lipowicz podejrzewa, że zabójstwa mają związek z miejscowym 

domem dziecka, skrywającym wiele mrocznych tajemnic.   

 

 

 18. Dom z kamienia / Justyna Grosicka.- Wydanie 1. w tym formacie.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2022. 

(Wielkie Litery.pl) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Miasta małe , Przemoc w rodzinie , Przyjaźń , 

Samotność , Trudne sytuacje życiowe , Współdziałanie , Województwo 

świętokrzyskie (1999- ) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

HISTORIA NIEZWYKŁYCH KOBIET, KTÓRE PEWNEGO DNIA POSTANAWIAJĄ BYĆ SZCZĘŚLIWE.  

W Zielonym Kamieniu, małym miasteczku, życie płynie  na  pozór  spokojnie.  Hanka  pracuje  w  lokalnej  szkole 
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i nieustannie próbuje związać koniec z końcem. Nikt jednak nie wie, że jej szarą rzeczywistość rozświetla ukryta 

pasja... Regina to nietuzinkowa miejscowa bibliotekarka. Marcelina strzeże swoich sekretów z przeszłości,                     

a Monika walczy z przełożonym nadużywającym swojej władzy. Lucyna z kolei to ekstrawagancka skandalistka, 

która po siedemnastu latach wraca do Zielonego Kamienia i zamierza tu osiąść na stałe. Kiedy nadejdzie czas 

próby, te na pozór różne kobiety staną za sobą murem i okażą sobie ogromne wsparcie… Czasem trzeba wziąć 

sprawy w swoje ręce, nawet jeśli wydaje się to zbyt trudne. Trzeba wierzyć, że nigdy nie jest za późno, by zmienić 

swoje życie.  

 

 

 19. Dzień prawdy / Chuck Palahniuk ; przetłumaczył Fryderyk Makowski.- 

[Warszawa] : Niebieska Studnia, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Elita społeczna , Konflikt społeczny , Manipulacja 

(psychologia) , Mężczyzna , Patriarchat , Politycy , Rzeczywistość postapokaliptyczna 

, Społeczeństwo , Władza , Stany Zjednoczone (USA) , Dystopia , Fantastyka , 

Powieść 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-09 

 

"Dzień prawdy" Chucka Palahniuka to mistrzowska proza prezentująca wariant przyszłości, jakiej nikt z nas nie 

chciałby doczekać. Przenikliwa analiza społeczna połączona z nietuzinkową wyobraźnią i błyskotliwym opero-

waniem słowem to nie wszystko. Istnienie tajemnej księgi, która może odmienić losy świata, nadaje powieści 

sporo pikanterii. Świat stoi u progu trzeciej wojny światowej wskutek nieprzemyślanych działań podstarzałych 

polityków bez wyobraźni, a klasa robotnicza snuje plany dotyczące ostatecznej likwidacji elit współczesnego 

świata. Z kolei edukacja opiera się na profesorskich teoriach, które zakładają, że młodych ludzi czeka fatalna 

przyszłość. Jedynym promykiem nadziei w świecie wiszącym nad przepaścią jest tajemnicza księga, do której 

dostęp mają tylko nieliczni. Jej treść jest skrupulatnie czytana i zapamiętywana, aby w odpowiednim momencie 

ocalić cywilizację przed samozagładą.  

 

 

 20. Dziewczyna z konbini / Sayaka Murata ; tłumaczenie z japońskiego Dariusz 

Latoś.- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2019. 

(Seria z Żurawiem) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alienacja , Kasjerzy , Kobieta , Relacje międzyludzkie , 

Single (socjologia) , Sklepy wielobranżowe , Sprzedawcy i sprzedawczynie , Japonia 

, Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-jap. 

Nowości:  2022-09 

 

Keiko Furukura w wieku trzydziestu sześciu lat wciąż pracuje dorywczo w konbini, jednym z sieciowych sklepów 

wielobranżowych, w których ekspedientami są zazwyczaj studenci lub imigranci. Lekceważąc presję rodziny, 

dziewczyna nie dąży do podwyższenia swojego statusu społecznego, nie chce też założyć rodziny. Od dzieciństwa 

ma problemy z dopasowaniem się do otoczenia oraz zrozumieniem i odczuwaniem emocji. Ściśle określone zasa-

dy panujące w konbini zapewniają aspołecznej Keiko poczucie bezpieczeństwa, a uniform, który nosi w pracy, 

staje się częścią jej tożsamości. Do bólu poukładane życie bohaterki wywraca się do góry nogami, gdy w sklepie 

pojawia się Shiraha, chłopak z podobnymi problemami. "Dziewczyna z konbini" to powieść o społecznym niedo-

pasowaniu i inności, które czasami przyjmują niepokojące oblicze. Udzielając powieściowej Keiko głosu, Murata 

portretuje kobietę, która świadomie wyrzeka się swojej indywidualności i próbuje się dostosować do obowią-

zującego systemu.   



10 
 

 21. Dziewięć / Mieczysław Gorzka.- Wrocław : Bukowy Las, copyright 2021. 

(Wściekłe psy / Mieczysław Gorzka ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Marcin Zakrzewski (postać fikcyjna) , Ludzie bogaci , 

Nastolatki , Tajemnica , Uprowadzenie , Wrocław (woj. dolnośląskie) , Kryminał , 

Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

Porwanie, wyścig z czasem, walka o okup i nieobliczalny zabójca. Komu naprawdę zależy na ocaleniu ofiary?  

Porwana zostaje Karolina, nastoletnia córka znanej wrocławskiej milionerki Doroty Nowackiej, która wynajmuje 

do pomocy agencję detektywistyczną Adama Markiewicza i ze znanych tylko sobie powodów nie chce współ-

pracować z policją. Prywatnie prosi o pomoc swojego dawnego przyjaciela ze studiów nadkomisarza Marcina 

Zakrzewskiego. Ten odmawia, ale dręczony wyrzutami sumienia zaczyna interesować się porwaniem. Bardzo 

szybko odkrywa całą skomplikowaną siatkę podejrzanych powiązań Nowackiej, nieczystą grę policji, niezbyt 

przejrzyste motywacje i podejrzane interesy Markiewicza. Wkrótce dochodzi do wniosku, że jest jedyna osobą, 

której naprawdę zależy na uratowaniu Karoliny. Równocześnie odkrywa, że okoliczności porwania dziewczyny są 

dokładnie takie same jak te sprzed ośmiu lat, kiedy na Dolnym Śląsku grasował zabójca nastolatek. Tylko że tamta 

sprawa została przez policję rozwiązana. Czy jednak na pewno? W miarę zapoznawania się ze szczegółami tam-

tego śledztwa Zakrzewski ma coraz większe wątpliwości. Tymczasem czas płynie nieubłaganie. Czy uda mu się 

odnaleźć sprawców porwania i ocalić Karolinę?  

 

 

 22. Ewangelia dzieciństwa / Lydia Millet ; przełożyła Aga Zano.- Warszawa : Echa - 

Wydawnictwo Czarna Owca, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Huragan , Konflikt pokoleń , Klęski elementarne , 

Nastolatki , Natura , Relacje międzypokoleniowe , Rodzice , Ucieczki dzieci z domów 

, Wakacje , Zmiany klimatyczne , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-09 

 

Eve, podobnie jak jedenaścioro innych dzieci, znalazła się w letnim domku wbrew własnej woli. To jej rodzice - 

którzy właśnie pogrążają się ze swoimi znajomymi w alkoholowym otępieniu - wybrali to miejsce na wspólne 

spotkanie. No nic, trzeba będzie to jakoś przeżyć. Letnia sielanka nie trwa jednak długo - zapowiadany wcześniej 

huragan i gwałtowna burza niszczą część posiadłości. Okazuje się, że dzieci i rodzice mają zupełnie inne podejście 

do tego, co należy zrobić: wyjechać i ratować życie, czy zostać, żeby chronić to, co jeszcze zostało? Posługując się 

kolejnymi metaforami i alegoriami, Lydia Millet kreśli świat zadziwiająco podobny do naszego, nadając mu 

symboliczny rys czasów ostatecznych. W profetycznym i dającym do myślenia tonie opisuje zaostrzający się kon-

flikt pokoleń, którego rozwiązanie wydaje się niemożliwe.   
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23. Flame / Monika Rutka (rumotka).- Gliwice : beYa - Helion, copyright 2022. 

(The chain / Monika Rutka ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alkoholizm , Kłamstwo , Nastolatki , Przemoc wobec dzieci 

, Sekrety rodzinne , Crosby (Wielka Brytania, hrabstwo Merseyside) , Wielka 

Brytania , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Z małej iskry może powstać pożar. Przelotne zauroczenie może się przerodzić w więź o wiele silniejszą od miło-

ści. Jedno drobne kłamstewko może zapoczątkować tkanie pajęczyny, z której zaplątanym w nią ofiarom trudno 

się będzie wydostać. W życiu Lizzy i Chase'a kłamstw jest tyle, że można by nimi obdzielić kilkoro ludzi. A kiedy 

kurtyna zakłamania opada, prawda nie przynosi ulgi. Rodzi tylko kolejne pytania i wątpliwości. Kto jest kim? 

Komu można zaufać, skoro nawet sobie ufać do końca nie sposób? Nad Crosby zbierają się ciemne chmury. 

Nadchodzi huragan, a po nim coś, na co żadne z nich, ani Lizzy, ani Chase, nie jest gotowe.   

 

 

24. Gate / Janusz Leon Wiśniewski.- Warszawa : Wielka Litera, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lotniska , Mężczyzna , Miłość , Relacje międzyludzkie , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-09 

 

 

 

Miłość, która spada na człowieka w niewłaściwym momencie życia. I nowy początek, który pojawia się, gdy 

wszystko wydawało się już skończone. Sopocki hotel Grand ich połączył. Życie rozdzieliło. Nie przeczuwają, że 

spotkają się ponownie. Lotnisko stanie się poczekalnią przed rozpoczęciem nowego rozdziału w życiu. Konfesjo-

nałem, w którym wyznają swoją prawdę. I rozdrożem, gdzie będą musieli dokonać wyboru: czy żyć przeszłością            

i wspomnieniami, czy wyruszyć na spotkanie nieznanego. Pełna czułości opowieść o ludziach, którym przytrafiło 

się życie, ze wszystkimi odcieniami szczęścia i cierpienia. To historie o tym, że w najmniej oczekiwanym mome-

ncie los potrafi upomnieć się o nas, by wyrównać rachunki.   

 

 

 25. Gdzie śpiewają raki / Delia Owens ; z angielskiego przełożył Bohdan Maliborski.- 

Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bagna , Dziewczęta , Dojrzewanie , Przyroda , Samotność , 

Zawód miłosny , Karolina Północna (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść 

psychologiczna , Kryminał 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2022-09 

 

JAK DŁUGO ZDOŁASZ CHRONIĆ SWOJE SERCE? Pogłoski o Dziewczynie z Bagien latami krążyły po 

Barkley Cove, sennym miasteczku u wybrzeży Karoliny Północnej. Dlatego pod koniec 1969 roku, gdy na 

mokradłach  znaleziono  ciało  przystojnego  Chase’a  Andrewsa,  miejscowi  zwrócili   się  przeciwko  Kyi  Clark,  
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zwanej Dziewczyną z Bagien. Lecz Kya nie jest taka, jak o niej szepczą. Wrażliwa i inteligentna, zdołała sama 

przetrwać wiele lat na bagnach, które nazywa domem, choć jej ciało tęskniło za dotykiem i miłością. Przyjaźni 

szukała u mew, a wiedzę czerpała z natury. Kiedy dzikie piękno dziewczyny intryguje dwóch młodych mężczyzn 

z miasteczka, Kya otwiera się na nowe doznania - i dzieją się rzeczy niewyobrażalne. Gdzie śpiewają raki to 

wysmakowana oda do świata przyrody, wzruszająca fabuła o dojrzewaniu i zaskakująca relacja z procesu. Owens 

przypomina, że dzieciństwo nas kształtuje definitywnie i że wszyscy bez wyjątku podlegamy wspaniałym, lecz 

nieokiełznanym sekretnym siłom natury. Doskonała powieść dla czytelniczek książek Barbary Kingsolver i Karen 

Russell.  

 

 

 26. Gilead / Marilynne Robinson ; przełożył Witold Kurylak.- Warszawa : Prószyński 

i S-ka - Prószyński Media, 2022. 

(Powieści Gilead / Marilynne Robinson ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ojcowie i synowie , Pastorzy , Protestanci , Śmierć rodzica , 

Życie codzienne , Iowa (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść obyczajowa , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-09 

 

W Gileadzie, małym miasteczku w stanie Iowa, żyją trzy pokolenia Amerykanów. Ich świat definiują duchy 

wojny secesyjnej, konflikty rodzinne i religia, która stanowi serce tej zamkniętej wspólnoty. Od dekad czuwa nad 

nią kalwiński pastor, wielebny John Ames, "Gilead" to pożegnalny list kaznodziei do jego siedmioletniego syna            

z drugiego małżeństwa. Przewidując swój bliski kres, pragnie zostawić mu w spadku choć namiastkę ojcostwa -            

a wraz z nim przemyślenia, inspiracje i wartości, którymi powinien kierować się jego potomek w przyszłym życiu.  

"Pisanie było dla mnie czymś podobnym do modlitwy, nawet kiedy nie zajmowałem się pisaniem modlitw, jak mi 

się to często zdarzało. Pisząc, czujesz, że nie jesteś sam, że ktoś jest przy tobie. Czuję, że teraz jestem sobą, coko-

lwiek by to nie znaczyło" - wyznaje Ames. Wspomina śmierć uwielbianej żony, ich dziecka, a także przodków               

z dwóch stron secesyjnej barykady, którzy do końca nie potrafili się ze sobą pogodzić. Wyraziste refleksje pastora 

wypełnione są czułością, szczerością i bólem - kluczowymi elementami potrzebnymi do zmierzenia się z przesz-

łością, teraźniejszością, a także... przyszłością. Proza ulubionej pisarki Baracka Obamy to niedająca się zapomnieć 

uniwersalna medytacja nad człowieczeństwem, która inspiruje czytelnika do zastanowienia się nad siłą wypowia-

danych słów. Według Robinson to właśnie one mogą przynieść przebaczenie i wolność - tak ważne dla współ-

czesnej jednostki i społeczeństwa.  

 

 

27. Głód / Joanna Jax.- Warszawa : Skarpa Warszawska, copyright 2022. 

(Saga wołyńska / Joanna Jax ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Stosunki etniczne , Wielki głód na Ukrainie (1932-

1933) , Polska , Ukraina , Lwów (Ukraina, obw. lwowski) , Powieść obyczajowa , 

Powieść historyczna , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

Wielki głód na Ukrainie, tygiel narodowościowy we Lwowie i skomplikowane relacje polsko-ukraińskie to pejzaż, 

w którym swoje miejsce musi odnaleźć piątka młodych ludzi. Nadia Szewczenko i Wissarion Zinowjew walczą             

o przetrwanie w czasie hołodomoru, a Marta Osadkowska i Marcel Lemański o miłość, której nikt z ich otoczenia 

nie daje szans. To opowieść o ludzkiej godności, człowieczeństwie i determinacji, by  zaznać  odrobinę  szczęścia.  
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A przede wszystkim o skomplikowanych ludzkich losach i uczuciach, których siła potrafi być niszcząca i rzucić 

się cieniem na całe życie bohaterów. Joanna Jax kolejny raz udowadnia, że ma niebywałą zdolność do tworzenia 

bohaterów, których losy splatają się z historycznymi wydarzeniami.  

 

 

 28. Idealna terapeutka / Alex Dahl ; przełożył Adrian Napieralski.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2022. 

(Filia Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Las , Osoby zaginione , Pisarze , Psychoterapeuci , Oslo 

(Norwegia) , Telemark (Norwegia ; okręg) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Kristina jest odnoszącą sukcesy terapeutką, która pracuje w centrum Oslo. Z chłodnym profesjonalizmem, dzięki 

któremu dotarła na szczyt, pomaga klientom rozwiązywać ich życiowe problemy. Ale kiedy jej pacjentka, Leah, 

znana pisarka, błaga Kristinę, by przyjechała do jej domku w lesie, równowaga zaczyna się chwiać. Terapeutka 

niechętnie wyrusza w dzikie ostępy, by odnaleźć kobietę, która może być w niebezpieczeństwie. Znajduje niedo-

kończony rękopis Leah, a czytając go, uświadamia sobie, że główna bohaterka jest zatrważająco znajoma...   

 

 

 29. Idealne morderstwo / Charlie Donlea ; przełożyła Klaudia Wyrwińska.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2022. 

(Filia Mroczna Strona) 

 

 

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

Dziennikarstwo śledcze , Kobieta , Osobowości telewizyjne , Tajemnica , Nowy Jork 

(Stany Zjednoczone) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-09 

 

Victoria Ford miała romans z odnoszącym sukcesy pisarzem, którego martwe ciało znaleziono na balkonie jego 

luksusowej rezydencji. Całe miejsce zbrodni było pokryte śladami jej DNA, a nieodkryte dotąd poszlaki po dwu-

dziestu latach otwierają sprawę na nowo. Zyskująca popularność gwiazda telewizyjna Avery Mason wie, że ta 

historia to złoto i jedzie do Nowego Jorku, by zdobyć więcej informacji. Jednak im bardziej zagłębia się w wyda-

rzenia, tym więcej dowiaduje się o mrocznej stronie życia Victorii. W tym samym czasie przeszłość Avery - ta, 

którą ukrywała przed swoimi współpracownikami i publicznością - stopniowo wychodzi na światło dzienne. Szo-

kujące szczegóły związane z tym, co obie kobiety zrobiły w przeszłości, nie chcą pozostać pogrzebane na zaw-

sze…   

 

30. Idealne życie Molly / Velarie Keogh ; przełożyła Beata Ziemska.- Warszawa : 

Muza Warszawskie Wydawnictwo Literackie, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Spisek , Śledztwo i dochodzenie , Tajemnica , 

Zabójstwo , Londyn (Wielka Brytania) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-09 
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Molly Chatwell ma wszystko – pracę, w której się spełnia, piękny dom w centrum Londynu, przystojnego męża 

Jacka i dwoje dorosłych dzieci. Czego chcieć więcej? Jednak po tym jak Remi i Freya wyjeżdżają na studia, we 

wspaniałym życiu Molly coś zaczyna się psuć. Jack staje się bardziej nieobecny. Pracuje do późna, a czasem 

nawet w weekendy. Pewnego dnia stara przyjaciółka Amelia Lovell zaprasza Molly na wspólny weekend w wiej-

skim kurorcie w Wiltshire. Kiedy Jack odmawia, wymawiając się pracą, Molly postanawia pojechać sama. Pod-

czas porannego joggingu spotyka młodego przystojnego mężczyznę. Od razu czuje do niego nieodparty pociąg, 

jest gotowa na wszystko. On jednak się od niej odsuwa. Upokorzona i wstrząśnięta, postanawia wracać natych-

miast do domu i zapomnieć o niefortunnej przygodzie. Okazuje się to jednak niemożliwe, bo mężczyzna niespo-

dziewanie odwiedza Molly w Londynie. Zostawia w drzwiach kartkę z numerem telefonu i prośbą o kontakt. 

Dzień później policja odnajduje jego zwłoki, a Molly staje się główną podejrzaną. Do czasu… kiedy to ona staje 

się niedoszłą ofiarą morderstwa.  

 

 

 31. Impreza sąsiedzka / S. E. Lynes ; przełożyła Elżbieta Pawlik.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2022. 

(Filia Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Sąsiedztwo (socjologia) , Tajemnica , Uprowadzenie , 

Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-09 

 

Ava zostawiła swoją córkę w wózku tylko na pięć minut. Pasy były zapięte i była przekonana, że córeczka jest 

bezpieczna. Ale kiedy zeszła na dół, drzwi były otwarte, a Abi nie było. Rok później Lovegoodowie planują swoje 

długo oczekiwane przyjęcie z okazji przebudowy domu. Ava nie chce iść. Nie może znieść widoku końca drogi, 

miejsca, w którym zniknęła Abi, nie chce spędzać czasu z ludźmi, którzy nie podzielają jej żalu. Jej mąż Matt 

namawia ją: martwi się o nią. Noc poza domem może jej dobrze zrobić. Ale w trakcie rozmowy z przyjaciółmi               

i sąsiadami, przy drinku i plotkach, Ava dowiaduje się czegoś nowego o dniu, który przeżywała tysiące razy. 

Rzucony niedbale komentarz, który może wszystko zmienić. Ava myślała, że zna każdy szczegół tamtego dnia. 

Wkrótce przekona się, że była w błędzie.   

 

 

 32. Insygnium / Ben Kane ; przekład Arkadiusz Romanek.- Kraków : Znak Horyzont 

- Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

(Cesarskie orły / Ben Kane ; [2]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Centurionowie (wojsko rzymskie) , Dowódcy , Germanie , 

Walka , Zemsta , Starożytny Rzym , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-09 

 

POKONANA ARMIA. 14 rok n.e. Mija pięć lat od tragicznej bitwy, w której trzy rzymskie legiony zostały starte 

w pył przez Germanów. I chociaż kości 15 000 żołnierzy imperium bieleją w Teutoburskim Lesie, nie wszyscy oni 

zginęli w tej krwawej zasadzce. ZEMSTA CENTURIONA. Zdegradowany, poznaczony bliznami i wiedziony 

żądzą zemsty centurion Tullus i jego legioniści znów stają do walki. Mają przeciwko sobie tysiące barbarzyńców 

pod wodzą charyzmatycznego wodza Arminiusza, który teraz marzy tylko o jednym. Zmiażdżyć Rzymian po raz 

drugi. ODZYSKAĆ ORŁA. Orzeł należący do nieistniejącego już legionu Tullusa jest nadal w rękach wroga. To 

dla żołnierza największa hańba. Gdy  rusza  rzymska  wyprawa  odwetowa,  jego  odzyskanie  wydaje  się  bliskie.  
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Równie blisko są jednak Arminiusz i jego dzicy wojownicy. Tullus wraz z towarzyszami muszą teraz walczyć 

zaciekle jak nigdy przedtem, by uratować przynajmniej życie.   

 

 

33. Iskra / Anna Kusiak.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece Łukasz Kierus, 2022. 

(Żywioły Podkarpacia / Anna Kusiak ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dobrosława Machniewicz (postać fikcyjna) , Marcin 

Czarnecki (postać fikcyjna) , Dziennikarze , Prywatni detektywi , Tajemnica , 

Rzeszów (woj. podkarpackie) , Województwo podkarpackie (1999- ) , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-09 

 

Wystarczy moment, aby przeszłość stanęła w płomieniach. Dziennikarz Grzegorz Treter ginie w wypadku samo-

chodowym. Córka zmarłego nie wierzy jednak w tę wersję policji. Pragnie dotrzeć do prawdy. Poproszona o po-

moc detektyw Dobrosława Machniewicz bardzo nie chce przyjąć tej sprawy. W końcu ulega - zmarły miał 

związek z osobą, która kiedyś była Dobrosławie bliska. Wkrótce okazuje się, że powiązań z jej przeszłością jest 

znacznie więcej… „Iskra” to drugi tom cyklu Żywioły Podkarpacia, w którym detektyw Dobrosława Machniewicz 

i komisarz Marcin Czarnecki ponownie łącza? siły, aby rozwikłać tajemnice, nad którymi unosi się - krwawa łuna.  

 

 

 34. Jacyś złośliwi bogowie zakpili z nas okrutnie : korespondencja 1955-1996 / 

Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert ; opracowanie edytorskie Ryszard 

Krynicki.- Kraków : Wydawnictwo a5, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szymborska, Wisława (1923-2012) , Herbert, Zbigniew 

(1924-1998) , Poeci polscy , Listy 

Sygnatura:  WG-821.162.1-6 

Nowości:  2022-09 

 

 

Oficjalna początkowo znajomość szybko przerodziła się w bardzo serdeczną przyjaźń, więcej, we wzajemną 

fascynację obojga poetów, która miała przetrwać przez kilkadziesiąt lat, do telegramu Zbigniewa Herberta z 6 

października 1996 roku, gratulującego Wisławie Szymborskiej Nagrody Nobla, oraz jej szlachetnej odpowiedzi: 

"Zbyszku, Wielki Poeto! Gdyby to ode mnie zależało, to Ty byś teraz męczył się nad przemówieniem..".  

 

 

 35. Jedno po drugim / Ruth Ware ; przełożyła Anna Tomczyk.- Poznań : Czwarta 

Strona - Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lawina , Narciarstwo , Podróże służbowe , Tajemnica , Alpy 

(góry) , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2022-09 
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Pobyt w luksusowym, rustykalnym domku narciarskim we francuskich Alpach wydaje się przyjemnością. Chyba 

że bierzesz właśnie udział w wyjeździe służbowym, a każdy z ośmiu współpracowników ma coś do zyskania, coś 

do stracenia i coś do ukrycia. Kiedy współzałożyciel modnego londyńskiego startupu technologicznego organizuje 

wyjazd dla zespołu w góry, wszystko wydaje się dobrze zaplanowane. Schody zaczynają się, kiedy na stole poja-

wia się pewna oferta. Stawka jest wysoka – w grę wchodzą miliardy. Zdania w zespole są podzielone, a napięcie 

sięga zenitu. Burza szalejąca wewnątrz chaty nie może się jednak równać z tą na zewnątrz. Niszczycielska lawina 

odcina domek od świata zewnętrznego. Co gorsza, jedna z osób nie zdążyła wrócić ze zbocza, gdy uderzyła 

lawina… Mijają kolejne godziny, ratunek nie nadchodzi, za to narasta panika. W domku robi się coraz zimniej,             

a grupa nieustannie maleje. Gasną kolejne istnienia. Jedno po drugim.  

 

 

 36. Jedyna z archipelagu / Kristin Hannah ; z angielskiego przełożyła Halina 

Cieplińska.- Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amnezja , Kobieta , Matki i córki , Przestępstwo , Psychopaci , 

Relacje międzyludzkie , Szpitale psychiatryczne , Tajemnica , Trudne sytuacje 

życiowe , Zdrada , Los Angeles (Stany Zjednoczone, stan Kalifornia) , Waszyngton 

(Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść obyczajowa , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2022-09 

 

A co ty chcesz powiedzieć swojej matce? Bolesne dzieje skomplikowanych relacji matki i córki, opowieść o prze-

szłości, która je dzieli, ale i o perspektywach na przyszłość. Przed laty Nora Bridge porzuciła męża i córki. 

Odniosła sukces jako autorka radiowego talk-show i ceniona felietonistka rubryki porad w jednej z gazet. Nora, 

ikona moralności, wie wszystko; umie też poradzić, jak utrzymać dobre stosunki rodzinne. Ale sama nie potrafi 

przełamać jedenastoletniego milczenia i nawiązać kontaktu ze swoją młodszą córką. Ruby przepełnia gorycz                  

i nienawiść do matki, którą wini za rozbicie rodziny i osobiste porażki. Podświadomie pragnie zemsty. Gdy 

poczytne czasopismo publikuje zdjęcia nagiej Nory, wybucha skandal... a córka otrzymuje propozycję napisania 

artykułu, w którym może dać upust swej złości. Jednak wypadek samochodowy odwraca bieg wydarzeń. Ruby 

zajmuje się ranną matką. Czy wspólnie spędzony czas odmieni uczucia córki i doprowadzi do zrozumienia i poje-

dnania?  

 

 37. Jego głosem / Beata Majewska.- [Dankowice] : INFOBIS Rafał Głąb / 

Wydawnictwo Miraż, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Książęta i księżne , Ludzie bogaci , Miłość , Przemoc wobec 

kobiet , Dubaj (Zjednoczone Emiraty Arabskie) , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Izabella przestała się bać, odetchnęła. Miała żyć długo i szczęśliwie: ona, Dawid, ich dzieci. Jednak los ma wobec 

niej inne plany. Przeszłość nie daje o sobie zapomnieć, teraźniejszość staje się bolesna i smutna, a przyszłość 

niknie w mgle. W życie Izy ponownie wkroczy książę Omar al-Saud. Czego od niej oczekuje? Czy coś może go 

usprawiedliwić? Jakie były motywy jego działań?  Między złem a dobrem, między rozumem a sercem, gniewem            

i wybaczeniem... Czwarty, ostatni tom bestsellerowej sagi arabskiej udowadnia, że nie wszystko jest takie, jak 

może się wydawać. Historia opowiedziana tylko z jednej strony często prowokuje niesprawiedliwy osąd. Ostatni 

raz daj się porwać w świat Izabelli i księcia Omara i zobacz, jak potoczą się ich dalsze losy. Tym razem opowie-

dziane również jego głosem…  
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 38. Jesień / Ali Smith ; przełożył Jerzy Kozłowski.- Warszawa : Wydawnictwo 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Unia Europejska (UE) , Jesień , Brexit , Przyjaźń , Wielka 

Brytania , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-szkoc. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Ponad stuletni Daniel Gluck mieszka w domu spokojnej starości. Trzydziestoletnia Elisabeth Demand, która                

w dzieciństwie wbrew woli swej matki zaprzyjaźniła się z mieszkającym wówczas po sąsiedzku Danielem, teraz 

czuwa przy łóżku śpiącego starca, rozmyślając o ich dziwnej relacji, która ukształtowała ją na całe życie. Daniel 

we śnie przeżywa własne wspomnienia, a w tle tych dwóch pełnych wymownych detali reminiscencji Wielka 

Brytania szykuje się do Brexitu i rozprawy z emigrantami. To pierwsza i od razu niezwykle znacząca powieść, 

która mierzy się z nową rzeczywistością społeczną Wielkiej Brytanii i reszty Europy. Książka trafiła do finału 

Nagrody Bookera 2017.   

 

 

 39. Jestem otchłanią / Donato Carrisi ; z włoskiego przełożyła Anna Osmólska-

Mętrak.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oczyszczanie miasta , Sprzątaczki i sprzątacze , Śmieci , 

Tajemnica , Como (Włochy ; miasto) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-wł. 

Nowości:  2022-09 

 

 

"Śmieci wyrzucane przez człowieka opowiadają jego prawdziwą historię. Bo, w przeciwieństwie do ludzi, śmieci 

nie kłamią". Sprzątający mężczyzna wie, że właśnie w tym, co ludzie wyrzucają, kryją się ich najgłębsze sekrety. 

A on umie interpretować wszystkie wyrzucone do kosza przedmioty. I potrafi je wykorzystywać do znajdowania 

swoich ofiar. Żyje zgodnie z utrwalonym rytmem, bo jedynie w ten sposób może pozostać niewidzialny, być cie-

niem na obrzeżach świata. Tylko w rzadkie, ale jakże pamiętne wieczory pozwala sobie na odstępstwa od swoich 

nawyków. Wszystko zmienia się, gdy na widok tonącej dziewczynki nie może się oprzeć impulsowi i ratuje jej 

życie, a tym samym naraża się na to, że przestanie być niewidzialnym, i na gniew człowieka ukrywającego się za 

zielonymi drzwiami. A co gorsze, ściąga na siebie uwagę kobiety, która nie spocznie, dopóki nie wypełni swojej 

misji. I jest coraz bliżej.   

 

 

40. Już nie czekam / Agnieszka Olejnik.- Wydanie 1. w tym formacie.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2022. 

(Wielkie Litery.pl) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezsenność , Kobieta , Przyjaźń , Psycholodzy , Śmierć 

małżonka , Trudne sytuacje życiowe , Wdowieństwo , Żałoba , Polska , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-09 



18 
 

"Nigdy nie czekałem, aż los coś dla mnie zrobi. Przeciwnie. Brałem się z życiem za bary. I tylko o jedną sprawę 

nie potrafiłem walczyć. O tę największą. O miłość kobiety, która była dla mnie jedyna na świecie". Marika pro-

wadzi prywatny gabinet psychologiczny. Próbuje stanąć na nogi po śmierci męża. Choć rozwiązuje problemy 

swoich pacjentów, nie potrafi pomóc samej sobie. Wspiera ją wieloletni przyjaciel, Eryk, wierny i lojalny, lecz 

zarazem borykający się z poczuciem winy. Historia Szymona, pacjenta cierpiącego na lęk przed zaśnięciem, po-

może Marice uwierzyć, że zły los to tylko wymówka dla tych, którzy boją się ująć ster we własne ręce. W nowej 

powieści Agnieszki Olejnik, niczym w wielobarwnym gobelinie, snują się i plączą nitki ludzkich losów, tworząc 

historię wzlotów i upadków, miłości i zdrad, uśmiechów i łez - po prostu życia.  

 

 

 41. Kancelaria / Gabriela Gargaś.- Warszawa : Lekkie Wydawnictwo - Grupa Radiowa 

Time, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adwokaci , Kobieta , Miłość , Prokuratorzy , Przyjaźń , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Wydaje się, że nie ma nudniejszego miejsca niż biuro prawników, w którym wszyscy zatopieni w dokumentach 

studiują sztywne prawnicze formuły. Nic bardziej mylnego. W tej kancelarii adwokackiej namiętności biorą górę 

nad rozumem, nic nie dzieje się zgodnie z planem, a główna bohaterka często zaskakuje nie tylko świat, ale i samą 

siebie. Jeżeli doda się do tego temperamentnych klientów i ich niecodzienne sprawy, wyjdzie z tego przepis na 

historię, od której nie sposób się oderwać. Zwłaszcza, jeśli napisała ją Gabriela Gargaś.  

 

 

 42. Katan / Agnieszka Lingas-Łoniewska.- Mnichowice : Wydawnictwo JakBook, 

opyright 2022. 

(Gangsta paradise / Agnieszka Lingas-Łoniewska ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kluby go go , Opiekunki i opiekunowie dziecięcy , 

Przestępczość zorganizowana , Polska , Powieść erotyczna , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

Jędrzej Katański pracuje dla bossa Reno. Jest ochroniarzem jego dziewczyny, Marii, i syna Antoniego oraz współ-

właścicielem modnego klubu Prozac. Od momentu, kiedy poznał przyjaciółkę Marii - Alinę Lato, nie może 

uwolnić się od myśli o pięknej wygadanej blondynce, która pracuje w Prozacu. Sam ma problem z komunikacją. 

Wskutek tragicznych wydarzeń sprzed dwudziestu lat milczy i porozumiewa się tylko półsłówkami. Jednakże 

bezkompromisowa Alina nie zamierza odpuścić, gdyż zakochała się w milczącym blondynie o zielonych oczach. 

Zresztą Alina ma także inne powody, aby zbliżyć się do groźnego gangstera. Drugi tom gangsterskiego romansu to 

historia Katana i Aliny, których próbował zniszczyć nie tylko okrutny los. To również piękna opowieść o sile 

miłości, odkupieniu, namiętności i nadziei na lepsze jutro.  
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43. Kemping Chałupy 9 / Katarzyna Janus, Renata Kosin, Marta Matyszczak, Dorota 

Milli, Alek Rogoziński, Marek Stelar, Joanna Tekieli.- Wydanie 1. w tym formacie.- 

Poznań : Wydawnictwo Filia, 2022. 

(Wielkie Litery.pl) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kempingi , Relacje międzyludzkie , Chałupy (woj. pomorskie, 

pow. pucki, gm. Władysławowo) , Antologia , Opowiadania i nowele 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-09 

 

CHAŁUPY WELCOME TO! Zaczynają się wakacje, pierwsi szczęściarze ruszają na zasłużone urlopy. Czy mogą 

liczyć na piękną pogodę, miłe towarzystwo i odrobinę zasłużonego spokoju? A co, jeśli pan z niebieskiej przy-

czepy okaże się fanem grillowania całą dobę, w łazienkach zabraknie bieżącej wody, a sąsiadka trochę zbyt nacha-

lnie epatuje seksapilem w postaci zbyt skąpego stroju w czerwone kropeczki? Nie można pozwolić, by upragnione 

dwa tygodnie zmieniły się w koszmar. Trzeba ratować te wakacje za wszelką cenę. URLOP W PRZYCZEPIE 

KEMPINGOWEJ – CO MOŻE PÓJŚĆ NIE TAK?  

 

 

 44. Kobieta z lawiny / Enrico Camanni ; przełożył z włoskiego Tomasz Kwiecień.- 

Białystok : Wydawnictwo Kobiece Łukasz Kierus, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amnezja , Lawina , Pamięć autobiograficzna , Ratownicy 

górscy , Tajemnica , Wypadki w górach , Masyw Mont Blanc , Włochy , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-wł. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Gdy twoja przeszłość bezpowrotnie ginie pod śniegiem… Jest czerwiec, kiedy w masywie Mont Blanc schodzi 

lawina. Zespół ratowników górskich pod kierownictwem Nanniego Settembriniego rusza do akcji. Udaje im się 

odnaleźć tylko jedną osobę. Jednak z trudem odratowana kobieta niczego nie pamięta. Nie wie, kim jest, co robiła, 

nie pamięta wypadku. Zaskakujące jest również to, że była obwiązana długą liną, której drugi koniec pozostał 

luźny. Kto idzie w wysokie góry bez asysty? A jeśli idzie sam, to po co wlecze za sobą kilkadziesiąt metrów 

luźnej liny? Nanni Settembrini rozpoczyna własne śledztwo. Za wszelką cenę próbuje ustalić tożsamość kobiety 

oraz dowiedzieć się, jakie sekrety skrywa lodowiec.  

 

 

 45. Kolory życia : [opowieści niosące nadzieję] / Natasza Socha, Katarzyna Enerlich, 

Liliana Fabisińska, Agnieszka Lingas-Łoniewska, Magda Knedler, Agnieszka 

Krawczyk, Magda Stachula, Małgorzata Warda.- Warszawa : Wydawnictwo 

Zwierciadło, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antologia , Opowiadania i nowele obyczajowe 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Bohaterowie opowiadań mierzą się z różnymi problemami – śmiercią, strachem przed starością, konfliktem z ro-

dzeństwem, chorobą,  toksyczną  relacją  z  matką,  wypadkiem,  po  którym  wszystko  się  zmienia,  wypaleniem, 
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nieszczęśliwą miłością. Wydaje im się, że już nigdy nie będzie dobrze, że utknęli w jakimś magicznym punkcie,           

z którego nie można pójść dalej. Czy uda im się ruszyć do przodu? Czy życie nabierze jaśniejszych barw?   

 

 

 46. Komodo / David Vann ; z angielskiego przełożyła Dobromiła Jankowska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Pauza, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Konflikt rodzinny , Małżeństwo , Matki i córki , 

Relacje międzyludzkie , Rodzeństwo , Rodzina , Wybory życiowe , Komodo 

(Indonezja) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-09 

 

Na zaproszenie starszego brata, Roya, Tracy wyjeżdża z Kalifornii i wraz z matką dołącza do niego w Indonezji, 

na jednej z wysp Parku Narodowego Komodo. Dla bohaterki, ignorowanej przez męża i zmęczonej wychowy-

waniem pięcioletnich bliźniaków, ta egzotyczna wycieczka ma być długo wyczekiwanym urlopem w raju: 

nurkowanie, oglądanie podwodnego świata mant i rekinów, relaks. To również okazja do odnowienia kontaktu             

z Royem prowadzącym chaotyczne życie po rozwodzie i oddalającym się od krewnych. Jednak niedługo po 

przyjeździe na wyspę napięcie między członkami rodziny zaczyna narastać - wracają zadawnione pretensje i urazy 

z dzieciństwa. Tracy powoli traci grunt pod nogami przytłoczona falą wspomnień, żalu i goryczy. Rozpoczyna się 

walka i z każdym kolejnym zanurzeniem w głębinie przybiera na sile, aż w końcu sięga punktu, z którego nie ma 

już odwrotu. W kolejnej publikowanej w Polsce książce David Vann, autor Legendy o samobójstwie, Halibuta na 

Księżycu i Brudu, potwierdza ogromny talent do zaglądania w głąb ludzkiego umysłu, budując przejmujący 

portret głównej bohaterki. Przenikliwa i zaskakująco trafna analiza kobiecej duszy, targających nią emocji, skut-

ków zmagania się z codziennymi trudnościami i relacji mąż-żona oraz dziecko-matka sprawiają, że czytelnik 

niepostrzeżenie zatapia się w tej powieści.   

 

 

 47. Krąg polarny / Liza Marklund ; przełożyła Elżbieta Frątczak-Nowotny.- 

Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, copyright 2022. 

(Czarna Seria : kryminał) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dyskusyjne Kluby Książki , Nastolatki , Osoby zaginione , 

Policjanci , Społeczności lokalne , Tajemnica , Norrbottens Iän (Szwecja) , Szwecja , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2022-09 

 

Grupa nastolatek na początku lat 80. XX wieku zakłada dyskusyjny klub książki Krąg polarny.  Lolita. Korzenie. 

Ptaki ciernistych krzewów. Zabójca policjanta. Przygody Tomka Sawyera - to eklektyczna mieszanka tytułów, 

które odzwierciedlają pięć różnych osobowości na granicy dorosłości, kobiecości i śmiertelności. Nieoczekiwanie 

jedna z dziewczyn znika. Po czterdziestu latach jej bezgłowe ciało zostaje odnalezione zamurowane w fundamen-

cie mostu. Szefem policji i prowadzącym śledztwo jest Wiking Stormberg - mężczyzna, w którym przed laty kilka 

z dziewcząt było zakochanych. Mężczyzna zostaje wciągnięty w dramatyczną sytuację, która ukształtowana życie 

kobiet.   
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48. Król / Dagmara Andryka.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 

2022. 

(Anna Maria Kier / Dagmara Andryka ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Matki i synowie , Ojcowie i córki , Prywatni 

detektywi , Przemysł farmaceutyczny , Warszawa (woj. mazowieckie) , Kryminał , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

Anna Maria Kier, była warszawska policjantka, uczciwa i szanowana wojowniczka skrywająca niebezpieczną 

historię rodzinną, i Wanda Lechicka, specjalistka od cyberprzestępczości, nieradząca sobie w życiu offline - ten 

silny kobiecy duet zakłada agencję detektywistyczną, która podejmuje się najtrudniejszych wyzwań. Pierwsze 

zlecenie agencji: prezes firmy farmaceutycznej podejrzewa, że ktoś z jego pracowników jest kretem, który przeka-

zuje dane do konkurencji. Fikcyjne zatrudnienie Anny ma jej umożliwić wniknięcie w środowisko korporacji.              

W trakcie śledztwa sprawa kreta schodzi jednak na dalszy plan, bo na wierzch wychodzą brutalne fakty i odsłania 

się prawda o nietypowym zabójstwie.   

 

 

 49. Królewska krew / Jennifer Blake ; z angielskiego przełożył Franciszek Skomski.- 

Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, 1999. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Książęta i księżne , Uprowadzenie , Powieść obyczajowa , 

Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-09 

 

 

 

Jego pocałunki miały smak brandy, cygar, wiatru i czegoś, co Angeline dopiero odkrywała. Jego usta pieściły jej 

policzki, kark, szyję. Jego ręce sunęły delikatnie wzdluż jej ciała, budząc nieznane dreszcze. Angeline była piękna 

i niewinna. Rolfe, książę małego państwa Ruthenia, porwał ją, przekonany, że była zamieszana w morderstwo 

jego brata. Porwanie, ucieczka, znów porwanie, ustawiczne niebezpieczeństwo i... wielka miłość. Czy się spełni?  

 

 

 50. Królowa głodu / Wojciech Chmielarz.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Głód , Las , Rzeczywistość postapokaliptyczna , Stworzenia 

fantastyczne , Tajemnica , Fantasy , Horror , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Dwadzieścia lat po tym, jak Księstwo Kuźni Zachodu upadło pod naporem sił Korporacji, zdradzone i opuszczone 

w decydującej chwili przez sojuszników, jego dawne tereny wciąż pozostają ponurym pasem ziemi niczyjej. Ludzi 

pamiętających czasy wojny pozostało niewielu – ci, którzy jakimś cudem przetrwali rzeź, padali ofiarą grasu-

jących w lasach ogromnych  żlebodźwiedzi,  rozprzestrzeniającej  się  nieuleczalnej  zarazy,  ale  też  zwyczajnego 
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głodu. W końcu przesiąknięte krwią poległych ruiny państwa stały się domem głównie dla przybywających                   

z daleka poszukiwaczy patroszących okolicę kawałek po kawałku w pogoni za żywmetalem, rzadkim i cennym 

kruszcem o wyjątkowych właściwościach, którego nawet wątła obietnica wystarcza, by przyprawić o pozba-

wiający zdrowego rozsądku obłęd wszystkich podążających za wizją szybkiego wzbogacenia. Do takiego miejsca 

przybywa młody Holender Bram Huygens. Bez towarzyszy, bez karawany, bez bagaży i bez jakiegokolwiek 

sprzętu do wydobywania. Nie chce mówić o tym, kto i po co przysłał go do osady żyjącej z poszukiwaczy cennego 

kruszcu, ale nikogo to nie dziwi – tutejsi nie są zbyt otwarci. Miniona wojna, która nie wzięła się znikąd, jest 

pokłosiem chaosu zrodzonego po apokalipsie. Bramowi powierzono misję, od której zależy przyszłość dawnego 

księstwa i jego mieszkańców. Wkrótce Bram przekona się, że w Kaźni każdy ma swoje sekrety, a niektóre z nich 

są śmiertelnie groźne. Zwłaszcza jeśli za przeciwnika ma się lokalnego szeryfa… Tymczasem w głębi lasów budzi 

się nowa siła – potężna, obłąkana, żądna ludzkiego mięsa i zemsty.  

 

 

 51. Krwawe morze / Maria Paszyńska.- Poznań : Książnica - Publicat, copyright 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sulejman Wspaniały (sułtan turecki ; 1495-1566) , Bitwa 

pod Lepanto (1571) , Władcy , Władza , Imperium Osmańskie , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Parne lato 1571 roku. Oblężenie weneckiej twierdzy Famagusta przez wojska osmańskie trwa już prawie rok. Za 

murami szerzy się głód i epidemia, ludzie są na skraju szaleństwa. Dowódca twierdzy Marco Antonio Bragadin 

wydaje rozkaz kapitulacji. Tymczasem w Stambule wrze. Coraz trudniej ukryć nieudolność sułtana i jego świty. 

Mehmed Pasza Sokollu po raz pierwszy staje do walki z wrogiem, którego nie zna i nie rozumie. Rozpoczyna się 

nierówna rozgrywka a stawką jest ocalenie Imperium Osmańskiego. W pałacowym haremie piętnastoletnia Birgül 

zostaje wplątana w wielką politykę. Wkrótce zmuszona będzie wybierać pomiędzy miłością i lojalnością wobec 

żony sułtana a duchami przeszłości, które domagają się dopełnienia zemsty. Intrygi doprowadzą do jednej z naj-

większych i najkrwawszych bitew morskich. To właśnie bitwa pod Lepanto rozstrzygnie o losach świata.  

 

 

 52. Krwawnica / Mieczysław Gorzka.- Warszawa : Agencja Wydawniczo-

Reklamowa Skarpa Warszawska, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kłamstwo , Śledztwo i dochodzenie , Tajemnica , Zabójstwo , 

Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-09 

 

 

Uciekając od trudnej przeszłości, były policjant Rafał Dzikowski wraz z żoną Weroniką przeprowadza się do 

świeżo wyremontowanego domu nad jeziorem Chobienickim we wsi Bagniska. Mieszkańcy wsi nie wydają się 

być przychylnie nastawieni do nowych przybyszów, a na ścianie domu ktoś pisze sprayem słowo Krwawnica. 

Wkrótce na podwórzu wykopane zostają zwłoki dwóch kobiet. Gdy w Bagniskach dochodzi do kolejnych niepo-

kojących zdarzeń, które uderzają bezpośrednio w małżeństwo, Rafał postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Jakie 

tajemnice skrywają mieszkańcy wioski? Kim były kobiety, których zwłoki zakopano na podwórzu? Czy klucz do 

rozwiązania zagadki leży w przeszłości Rafała i Weroniki?   
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 53. Krzesło czarownic / Sebastian Maciak.- Warszawa : Wydawnictwo Dlaczemu - 

Da Management, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pokaz mody , Seryjni zabójcy , Szpitale kliniczne , Portsmouth 

(Wielka Brytania, hrabstwo Hampshire ; okolice) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

 

 

Intrygujący, szybki jak rollercoaster thriller, mroczny klimat zbrodni i trudna miłość w tle. Po angielskim mieście 

Portsmouth i okolicach krąży seryjny morderca. Policja jest bezsilna, bo w kręgu podejrzanych pojawiają się coraz 

to nowe osoby. Tropy prowadzą do kliniki chirurgii plastycznej w Southampton, na londyński pokaz mody, do 

odludnej części Meksyku oraz w odległy zakątek Rosji. Ale co z motywem? Czy śledczym uda się rozwikłać sko-

mplikowaną zagadkę serii tajemniczych zabójstw? I jaki wpływ ma na to miłość naznaczona cierpieniem? Fil-

mowy rozmach i porywająca historia, która trzyma w napięciu do ostatniej strony.  

 

 

 54. Którędy do raju / Anna H. Niemczynow.- Warszawa : Wydawnictwo Luna - 

Wydawnictwo Marginesy, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Kobieta , Małżeństwo , Podróże , Tajemnica , 

Wybory życiowe , Bled (Słowenia) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-09 

 

 

Elżbieta marzy o podróżach. Choć odnosi sukcesy jako felietonistka, ma dość codzienności kręcącej się wokół 

domu i dzieci. Wyczekana wyprawa, na którą zaprosił ją mąż, zaczyna się w urokliwym słoweńskim mieście Bled. 

Nic nie zapowiada tragedii. Elżbieta jeszcze nie wie, że lada moment zacznie się dla niej walka z czasem, barierą 

językową i procedurami... A na jaw wyjdą kolejne tajemnice, o których dotąd nie miała pojęcia. W tej historii 

intymne emocje wrażliwej bohaterki zostają wystawione przez los do walki z brutalną rzeczywistością. Anna H. 

Niemczynow, w nieco kryminalnej odsłonie, po raz kolejny udowadnia, że siła i determinacja jest kobietą. 

Którędy do raju to opowieść o nadzwyczajnej osobie wrzuconej w wir wydarzeń, o których wielu pomyśli: „Prze-

cież to niemożliwe”.  

 

 

 55. Labirynt / Piotr Borlik.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Labirynt , Osoby zaginione , Tajemnica , Trauma , 

Gdańsk (woj. pomorskie) , Gdynia (woj. pomorskie) , Sopot (woj. pomorskie) , 

Powieść , Sensacja , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 
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Gdy Tomasz Jasiński znajduje odręczny rysunek labiryntu wsunięty za wycieraczkę samochodu, przeczuwa naj-

gorsze. Nie może odmówić zaproszenia do rozwiązania pozornie niewinnej zagadki. Przemierzając plątaninę 

korytarzy odzwierciedlającą topografię Trójmiasta, wraca pamięcią do wydarzeń sprzed lat, gdy rodzinna wycie-

czka zamieniła się w walkę o życie. Tragedia z przeszłości może stanowić rozwiązanie tajemnicy, ale Jasiński 

musi znaleźć w sobie odwagę, by ponownie wkroczyć do labiryntu. Borlik pokazuje Trójmiasto, jakiego nie 

znacie. Zapomniane miejsca niegdyś tętniące życiem, podupadłe atrakcje turystyczne, czarne plamy na mapie mia-

sta - rejony, w które lepiej nie zapuszczać się po zmroku.  

 

 

 56. Las zaginionych / Agnieszka Pietrzyk.- Poznań : Czwarta Strona - Wydawnictwo 

Poznańskie, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby zaginione , Sekrety rodzinne , Elbląg (woj. warmińsko-

mazurskie) , Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej (obszar) , Kryminał , 

Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

Trzy nastolatki wybierają się konno do Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Z przejażdżki wracają tyl-

ko dwie z nich. Roztrzęsione siostry Małeckie nie mają pojęcia, dokąd pojechała ich przyjaciółka. Mijają kolejne 

dni, ale dziewczyna nie daje znaku życia. Znalazł się tylko koń, który wystraszony sam przygalopował do stadni-

ny. Jakiś czas później, w tej samej okolicy, znika kolejna amazonka, Karolina Iwaszyn. Kobieta wraz z mężem                 

i dwójką nastoletnich dzieci przyjechała do Kadyn na zaproszenie przyjaciół, rodziny Małeckich. Śledczy szukają 

w okolicznych lasach śladów zaginionych, jednocześnie bacznie przyglądając się ludziom z otoczenia Karoliny. 

Ktoś z nich wie więcej, niż skłonny jest przyznać. Najnowszy thriller Agnieszki Pietrzyk to opowieść o tym, jak 

wysoka może być cena za przymykanie oczu na zło. To opowieść o gromadzonym przez lata żalu, który zmienia 

się w palące pragnienie zemsty. I milczeniu, które potrafi zranić głębiej niż słowa.  

 

 

 57. Latające anioły / Danielle Steel ; przełożyła Magdalena Rabsztyn-Anioł.- 

Warszawa : Wydawnictwo Luna - Wydawnictwo Marginesy, 2022. 

 

 

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

, Pielęgniarki i pielęgniarze , Przyjaźń , Ratownictwo wojskowe , Europa , Stany 

Zjednoczone (USA) , Powieść obyczajowa , Powieść wojenna 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2022-09 

 

Jest rok 1941, Japonia właśnie uderzyła na amerykańską bazę marynarki wojennej na Hawajach, Pearl Harbor. 

Dwie przyjaciółki, Audrey i Lizzie, głęboko odczuły atak Japończyków, ponieważ zginął w nim ktoś im bliski, 

kogo gorąco kochały. Młode kobiety po przejściu żałoby postanowiły zaangażować się w działania wojenne. Jako 

wyszkolone pielęgniarki zgłaszają się do wojskowych oddziałów lotniczej ewakuacji rannych i zostają wysłane do 

Anglii, gdzie dołączają do zespołu, który wykonuje niebezpieczne misje, sprowadzając żołnierzy z frontu. Audrey 

i Lizzie z ogromnym poświęceniem ratują rannych, pracując u boku niezwykłych koleżanek - Alex, która pragnie 

zmienić świat na lepsze; Louise, dorastającej na Południu, zmagającej się z uprzedzeniami rasowymi; Pru, bezinte-

resownej liderki o złotym sercu; oraz Emmy, którą bezkompromisowość i siła charakteru popychają do ryzy-

kowania wszystkim  dla   dobra  pacjentów.  Nie   licząc  na   żadne   awanse,  skromnie   wynagradzane,  Latające  
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Anioły dają z siebie wszystko w walce o wolność. Podczas brawurowych lotów ewakuacyjnych służą równie 

dzielnie i niestrudzenie, jak ludzie, których ratują na froncie, i są na zawsze związane wzajemną lojalnością.  

 

 

 58. Latarnicy / Emma Stonex ; przełożyła Agata Ostrowska.- Warszawa : Echa - 

Wydawnictwo Czarna Owca, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Latarnia morska , Latarnicy , Osoby zaginione , Samotność , 

Tajemnica , Kornwalia (Wielka Brytania ; hrabstwo) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-09 

 

 

 

Kornwalia, rok 1972. Trzech mężczyzn znika z latarni morskiej odległej o mile od brzegu. Drzwi wejściowe są 

zamknięte od wewnątrz, a zegary zatrzymały się o godzinie 8:45. Dziennik jednego z nich opisuje potężną burzę, 

ale przez cały tydzień na niebie nie pojawiła się ani jedna chmura. Co tak naprawdę się tam wydarzyło? Dwadzie-

ścia lat później wdowy po zaginionych wciąż nie mogą pogodzić się ze stratą. Helen, Jenny i Michelle oddaliły się 

od siebie. Ale wszystko zmienia się, kiedy kontaktuje się z nimi młody dziennikarz, który próbuje rozwikłać 

zagadkę. Prawda może wyjść na jaw dopiero w konfrontacji z najgłębiej skrywanymi lękami…  

 

 

 59. Latawce / Agnieszka Lis.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa 

Poznańskiego, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konflikt pokoleń , Matki i synowie , Rodzina niepełna , 

Toksyczne związki , Powieść obyczajowa , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Grzegorz ma kilka lat, gdy jego ojciec opuszcza rodzinę. Chłopiec został z matką, z którą z każdym rokiem coraz 

trudnej mu się porozumieć. Ojciec był mistrzem i autorytetem, matka jest łatwowierną, kochającą, uległą kobietą. 

Ona wybacza kolejne błędy, Grzegorz przekracza kolejne granice. Myliłby się jednak ten, kto by uznał, że to 

zwyczajna opowieść o konflikcie pokoleń, toksycznych relacjach i braku zrozumienia. Bo „Latawce” to próba 

nieustannego poszukiwania wolności, tęsknota za nią. Ale czy Grzegorz ją odnajdzie, czy też da się oszukać jej 

złudzeniu? W pewnej chwili chłopak dotkliwie się przekona, że jednak człowiek nie ma skrzydeł…  

 

 

 60. Lato / Ali Smith ; przełożył Jerzy Kozłowski.- Warszawa : Wydawnictwo 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lato , Rodzina , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-szkoc. 

Nowości:  2022-09 
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W teraźniejszości Sacha wie, że świat boryka się z problemami. Robert, jej brat, stwarza problemy. Ich rodzice 

mają problemy. Tymczasem świat pogrążył się w kryzysie, a prawdziwy kryzys jeszcze się nawet nie zaczął.                 

W przeszłości - cudowne lato. Inne rodzeństwo wie, że czasu jest coraz mniej. "Lato" to opowieść o ludziach              

w przededniu zmiany. Są rodziną, ale uważają się za obcych. Więc: gdzie się zaczyna rodzina? I co łączy ludzi, 

którzy myślą, że nie łączy ich nic?   

 

 

 61. Leśniczówka na Mazurach / Agnieszka Kulig.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Meteorolodzy , Nauczyciele akademiccy , Osoby po 

rozwodzie , Pisarze , Wsie , Mazury , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

 

 

Anna jest pisarką z Warszawy, która przyjechała na wieś, żeby w spokoju napisać kolejną książkę. Radek jest 

meteorologiem, wykładowcą uniwersyteckim, który mieszka w leśniczówce na Mazurach. Oboje mają za sobą 

nieudane związki, jednak, mimo początkowej wzajemnej niechęci, powoli zaczyna rodzić się między nimi uczu-

cie. Sobótkowe ognisko, wycieczka do Olsztyna i rajd rowerowy coraz bardziej zbliżają ich do siebie.   

 

 

 62. Listy pisane szeptem / Magdalena Witkiewicz.- Gdańsk : Flow Wydawnictwo, 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komunikacja interpersonalna , Problemy małżeńskie , Media 

społecznościowe , Relacje międzyludzkie , Miłość , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Listy pisane szeptem to opowieść o miłości. O miłości nieco zapomnianej, takiej, którą przez lata przykrył kurz 

niedopowiedzeń, smutki i milczenia. Aż trudno poznać, co pięknego kryje się pod nim...Karolina i Sławek są ze 

sobą tak długo, że już nie pamiętają tego dnia, w którym po raz pierwszy na siebie spojrzeli. Nie pamiętają rów-

nież uczucia, które ich wtedy łączyło. Zapomnieli nawet o tym, by ze sobą rozmawiać. Ich dzieci wyjechały na 

studia, a brak czasu dla siebie jest wyłącznie wymówką. Oboje pod byle pretekstem spędzają wieczory przed 

komputerem i zanurzają się w wirtualnym, pozornie lepszym świecie. To tam znajdują kogoś, kto ich zawsze wy-

słucha, kto ich zawsze zrozumie i wesprze dobrym słowem.Piszą listy. W sekrecie. Listy pisane szeptem. Magda-

lena Witkiewicz, którą pokochaliście, przedstawia słodko-gorzką opowieść o tym, że czasem nie wystarczy posłu-

chać, ale trzeba też powiedzieć, bo nikt nie umie czytać w myślach. I nie tylko słowa, ale też uczucia są ulotne jak 

dmuchawiec – wystarczy powiew, by je bezpowrotnie stracić… Ta historia z pewnością będzie miała dobre 

zakończenie. Pytanie tylko, czy będzie ono dobre dla Karoliny czy dla Sławka, a może dla zupełnie kogoś innego?  
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 63. Ławrusznik / Paulina Jurga.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gruzini , Płatni zabójcy , Przestępczość zorganizowana , 

Sieroty , Litwa , Rosja , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

 

 

W domu, w którym dorastał Igor, nie było miejsca na miłość. Od najmłodszych lat był przyzwyczajany do 

przemocy i uczony brutalnych zasad. Dlatego nikogo nie zdziwiło, że wstąpił do gruzińskiej mafii. Jako kanonieri 

qurdi musiał podporządkować się całkowicie zwierzchnikom. Nie miał prawa do własnych decyzji ani do 

własnego życia. Tym bardziej nie miał prawa się zakochać… Jednak gdy poznał bezbronną i tajemniczą Sofię, 

jego zimne serce zadrżało. Zaczął odkrywać w sobie emocje, o które nigdy by się nie podejrzewał. Pragnął Sofii             

i poddał się gwałtownemu uczuciu. Zapomniał przez to o najważniejszej zasadzie worów - posłuszeństwie. Jaką 

cenę przyjdzie mu za to zapłacić?  

 

 

 64. Małe zbrodnie / Magdalena Majcher.- Warszawa : Wydawnictwo WAB - Grupa 

Wydawnicza Foksal, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieciobójstwo , Kobieta , Mieszkańcy wsi , Przemoc w 

rodzinie , Wrotnów (woj. mazowieckie, pow. węgrowski, gm. Miedzna) , Kryminał , 

Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

W 2000 roku w niewielkiej wsi na Mazowszu zostały znalezione zwłoki noworodków. Sprawa spotkała się                  

z ogromnym zainteresowaniem mediów. Do Wrotnowa przyjechali dziennikarze z lokalnych i krajowych stacji 

telewizyjnych. O makabrycznym znalezisku pisały również raczkujące dopiero w Polsce portale internetowe. Szy-

bko zatrzymano matkę dzieci, sprawa ucichła, a akta pokrył kurz. Magdalena Majcher sięgnęła do akt sądowych, 

aby odtworzyć historię kobiety, którą media i społeczeństwo okrzyknęły dzieciobójczynią. To powieść o codzien-

nym dramacie, który doprowadził do tragedii. Dramacie, któremu można było zapobiec, gdyby inni nie odwracali 

wzroku i nie zatykali uszu. Małe zbrodnie to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami powieść, która jest jak 

życie - nigdy nie czarno-białe.  

 

 

 65. Maria Skłodowska-Curie i potęga marzeń / Leonard Susanna ; przekład 

Agnieszka Gadzała.- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy 

Znak, 2022. 

 

 

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

Radiologia , Francja , Polska , Powieść biograficzna 

Sygnatura:  WG-niem.  

Nowości:  2022-09 
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Czy ja naprawdę jestem opętana fizyką i chemią? - pytała samą siebie. Po posiłku przesunęła naczynia na brzeg 

stołu i otworzyła książkę do matematyki. Czy Jeanne nie wyraziła się właśnie tak albo bardzo podobnie? Rozło-

żyła przed sobą notatki z dwóch ostatnich wykładów i wygładziła papier. Może i ma rację, ale mnie się to opętanie 

podoba, myślała. Mała Mania Skłodowska dorasta w kochającej rodzinie. Od początku jej największą pasją jest 

nauka, na której potrafi skupić się tak bardzo, że niemal traci kontakt z otoczeniem. Chce wiedzieć, czym są 

suchoty, które zabiły jej matkę, jak wygląda prąd i czy powietrze składa się z cząsteczek. Kiedy dorasta w Króle-

stwie Polskim, jedynie nieliczni apelują o wyższą edukację dla kobiet. Ojciec planuje wysłać zdolne córki na 

studia za granicę, jednak bankrutuje. Przyszłość jednej z najgenialniejszych kobiet w historii świata staje pod 

znakiem zapytania, a kolejne przeciwności tylko się piętrzą. Maria nie wie, że za kilka lat znajdzie się na 

Sorbonie, jako jedna z dwustu kobiet wśród dziewięciu tysięcy mężczyzn. Początkowo planuje dokończyć licen-

cjat i wrócić do Polski, lecz ambicja poprowadzi ją inną ścieżką. Jej życie naukowe jest powszechnie znane - a ja-

ka była prywatnie, jako żona, kochanka, matka i siostra? Jak wyglądała jej droga do pierwszej w historii kobiecej 

profesury na Sorbonie? I czy wiedziała, że za miłość do nauki będzie musiała w końcu zapłacić najwyższą cenę?   

 

 

 66. Marzenia na rozdrożu / Joanna Tekieli.- Wydanie 1. w tym formacie.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2022. 

(Wielkie Litery.pl) 

 

 

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

Okupacja niemiecka Polski (1939-1945) , Relacje międzyludzkie , Studenci , Wybory 

życiowe , Zakochanie , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-09 

 

Na wojnie trzeba żyć szybko i cieszyć się, kiedy trafia się szansa na choć odrobinę szczęścia, bo nie wiadomo, kie-

dy znów się nadarzy taka okazja. Helena to młoda dziewczyna, studentka farmacji, obdarzona bujną wyobraźnią. 

Wychowana na wierszach i poematach polskich romantyków sądzi, że wojna to czas bohaterstwa i wielkich czy-

nów. Wybuch drugiej wojny światowej weryfikuje te wyobrażenia, spodziewana pomoc nie nadciąga, a idealizm 

dziewczyny zderza się z okrutną rzeczywistością. I nawet miłość, którą spotyka na swojej drodze, nie jest taka, jak 

z jej marzeń, bo naznaczona wojną. Wojna wszystkim podcina skrzydła. Nawet najbardziej kolorowym ptakom.  

 

 

 67. Marzenie panny Benson / Rachel Joyce ; przekład Dominika Chylińska.- Kraków 

: Wydawnictwo Znak - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chrząszcze , Ekspedycja naukowa , Kobieta , Marzenia , 

Przyjaźń , Nowa Kaledonia (Francja ; terytorium zamorskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2022-09 

 

 

Mając lat dziesięć, Margery Benson się zakochała. Mając lat czterdzieści sześć, uświadamia sobie, że to ostatni 

moment, by odnaleźć tę miłość i zacząć wszystko od nowa. Rzuca pracę nauczycielki i postanawia podążyć za 

marzeniem z dzieciństwa - odnaleźć złotego chrząszcza, który przed laty oczarował ją na ilustracji w książce                   

o niesamowitych stworzeniach. Na jej ogłoszenie o poszukiwaniu asystenta na ekspedycję do Nowej Kaledonii 

zgłasza się niejaka Enid Pretty. Ubrana w jasnoróżowy kostium blondynka nie wygląda na osobę, która ma 

jakiekolwiek pojęcie o takich wyprawach. Margery nie znosi jej od pierwszego wejrzenia, ale nie ma wyboru. Jeśli 

chce wyruszyć w podróż, jest skazana na Enid… Rachel Joyce w olśniewający sposób opowiada o tym, co  można  
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odnaleźć, jeśli naprawdę się tego pragnie, a także o tym, co to znaczy być kobietą. Przede wszystkim jednak 

"Marzenie panny Benson" to niezwykła historia o sile kobiecej przyjaźni, dzięki której można osiągnąć nawet to, 

co wydaje się niemożliwe, i przeżyć przygodę, która zmieni życie.  

 

 

 68. Miasto okien / Robert Pobi ; z angielskiego przełożył Bohdan Maliborski.- 

Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  FBI , Agenci FBI , Prywatni detektywi , Strzelcy wyborowi , 

Śnieg , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-kanad. 

Nowości:  2022-09 

 

 

 

Śnieżyca stulecia spowija półmrokiem Nowy Jork. Lucas Page, błyskotliwy były oficer śledczy staje w szranki            

z niewidocznym mordercą. Zginął jego dawny partner, więc wspiera FBI w działaniach. Tymczasem snajper 

zdejmuje ofiary, wykazując się wręcz wybitnymi umiejętnościami. A kolejne cele należą do rodziny Page’a. Aby 

zidentyfikować i namierzyć bezwzględnego, niepowstrzymanego zabójcę, Page musi odkryć związki łączące                 

w przeszłości ofiary, zanim on sam straci wszystko, co jest dla niego drogie.   

 

 

 69. Miłość matki / Santa Montefiore ; z angielskiego przełożyła Małgorzata Szubert.- 

Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Śmierć bliskiej osoby , Trudne sytuacje życiowe , 

Żałoba , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-09 

 

 

 

Obraz bólu, bezwarunkowej miłości i walki o samą siebie. Celeste wciąż opłakuje tragiczną śmierć swojego synka 

Jacka, gdy dowiaduje się, że na kilka dni przyjedzie w odwiedziny siostrzeniec męża. Czuje, że nie zniesie obec-

ności innego dziecka, lecz nie ma wyboru. Kiedy Bruno przybywa, Celeste robi wszystko, aby czuł się mile 

widziany i kochany, mimo że jej serce krwawi. Chłopiec czasem tak bardzo przypomina jej Jacka… że Celeste 

zaczyna marzyć, by połączyło ich coś więcej niż przelotne uprzejmości.   

 

 

 70. Mocni ludzie / Antoni Ferdynand Ossendowski.- Wydanie 1. w tej edycji.- 

Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mieszkańcy wsi , Polacy za granicą , Prześladowania 

polityczne , Samojedzi , Sybiracy , Sztuka przetrwania , Tajga , Trudne sytuacje 

życiowe , Zesłania , Życie codzienne , Syberia (Rosja) , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 
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Ujmująca powieść wielkiego pisarza i podróżnika! Rosyjski zaborca bezlitośnie traktował wszystkie przejawy 

polskich buntów i woli niepodległości. Metodą walki z przeciwnikami cara była zsyłka na Syberię. Była to kara 

dotkliwa, bowiem tęsknota za krajem i najbliższymi rozrywała serce. Jednak czy życie Polaków na wygnaniu 

oznaczało jedynie udrękę i pewną śmierć? Porucznik Władysław Lis za udział w wojnie polsko-rosyjskiej w 1831 

roku został wraz z żoną wywieziony na Syberię. Tam, w małej wiosce wśród prostych i uczciwych ludzi, znajduje 

swoje miejsce na ziemi. Uczy się od nich przetrwania pośród nieujarzmionej przyrody, dostrzegania jej rytmu                

i przemian. Surowa Syberia staje się jego domem, a dzika tajga żywicielką. Z czasem Polak swoimi czynami, 

uporem i pracowitością zyskuje przychylność rdzennej ludności syberyjskiej. Wzajemna sympatia przeradza się            

w wielką przyjaźń. Łączy ich wspólne pragnienie – wyzwolenie spod jarzma moskiewskiego.  

 

 

71. Mora / Piotr Bojarski.- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zbigniew Kaczmarek (postać fikcyjna) , Osoby zaginione , 

Policjanci , Zabójstwo seryjne , Poznań (woj. wielkopolskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Poznań, rok 1934. W tajemniczych okolicznościach ginie dawny towarzysz broni Zbigniewa Kaczmarka. Komi-

sarz nie wie, że to dopiero początek serii brutalnych zbrodni. W mieście grasuje bezwzględny morderca, który 

wyzywa Kaczmarka na niebezpieczny pojedynek. Stawka będzie bardzo wysoka – celem padają osoby z dawnego 

otoczenia komisarza. Czy coś zagrozi także jemu? Śledztwo przeradza się w wyścig z czasem, w którym Kaczma-

rkowi sekunduje aspirantka z Warszawy. Co oznaczają tajemnicze broszki, które morderca podrzuca swoim ofia-

rom? Czy to możliwe, że za zabójstwami stoi kobieta? Policjantka Barbara Przysługa zmierzy się z najważniejszą 

zagadką w swojej dotychczasowej karierze. Czy podoła? Czy razem z komisarzem Kaczmarkiem znajdzie morde-

rcę, zanim ten zdąży zrealizować swój plan?   

 

 

 72. Morderstwa w Suffolk / Anthony Horowitz ; przełożyła Maria Smulewska.- 

Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Emeryci i renciści , Hotele , Osoby zaginione , Pisarze , Kreta 

(Grecja ; wyspa) , Suffolk (Wielka Brytania ; hrabstwo) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Emerytowana redaktorka Susan Ryeland prowadzi ze swoim partnerem mały hotel na greckiej wyspie. Powinno to 

być życie, którego zawsze chciała… ale czy na pewno? Zmęczona obowiązkami i ciągłą walką, by wszystko 

działało, Susan zaczyna tęsknić za Londynem. Wtedy pojawia się u niej para Anglików z dziwną prośbą. Opowia-

dają jej historię o morderstwie, do którego doszło w dniu ślubu ich córki Cecily, w tym samym hotelu, w którym 

miało się odbyć przyjęcie weselne. A kiedy dodają, że Cecily zniknęła kilka godzin po przeczytaniu kryminału, 

który Susan opracowywała kilka lat wcześniej, była redaktorka wie już, że musi wrócić do Londynu, żeby pomóc 

ją odnaleźć. Wygląda na to, że odpowiedzi na pytania, kto zabił i dlaczego zaginęła Cecily, kryją się na kartach tej 

powieści. Susan nie wie jednak, że już wkrótce jej własne życie znajdzie się w niebezpieczeństwie…  
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 73. Mów mi Win / Harlan Coben ; z angielskiego przełożyła Magdalena Słysz.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mężczyzna , Zabójstwo , Śledztwo i dochodzenie , Agenci FBI 

, Kradzież , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Przed ponad dwudziestoma laty dziedziczka fortuny Lockwoodów, Patricia, została uprowadzona podczas napadu 

na rodzinną posiadłość. Przez wiele miesięcy przetrzymywano ją w chacie na pustkowiu. Patricii udało się uciec, 

ale jej oprawców nie schwytano, nie odzyskano również rodzinnych pamiątek, które zostały skradzione podczas 

porwania. Aż do teraz. W Upper West Side, w apartamencie na ostatnim piętrze znaleziono ciało mężczyzny. 

Oprócz zwłok uwagę policji przykuwają dwa przedmioty: skradzione płótno Vermeera i skórzana walizka                       

z inicjałami WHL3. Po raz pierwszy od lat mundurowi mają wyraźny tropy nie tylko w sprawie porwania Patricii, 

ale także w innej nierozwiązanej sprawie FBI, związanej ze skradzioną walizką i cennym obrazem. Ślady 

jednoznacznie prowadzą do pewnego mężczyzny… Windsor Horne Lockwood III lub Win – jak nazywają go 

przyjaciele – nie wie, jak skradzione dawno temu jego rodzinie walizka i obraz trafiły w ręce ofiary zagadkowej 

zbrodni. Kiedy FBI ujawnia, że martwy mężczyzna stał również za aktami terroryzmu, Win musi odkryć, co łączy 

te tak różne sprawy sprzed lat. Na szczęście ma do dyspozycji trzy rzeczy, których brakuje FBI: osobisty związek 

z co najmniej jedną ze spraw, nieograniczone środki finansowe i możliwość wymierzenia sprawiedliwości według 

własnych zasad.  

 

 

 74. Mursz / Ewa Przydryga.- Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie 

Muza, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Las , Przyjaźń , Samobójstwo , Tajemnica , Kaszuby 

, Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Las, który odcisnął krwawe piętno na życiu okolicznych mieszkańców, przypieczętuje także jej los… Pola z tru-

dem usiłuje wrócić do nowego życia bez męża i syna. Po zakończeniu terapii regularnie koresponduje z Kasandrą, 

z którą zaprzyjaźniła się podczas pobytu w szpitalu. Wkrótce w ręce Poli trafia list, zupełnie inny niż poprzednie, 

będący zapowiedzią samobójstwa przyjaciółki. Ujawniony w liście sekret prowadzi Polę do owianego złą sławą 

Murszu, wymarłej części kaszubskiego lasu. To tam rok wcześniej została zamordowana Lara, koleżanka Kasa-

ndry. Wyznania Kas rzucają jednak zupełnie nowe światło na makabryczne zdarzenia tamtej nocy. Każda z leś-

nych dróg prowadzi Polę pod drzwi tajemniczej spalonej leśniczówki. Strawiona ogniem chata skrywa mroczne 

sekrety lasu i mieszkających w nim ludzi. Tych żyjących i tych, którzy na przestrzeni lat w tragicznych okolicz-

nościach stracili tu życie.  
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 75. Muzyka ciszy / Andrea Bocelli ; z włoskiego przełożyła Hanna Borkowska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bocelli, Andrea (1958- ) , Muzycy włoscy , Niewidomi , 

Sukces , Śpiewacy włoscy , Włochy , Powieść autobiograficzna 

Sygnatura:  WG-wł. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Kim jest Amos?  Pod postacią bohatera tej poruszającej i prawdziwej historii kryje się sam autor. Andrea Bocelli 

jest jedną z największych legend sceny muzycznej naszych czasów, jednym z najbardziej lubianych tenorów na 

świecie. W tej niezwykłej autobiografii toskański artysta prezentuje inną, choć równie pasjonującą muzykę - 

„muzykę ciszy”, głos świata wewnętrznego bohatera, którego wrażliwość przejawia się w każdym spostrzeżeniu               

i zwierzeniu. Poznajemy artystę, którego wykonania biją rekordy popularności, ale też odkrywamy człowieka             

z jego doświadczeniem muzycznym i życiowym oraz głębią uczuć. Śpiewak wspomina lata nauki, snując opo-

wieść o rodzinie, przyjaciołach, pierwszych miłościach i sukcesach. Książka opowiada o życiu artysty, który świę-

ci triumfy, ale też doznaje porażek, cierpień, miewa wątpliwości. Wiedziony zaskakującą szczerością i delika-

tnością (zwłaszcza w opisie relacji z ojcem i swoją towarzyszką życia Veronicą), Bocelli wprowadza czytelnika             

w swój duchowy świat - bogaty, wrażliwy i złożony. "Muzyki ciszy” nie da się zapomnieć, podobnie jak głosu jej 

twórcy.  

 

 

 76. Na tropie Vermeera / Agnieszka Ptak.- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Vermeer van Delft, Jan (1632-1675) , II wojna światowa 

(1939-1945) , Fałszerstwo dzieł sztuki , Żydzi , Berlin (Niemcy) , Paryż (Francja) , 

Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

Co charakteryzuje obrazy Vermeera? Ograniczona paleta kolorów. Piękne tkaniny, obicia, faktury. Mapy i okna. 

Perły. Postaci kobiet. Ale przede wszystkim – są praktycznie niemożliwe do podrobienia. A jednak kiedy na 

świecie szaleje wojna, mieszczącą się w Berlinie pracownię malarską odwiedza oficer SS. Ma dla właściciela 

zlecenie z gatunku niewykonalnych – skopiować Alegorię malarstwa Vermeera. Jacob Wolf, fałszerz i Żyd                    

z pochodzenia, znajduje się w sytuacji bez wyjścia. Sprawa obrazu wraca pięćdziesiąt lat później. Z Lucasem 

Allardem, paryskim dziennikarzem, kontaktuje się były więzień obozu koncentracyjnego. Jeśli wierzyć jego 

słowom, Wolf sporządził nie jedną, lecz dwie kopie arcydzieła. Tylko co w takim razie stało się z oryginałem? 

Jednocześnie profesor Sorbony Maxime Oiseau otrzymuje od tajemniczego kolekcjonera zadanie odnalezienia 

oryginału. W śledztwo wciąga swoją doktorantkę, ale im więcej odkrywają i im dalej podążają tropami Vermeera, 

tym bardziej zaczyna interesować ich inna zagadka: kim jest ich zleceniodawca?  
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 77. Nad rzeką wspomnień / Monika A. Oleksa.- Wydanie 1. w tym formacie.- Poznań 

: Wydawnictwo Filia, 2021. 

(Wielkie Litery.pl) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Mieszkańcy wsi , Pisarze , Przedsiębiorcy , Relacja 

romantyczna , Relacje międzyludzkie , Tajemnica , Trudne sytuacje życiowe , 

Świerże (woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Dorohusk) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

Życie człowieka jest jak witraż. Małe, pozornie niepasujące do siebie kawałeczki kolorowego szkła, układają się   

w obraz, który odsłania się dopiero w odpowiednim świetle i dzięki uważności patrzącego. 32-letnia Daria dostaje 

zlecenie napisania biografii znanego biznesmena, który całe życie strzegł swojej prywatności. Przyjeżdża nad Bug, 

do niezwykle malowniczego miejsca, tak odosobnionego jak jej gospodarze. Nadbużańskie Świerże przyjmują 

Darię z życzliwością, ale powietrze gęste jest od niedopowiedzeń i tajemnic, które kobieta próbuje odkryć. Kim 

jest dziewczynka, która pojawia się nocą w jej sypialni? I jaki związek z tym wszystkim ma Malwina Różańska, 

kobieta, która zniknęła bez słowa z życia Darii dwadzieścia lat wcześniej...  

 

 

 78. Nadia / Elisabeth Norebäck ; przełożył Maciej Muszalski.- Poznań : Zysk i S-ka 

Wydawnictwo, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Celebryci , Kara dożywotniego pozbawienia wolności , Matki 

i córki , Tajemnica , Więźniowie , Zabójstwo , Zaburzenia pamięci , Zdrada 

małżeńska , Szwecja , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-szwedz.  

Nowości:  2022-09 

 

Wyobraź sobie, że zostajesz skazana na dożywocie, choć twierdzisz, że jesteś niewinna. Żeby przeżyć, musisz 

zacząć wierzyć w to, co ci mówią. Że zabiłaś męża… Linda Andersson miała wszystko. Jako dziecko często wy-

stępowała z mamą, powszechnie uwielbianą piosenkarką Kathy, i cały kraj znał ją jako Słoneczną Dziewczynkę. 

Po latach wyszła za Simona, także znanego artystę. Kiedy jednak Kathy zapadła na śmiertelną chorobę wyma-

gającą od Lindy pełnego zaangażowania, wyszła na jaw niewierność Simona. Obecnie Linda odsiaduje wyrok 

dożywocia za zabicie męża, w najniebezpieczniejszym szwedzkim więzieniu dla kobiet. Nikt, nawet jej siostra, nie 

uważa jej za niewinną.. Żeby się nie załamać, Linda musi zapomnieć o wcześniejszym życiu. Przestać obsesyjnie 

zadawać sobie pytanie, co tak naprawdę się wydarzyło. Nagle jednak dzieje się coś, co każe jej zakwestionować 

wszystko co wie o nocy, gdy jej życie legło w gruzach. Gdy obudziła się cała we krwi. Gdy policjanci kazali jej 

wyjść z rękami nad głową. Była Słoneczną Dziewczynką. Teraz jest Potworem…  

 

 

79. Nalewka zapomnienia czyli Bajka dla nieco starszych dziewczynek / Kasia 

Bulicz-Kasprzak.- Warszawa : Nasza Księgarnia, 2013. 

(Babie Lato) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Ludzie a zwierzęta , Relacja romantyczna , Trudne 

sytuacje życiowe , Wsie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 
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Jaga ma dobrą pracę w korporacji, samochód jak czołg i ogromne mieszkanie. Prowadzi samotne życie i nie jest 

szczęśliwa, ale w zasadzie już do tego przywykła. Niespodziewanie jednak cały jej świat się rozpada za sprawą 

jednej diagnozy lekarskiej... Dziewczyna zaszywa sie na prowincji, w skrzypiacej chatce z niedrożnym piecem,               

i zaczyna nawiązywać nowe, niebanalne znajomości. Z sąsiadką, która okazuje sie wiejską szeptuchą, oraz z przy-

stojnym weterynarzem... 

 

 

 80. Nie jest za późno / Agnieszka Olejnik.- Kraków : Chilli Books - Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Nierówności społeczne , Relacja romantyczna , 

Relacje międzyludzkie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Ta historia sprawi, że w Twoim sercu zawita wiosna. Anna Ficner-Ogonowska Taka miłość nie zdarza się dwa 

razy Po raz pierwszy rozmawialiśmy w Nowy Rok. Właściwie tamtego styczniowego dnia zaczęła się nasza 

historia, choć oczywiście dla mnie to był ciąg dalszy. Bo widzieliśmy się już wcześniej. Już wtedy wiedziałam. 

Teraz tu wracam. Wiem, że nikt na mnie nie czeka, a jednak czuję tremę. Serce wali mi jak oszalałe, jakby pewne, 

że jesteś blisko. Minęło kilka lat, a ja wciąż nie zdołałam się od Ciebie uwolnić. Może to już czas, Bruno? Czy 

kiedykolwiek wybaczysz mi to, co Ci zrobiłam? Ona – dziewczyna z bogatego domu, zawsze w grupie koleżanek, 

ciesząca się życiem. On – musi walczyć o siebie i bliskich. Po raz pierwszy spotkali się w liceum, kiedy wszystko 

było jeszcze możliwe. Nigdy wcześniej nie byli szczęśliwsi. I nigdy później…  

 

 

 81. Nie zostawiaj mnie / Grażyna Jeromin-Gałuszka.- Warszawa : Prószyński i S-ka - 

Prószyński Media, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Brydżyści , Kamienice , Osoby w wieku starszym , Samotne 

matki , Trudne sytuacje życiowe , Zawód miłosny , Warszawa (woj. mazowieckie) , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

Los czasami musi zadrwić, by potem wyciągnąć pomocną dłoń. Ujmująca i sugestywna historia kilku osób, któr-

ych losy przecinają się w pełnym wspomnień warszawskim mieszkaniu. Fryderyka to miłośniczka brydża i stano-

wcza starsza pani, która pewnego dnia przyjmuje pod swój dach Małgorzatę. Małgorzata to młoda kobieta na 

życiowym zakręcie, i której życie skutecznie zatruwa Aleksander. Całym światem bohaterki jest jej kilkuletnia 

córka. Aleksander to bratanek Fryderyki, emerytowany sędzia, który wciąż nosi w sercu ból po tragicznej śmierci 

ukochanej kobiety. Co połączy tych troje z pozoru tak różnych ludzi? Książka Jeromin-Gałuszki to opowieść, 

która zagarnia czytelnika dla siebie, świat, w który wchodzi się do chwili, do której nie doczyta się książki do 

końca.  

 

 

 

 



35 
 

 82. Niedaleko pada jabłko / Liane Moriarty ; tłumaczenie Mateusz Borowski.- 

Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby zaginione , Sekrety rodzinne , Rodzeństwo , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura: WG-austral.  

Nowości:  2022-09 

 

 

 

Joy i Stan wychowali czwórkę wspaniałych dzieci. Przez lata prowadzili jedną z najsłynniejszych szkół teniso-

wych w Australii. I choć młodość mają już za sobą, wciąż jest między nimi chemia, a gdy grają w debla, są 

niepokonani. Takiej miłości można tylko pozazdrościć. Dlaczego więc Joy pewnego dnia po prostu… znika? 

Czwórka rodzeństwa – Amy, Logan, Troy i Brooke – próbuje dowiedzieć się, co stało się z ich matką. Co oznacza 

zagadkowa wiadomość, którą wysłała w dniu zaginięcia? Dlaczego ojciec tak dziwnie się zachowuje? I co wspól-

nego z tym wszystkim ma nieznajoma, która rok temu zapukała do drzwi ich rodzinnego domu?  

 

 

 83. Nienarodzona / Ewa Przydryga.- Warszawa : Muza Warszawskie Wydawnictwo 

Literackie, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta ciężarna , Koszmary senne , Poszukiwania 

zaginionych , Rodzeństwo , Społeczności lokalne , Tajemnica , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Laura Wagner znika. Ślad po niej zaginął, trop urywa się w zakolu Warty. To tam znaleziono jej wywrócony do 

góry dnem kajak. Wraz z rozwojem śledztwa policja ustala, że będąca w zaawansowanej ciąży kobieta targnęła się 

na własne życie. Mijają dni, a ciała Laury wciąż nie udaje się odnaleźć. Mnożą się za to kolejne sekrety z jej życia. 

Wszystkie są związane z mającym się wkrótce narodzić dzieckiem. Na jaw wychodzą nowe fakty. Trzy tygodnie 

przed zaginięciem kobieta zgłosiła włamanie do swojego domu. Na terenie jej położonej na odludziu posesji 

dochodziło też do innych niepokojących incydentów. Każdy z nich miał swoje odbicie w sennych majakach 

Laury. Kobiecie nękanej koszmarami o nawiedzającym ją cieniu udzieliła się atmosfera paranoi i szaleństwa. 

Zlekceważone przez policję zgłoszenie prowadzi do dramatycznego odkrycia, które całkowicie odmieni dalszy 

bieg śledztwa. Spirala obłędu zacieśnia się w chwili, gdy nadchodzą wyniki badań ustalających ojcostwo niena-

rodzonego dziecka Laury…  

 

84. Niepogodzony : antologia osobista 1991-2013 / Michel Houellebecq ; przełożyli 

Maciej Froński, Szymon Żuchowski.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa 

Wydawnicza Foksal, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antologia , Wiersze 

Sygnatura:  WG-82-1 

Nowości:  2022-09 
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Zbiór wierszy wybranych Michela Houellebecqa z lat 1991-2013. Antologia zawiera utwory o miłości, beznadziej-

ności oraz o z pozoru nudnej codzienności, która jest tłem dla zbliżającego się końca cywilizacji. W świecie super-

marketów, rozrośniętego transportu publicznego i wszechogarniającego konsumpcjonizmu Houellebecq próbuje 

okiełznać chaos. Poezja totalna i niezbędna na nasze czasy.   

 

 

 85. Niepokój przychodzi o zmierzchu / Marieke Lucas Rijneveld ; z języka 

niderlandzkiego przełożył Jerzy Koch.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Dzieciństwo , Myśli natrętne , Poczucie winy , 

Poczucie straty , Rodzina , Rolnicy , Śmierć bliskiej osoby , Wsie , Wstyd , Holandia 

, Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-hol. 

Nowości:  2022-09 

 

Mała wioska na holenderskiej prowincji. Tuż przed świętami rodzina skromnych i pobożnych rolników doświa-

dcza wielkiej tragedii - w wypadku ginie najstarszy syn Matthies. Niedługo potem kolejne nieszczęścia nawiedzają 

farmę, której życie zaczyna przypominać koszmarną wizję z obrazów Boscha. To kara za grzechy? Tak sądzą 

rodzice. Zatracając się w bólu i poczuciu winy, zaniedbują trójkę dorastających dzieci, które niewiele rozumieją              

i są przerażone atmosferą panującą w domu. Co to znaczy, że Matthies umarł? Czy ojciec odejdzie? Co stanie się     

z mamą? Budrysówka, Obbe i Hanna na swój sposób radzą sobie z niepokojem. Gromadząc niepotrzebne przed-

mioty, składając ofiary, zadając ból sobie i innym, łamiąc seksualne tabu, dają się wciągnąć w wir coraz bardziej 

zatrważających obsesji i fantazji. Na ziemi niczyjej, gdzieś między dzieciństwem a dorosłością, kończy się nie-

winność. Czym jest rodzina? Jaki sens ma wiara? W tej powieści o braku miłości i osamotnieniu, ujmującej wra-

żliwością i surowym, wręcz brutalnym pięknem języka, Marieke Lucas Rijneveld stawia pytania, które podważają 

nasze najświętsze przekonania.   

 

 

 86. Niespokojni ludzie / Fredrik Backman ; przełożyła Agata Teperek.- Warszawa : 

Wydawnictwo Marginesy 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta ciężarna , Małżeństwo , Milionerzy , Osoby w wieku 

starszym , Policjanci , Postawy , Pośrednicy w obrocie nieruchomościami , Relacje 

międzyludzkie , Rozbój , Zakładnicy , Złodzieje , Szwecja , Komedia , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2022-09 

 

Niespokojni ludzie to zakręcona komedia o dramacie zakładników pojmanych w trakcie oglądania mieszkania na 

sprzedaż. Kiedy po nieudanym napadzie na bank zamaskowana jednostka z bronią w ręku wbiega do wysta-

wionego na sprzedaż mieszkania, z przerażeniem odkrywa, że właśnie przez przypadek wydłużyła listę swoich 

przewinień o wzięcie zakładników. I to, jak się szybko okazuje, najgorszych zakładników, jakich świat widział. 

Bo jest wśród nich nadmiernie rozentuzjazmowana agentka nieruchomości, zgorzkniałe małżeństwo uzależnione 

od wypadów do Ikei, złośliwa multimilionerka, przygnębiona staruszka, kobieta w zaawansowanej ciąży i jej 

wkurzająca partnerka oraz typ z głową królika. Kiedy zakładnicy zostają uwolnieni, policja wpada do mieszkania, 

ale okazuje się ono… puste. Podczas serii trudnych przesłuchań na jaw wychodzą różne wersje wydarzeń. Czy 

policji uda się rozwikłać zagadkę tajemniczego napadu? Czy na podstawie różnych kawałków tej układanki uda 

się odpowiedzieć nie tylko na pytanie, co się naprawdę stało, ale także dlaczego ludzie bywają tacy niespokojni              

i co jest dzisiaj z nimi nie tak?   
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 87. Niewidzialna / Danielle Steel ; tłumaczenie Anna Tomczyk.- Kraków : Między 

Słowami - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aktorzy , Dzieciństwo , Filmowcy , Miłość , Marzenia , 

Trudne sytuacje życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2022-09 

 

 

Kiedy dosięgnie cię przeznaczenie, stawisz mu czoło czy uciekniesz? Antonia miała nieszczęśliwe dzieciństwo – 

ojciec ją ignorował, a matka wpędzała w poczucie winy. Ostatecznie oboje rodzice ją odrzucili. Pozbawiona miło-

ści i poczucia bezpieczeństwa dziewczyna nauczyła się zwracać na siebie jak najmniej uwagi. Gdy jest niewi-

dzialna, nikt nie może jej zranić. Od dziecka znajdowała pocieszenie w filmach i marzyła o napisaniu własnego 

scenariusza. Podczas letniej pracy w hollywoodzkim studiu poznaje słynnego reżysera i przestaje być niewdzialna. 

Mężczyzna chce zrobić z niej gwiazdę. Nagle zostaje wystawiona na widok publiczny – tym bardziej, kiedy ona              

i reżyser zakochują się w sobie. Gdy dochodzi do tragedii, Antonia musi zdecydować, czy pozostanie w centrum 

uwagi, czy ponownie usunie się w cień. Czy stawi czoła swoim demonami, czy ucieknie i schowa się przed świa-

tem? To poruszająca historia kobiety, która musi zmierzyć się z bagażem własnych doświadczeń i zdecydować, 

czy pozostanie wierna sobie, czy będzie skłonna zapłacić wysoką cenę za spełnienie marzeń.  

 

 

 88. Niewłaściwa rodzina / Tarryn Fisher ; przełożyła Urszula Gardner.- Białystok : 

Wydawnictwo Kobiece Łukasz Kierus, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Emeryci i renciści , Osoby z zaburzeniami psychicznymi , 

Problemy małżeńskie , Psychoterapeuci , Sekrety rodzinne , Seattle (Stany 

Zjednoczone) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Czy kiedykolwiek myliłeś się co do kogoś? Juno myliła się co do Winnie Crouch. Zanim z nimi zamieszkała, Juno 

– emerytowana terapeutka – myślała, że Crouchowie tworzą idealną rodzinę. Bogate kochające się małżeństwo, 

mieszkające w pięknym domu i wychowujące nastoletniego syna. Jednak to z pozoru idealne życie pełne jest 

mrocznych, głęboko skrywanych tajemnic. Juno wie, że nie powinna mieszać się w ich sprawy. Naprawdę nie 

powinna. Ale to silniejsze od niej – widzi w tym szansę na zadośćuczynienie, naprawienie błędów z przeszłości. 

Bo Juno też ma swoje sekrety.   

 

 

89. Niezapomniany walc / Wioletta Piasecka.- Katowice : Wydawnictwo Szara 

Godzina, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Małżeństwo , Trudne sytuacje życiowe , Zdrada 

małżeńska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 
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Małżeństwo Wojtka i Kaliny działa jak szwajcarski zegarek. On oddaje się pracy i swoim pasjom, ona bierze 

udział w zawodach na najbardziej wzorową matkę, żonę i synową. I tylko czasem ogarnia ją tęsknota za czułą 

miłością. Pewnego dnia odkrywa, że mąż prowadzi podwójne życie. W rozpaczy Kalina rzuca wszystko i ucieka              

z "domowego raju". Na wyspie słońca i miłości nad brzegiem Morza Egejskiego przypomina sobie, kim jest             

i czego potrzebuje do szczęścia. Maluje greckie krajobrazy, tańczy Zorbę i poznaje niezwykłego mężczyznę… Co 

wybierze Kalina: małżeństwo czy miłość? Jak zachowają się jej najbliżsi? "Niezapomniany walc" to opowieść             

o kobiecie, która postawiła wszystko na jedną kartę, by odzyskać szacunek do samej siebie i cieszyć się życiem.   

 

 

 90. Niezwykła miłość / Krystyna Mirek.- Warszawa : Wydawnictwo Luna - 

Wydawnictwo Marginesy, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Przyjaźń , Wakacje , Wybory życiowe , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

 

 

Miłość czasem zaskakuje, pojawiając się tam, gdzie nikt jej się nie spodziewa. Hania o tym wiedziała. A jednak 

dała się zaskoczyć. Nie szukała nowej przygody, chciała tylko wyleczyć złamane serce. Bartosz ma narzeczoną. 

Planują ślub. Ale wciąż coś zgrzyta w tym związku. Życie gwałtownie odwróci karty, a on będzie się musiał 

zmierzyć z prawdą, która wydaje się nie do uwierzenia. Co się dzieje, gdy miłość pojawia się w niewłaściwym 

momencie? Kiedy człowiek stara się zachować w porządku, ale nie wiadomo, co to dokładnie oznacza? Gdy trze-

ba odgadnąć, kto mówi prawdę? Serce czy rozum? Co wybrać, gdy jedno źle podpowiada, a drugie też się myli? 

Czy jest trzecie wyjście?  

 

 

 91. Noc, w której zniknęła / Lisa Jewell ; przełożyła Agnieszka Brodzik.- Poznań : 

Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby zaginione , Sąsiedztwo (socjologia) , Sekrety rodzinne 

, Tajemnica , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Wszystko zaczęło się już pierwszego dnia, kiedy znalazłam kartonowy znak przybity do płotu. Ktoś napisał na 

nim: "Kop tutaj". Tak właśnie zrobiła. W ten sposób pisarka kryminałów, Sophie, trafiła na sprawę zaginięcia 

nastolatki z Upfield Common. Kobieta przeprowadziła się w te okolice ze swoim partnerem, który w lokalnej 

szkole objął posadę dyrektora. Jednak tęsknota za Londynem sprawia, że nie potrafi odnaleźć się w nowym 

otoczeniu. Za sprawą tajemniczej wiadomości miejsce to staje się dla niej zdecydowanie bardziej intrygujące. Dwa 

lata wcześniej 19-letnia Tallulah wyszła na randkę, zostawiając synka pod opieką swojej matki. Wtedy Kim 

widziała córkę po raz ostatni. Poszukiwania zaginionej doprowadziły kobietę do Mrocznego Domu, w którym 

feralnego wieczoru dziewczyna była na imprezie. Wszystko wskazywało na to, że wyszła stamtąd w towarzystwie 

partnera. Nie udało się ustalić, jakie były dalsze losy tej dwójki. Tajemnicze zaginięcie, opuszczona rezydencja, 

rodzinne sekrety i niewyleczone traumy składają się na opowieść przyprawiającą o dreszcze. Lisa Jewell z wyczu-

ciem opowiada o niszczącej sile obsesji i tych, którzy stają się jej ofiarami.  
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 92. O pisaniu / Margaret Atwood ; przełożyła Agnieszka Pokojska.- Kraków : 

Wydawnictwo Karakter, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Literatura , Odbiór dzieła literackiego , Pisarstwo , Pisarze , 

Postawy , Esej 

Sygnatura:  WG-82-4 

Nowości:  2022-09 

 

 

 

Błyskotliwe, dowcipne i bardzo osobiste teksty, które pierwotnie miały formę wykładów - autorka wygłosiła je na 

Uniwersytecie w Cambridge w 2000 roku. Znajdziemy tu m.in. "Dłoń jekyllową i dłoń hyde’ową", czyli tekst                

o dwoistości pisarza, refleksje o pisaniu i finansach, o mitologiach dotyczących pisarza i pisarki, o pisarskich 

powinnościach, o tym, dla kogo pisarz pisze, i jak pisanie ma się do uprawiania innych dziedzin sztuki, a także, 

jaki to wszystko ma związek ze śmiercią. Anegdoty, cytaty, literackie odniesienia - radość dla każdego, kto kocha 

Atwood i czytanie.   

 

 

 93. Obcy / Max Czornyj.- Wydanie 1. w tym formacie.- Poznań : Wydawnictwo 

Filia, copyright 2022. 

(Wielkie Litery.pl) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dyskryminacja , Mieszkańcy wsi , Repatriacja , Rodzina , 

Tajemnica , Zło , Polska , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-09 

 

 

Są ludzie, którzy twierdzą, że zło to brak dobra. A ja jestem pewny, że zło to tylko i wyłącznie człowiek. 

Retlowowie przyjeżdżają do Polski jako repatrianci. Osiadają w spokojnej wiosce, a ich największym marzeniem 

jest stać się „swoimi”. Co muszą zrobić, żeby zostali zaakceptowani? Czy to w ogóle możliwe? Szybko okazuje 

się, że nic nie jest takie, jak wydawało się na początku. Wszędzie może zagościć zło. Czy przyjezdni nie mają 

czegoś na sumieniu? Zachowują się, jakby mieli coś do ukrycia. Chcesz poznać ich głęboko skrywaną tajemnicę?   

 

 

 94. Obcy chłopiec / Alex Dahl ; przełożył Adrian Napieralski.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2022. 

(Filia Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chłopcy , Porzucenie małoletniego lub osoby nieporadnej , 

Rodzina zastępcza , Tajemnica , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2022-09 

 

Cecilia Wilborg ma wszystko - kochającego męża, dwie piękne córeczki i wspaniały dom w bogatej dzielnicy 

małego miasteczka. I ciężko pracuje, by to wszystko zatrzymać. Zbyt ciężko... W jej życiu nie ma miejsca na błę-

dy. Nawet zabranie do domu małego chłopca, którego rodzice zapomnieli odebrać z basenu, może zaburzyć sta-

rannie zaplanowany plan dnia Cecilii. Zwłaszcza, gdy przyjeżdża pod wskazany adres i znajduje pusty, opuszczo- 
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ny przez mieszkańców dom... Cecilii nie pozostaje nic innego, jak zabrać chłopca do siebie, choć nie zdaje sobie 

sprawy, że wkrótce jego cicha obecność i przenikliwe spojrzenie wywołają niechciane wspomnienia z jej 

przeszłości i burzę w jej starannie ułożonym życiu...   

 

 

 95. Obietnica dla zmarłej / Victoria Jenkins ; przekład Maciej Pintara, Małgorzata 

Stefaniuk.- Warszawa : Amber, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alex King (postać fikcyjna) , Chloe Lane (postać fikcyjna) , 

Kobieta , Podpalenie , Policjanci , Zabójstwo seryjne , Zemsta , Cardiff (Wielka 

Brytania) , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-09 

 

Bohaterki "Dziewczyn w wodzie" ścigają kolejnego seryjnego mordercę, same ścigane przez własną przeszłość. 

Czwarty tom cyklu łączącego trzymający w napięciu kryminał z inteligentnym thrillerem psychologicznym. Jego 

bohaterkami są dwie młode policjantki z bolesną przeszłością: Alex King i Chloe Lane. Ciemną nocą dwoje 

młodych ludzi, Matthew i Stacey, wraca górską drogą do domu. Ich samochód odmawia posłuszeństwa i Matthew 

idzie poszukać pomocy. Następnego ranka w aucie zostaje znaleziona zamordowana Stacey, a Matthew – 

zniknął... Wezwani na miejsce zbrodni śledcza Alex King i jej zespół odkrywają wkrótce przerażający związek             

z zaginięciem innego młodego człowieka i znalezieniem zwłok sprzed 30 lat. Alex wie, że zaginieni i martwi mają 

jej coś do opowiedzenia. Ale czy zdąży to usłyszeć w porę, by wykryć zabójcę, zanim on znów zaatakuje?  

 

 

 96. Ognie : miłość i inne katastrofy / Sigríður Hagalín Björnsdóttir ; przełożył Jacek 

Godek.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Geolodzy , Miłość , Polityka , Rodzina , Trudne sytuacje 

życiowe , Trzęsienie ziemi , Wulkany , Islandia , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-isl. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Trzęsienia ziemi wstrząsają półwyspem Reykjanes. Wulkany ożywają po ośmiu wiekach uśpienia. Nikt nie zna się 

na tym lepiej niż wulkanolożka Anna Arnardóttir, dyrektorka Wydziału Nauk o Ziemi. Uczona staje przed najwa-

żniejszym zadaniem w swojej karierze – zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony mieszkańcom Islandii. Tym-

czasem jej z pozoru poukładane, stabilne i szczęśliwe życie wymyka się spod kontroli. Ukochana żona z dłu-

goletnim stażem, matka dwójki dzieci, mieszkająca w pięknym domu od pewnego czasu odczuwa nieracjonalny 

niepokój. Wszystko zmienia jedno zdjęcie. I fotograf, który je wykonał…   

 97. Okrutna siostra / Karen Dionne ; tłumaczyli Małgorzata Hesko-Kołodzińska i 

Piotr Budkiewicz.- Poznań : Gorzka Czekolada - Media Rodzina, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby z zaburzeniami psychicznymi , Szpitale psychiatryczne 

, Śmierć rodzica , Tajemnica , Zabójstwo , Zaburzenia pamięci , Powieść 

psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-09 
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Dwa pokolenia sióstr. Niewybaczalna zbrodnia. Sekret, który może zniszczyć rodzinę. Rachel Cunningham od 

piętnastu lat przebywa w szpitalu psychiatrycznym. Ma luki w pamięci. Cierpi z powodu winy za śmierć rodzi-

ców. Gdy na światło dzienne wychodzą nowe szczegóły dotyczące zbrodni sprzed lat, Rachel decyduje się wrócić 

do miejsca, gdzie zawsze czuła się najbezpieczniej, i tam poszukać odpowiedzi na nurtujące ją pytania. A tym 

miejscem jest dom w całkowitym odosobnieniu na Górnym Półwyspie w amerykańskim stanie Michigan.  

 

 

98. Ona / Adrian Bednarek.- Gdynia : Wydawnictwo Amare - Zaczytani, copyright 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pożądanie , Strach , Tajemnica , Toksyczne związki , Powieść 

erotyczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

 

 

Ona ma na imię Alicja. Jest jedyną kobietą, której pożądam. Gdy byliśmy nastolatkami, potajemnie odwiedzałem 

jej pokój, śledziłem ją, poznawałem sekrety i próbowałem się do niej zbliżyć. Ona nigdy nie zwracała na mnie 

uwagi. Potem wyjechała, ale ja z niej nie zrezygnowałem. Zmieniłem wygląd, rozkochałem w sobie jej przyja-

ciółkę, nauczyłem się trudnej sztuki manipulowania ludzkimi uczuciami. Po sześciu latach Ona wróciła, a ja wre-

szcie jestem gotowy. Nie obchodzi mnie, że wkrótce ma wyjść za mąż. Nie obchodzi mnie, że jest zakazaną 

trucizną, a to, co zamierzam, wywoła chaos. Ona mnie pokocha, nawet jeśli nasz świat będzie musiał stanąć                  

w płomieniach.   

 

 

 99. Operacja Retea / Marcin Faliński, Marek Kozubal.- Warszawa : Wydawnictwo 

Czarna Owca, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Agencja Wywiadu (AW) , CIA , II wojna światowa (1939-

1945) , Służby specjalne , Szpiegostwo , Wywiad amerykański , Wywiad izraelski , 

Wywiad polski , Wywiad rosyjski , Brazylia , Egipt , Irak , Izrael , Polska , Portugalia , 

Rumunia , Tanganika (Tanzania) , Turcja , Wiedeń (Austria) , Wielka Brytania , 

Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

Warszawa, 2014. Jeden z wysoko postawionych oficerów Agencji Wywiadu trafia do szpitala tuż po tym, jak na 

jaw wychodzi, że współpracował z Rosjanami. Zanim zostaje przesłuchany, umiera. Pielęgniarka twierdzi, że 

przed śmiercią odwiedził go brat - problem polega na tym, że mężczyzna był jedynakiem.  Bukareszt, 1939. Major 

Sorin Dumitru razem z żoną i córeczką ucieka z Rumunii. Wojna pokrzyżowała mu szyki, ale teraz najważniejsze 

jest dotarcie do bezpiecznego schronienia. Po drodze otrzymuje od swojego kontaktu nową tożsamość oraz 

rozkazy. Kiedy znajdzie się poza zasięgiem konfliktu, Operacja Retea przejdzie do kolejnego etapu. Wiedeń, 

2016. Podpułkownik Marcin Łodyna zostaje wysłany do Austrii, by razem z Amerykanami rozpracować poten-

cjalny punkt kontaktowy rosyjskiego wywiadu. Na miejscu odkrywa ślady tajnej operacji, której początki sięgają 

jeszcze drugiej wojny światowej. Czy to możliwe, żeby nieistniejące od ponad pół wieku NKWD wpływało na 

losy współczesnej polskiej polityki?  
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 100. Opowiedz mi swoją historię / Katarzyna Janus.- Wydanie 1. w tym formacie.- 

Poznań : Wydawnictwo Filia, 2022. 

(WielkieLitery.pl) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nastolatki , Psycholodzy kliniczni , Śmierć bliskiej osoby , 

Trudne sytuacje życiowe , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-09 

 

Losy ludzkie, czasami najbardziej zaskakujące i dramatyczne, potrafią jednak mieć szczęśliwy finał, podobnie jak 

poplątane wstążki można rozplątać i ułożyć na swoim miejscu. Matylda Wiśniewska jest psychologiem 

klinicznym i pracuje w szpitalu. Jednak los jej nie oszczędza. Jednego dnia dowiaduje się, że nie jest córką 

swojego ojca, a już następnego odchodzi od niej mąż. Kobieta ma wrażenie, że jej świat się wali. Natalia 

Krzyżanowska jest piękną dziewczyną, od dzieciństwa zakochaną z wzajemnością w koledze z klasy, Kajetanie. 

Tuż przed maturą okazuje się, że oboje zostaną rodzicami, na dodatek spodziewają się bliźniąt. Łącząca ich miłość 

okazuje się wyjątkowa. Tymczasem okrutny los nie daje młodym spokoju, Kajtek ginie w wypadku motocyk-

lowym. Obie kobiety spotykają się w szpitalu…  

 

 

 101. Opowieść wtajemniczonego / Martin Amis ; przełożyła Katarzyna Karłowska.- 

Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amis, Martin (1949- ) , Pisarze angielscy , Przyjaźń , Śmierć , 

Wielka Brytania , Powieść autobiograficzna 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Autobiograficzna powieść o rodzinie i przyjaźni, seksie, miłości. Impulsem do powstania "Opowieści wtajemni-

czonego" była śmierć Christophera Hitchensa, najbliższego przyjaciela Martina Amisa. To właśnie ich głęboka               

i wieloletnia relacja jest główną osią opisanych w tej książce historii - od wspólnej pracy zawodowej, pełnej 

recenzji nie tylko książek, miejsc i idei, ale też najświeższych plotek ze świata literatury, po meandry życia prywa-

tnego i podboje miłosne (w tym ponętnie amoralną Phoebe Phelps, wobec której Amis żywił niezdrową obsesję). 

Na kartach tej niezwykłej książki pojawiają się też inne, silne postacie, które współzawodniczą o wpływy na życie 

autora - Kingsley Amis, Iris Murdoch, Elizabeth Jane Howard, Saul Bellow czy też jego niedościgniony wzór                   

i wymykający się wszelkim etykietom Philip Larkin. Poszukując własnej drogi, Amis zmaga się - z czułością i hu-

morem - z najtrudniejszymi pytaniami: jak żyć, jak opłakiwać zmarłych i jak umierać. Próbując na nie odpowie-

dzieć, przywołuje nie tylko swoje prywatne doświadczenia, ale i historię najnowszą z jej najpotworniejszymi 

zdarzeniami i stara się dociec, w jaki sposób to wszystko nauczyło go pisać. Owocem tych rozważań jest 

najintymniejsze dzieło Amisa, list miłosny, w którym otwiera się na czytelników, prezentując panoramę swego 

niezwykłego świata.   
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 102. Ostatni dowód / Jeffery Deaver ; przełożył Łukasz Praski.- Warszawa : 

Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Colter Shaw (postać fikcyjna) , Łowcy nagród , Pościg , 

Śledztwo i dochodzenie , Tajemnica , San Francisco (Stany Zjednoczone, stan 

Kalifornia) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-09 

 

Minęło zaledwie kilka godzin od wstrząsających wydarzeń z Do jutra, a Colter Shaw już znalazł się w San Franci-

sco, by podjąć się misji, którą jego ojciec rozpoczął lata temu. Nadszedł czas, aby odnaleźć zaginioną torbę kurier-

ską z dowodami mogącymi zniszczyć korporację odpowiedzialną za setki, a nawet tysiące zgonów. Podążając za 

enigmatycznymi wskazówkami, Shaw zaczyna bawić się w kotka i myszkę z przedstawicielami firmy. Nagle 

jednak wydarzenia nabierają tempa: tylko coś, co znajduje się w torbie, może uratować rodzinę, na którą 

korporacja wydała wyrok śmierci. Podczas realizacji misji Shaw otrzymuje nieoczekiwane wsparcie od kogoś,              

z kim od dawna nie miał kontaktu. Razem odkrywają, że poszukiwany przez niego obiekt może wywołać katast-

rofę na ogromną skalę.   

 

 

 103. Ostatni śnieg : powieść / Rafał Pacześ.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gastronomia , Show business , Sława , Stand-uperzy , 

Uzależnienie (nałóg) , Łódź (woj. łódzkie) , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Robert "Pająk" Pajączkowski ma 21 lat, mieszka w Łodzi i próbuje pogodzić zaoczne studia z groszową pracą              

w pizzerii. Jego matka nie żyje, ojciec jest w zakładzie psychiatrycznym, a dziewczyna właśnie rzuciła go dla 

chłopaka z bogatego domu. Jak się odkuć? Udany występ stand-upowy na wieczorze open-mic w Warszawie daje 

Pająkowi wstęp najpierw na małe sceny w pubach, a z czasem przepustkę do świata wielkiego show-biznesu. 

Robert z kumplami tworzy łódzką scenę stand-upową, ale szybko okazuje się, że sława i pieniądze to nie wszy-

stko. Pająk wpada w nałogi, a wielki hajs szybko weryfikuje przyjaźnie i znajomości. "W Ostatnim śniegu" Pacześ 

pod płaszczykiem czarnego humoru opowiada współczesną historię "od pucybuta do…" - no właśnie, do kogo? 

Gwiazdora? Ofiary własnego talentu? A może oszusta, który sam już nie wie, kim naprawdę jest? Przewrotna 

opowieść o kulisach przemysłu rozrywki i losie chłopaka z łódzkiej ulicy w brutalnych realiach polskiego 

kapitalizmu.   

 

104. Ostatnie dni Władimira P. / Michael Honig ; tłumaczenie Monika Skowron.- 

Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Putin, Władimir (1952- ) , Politycy , Prezydenci , Urojenia , 

Rosja , Powieść , Satyra polityczna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-09 
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Czasy, kiedy były prezydent Rosji jeździł z nagim torsem na koniu i trząsł oligarchami, dawno minęły. Teraz żyje 

z dala od Kremla, w ekskluzywnej daczy - i w świecie urojeń, faszerowany lekami na uspokojenie. Na straży Wła-

dimira stoi poczciwy Szeremietiew, który jako jedyny ze służby domowej nie robi interesów na boku. Nastaje 

jednak dzień, kiedy zegarki z kolekcji eksprezydenta zaczynają tykać coraz głośniej i nawet Szeremietiew musi 

pożegnać się ze swoją - niezbyt modną w Rosji - moralnością. "Ostatnie dni Władimira P." to niezwykle aktualna, 

choć osadzona w przyszłości, satyra społeczno-polityczna, która niczym matrioszka obnaża kolejne oblicza Rosji. 

Powieść pełna absurdalnego humoru w stylu Mendozy, z gagami godnymi "Grand Budapest Hotel".   

 

 

 105. Ostatnie stadium / Nina Lykke ; z norweskiego przełożyła Karolina 

Drozdowska.- Warszawa : Wydawnictwo Pauza, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hipochondria , Lekarze a pacjenci , Małżeństwo , Relacje 

międzyludzkie , Samotność , Społeczeństwo , Norwegia , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Elin od wielu lat pracuje jako lekarz rodzinny. Jest sfrustrowana swoją profesją, hipochondrią pacjentów przybie-

gających do niej z najdrobniejszymi problemami, a także byciem wzorową żoną i matką. Wieczorami wypija 

butelkę wina i nałogowo ogląda seriale telewizyjne. Jej mąż Axel bierze udział we wszystkich możliwych 

konkursach narciarskich, jest wiecznie nieobecny duchem i zajęty tylko sobą. Pewnego dnia przez pomyłkę Elin 

wysyła zaproszenie na Facebooku swojemu dawnemu chłopakowi, Bjørnowi. Konsekwencje, jakie jej działanie za 

sobą pociąga, wywracają świat Elin do góry nogami. Pełna wątpliwości i dylematów, porzuca dom i zaczyna się 

ukrywać we własnym gabinecie lekarskim. Tu rozmyśla o swoim żałosnym małżeństwie i wygłasza kąśliwe uwagi 

na temat pacjentów. Jedynym towarzyszem jej samotności jest ludzki szkielet anatomiczny Tore, którego wyzy-

wający i zjadliwy głos wybrzmiewa stale w głowie Elin. Powieść Niny Lykke to ironiczny komentarz do wizji 

pozornego raju, jakim są w powszechnym przekonaniu bogate kraje skandynawskie. Bohaterka Lykke należy do 

uprzywilejowanej warstwy norweskiego społeczeństwa, a mimo to nie jest w stanie zapanować nad ogarniającym 

ją załamaniem nerwowym. Powieść jest satyrą na klasę średnią w systemie państwa opiekuńczego, które uczyniło 

swoich obywateli otępiałymi, a przy tym wymagającymi i oczekującymi wiecznej młodości, dobrego zdrowia                  

i szczęścia.   

 

 

 106. Pachan / Paulina Jurga.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czeczeni , Gruzini , Poczucie winy , Przestępczość 

zorganizowana , Rosja , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

 

 

Igor odpokutował winy względem bratwy i dostał drugą szansę. Życie w mafijnej rodzinie ze świadomością tego, 

co zrobił ukochanej, jest dla niego udręką, a mimo to - zgodnie z ostatnią wolą swojego brata Jurija - Igor staje na 

czele mafii. Niespodziewanie jego rządy zakłóca pojawienie się pięknej Czeczenki Aiszy, skrywającej wiele taje-

mnic. Początkowa podejrzliwość Igora zaczyna przeradzać się w fascynację - taką, która kiedyś niemal przyniosła 

mu zgubę… Czy tym razem Igor będzie w stanie zapanować nad uczuciami?   
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 107. Pakt / Anna Potyra.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adam Lorenz (postać fikcyjna) , Policjanci , Tajemnica , 

Ukraińcy , Zamki i pałace , Polska , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

 

 

Komisarz Adam Lorenz przyjeżdża w odwiedziny do swojego starego przyjaciela, który dorobiwszy się fortuny, 

wrócił w rodzinne strony i kupił zrujnowany poniemiecki pałac. Dwadzieścia lat temu odnaleziono tu zwłoki 

młodej dziewczyny, która popełniła samobójstwo, ale teraz nie ma nawet śladu po dawnej tragedii. Pałac przywró-

cono do stanu świetności, do odnowionych stajni po osiemdziesięciu latach wróciły konie. Majątek tętni życiem. 

Jednak pod taflą doskonałości kryją się straszne tajemnice. W dniu przyjazdu Lorenza znika bez śladu pracownica 

majątku, młoda Ukrainka. Okoliczności zaginięcia nie napawają optymizmem, wiele wskazuje na to, że dziew-

czyna padła ofiarą przestępstwa. Po kilku dniach potwierdza się najczarniejszy scenariusz. Na miejsce zostaje 

wezwana prokurator Maria Szafrańska, żeby wyjaśnić sprawę zabójstwa Ukrainki. Dzięki pomocy Lorenza zaczy-

na rozumieć, że ta zbrodnia to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Razem próbują rozwiązać zagadkę śmierci 

dziewczyny.   

 

 

 108. Panna Austen / Gill Hornby ; z angielskiego przełożyła Katarzyna Malita.- 

Warszawa : Świat Książki, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Austen, Jane (1775-1817) , Listy , Rodzeństwo , Tajemnica , 

Anglia (Wielka Brytania) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-09 

 

 

 

Rok 1840. Dwadzieścia trzy lata po śmierci sławnej siostry Jane, Cassandra Austen powraca do wioski Kintbury. 

Wie, że to tutaj, w jakimś zakurzonym kącie plebanii ukryto pakiet listów zawierających sekrety, które za nic nie 

powinny ujrzeć światła dziennego. Staje przed trudnym wyborem: Czy chronić reputację Jane? A może pozwolić, 

by potomni poznali treść listów bez cenzury? Oparta na literackiej tajemnicy, która od lat zastanawia biografów             

i badaczy, „Panna Austen” jest cudownie oryginalną i kipiącą od emocji powieścią o miłościach i życiu Cassandry 

i Jane Austen.  

 

 

 109. Pensjonat na brzegu jeziora / Julia Furmaniak.- Wydanie 1. w tym formacie.- 

Poznań : Wydawnictwo Filia, 2022. 

(WielkieLitery.pl) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hotele , Młodzi dorośli , Organizatorzy imprez ślubnych , 

Przedsiębiorstwo rodzinne , Relacja romantyczna , Spotkanie po latach , Ślub i wesele 

, Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-09 
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Ania Brzęcka wraz z mamą i babcią prowadzą pensjonat „Na drugim brzegu jeziora”. Niestety w pobliżu powstaje 

hotel, który sprawia, że pensjonat pustoszeje. Kobiety, by ratować rodzinne przedsięwzięcie, postanawiają orga-

nizować w ogrodzie rodzinne uroczystości. Ania – świeżo upieczona maturzystka – jest bardzo przywiązana do 

pensjonatu i z dużym zaangażowaniem uczestniczy w pierwszym od lat urządzanym tu weselu. Kiedy po wielo-

godzinnej pracy postanawia odpocząć na swojej ulubionej ławce nad jeziorem, zauważa, że jest ona zajęta. Kamil 

– kuzyn panny młodej – niedawno rozstał się z dziewczyną i dom weselny to ostatnie miejsce na ziemi, w którym 

chciałby się znaleźć. Wybiera się więc na spacer, by w samotności posiedzieć nad wodą. Tych dwoje spotyka się 

ponownie po czterech latach, znów przy okazji wesela. Ale są już zupełnie innymi ludźmi. Czy potrafią odnaleźć 

do siebie drogę? Czy pamiętają jeszcze, co połączyło ich tamtego wieczoru? I jak poukładać wszystko na nowo, 

gdy życie się tak skomplikowało?  

 

 

 110. Pewnego razu w Hollywood : powieść / Quentin Tarantino ; przełożył Maciej 

Potulny.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Once upon a time in Hollywood (film) , Aktorzy , Kaskaderzy 

, Relacje międzyludzkie , Rozbój , Sekty i nowe ruchy religijne , Wytwórnie filmowe , 

Hollywood (Los Angeles ; część miasta) , Adaptacja literacka , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-09 

 

Długo oczekiwane pierwsze dzieło fabularne Quentina Tarantino - jednocześnie zabawne, smakowite i brutalne - 

to nieustannie zaskakująca, czasem szokująca adaptacja jego nagrodzonego Oscarem filmu. RICK DALTON - 

Niegdyś Rick był gwiazdą serialu telewizyjnego, ale stracił popularność i ostatnio gra jedynie role czarnych 

charakterów w filmach, na których nikomu nie zależy, oraz topi smutki w litrach whisky sour. Czy telefon z Rzy-

mu odmieni jego los, czy raczej go przypieczętuje? CLIFF BOOTH - Kaskader filmowy zastępujący Ricka w nie-

bezpiecznych scenach oraz jeden z ludzi filmu owianych najgorszą sławą, bo możliwe, że uszło mu płazem mor-

derstwo... SHARON TATE - Wyjechała z Teksasu za marzeniami o karierze filmowej, które udało jej się spełnić. 

Swoje złote lata spędza na Cielo Drive, na wysokim zboczu Hollywood Hills. CHARLES MANSON - facet po 

wyroku, stoi na czele grupy naćpanych hippisów, uważając się za ich przywódcę duchowego, ale w każdej chwili 

jest gotów rzucić ich w cholerę, żeby zostać gwiazdą rocka. Hollywood w 1969 roku. Musicie tam być. 

 

 

 111. Po trupach do celu / Alek Rogoziński.- Warszawa : Agencja Wydawniczo-

Reklamowa Skarpa Warszawska, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aktorzy , Czarny humor , Dziennikarze , Film , Pisarze , 

Współzawodnictwo , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść , Komedia kryminalna 

, Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Marlena Jans jeszcze do niedawna była ulubioną aktorką polskich widzów i krytyków, rozchwytywaną, zdoby-

wającą prestiżowe nagrody i zarabiającą fortunę. Jeden tragiczny incydent zniszczył jej karierę i zrujnował repu-

tację. Teraz jednak ma szansę wrócić na szczyt. Wystarczy tylko, aby wywalczyła sobie rolę w superprodukcji, 

którą reżyseruje... jej były mąż. Niestety, chrapkę na zagranie w filmie ma więcej gwiazd. I każda z nich gotowa 

jest zrobić wszystko, aby dopiąć swego. Nawet, gdyby miało to być... morderstwo.   
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 112. Pocztówka z Arles / Włodzimierz Malczewski.- Gdynia : Wydawnictwo Novae 

Res - Zaczytani, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polacy za granicą , Przestępczość zorganizowana , Relacja 

romantyczna , Zabójcy , Ameryka Północna , Europa , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Miłość to największe ryzyko, jakie można podjąć w życiu  Anioł jest brutalnym zabójcą, członkiem mafii, specem 

od mokrej roboty. Budzi respekt i strach, a jedno jego spojrzenie łamie kobiece serca. Zawsze działa sam i dlatego 

nigdzie nie potrafi zagrzać miejsca na dłużej, pragnąc żyć wedle własnych zasad. Kiedy pewnego dnia ratuje 

młodą dziewczynę, Lee Anderson, z rąk swojego szefa, nie podejrzewa, że właśnie podjął najważniejszą i najbar-

dziej ryzykowną decyzję w swoim życiu. Lojalność wobec mafijnej rodziny schodzi na dalszy plan, gdy pojawia 

się uczucie tak silne, że w żaden sposób nie można się od niego uwolnić… Czy Anioł wyrzeknie się wszystkich 

swoich zobowiązań dla pary niebieskich oczu? Co będzie musiał poświęcić, by ochronić życie jedynej osoby, któ-

ra się dla niego naprawdę liczy?  

 

 

 113. Pod osłoną deszczu / Jojo Moyes ; tłumaczenie Monika Bukowska.- Kraków : 

Znak Jednym Słowem - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziadkowie i wnuki , Matki i córki , Relacje 

międzypokoleniowe , Sekrety rodzinne , Irlandia , Londyn (Wielka Brytania) , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-09 

 

Ci, którzy mówią, że słońce przynosi szczęście, nigdy nie tańczyli w deszczu Oczywiście zaczęło padać, a Kate, 

która dawno temu wyjechała z deszczowej irlandzkiej wsi, nie wpadła na to, by zabrać parasol. Znowu pomyślała, 

że całe jej życie to jedna wielka kpina… Kolejny związek się posypał, a nastoletnia córka raz jeszcze dostała 

dowód, że jej matka to jedyna osoba na świecie, która nie otrzymała instrukcji, jak dorosnąć. Najbardziej boli 

poczucie, że w oczach tych, których kocha, Kate wszystko robi źle. Przecież to nie jej wina, że nigdy nie spotkała 

tak wielkiej, szalonej miłości jak jej rodzice… Choć nad kobietą ciągle zbierają się ciemne chmury, w deszczowej 

Irlandii czeka ktoś, kto urodził się z parasolem w ręce. Tylko jak rozpoznać, że to właściwa osoba? Od tej powie-

ści wszystko się zaczęło! Ta historia rozpoczęła wspaniałą karierę Jojo Moyes, pisarki, która podbiła serca 

polskich czytelników książkami Zanim się pojawiłeś, Kiedy odszedłeś, Moje serce w dwóch światach.  

 

 

114. Podróż / Danielle Steel ; tłumaczenie Irena Kołodziej.- Warszawa : Między 

Słowami, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Przemoc w rodzinie , Sekrety rodzinne , 

Waszyngton (Stany Zjednoczone, DC) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-09 
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Dla świata są małżeństwem jak z bajki. Dramat rozgrywa się za zamkniętymi drzwiami. Nagradzana prezenterka 

telewizyjna Maddy od lat próbuje usprawiedliwiać wybuchy zazdrości i nadmierną kontrolę ze strony zaborczego 

męża. Nie ma siniaków na ciele, ale ślady, które nosi w psychice, są równie bolesne – musi radzić sobie ze stra-

chem, upokorzeniem i izolacją. Nikt nie pomyślałby, że kobieta, którą podziwia cały kraj, żyje w ciągłym lęku                 

i napięciu. Uzdrowienie Maddy zaczyna się, gdy dołącza do Komisji Pierwszej Damy ds. Przemocy Wobec Kobiet 

i w historiach ofiar dostrzega siebie. Tam poznaje Billa, który błaga ją, by przejrzała na oczy i pozwoliła sobie 

pomóc. Gdy kobieta próbuje krok po kroku odzyskać siebie, powraca zapomniana osoba z jej przeszłości, a druz-

gocąca tragedia uświadamia Maddy, jak wiele jej odebrano. W obliczu trudnego wyboru kobieta odnajduje w so-

bie siłę, o jaką się nie podejrzewała. Czy zdoła odbudować siebie po traumatycznych wydarzeniach?  

 

 

 115. Pokrewne dusze / Lesley Lokko ; z angielskiego przełożyła Hanna Kulczycka-

Tonderska.- Warszawa : Świat Książki Wydawnictwo, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przyjaźń , Rasizm , Wielka Brytania , Zimbabwe , 

Afryka , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Niezwykła historia wyjątkowej przyjaźni. W domu Jen jedyną ucieczką przed wszechobecną agresją jest milcze-

nie. Tu wszyscy milczą. Niewypowiedziana tajemnica wisi w powietrzu i doprowadza Alice, matkę Jen, do choro-

by psychicznej. Nagle trafia do nich młodziutka Afrykanka, Kemisa, której rodzice przebywają w więzieniu. Alice 

decyduje, że dziewczynki zamieszkają w jednym pokoju. Rudowłosa, wysoka Jen o bladej cerze i niska, ciemno-

skóra, czarnowłosa Kemi szybko się zaprzyjaźniają. Zbliża je brak kontaktu z rodzicami i życie w bezustannym 

strachu. Są jak siostry, niektórzy mówią, że jak dwukolorowe siostry syjamskie. Czy przyjaźń i potrzeba bliskości 

zwycięży wszechobecną agresję i zło? Czy Kemisa i Jen odnajdą szczęście i spokój, czy też brutalna rzeczywis-

tość zniszczy ich przyjaźń?  

 

 

 116. Pomruk / Michał Śmielak.- Warszawa : Agencja Wydawniczo-Reklamowa 

Skarpa Warszawska, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polityka , Przestępczość zorganizowana , Tajemnica , 

Zabójstwo , Bieszczady (góry) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-09 

 

 

Żadna mitologia nie stworzyła większego potwora niż człowiek… Każdy może rzucić wszystko i wyjechać w Bie-

szczady, nawet człowiek, który ma zdecydowanie zbyt dużo na sumieniu. Ta kraina od zawsze wita z szeroko 

otwartymi ramionami wszystkich, którym nie po drodze z prawem, uważaj jednak, bo jej uścisk może być osta-

tnim w twoim życiu. Stanisław Stadnicki jest oligarchą trzymającym rękę na świecie biznesu i polityki, a przy tym 

gangsterem. Podczas przyjęcia urodzinowego dochodzi do tragedii, która na zawsze zmieni jego życie. Mężczyzna 

ucieka do małej wioski w Bieszczadach, gdzie przez dwa lata jego życie przeradza się w schemat kolejnych 

szarych dni. Przez ten czas wrasta w lokalną społeczność odcinając się całkowicie od przeszłości. Pewnego pora-

nka znajduje w leśnym potoku zwłoki młodej dziewczyny. Jego azyl wali  się jak domek z kart, a w spokojnej  wsi  
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pojawia się Bies, pradawny demon karmiący się śmiercią i cierpieniem, tak utrzymują miejscowi. Jednak Stad-

nicki dobrze wie, że najgorszym potworem jest człowiek. Rusza do starcia z żądną krwi bestią. Mroczny thriller 

pełen zagadek z przeszłości i nagłych zwrotów akcji. Michał Śmielak kolejny raz udowadnia, że potrafi obrazowo 

stworzyć duszną atmosferę małej społeczności pełnej tajemnic.  

 

 

 117. Porządek dnia / Éric Vuillard ; z języka francuskiego przełożyła Katarzyna 

Marczewska.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników 

(NSDAP) , Nazizm , Przedsiębiorcy , Przedsiębiorstwo , Władza , Niemcy , Powieść 

historyczna 

Sygnatura:  WG-fr. 

Nowości:  2022-09 

 

Jedna z najgłośniejszych książek współczesnej literatury francuskiej. Literacki zapis kilku kluczowych spotkań, 

które otworzyły Hitlerowi drogę do rozpętania globalnego konfliktu. Poruszające studium ludzkiej zachłanności             

i fiaska polityki ustępstw. Zapadająca głęboko w pamięć i jakże aktualna przestroga, że lekceważone zło rośnie             

w siłę, by stać się niemożliwym do okiełznania monstrum.  

 

 

 118. Powiem wam, co o tym myślę / Joan Didion ; przekład Jowita Maksymowicz-

Hamann.- Warszawa : Grupa Wydawnicza Relacja, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Literatura , Pisarstwo , Prasa (wydawnictwa) , Społeczeństwo , 

Stany Zjednoczone (USA) , Antologia , Esej 

Sygnatura:  WG-82-4 

Nowości:  2022-09 

 

 

 

Ponadczasowy zbiór ikonicznych tekstów Joan Didion, pochodzących z lat 1968–2000, poruszających tematy, 

które przez lata stały się znakiem rozpoznawczym jej pisarstwa: kobiety, prasa, polityka, autorefleksja. Te wnik-

liwe, poruszające, a momentami prorocze artykuły i eseje dają wgląd w błyskotliwy umysł jednej z najwybi-

tniejszych współczesnych pisarek.   

 

 

119. Powrót / Nicholas Sparks ; z angielskiego przełożyła Maria Olejniczak-

Skarsgård.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lekarze wojskowi , Miasta małe , Miłość , Powroty , Stres 

pourazowy , Szeryfowie , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-09 
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Nicholas Sparks powraca z najnowszą powieścią utrzymaną w duchu I wciąż ją kocham i Pamiętnika! Ukrywający 

się przed światem lekarz oraz dwie kobiety, których sekrety zmienią jego życie… Trevor Benson nie zamierzał 

wracać do miasteczka New Bern w Karolinie Północnej. Głównie dlatego, że nie przewidywał, że zostanie stra-

szliwie ranny w wypadku podczas misji wojskowej, na której był lekarzem. I że wtedy odziedziczona po dziadku 

stara chata wyda mu się idealnym schronieniem. Trevor nie przewidywał też, że w New Bern znajdzie kogoś, kto 

poruszy mu serce. Kiedy jednak spotyka Natalie, zastępczynię miejscowego szeryfa, nie może tak po prostu o niej 

zapomnieć. Ale nawet gdy wydaje się, że Natalie odwzajemnia jego uczucia, nadal pozostaje zadziwiająco 

odległa… A Trevor zastanawia się, co kobieta ukrywa. Jego pobyt w New Bern dodatkowo komplikuje obecność 

ponurej nastolatki, Callie, która mieszka w przyczepie kempingowej przy drodze. Trevor ma nadzieję, że Callie 

wie coś o tajemniczej śmierci jego dziadka i za wszelką cenę próbuje wyciągnąć od niej wskazówki, które 

mogłyby rzucić na nią nowe światło. Nieustępliwa chęć poznania prawdy pozwoli Trevorowi zrozumieć praw-

dziwe znaczenie miłości i przebaczenia. I da mu ważną lekcję – o tym, że w życiu, aby iść naprzód, często 

musimy wrócić do miejsca, w którym wszystko się zaczęło. 

 

 

 120. Przeklęci / Edyta Świętek.- Warszawa : Skarpa Warszawska, copyright 2021. 

(Niepołomice / Edyta Świętek ; cz. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chłopi , Kupcy , Miłość , Powstanie styczniowe (1863-1864) 

, Szlachta , Zemsta , Niepołomice (woj. małopolskie, pow. wielicki, gm. 

Niepołomice) , Powieść historyczna , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

Porywająca historia rodzin na tle wydarzeń, które zmieniły losy Polski. Powstanie styczniowe zbiera krwawe żni-

wo. Wojciech Trzos z obawy przed karą ukrywa się i wpada w tarapaty. U owdowiałej Cecylii pojawia się adora-

tor, lecz w przeciwieństwie do swej bratowej, kobieta nie jest zainteresowana ponownym zamążpójściem. W sercu 

Gustawa Zaleskiego odradza się miłość do Eulalii, jednak na drodze do ich szczęścia stoi Gertruda, która nie 

akceptuje związku córki. Czy miłość pięknej szlachcianki i kupca ma szansę na pokonanie piętrzących się trud-

ności? Jak potoczą się losy Wojtka? Czy Maksymilian zapomni o przeszłości i wybaczy mordercom swej rodziny? 

Edyta Świętek kolejny raz udowadnia, że doskonale odnajduje się w historycznych realiach epoki.  

 

 

 121. Przemytnik / Artur Górski.- Warszawa : Skarpa Warszawska, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Handel narkotykami , Przemytnictwo , Przestępcy , 

Przestępczość zorganizowana , Więziennictwo , Polska , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

 

 

 

Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia człowieka zajmującego się przemytem heroiny. Początek lat 90. 

– Polska przechodzi z szarości PRL do rzeczywistości, w której nic nie jest niemożliwe, i nic – przynajmniej poz-

ornie - nie jest zabronione. „Na mieście” pojawiają się wielkie zorganizowane grupy przestępcze, do Warszawy 

przyjeżdżają gangsterzy ze Wschodu Europy i z Azji. Młody chłopak trafia do międzynarodowej grupy przestęp-

czej. Swoje  zadania  traktuje  jako  przygodę  i  realizację  młodzieńczych  marzeń  o  podróżach.  Zafascynowany 



51 
 

kinem, wierzy, że uda mu się doświadczyć tego, co bywa udziałem jedynie bohaterów filmowych. Gdy w końcu 

zostanie zatrzymany, będzie musiał słono zapłacić za swoje przygody…  

 

 

 122. Przenikanie / Edyta Świętek.- Warszawa : Agencja Wydawniczo-Reklamowa 

Skarpa Warszawska, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Architekci , Kobieta , Koszmary senne , Rodzina , Trudne 

sytuacje życiowe , Wypadki , Małopolska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-09 

 

 

Natalia jest architektem i współwłaścicielką biura projektowego. Wraz z mężem, Szymonem, planuje adopcję 

dziecka. Procedurę przerywa tragiczny wypadek, który na zawsze zmienia życie kobiety. Rodzice zaczynają naci-

skać na Natalię, by ułożyła sobie życie na nowo. Kobieta, choć czuje się osamotniona, nie zamierza niczego zmie-

niać w swoim życiu. Jej relacje z rodzicami i siostrą nacechowane są dystansem i brakiem zrozumienia. Gdy Nata-

lia poznaje Remigiusza, biznesmena, który zleca jej wykonanie projektu hotelu, nie wie jeszcze, że wkrótce przyj-

dzie zmierzyć jej się z kolejnymi przeciwnościami losu. Jak potoczy się historia bohaterki? Czy jej rodzinne rela-

cje ulegną zmianie? I czy w sercu zawsze jest miejsce dla kogoś nowego?   

 

 

 123. Przetaina / Andrzej Pilipiuk ; ilustracje Paweł Zaręba.- Lublin ; Warszawa : 

Fabryka Słów, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Katastrofy , Krainy i światy fikcyjne , Przepowiednie , 

Wyprawy i ekspedycje , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

 

W odległej krainie, na brzegu nieznanego morza żyją Plemiona. Czczą Boga o Stu Twarzach i jego kociogłową 

córkę Nefem i prowadzą proste, spokojne życie. Wszystko wskazuje jednak na to, że już niedługo przyjdzie im 

podzielić los Przodków, których cywilizację zmiótł z powierzchni ziemi olbrzymi kataklizm. Jedynym ratunkiem 

wydaje się ucieczka w głąb kontynentu, na nieznane ziemie zamieszkiwane przez obce i być może wrogie plemio-

na. W poszukiwaniu nowego miejsca do życia wyrusza wyprawa złożona ze śmiałków wskazanych przepowie-

dnią. Być może połączenie na powrót dwóch zwaśnionych plemion odwróci los. Zadanie nie będzie jednak ani 

proste, ani bezpieczne, a na ścieżkach prowadzących przez góry pozostaną nie tylko ślady stóp, ale i ślady krwi. 

Ale w bogach nadzieja. Wszak oni zawsze prowadzą nas właściwą drogą, a jeśli się na niej potykamy, to o własne 

nogi.   
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 124. Receptura wszechmocy / Łukasz Piotrowski.- Gdynia : Novae Res - Zaczytani, 

copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hipnoza , Manipulacja (psychologia) , Psychoterapeuci , 

Tajemnica , Zaburzenia lękowe , Zjawiska paranormalne , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Wolność to stan umysłu… Co zrobisz, aby ją ocalić? Życie Łukasza Lijewskiego to przede wszystkim praca – 

prowadzona przez niego poradnia psychoterapeutyczna cieszy się popularnością, a pacjenci doceniają jego 

zaangażowanie i empatię. Nikt nie wie o tym, że on sam zmaga się z nerwicą, atakami paniki i przerażającymi 

snami. Kiedy na prośbę rodziców zgadza się zająć swoją uzależnioną od narkotyków siostrą, przeczuwa, że 

właśnie pakuje się w potężne tarapaty. Prawdziwy koszmar zaczyna się jednak w momencie, gdy w jego gabinecie 

zjawia się dawna przyjaciółka, z którą wiąże go mroczny sekret z przeszłości. On jest na skraju załamania nerwo-

wego, ona ma ambitny plan i zamierza go zrealizować bez względu na konsekwencje… Łukasz szybko się orien-

tuje, że wysunięta przez nią propozycja współpracy to w gruncie rzeczy ultimatum.  

 

 

 125. Reno / Agnieszka Lingas-Łoniewska.- Mnichowice : Wydawnictwo JakBook, 

copyright 2022. 

(Gangsta paradise / Agnieszka Lingas-Łoniewska ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kluby go go , Opiekunki i opiekunowie dziecięcy , 

Przestępczość zorganizowana , Polska , Powieść erotyczna , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

Galina Jegorowna Aristowa umarła w wieku osiemnastu lat, kiedy mężczyzna bez serca zamordował na jej oczach 

rodziców. Mija parę lat. Maria Fratecka zostaje zatrudniona jako opiekunka małego Antoniego Goli, który ma 

zespół Aspergera. Jego ojciec, milioner i biznesmen Leon Gola, jest bezpardonowym graczem na wrocławskiej 

scenie biznesu. Właśnie zakupił najwyższy budynek w mieście. Nikt nie wie, że genialny przedsiębiorca to osła-

wiony Reno - zarządzający podziemiem gangster, którego serce zostało zniszczone ponad pięć lat temu. Teraz 

liczą się dla niego tylko syn, biznes i półświatek. W jego bliskim otoczeniu pojawia się Maria, która ma świetny 

kontakt z Antonim - i szybko się okazuje, że potrafi ona okiełznać wszelkie demony mężczyzny. Lecz czy kobieta 

jest tą osobą, za którą się podaje? I czy Leon w imię prawdziwej siły miłości będzie potrafił wybaczyć, zapom-

nieć? Bo przecież jest pozbawionym uczuć gangsterem, który zawsze pamięta o wyrządzonych mu krzywdach.  

 

 

126. Rewanż / Natasza Socha.- Warszawa : Lekkie Wydawnictwo - Time, copyright 

2022. 

(Agencja rozbitych serc / Natasza Socha ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adwokaci , Kobieta , Prywatni detektywi , Nieplanowana ciąża 

, Relacje międzyludzkie , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 
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Agata wraz ze swoją mobilną agencją detektywistyczną - chwilowo w postaci auta limonkowego zamiast różo-

wego - powraca na ulice Warszawy, by tropić niewiernych partnerów. Kolejne zlecenia są coraz bardziej zaska-

kujące - zwłaszcza to od żony byłego szefa Agaty, z którym ta miała romans. Pojawia się też pierwszy klient męż-

czyzna. A pani detektyw łamie dla niego świętą zasadę, że pracuje wyłącznie dla kobiet. W jej życiu też wiele się 

zmieni - początkujący, ale utalentowany adwokat Jakub nie tylko się do niej wprowadzi, ale i zaproponuje pewien 

układ... Czy w świecie, w którym wierność staje się luksusem, zaś kłamstwo jest towarem powszechnego użytku, 

znajdzie się jeszcze miejsce na prawdziwą miłość?   

 

 

 127. Rita : nowy początek / Agnieszka Staszak.- Warszawa : Purple Book 

Wydawnictwo, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bliskie związki międzyludzkie , Kariera , Pogrzeb , 

Rozczarowanie , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Czasami lepiej nikomu nie ufać… Pogrzeb Stelli staje się punktem zwrotnym w życiu Rity, a to, czego dowiaduje 

się od Leo podczas ceremonii, już na zawsze zmienia wszystko. Rita po raz kolejny zostaje oszukana, zdradzona            

i to nie tylko przez swoją najbliższą rodzinę. Jej kariera zawisa na włosku, dlatego kobieta decyduje się na powrót 

do Rzymu, by ratować to, co się da. Ale odcięcie się od Mariny i przeszłości nie jest takie proste, zwłaszcza kiedy 

kocha ją dwóch mężczyzn: Gulio i… Leo, a ona pod sercem nosi dziecko… Czy stara miłość wygra z nową? Czy 

głęboko zakopany przez Ritę instynkt macierzyński odżyje? Co stanie się priorytetem w jej życiu: rodzina, miłość 

czy kariera. I najważniejsze pytanie: gdzie jest Lucy?   

 

 

 128. Rodzina Borgiów / Mario Puzo ; z angielskiego przełożyli Zygmunt Halka, 

Władysław Masiulanis.- Wydanie 31.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aleksander VI (papież ; 1431-1503) , Borgia, Cesare (1475-

1507) , Borgia, Lucrezia (1480-1519) , Borgiowie (ród) , Elita władzy , Rzym 

(Włochy) , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-09 

 

Intrygi rodziny, której nazwisko zawsze było synonimem władzy, korupcji i zbrodni - niesławnych Borgiów. Na 

tle barwnego zgiełku włoskiego renesansu rozgrywa się partia śmiertelnej gry, której stawką jest władza nad 

centrum świata - Rzymem. Opowieść o korupcji, chciwości, zdradzie i grzechu. Oraz o początkach włoskiej mafii, 

która sięga XV wieku i… papieskiego urzędu. Kardynał Rodrigo Borgia został w 1492 r. wybrany na papieża, 

bynajmniej nie za zalety duchowe i świętość za życia. To człowiek opętany żądzą bogactwa i władzy, zręczny po-

lityk bez skrupułów eliminujący rywali i wrogów, choć niepozbawiony pewnej szlachetności. Jego dzieci - Juan, 

Jofre, Cezar i Lukrecja - miały wspierać go w drodze do umocnienia największego imperium świata, tymczasem 

różnymi sposobami próbują zagarnąć dla siebie jak najwięcej władzy. Ale w pokrętny sposób pozostają wierni 

Rodzinie. Bo Rodzina nie wybacza nielojalności. Zwłaszcza rodzina Borgiów.  

 

 



54 
 

 129. Rój Hellstroma / Frank Herbert ; przełożył Andrzej Jankowski.- Poznań : Dom 

Wydawniczy Rebis, 2021. 

(Wehikuł Czasu) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Broń , Dobór naturalny , Ekologia , Entomolodzy , Laboratoria 

naukowe , Służby specjalne , Uczeni , Oregon (Stany Zjednoczone ; stan) , Stany 

Zjednoczone (USA) , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-09 

 

Nils Hellstrom to znany ekolog, entomolog, autor filmów dokumentalnych i wykładowca, a przy tym człowiek            

o sporych koneksjach politycznych. Uwagę władz przyciąga, gdy podczas obserwacji jego siedziby w Oregonie 

ginie bez śladu jeden z agentów rządowych. Tajna Agencja – zaniepokojona przechwyconymi dokumentami Hel-

lstroma, które wskazują na budowę tajnej broni – wysyła w teren kolejny zespół. Jego odkrycia są wysoce niepo-

kojące i groźne nawet dla policyjnego państwa, jakim stały się Stany Zjednoczone.  

 

 

 130. Rzeczy, które spadają z nieba / Selja Ahava ; z fińskiego przełożyła Justyna 

Polanowska.- Warszawa : Wydawnictwo Relacja, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i córki , Poczucie straty , Przypadek , Śmierć bliskiej 

osoby , Trudne sytuacje życiowe , Wypadki , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-fiń. 

Nowości:  2022-09 

 

 

 

Mała dziewczynka traci matkę, kiedy z nieba spada bryła lodu. Kobieta dwa razy wygrywa na loterii. Pewien 

mężczyzna został cztery razy rażony piorunem. "Rzeczy, które spadają z nieba" to opowieść o trojgu ludziach, 

których życie na zawsze odmieniają przypadkowe wydarzenia. Selja Ahava, jedna z najbardziej lubianych fińskich 

powieściopisarek, łączy ich historie w niezapomnianą opowieść o sile miłości, upływie czasu i bólu związanym ze 

stratą.   

 

 

 131. Sanatorium / Sarah Pearse ; przełożyła Magda Witkowska.- Warszawa : 

Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hotele , Kobieta , Osoby zaginione , Rodzeństwo , Alpy (góry) 

, Szwajcaria , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Klimatyczna opowieść o policjantce, która podczas pobytu w górskim hotelu musi zmierzyć się z mordercą…               

i z własną przeszłością. Elin Warner, na co dzień pracująca w angielskiej policji, decyduje się otworzyć nowy 

rozdział w życiu w ekskluzywnym hotelu na górskim zboczu. Szybko okazuje się jednak, że zamieszkujące miej-

sce duchy nie pozwalają o sobie zapomnieć - ośnieżone lasy skrywają bowiem wiele mrocznych tajemnic. Pew-

nego dnia  jeden  z  pracowników  hotelu  dokonuje  makabrycznego  odkrycia - w  sanatorium  grasuje  morderca.  
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Tymczasem śnieżyca i lawina odcinają budynek od świata. Elin decyduje się zająć potworną zagadką człowieka, 

który najwyraźniej bardzo stara się udowodnić coś światu. Rozpoczyna się gra jeden na jednego… Trzymająca            

w napięciu opowieść przywodząca na myśl klasyki gatunku.  

 

 

 132. Sąsiadka / Helene Flood ; przełożyli Ewa M. Bilińska, Tobiasz Biliński.- 

Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kłamstwo , Sąsiedztwo (socjologia) , Tajemnica , Zdrada 

małżeńska , Norwegia , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Sąsiad Rikke zostaje znaleziony martwy, a ją przesłuchuje policja. Czy powinna się przyznać mężowi, że zdra-

dzała go z sąsiadem? A jeśli nie, to jak ma wyjaśnić policji skomplikowaną relację z ofiarą? Jak długo uda się 

ukrywać romans przed sąsiadami, mężem i córką, kiedy śledztwo nabierze tempa? I czy nikt się nie domyśli, że 

śmierć kochanka przyniosła jej ulgę? Rikke wie, że policjanci w końcu dotrą do rozmów telefonicznych, e-maili            

i wiadomości, które wymieniała z sąsiadem. A nie chce, by o romansie mąż dowiedział się od nich. Proponuje 

więc policjantom układ: w zamian za kilka dni zwłoki w śledztwie zdradzi funkcjonariuszom wszystkie szczegóły 

jej tajemnego związku. Lecz zanim Rikke zdobędzie się na odwagę, by wyznać mężowi prawdę, dociera do niej 

mrożąca krew w żyłach wiadomość. Sąsiad został zabity przez kogoś, kto mieszka w ich małym budynku.   

 

 

 133. Secretum / Katarzyna Grzegrzółka.- Poznań : Wydawnictwo Nowoczesne - 

Wydajemy Książki Krystyna Płowiec-Niewolna, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Policjanci , Trudne sytuacje życiowe , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

 

 

Podobno w pracy policyjnej nie ma czasu na rutynę, jednak w życiu zawodowym inspektor Anny Zielewskiej 

zaczęło wiać nudą. Na szczęście na życie prywatne nie mogła narzekać. Kiedy kilka miesięcy wcześniej poznała 

Wojtka, nie spodziewała się, że mężczyzna zapełni pustkę w jej sercu i stanie się najbliższą osobą. Zdawało się, że 

wszystko pędzi ku dobremu, gdy... Sielankę przerywa informacja o brutalnym morderstwie. Sprawa zostaje 

przydzielona Annie, która wraz ze stawiającym pierwsze kroki w policyjnym fachu Zbyszkiem Dybieckim stara 

się rozwikłać sprawę. Jednak ta zbrodnia jest tylko początkiem ciągu tragicznych zdarzeń. Jakby tego było mało, 

Anna dowiaduje się czegoś, co wywraca jej życie osobiste do góry nogami. Przed nią trudne zadania i niełatwe 

decyzje. Mroczny, niepokojący kryminał, który sprawi, że zwątpicie w dobre intencje któregokolwiek z bohate-

rów. Czy każdy jest tym, za kogo się podaje? Jakie relacje faktycznie łączą poszczególne osoby? Czy można zau-

fać komukolwiek?   
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 134. Silny wstrząs / Jonathan Franzen ; z języka angielskiego przełożył Witold 

Kurylak.- Wydanie 3.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Handel bronią , Koncern (ekonomia) , Kościoły 

chrześcijańskie , Rodzina , Sejsmologia , Spadek , Trzęsienie ziemi , Boston (Stany 

Zjednoczone, stan Massachusetts) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-09 

 

Epicki rozmach, społeczne zaangażowanie, prawdziwe emocje to siła prozy Jonathana Franzena, okrzykniętego 

największym żyjącym pisarzem amerykańskim Śmiała, wielopoziomowa i pełna energii proza Louis Holland 

przybywa do Bostonu po serii trzęsień ziemi na północnym wybrzeżu. W pierwszej katastrofie ginie jego babcia. 

Zdarzenie to staje się zarzewiem nieporozumień pomiędzy nim, jego siostrą Eileen i matką Melanie, bowiem 

ekscentryczna babka zostawiła w spadku 22 miliony dolarów. Podczas wycieczki na plażę Louis poznaje dr Reneé 

Seitchek, sejsmolożkę Uniwersytetu Harvarda, która jest przekonana, że odkryła przyczynę trzęsień ziemi w Pea-

body. To odkrycie skomplikuje nie tylko jej życie. Louis zakochuje się w Reneé. Losy dwójki bohaterów oraz 

rodziny Holland zostają niespodziewanie uwikłane w sprawy petrochemicznego i handlującego bronią koncernu 

Sweeting-Aldren oraz działającego na rzecz „pro-life” Kościoła Działań w Chrystusie prowadzonego przez wiele-

bnego Philipa Stitesa.  

 

 

 135. Siła kobiet / Barbara Wysoczańska.- Wydanie 1. w tym formacie.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2022. 

(Wielkie Litery.pl) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dwudziestolecie międzywojenne (1918-1939) , Kobieta , 

Konserwatyzm , Miłość , Uprzedzenia , Wybory życiowe , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

Dwudziestolecie międzywojenne, odradzająca się Polska i trzy różne kobiety złączone ślepym losem z tym samym 

mężczyzną. Czy w czasach, które aż kipiały od emocji narodowościowych, kobiety miały prawo zawalczyć                 

o siebie? GENIALNA POWIEŚĆ O WIELKIEJ MIŁOŚCI, DETERMINACJI I ODWADZE. Rozalia Lubowi-

dzka, młoda wdowa, próbuje odbudować swoje życie po małżeństwie, które było dla niej piekłem. Otrzymuje list 

od kochanki swojego męża, z błaganiem o pomoc jej chorej córce. Tymczasem do Warszawy przyjeżdża Ada 

Lubowidzka, siostra dwóch szanowanych braci, która próbuje wyrwać się z marazmu życia na prowincji i zawal-

czyć o wyższe wykształcenie. Wszystkie trzy kobiety łączy postać Ignacego Lubowidzkiego, posła na sejm II 

Rzeczpospolitej, pewnej nocy tragicznie zastrzelonego w zamachu. Czy bezinteresowna przyjaźń pozwoli odmie-

nić okrutny los? Czy uda się zburzyć mur uprzedzeń i pokonać brutalny konserwatyzm, który panoszył się w prze-

dwojennej Polsce? CZY MIŁOŚĆ ZWYCIĘŻY WSZYSTKIE PRZESZKODY? 
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136. Siostry / Danielle Steel ; tłumaczenie Katarzyna Malita.- Kraków : Między 

Słowami, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzeństwo , Śmierć rodzica , Trudne sytuacje życiowe , 

Wypadki drogowe , Connecticut (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2022-09 

 

 

 

Candy robi międzynarodową karierę jako modelka, podróżując między Paryżem a Tokio. Tammy pracuje przy 

produkcji najpopularniejszego programu telewizyjnego w Los Angeles. Sabrina spełnia się jako prawniczka                

w Nowym Jorku. Annie mieszka we Florencji i realizuje się jako artystka. Wszystkie przyjeżdżają do rodzinnego 

domu w Connecticut z okazji Dnia Niepodległości. Podczas beztroskiego rodzinnego weekendu dochodzi do tra-

gedii i ich świat całkowicie się zmienia. Siostry, zwykle skupione na dążeniu do sukcesu i rozrzucone po świecie, 

zamieszkują w jednym domu, by wspierać ojca i siebie nawzajem. Jedna z nich walczy o uzdrowienie ciała i du-

szy, ale wszystkie cztery są zmuszone do refleksji nad tym, w jakim kierunku zmierza ich życie. Ta poruszająca, 

ale pełna humoru opowieść o sile siostrzanej miłości pokazuje, jak kruche bywa życie i jakim jest cudem.   

 

 

 137. Sklep z tysiącem cudów / Agnieszka Krawczyk.- Warszawa : Warszawskie 

Wydawnictwo Literackie Muza, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aktorzy , Matki i córki , Pamiątki rodzinne , Prawnicy , 

Relacja romantyczna , Kraków (woj. małopolskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Czy miłość i szczęście można znaleźć przypadkiem w niepozornym sklepie ze starociami? Juliusz Kulik jest 

odnoszącym sukcesy, bezkompromisowym prawnikiem. Eliza Zaniecka – porywczą i ambitną aktorką serialową. 

Tych dwojga nic nie łączy i pewnie ich drogi nigdy by się nie zeszły, gdyby nie pewien sklep. „Same cuda” to 

miejsce, do którego Juliusz oddaje rzeczy po swoich rodzicach. Do tego gestu namawia go wspólnik – mecenas 

Dolęgowski, chodząca encyklopedia ciekawych prawniczych przypadków i właściciel obdarzonego niezwykłą 

inteligencją jamnika Kaprysa. W sklepie Kulikowi wpada w ręce niepozorny rysunek, który budzi w nim uśpione 

uczucia. Poprzednia właścicielka obrazka pragnie go jednak odzyskać i nie spocznie póki nie osiągnie celu. A jest 

to prawie niemożliwe, bo Juliusz nie cierpi sytuacji, nad którymi nie ma kontroli, i osób, próbujących wywierać 

presję. Życie pisze scenariusze, których nie powstydziłby się najlepszy serial. Czy doświadczona przez życie, 

zachłannie poszukująca miłości Eliza uwierzy, że los może się do niej uśmiechnąć? Czy cyniczny i znudzony 

codziennością Juliusz jest w stanie się zmienić? Co może się wydarzyć, gdy dwoje ludzi z różnych światów 

odkryje, jak bardzo są do siebie podobni?  
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 138. Skrawki nadziei / Maria Paszyńska.- Poznań ; Wrocław : Książnica - Publicat. 

Oddział, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bolszewizm , Miłość , Nadzieja , Wojna polsko-bolszewicka 

(1919-1920) , Życie codzienne , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść 

historyczna , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-09 

 

Ciszakowie wiodą spokojne życie w warszawskiej kamienicy na Smolnej. Wraz z odzyskaniem przez Polskę 

niepodległości we wszystkich wstępuje nadzieja na lepsze jutro. Wkrótce jednak nad krajem znów zbierają się 

ciemne chmury - do stolicy zbliża się ofensywa bolszewicka. Echo niesie odgłosy wystrzałów, powietrze pachnie 

krwią… Zawieruchy wojny nie omijają stróżówki, w której Maciej i Staszka na przekór wszystkiemu usiłują 

ocalić swój mały świat od zagłady. Czy można przywrócić do życia serce skute lodem? Czy każdy zasługuje na 

przebaczenie? Czy miłość zdoła uleczyć nawet najbardziej bolesne rany? W burzliwych czasach jedyną spokojną 

przystanią jest dom. To w ramionach najbliższych można skryć się nawet wtedy, gdy pozostają jedynie skrawki 

nadziei… 

 

 

 139. Skrucha / Marek Stelar.- Poznań : Filia, 2022. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miasta małe , Utonięcie , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

 

 

NIE BĘDZIE PRZEBACZONE TEMU, KTO NIE OKAŻE SKRUCHY. NIE MA SKRUCHY W TYM, W KTÓ-

RYM NIE MA CZŁOWIEKA. Wiosna dwa tysiące osiemnastego roku. Aspirant Dominik Przeworski, „krymi-

nalny” ze szczecińskiej Komendy Miejskiej Policji trafia do niewielkiej miejscowości na samym końcu Polski. Od 

tej pory ma zaprowadzać porządek jako dzielnicowy w Nowym Warpnie. Tymczasem w ogrodzie przy domu                 

w jednej z urokliwych dzielnic miasteczka odkryte zostają ludzkie szczątki. Czy zwłoki mogą mieć coś wspólnego 

z tragedią sprzed ćwierćwiecza, kiedy na zalewie utonęło pięciu wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego? CZY JEDNAK PRAWDY NALEŻY SZUKAĆ GDZIE INDZIEJ?  

 

 

 140. Słodki kłamca / Katarzyna Bester.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece, 2020. 

(Niegrzeczne Książki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Kłamstwo , Pożądanie , Zdrada , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 
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Mówią, że kłamstwo ma krótkie nogi. W tym przypadku – uwodzicielski wzrok i przyciągający magnetyzm. Świat 

Stelli legł w gruzach, kiedy zastała byłego już chłopaka między nogami innej kobiety. Teraz z pomocą przyja-

ciółki Victorii próbuje uporządkować sobie życie od nowa. Gdy tylko postanawia zrobić przerwę od facetów, los 

stawia na jej drodze przeszkodę. Podwójną. Robert jest seksownym właścicielem sieci kawiarni słynącej z naj-

lepszej szarlotki w mieście. Z kolei Adam, jej nowy sąsiad, niezwykle pomocnym i kuszącym przystojniakiem. 

Każdy z nich może okazać się kolejnym kłamcą. Mimo obaw i natury romantyczki w Stelli budzi się ogromne 

pożądanie.  

 

 

 141. Stare kości / Preston & Child ; przełożył Jan Kraśko.- Warszawa : Wydawnictwo 

Agora, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nora Kelly (postać fikcyjna) , FBI , Archeolodzy , Historycy , 

Sierra Nevada (Stany Zjednoczone) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Dwie zdeterminowane kobiety łączą siły, by odkryć jedną z najbardziej przerażających zagadek w historii USA! 

Archeolożka Nora Kelly ma już kilka większych sukcesów zawodowych na koncie, kiedy zgłasza się do niej 

tajemniczy historyk Clive Benton. Ma dla niej propozycję nie do odrzucenia - podróż śladami tragicznej wyprawy 

Donnera, jednego z najbardziej zagadkowych i przerażających przedsięwzięć w historii USA. W połowie XIX 

wieku grupa kilkudziesięciu pionierów razem z rodzinami wyruszyła ze Środkowego Zachodu do Kalifornii                 

w poszukiwaniu lepszego życia. Źle pokierowani osadnicy utknęli zimą w górach Sierra Nevada, a nieliczni oca-

leni opowiadali potem przerażające historie o konfliktach, rozpaczy, głodzie, powolnej śmierci, a nawet aktach 

kanibalizmu... Zaintrygowana Nora zgadza się, gdy Clive wspomina o skarbie zakopanym przez uczestników 

feralnej wyprawy. Tymczasem niedoświadczona agentka FBI Corrie Swanson wpada na trop powiązanych ze sobą 

morderstw w różnych miejscach świata i dostaje swoją pierwszą dużą sprawę. Co ma wspólnego historia dawnej 

wyprawy pionierów ze współczesnymi zbrodniami? Jakie jeszcze tajemnice skrywają nieprzyjazne góry Sierra 

Nevada? I czy każdy jest tym, za kogo się podaje?   

 

 

 142. Sukienka z wody / Agnieszka Litorowicz-Siegert.- Warszawa : Wydawnictwo 

WAB, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Pisarze , Przyjaźń , Śpiączka , Szczecinek (woj. 

zachodniopomorskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Alina przyjeżdża do Szczecinka, żeby odwiedzić przyjaciółkę Edytę, która podczas rejsu żaglówką wpadła do 

wody i teraz leży pogrążona w śpiączce. Kiedy wydarzył się feralny wypadek, Edyta pracowała nad książką, 

przełomową dla swojej kariery. Alina, namówiona przez męża Edyty i wspólną znajomą, postanawia dokończyć 

powieść, by przyjaciółka nie straciła życiowej szansy na bestseller. Książka musi być oddana wydawcy już 

niedługo, niewiele zostało do napisania, ale akcja jest tak błyskotliwa, skomplikowana, a jednocześnie wciągająca, 

że zakończenia nie może dopisać nikt przypadkowy. To, że Alina zawodowo jest profilerką, pomoże jej rozszy-

frować fakty, zorientować się, kto  w  rzeczywistości  jest  pierwowzorem  powieściowych  bohaterów, i  stworzyć  
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zakończenie zgodne z zamierzeniami Edyty. Pracując nad książką, Alina odnowi przyjaźnie sprzed lat, doceni 

życie rodzinne i towarzyskie, a także spotka kogoś, dla kogo jej serce zabije mocniej. Jednak odkryje także 

tajemnice, które mieszkańcy malowniczego miasteczka leżącego nad jeziorem woleliby zachować dla siebie…  

 

 

 143. Sypiając z psychopatą / Carolyn Woods ; tłumaczenie Alka Konieczka.- 

Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Acklom, Mark (1973- ) , Woods, Carolyn , Kobieta , Oszuści 

, Psychopaci , Powieść autobiograficzna 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2022-09 

 

 

A zaczęło się jak w bajce. Spotkali się przypadkiem i od razu między nimi zaiskrzyło. Zaprosił ją do ekscytują-

cego, pełnego przepychu świata, a ona była tak zakochana, że ignorowała wszystkie znaki ostrzegawcze. I żyliby 

długo i szczęśliwie, ale wkrótce okazało się, że w łóżku nie leży wymarzony książę, ale prawdziwy i groźny psy-

chopata. W którym momencie Carolyn straciła czujność? Czy w ogóle mogła ustrzec się przed tym związkiem? 

Była wykształcona, zamożna, niezależna i wcale nie szukała miłości. Nawet nie zauważyła, kiedy została zmani-

pulowana przez Marka. Odcięła się od przyjaciół i rodziny, zadłużyła na ogromne kwoty i na każdym kroku była 

kontrolowana. A wszystko to z miłości do psychopaty. To prawdziwa historia Carolyn Woods, którą wykorzystał 

mężczyzna podający się za kogoś innego i poszukiwany przez Interpol.   

 

 

 144. Szansa od losu / Dorota Milli.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dom (antropologia) , Sąsiedztwo , Sekrety rodzinne , 

Śledztwo i dochodzenie , Ustka (woj. pomorskie, pow. słupski, gm. Ustka) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-09 

 

 

 

Stary dom z mroczną historią, sąsiedzkie tajemnice i piękne nadmorskie krajobrazy! Wiosna w Ustce budzi się do 

życia, a wraz z nią pojawia się miłość… Oktawia po odejściu matki postanawia zawalczyć o swoje szczęście. 

Sprzedaje rodzinny pensjonat i kupuje owiany tajemnicą piękny i stary dom, który jest lokalną legendą. Dziew-

czyna pragnie odkryć związane z nim sekrety, które kryją się w nadmorskim lesie. Poznaje przeszłość swojej 

rodziny, chociaż mieszkańcy ulicy Serdecznej jej tego nie ułatwiają. Czy można na nowo zawalczyć o szczęście? 

Czy szansa od losu pojawia się tylko raz?   

 

145. Szczęście pod świerkami / Roma J. Fiszer.- Warszawa : Wydawnictwo Luna - 

Wydawnictwo Marginesy, 2022. 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Leśnicy , Relacja romantyczna , Sekrety 

rodzinne , Tajemnica , Bory Tucholskie , Gdynia (woj. pomorskie) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 
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Współczesna miłość, tajemnice, dramaty sprzed lat i... sielska leśniczówka. Elwira i Krzysztof, młoda dzienni-

karka i młody leśniczy. Oboje z bagażem przejść. Ona obciążona rodzinną traumą i zerwaniem narzeczeństwa, 

jemu również nie poszczęściło się w związku. Spotykają się w leśniczówce Świerki, w Borach Tucholskich, żeby 

rozwikłać tajemnicę miłości swoich pradziadków, Apolonii i Zbysława, którzy pływali na "Batorym" i na nim zas-

tał ich wybuch drugiej wojny światowej. Elwira, poruszona dwoma listami Zbysława do Apolonii, umawia się                

z Krzysztofem na przeszukanie kufrów z pamiątkami po pradziadku, cudem zachowanych przez kilkadziesiąt lat   

w leśniczówce. Już pierwszego dnia pobytu odkrywa ważną tajemnicę, a pomiędzy nią a młodym leśniczym nies-

podziewanie iskrzy.   

 

 

 146. Szklane ptaki : opowieść o miłościach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / 

Katarzyna Zyskowska.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Baczyńska, Barbara (1922-1944) , Baczyńska, Stefania 

(1889-1953) , Baczyński, Krzysztof Kamil (1921-1944) , II wojna światowa (1939-

1945) , Małżeństwo , Matki i synowie , Poeci polscy , Teściowe i synowe , 

Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść biograficzna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-09 

 

Drobna twarz, mlecznobiała szyja, kasztanowy warkocz... Jej skóra pachnie miodem i pomarańczami, kiedy on 

szepcze jej do ucha: "Nie mogę dać ci, Basiu, nic oprócz siebie". Po czterech dniach od pierwszego spotkania są 

już zaręczeni. Ale choć Krzysztof kocha Basię, jak tylko poeta kochać potrafi, połowa jego serca jest na zawsze 

zajęta. Co czuła Barbara zamknięta w trzydziestometrowym mieszkaniu z zaborczą matką Baczyńskiego? Jaką 

tajemnicę skrywała ta zapomniana przez potomnych kobieta? Co łączyło młodego poetę z Jarosławem Iwaszkie-

wiczem i Jerzym Andrzejewskim? I czy ten genialny chłopak naprawdę musiał zginąć w powstaniu warszawskim? 

Katarzyna Zyskowska spędziła długie godziny w archiwach, by od podszewki poznać losy niezwykłego trójkąta. 

W swej powieści po raz pierwszy oddaje głos trojgu Baczyńskim - Krzysztofowi, jego matce Stefanii i ukochanej 

żonie Basi - by sami opowiedzieli historię tej pięknej i tragicznej miłości.   

 

 

 147. Śmiałe marzenia / Nora Roberts ; przekład Katarzyna Przybyś.- Warszawa : 

Świat Książki, 1998. 

(Saga Marzeń / N. Roberts ; [1]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Templetonowie (rodzina fikcyjna) , Przyjaźń , Kalifornia 

(Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-09 

 

 

W barwnej scenerii urwistych wybrzeży Kalifornii, wśród przepychu luksusowej rezydencji nad oceanem dora-

stają trzy dziewczynki. Przyjaźnią się serdecznie, każda z nich snuje jednak własne marzenia o przyszłości. Pięk-

na, ambitna i niezależna Margo Sullivan robi międzynarodową karierę jako fotomodelka, prawdziwe szczęście 

znajdzie jednak dopiero u boku wymarzonego mężczyzny.  
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 148. Światło ze snów / Graham Shaw.- Gdynia : Wydawnictwo Novae Res - 

Zaczytani, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aktorstwo , Celebryci , Podróże , Producenci filmowi , 

Przestępczość zorganizowana , Polska , Los Angeles (Stany Zjednoczone, stan 

Kalifornia) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

Przewrotna i wzruszająca opowieść o miłości, która ocala. Alicja Stajer żyje tak, jak żyje roślina - w jednym 

miejscu. Trzyma się kurczowo tego, co znane, nie wyobrażając sobie, że mogłaby kiedykolwiek wyjść ze swojej 

strefy komfortu. James Hardy jest jej przeciwieństwem - doskonale zna smak ryzyka, które było stałym elementem 

jego codzienności w czasach, gdy współpracował z rosyjską mafią. I choć udało mu się zerwać z półświatkiem,             

w jego głowie wciąż szaleją demony przeszłości… Nieoczekiwana wspólna podróż do USA będzie dla nich 

prawdziwym testem, podczas którego zmierzą się ze wszystkimi swoimi lękami i głęboko skrywanymi emocjami. 

Czy uda im się dotrzeć do finału tego szalonego scenariusza, który przygotował dla nich przewrotny los?  

 

 

 149. Tajemnice Fleat House / Lucinda Riley ; z angielskiego przełożyła Małgorzata 

Stefaniuk.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Internaty , Samobójstwo , Szkoły , Tajemnica , Wielka 

Brytania , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2022-09 

 

 

Kiedy w internacie Szkoły Świętego Szczepana umiera jeden ze starszych uczniów, wszystko wskazuje na to, że 

nie doszło do przestępstwa. Wpływowy ojciec chłopca domaga się jednak wszczęcia śledztwa. Prowadzenie do-

chodzenia zostaje powierzone młodej błyskotliwej detektyw Jazz Hunter, która ma za sobą bardzo ciężki rok. 

Czeka ją trudne zadanie, choćby dlatego, że nie jest w stanie wykrzesać w sobie sympatii dla ofiary. Ale przede 

wszystkim dlatego, że osoby, z którymi rozmawia, wyraźnie coś przed nią ukrywają. I Jazz czuje, że nie chodzi im 

tylko o chronienie dobrego imienia szkoły. Jazz, która musi walczyć z własnymi demonami, zaczyna zdawać sobie 

sprawę, że czeka ją najbardziej skomplikowane śledztwo w jej karierze. Bo Fleat House skrywa tajemnice tak 

mroczne, że być może sama nie chciałaby ich odkryć.   

 

 

 150. Tancereczka / Joanna Parasiewicz.- Katowice : Wydawnictwo Szara Godzina, 

2021. 

 

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

Pływacy , Tancerze baletu , Trójkąt miłosny , Trzecia Rzesza (1933-1945) , Zawód 

miłosny , Żołnierze , Żydzi , Pomorze , Powieść historyczna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 
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Ta miłość nie miała prawa się zdarzyć… Ingrid Stern, znakomita pływaczka i liderka Związku Niemieckich 

Dziewcząt, kocha Wielką Rzeszę - z wzajemnością. Kocha też zazdrośnie Franka Raubera - bez wzajemności. 

Frank Rauber to zdolny samouk i wynalazca, student Akademii Wojskowej, który założył esesmański mundur. 

Malka Freiman miała przed sobą wielką karierę primabaleriny. Kiedyś Malka tańczyła z miłości. Teraz tańczy, by 

przeżyć. Losy tych trojga splotą się w przededniu drugiej wojny światowej. Jak zakończy się ich nieoczekiwane 

spotkanie w rodowej siedzibie Rauberów na Pomorzu? "Tancereczka" to fascynująca opowieść o miłości, dumie            

i strachu w czasach, które jednym odebrały prawo do życia, a innych wyniosły do rasy panów.   

 

 

151. Tango / Michał Witkowski.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2022. 

(Proza PL) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Geje , Śpiewacy , Tango (taniec) , Żigolacy , Polska , Powieść 

, Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Koniec lat dwudziestych. Późna jesień, listopad, miasto spowija mgła. Nadchodzi wielki kryzys. Nadchodzi kac.  

Starszy aspirant Adolf Piątek rozpoczyna śledztwo w sprawie okrutnego zabójstwa tenora z miejscowej operetki. 

Pierwszym podejrzanym jest kochanek śpiewaka, pracujący jako żigolo na miejscowym dancingu, gdzie co noc 

uwodzi w tangu bogate kobiety. Każda, z którą zatańczy, ginie bez śladu. Na dodatek, w mieszkaniu denata, Piątek 

odnajduje ślady mogące powiązać tenora z serią okrutnych morderstw sprzed lat.  

 

 

 152. To jeszcze nie koniec / Egan Hughes ; z angielskiego przełożyła Anna 

Dobrzańska.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Psychopaci , Tajemnica , Toksyczne związki , 

Trauma , Zabójstwo , Zemsta , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Kochasz go. Wierzysz mu. Nie możesz od niego uciec. Ale niektórym się to udaje. Jak Mii, która w końcu uwalnia 

się od psychopatycznego męża, Roba. Niestety, kiedy wreszcie odzyskuje swoje życie i znajduje nowego partnera, 

otrzymuje od policji informację, że jej były został zastrzelony na swojej łodzi. Mia, której nietrudno udowodnić, 

że miała motyw, automatycznie staje się podejrzaną. Lecz nie jedyną. Wygląda na to, że wielu ludzi mogło 

pragnąć śmierci Roba Creavy’ego, na przykład jego ostatnia żona. Prowadzący śledztwo detektyw Thornley zdaje 

sobie z tego sprawę. Nie ma jednak pojęcia, że Mia ma pewien sekret, który desperacko próbuje ukryć. Jest jednak 

osoba, która go zna. Nie wiadomo tylko, czy go ujawni, bo sama skrywa jeszcze mroczniejszą tajemnicę.   
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 153. Toast za Gruzję / Anna Pilip.- Warszawa : Wydawnictwo Lira, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przyjaźń , Polacy za granicą , Rodzina , Gruzja , 

Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-09 

 

 

 

Ana to Polka, która z miłości do przystojnego gruzińskiego lekarza Giorgiego przeniosła się wraz z córkami na 

stałe do Gruzji. Jej przyjaciółka Kama również związała się z Gruzinem i zamieszkała w górskiej wiosce na końcu 

świata. Kobiety poznają blaski i cienie życia w obcej, patriarchalnej kulturze, do której próbują się dostosować. 

Ana czuje się zagubiona i nierozumiana przez męża, a jej serce wypełnia niepokój o Timara, starego przyjaciela, 

okaleczonego i więzionego w Osetii Południowej. Tymczasem w życiu Kamy pojawia się tajemniczy psychotera-

peuta Jack…  

 

 

154. Toń / Marta Kisiel.- Warszawa : Uroboros - Grupa Wydawnicza Foksal, 2018. 

(Seria Wrocławska/ M. Kisiel ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podróże w czasie , Relacje międzyludzkie , Rodzeństwo , 

Zabójstwo , Dolny Śląsk , Wrocław (woj. dolnośląskie) , Powieść , Fantasy , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

 

 

Przesiąknięta krwią i chciwością historia Wrocławia i Dolnego Śląska, rodzinne tajemnice i groza nie z tego 

świata. Kiedy Dżusi Stern decyduje się wyświadczyć ciotce przysługę, jeszcze nie wie, że otwierając drzwi niew-

łaściwej osobie, uruchomi lawinę wydarzeń, których nie da się juz cofnąć. Trzpiotowata dziewczyna, jej poukła-

dana starsza siostra oraz kąśliwa ciotka nieoczekiwanie wplątują się w morderstwo - a to dopiero początek niebez-

pieczenstw, jakie na nie czyhają. Wszystkie tropy zdają sie prowadzić prosto do tajemniczego mężczyzny imie-

niem Ramzes, o któym w środowisku antykwariuszy mówi się wyłącznie szeptem...  

 

 

 155. Towarzyski poradnik dla panien bez posagu : powieść / Sophie Irwin ; 

przełożyli z angielskiego Maciej Grabski i Maria Grabska-Ryńska.- Poznań ; 

Wrocław : Książnica - Publicat, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Dług , Dziewczęta , Małżeństwo dla pieniędzy 

, Relacja romantyczna , Rodzina , Anglia (Wielka Brytania) , Londyn (Wielka 

Brytania) , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-09 

 

Kitty Talbot nie jest ani wybitnie wykształcona, ani szczególnie dystyngowana, ma jednak sporo sprytu, pomysło-

wości i… długów odziedziczonych po ojcu. Potrzebuje pieniędzy, a ściślej mówiąc - męża, który nimi dysponuje. 

Bądź co bądź jest rok 1818 i jedynie mężczyźni mogą się  bogacić… Dziewczyna  ma  zaledwie  trzy  miesiące, by 
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uchronić siebie i cztery swoje siostry przed ruiną. Jest tylko jedno wyjście - trzeba zapolować wśród londyńskiej 

socjety. Jednak na drodze Kitty staje lord Radcliffe. Arystokrata od razu rozpoznaje w młodej pannie łowczynię 

fortun. Nie zamierza dopuścić, by dopięła celu. Zapowiada się zaciekła walka. Żaden z przeciwników nie wie, jaki 

będzie jej wynik, zwłaszcza że los wtrąci tu swoje trzy grosze… Czy Kitty zdoła ocalić rodzinę przed nędzą? Czy 

oprócz pieniędzy zdobędzie też miłość?   

 

 

 156. Trawa / Keum Suk Gendry-Kim ; tłumaczenie Łukasz Janik.- Poznań : Centrala 

- Mądre komiksy, 2021. 

(Miłość Życie Śmierć) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Dziecko seksualnie 

wykorzystywane , Japończycy , Japońska okupacja Korei (1910-1945) , Kobieta , 

Koreańczycy , Niewolnictwo , Praca przymusowa , Praca seksualna , Pracownice i 

pracownicy seksualni , Przemoc wobec kobiet , Zgwałcenie , Świat , Powieść 

graficzna 

Sygnatura:  WG-82-91 

          Nowości:  2022-09 

 

[Ze wstępu]: Kobiety nazywane „pocieszycielkami" pochodziły z terenów podbitych i okupowanych przez Japoń-

czyków w I połowie XX wieku. Chinki, Koreanki, Malezyjki, Filipinki, kobiety z Indonezji i innych terenów Azji 

Południowo-Wschodniej zostały sprzedane, porwane i zniewolone seksualnie w wojskowych domach publicz-

nych. Setki tysięcy kobiet traktowano jako jeden z towarów zabieranych przez kolonizatorów. Do początku lat 

dziewięćdziesiątych XX wieku ocalone milczały. W 1991 roku jedna z nich Kim Hak-Sun wystąpiła publicznie            

w Seulu, wzywając Japończyków do przeprosin i zadośćuczynienia. Od tego momentu każde świadectwo stawało 

się orężem w walce z milczeniem i powszechną pogardą.  Joanna Ostrowska 

 

 

 157. Tuż za rogiem / Magdalena Kawka, Robert Ziółkowski.- Poznań : Zysk i S-ka 

Wydawnictwo, copyright 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Kryzys , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

 

 

Tomek, odnoszący sukcesy biznesmen. Monika, niespełniona malarka. Dawna miłość i fascynacja innością odle-

ciały w siną dal. Rozczarowani małżeństwem, oddalili się od siebie i wydaje się, że nie ma szans na porozumienie. 

Skupieni na sobie, nie zwracają uwagi na to, co dzieje się tuż za rogiem. Dopiero pojawienie się tajemniczego 

mężczyzny, w długim płaszczu z wyszytą na plecach klepsydrą, uruchomi ciąg dramatycznych zdarzeń. Lawina 

toczy się coraz szybciej - morderstwo, wypadek, zdrada i utrata pracy. Monika i Tomek muszą się z tym zmierzyć 

i odnaleźć swoją miłość.  
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 158. Tylko jeden dzień / Karolina Kaszub.- Kraków : Wydawnictwo Spisek Pisarzy, 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przedsiębiorstwo , Romans w pracy , Tajemnica , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Wyobraź sobie - jesteś panią prezes, twoja firma odnosi sukcesy, a mężczyźni jedzą ci z ręki, spełniając każde 

życzenie. Wszystko idzie jak po maśle. Aż tu nagle z konta znika półtora miliona. Bez ostrzeżenia i bez wyjaśnień. 

Klara, właścicielka spółki technologicznej, staje właśnie przed takim problemem. Uporządkowany świat wywraca 

się do góry nogami, budowane latami imperium zaczyna zmierzać w kierunku katastrofy, konkurencja ostrzy zęby 

na klientów, a zarząd knuje za plecami. Jej przyszłość staje pod znakiem zapytania. Klara musi zdobyć nowe 

zlecenie, i to nie byle jakie, bo warte miliony złotych - tylko to wyciągnie firmę z kłopotów. Wtedy pojawia się 

Diego, ekscentryczny przedsiębiorca, którego tajemniczy projekt może uratować Klarę od bankructwa. Niestety 

współpraca wcale nie zapowiada się kolorowo. Diego podpisze umowę tylko pod warunkiem, że wyrafinowana 

pani prezes weźmie udział w obozie przetrwania. A przynajmniej tak to wygląda z jej perspektywy - pobyt w od-

ciętej od cywilizacji wiosce, brak WiFi i kawy na wynos brzmią jak nieśmieszny żart, a joga, mindfulness i sensu-

alny taniec kojarzą się jej z abrakadabra urządzanym przez zwariowanych szamanów z Dalekiego Wschodu. Ale 

skoro duchowe praktyki to tylko kolekcja wymyślonych bajek, dlaczego Klara wcale nie chce wracać do miasta,             

a do jej serca coraz częściej zaglądają uczucia, które tak długo próbowała ukryć?  

 

 

159. Ukryci / Marek Stelar.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2022. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko z niepełnosprawnością , Osoby zaginione , 

Przedsiębiorcy , Psychiatrzy , Samotne matki , Uprowadzenie , Polska , Powieść , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Marcie Sygit wali się świat, kiedy jej niepełnosprawny syn zostaje porwany. Okazuje się, że Piotrek nie jest 

jedyny, a porywacz działa już od roku. Zniechęcona brakiem postępów w śledztwie samotna matka znajduje nie-

oczekiwanie sprzymierzeńca w osobie Marka Bielawskiego, lokalnego przedsiębiorcy i ojca jednego z porwanych 

chłopców. Upór i determinacja prowadzą tę dwójkę tropem uprowadzonych niknącym we mgle domysłów i hipo-

tez. Zbieg okoliczności sprawia, że pojawia się szansa na zbliżenie się do porywacza, jednak konieczna jest inter-

wencja wybitnego psychiatry i psychoterapeuty. Doktor Sobczak w zakamarkach umysłu przypadkowego świadka 

musi znaleźć odpowiedź na kluczowe pytanie: gdzie ukryci są chłopcy? Wszyscy mają świadomość, że czas się 

kończy. Czy zdążą?   
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 160. Ułuda / Artur Cieślar.- Warszawa : Świat Książki Wydawnictwo, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchowość buddyjska , Mężczyzna , Mistyka buddyjska , 

Podróżnictwo , Przemiana duchowa , Przemijanie , Sens życia , Śmierć bliskiej osoby , 

Indie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

 

 

Wszystko wydarzyło się naprawdę – zapewnia Mat, który został poproszony przez swoją ciężko chorą przyjació-

łkę Igę, aby dopilnował kremacji jej ciała, a prochy rozsypał w świętym miejscu w Indiach. Mat wyrusza w pod-

róż, poznaje niezwykłych ludzi, poszukuje, jest coraz bardziej uwikłany w grę czasu, ale i przestrzeń egzotycznego 

i tajemniczego Orientu. Nie spodziewa się, jak bardzo go to zmieni. Ułuda to powieść drogi, opowieść o iluzji 

doświadczanej w życiu, o przemijaniu i o śmierci, która nie jest końcem, ale przejściem prowadzącym do nowego. 

Życie bohatera wydaje się snem. Może jest niekończącą się wędrówką… Ułudą?  

 

 

161. Usta rzeźbiarki / Magda Knedler.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szapocznikow, Alina (1926-1973) , II wojna światowa (1939-

1945) , Rzeźbiarze polscy , Więźniowie obozów , Łódź (woj. łódzkie) , Niemcy , 

Pabianice (woj. łódzkie) , Paryż (Francja) , Praga (Czechy) , Powieść biograficzna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

 

O tym, czego doświadczyła podczas wojny, nie mówiła nikomu, nawet najbliższym. Przetrwała. Przeżyła. Jedyne, 

czego chciała, to uniknąć rozdrapywania ran i ciągłego powracania do przeszłości. Kiedy wreszcie odzyskała 

spokój, pojawiło się najgorsze - ciężka choroba. Jej ciało odmówiło posłuszeństwa, a ona stała się jego niewolnicą. 

Czuła, że znów straciła wolność. Jednak choroba nie złamała jej woli. Nie po to przeżyła wojnę, żeby teraz się 

poddać. Ciało, które zdradziło, stało się czymś więcej. To ono - odtwarzane, przetwarzane, zwielokrotniane – poz-

woliło jej tworzyć sztukę, dzięki której mogła wyrazić i zachować siebie. Przeczytaj opowieść o dojrzewaniu 

kobiety i artystki, o tworzeniu i miłości. Oto historia życia Aliny Szapocznikow. Rzeźbiarki, która przemieniła 

swoje cierpienie w sztukę.   

 

 

 162. Uważaj, czego pragniesz / Adele Parks ; przełożyła z angielskiego Urszula 

Gardner.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece Łukasz Kierus, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chciwość , Gry hazardowe , Kłamstwo , Konflikt , Los na 

loterię , Małżeństwo , Przyjaźń , Zdrada , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2022-09 
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Lexi i Jake Greenwoodowie są małżeństwem od prawie dwudziestu lat. Od piętnastu przyjaźnią się z Heathco-

te’ami i Pearsonami. Podczas wspólnych kolacji, drinków i letnich grillów rodziny plotkują i rozmawiają o waż-

nych sprawach – dzieciach, małżeństwie czy karierze. Ich spotkaniom towarzyszy tradycja – cotygodniowe 

wspólne wypełnianie lotka, zawsze tymi samymi liczbami. Aż pewnej sobotniej nocy w grupie dochodzi do rozła-

mu. Ktoś nie mówi prawdy. Dwa małżeństwa zrywają pakt. Niedługo potem pojawia się sześć liczb, które na zaw-

sze zmieni życie trzech rodzin. Lexi i tak wypełnia kupon. I wygrywa… ponad siedemnaście milionów funtów. 

Dotychczasowi przyjaciele za wszelką cenę chcą mieć swój udział w wygranej. I zrobią wszystko, aby to osiąg-

nąć… Nagle piętnaście lat przyjaźni nic nie znaczy w obliczu tak wielkiej wygranej.   

 

 

 163. W cieniu góry / Agnieszka Jeż.- Warszawa : Wydawnictwo Luna - 

Wydawnictwo Marginesy, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Policjanci , Zabójstwo seryjne , Beskid Niski 

(góry) , Krempna (woj. podkarpackie, pow. jasielski, gm. Krempna) , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

Turyści znajdują w potoku u stóp góry zwłoki młodej, pięknej kobiety. W Krempnej, małej wsi w Beskidzie 

Niskim, zbrodnie rzadko się zdarzają. Były w czasie wojny i tuż po niej, bo to tereny, które historia mocno nazna-

czyła. Kiedyś tętniło tu życie, teraz trawy zarastają pordzewiałe krzyże i fundamenty domów. Ludzie odeszli, 

natura przyszła po swoje. Po swoje idzie też morderca - na jednej śmierci się nie kończy. Podkomisarz Piotr 

Durlik próbuje ustalić, co łączy ofiary. Jakie są motywacje tego, kto pozbawia je życia, i zostawia na ich ciałach 

swój "podpis"? Czy istnieje związek między tymi śmierciami a nieszczęśliwym wypadkiem, który wydarzył się tu 

rok wcześniej? A może trzeba szukać dalej, głębiej? Śledztwo na własną rękę prowadzi Marcin Stryjkowski, 

lokalny dziennikarz, którym kierują pobudki osobiste. Tropy gubią się na zarośniętych ścieżkach, dostępu do pra-

wdy nie ułatwiają mający swoje tajemnice miejscowi.   

 

 

 164. W obronie syna / William Landay ; przekład Daniel Zych.- Wydanie 4.- 

Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ojcowie i synowie , Prokuratorzy , Rodzina , Śledztwo i 

dochodzenie , Zabójstwo , Massachusetts (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść 

obyczajowa , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Andy Barber, szanowany prokurator od dwudziestu lat, jest nieustępliwy na sali sądowej i szczęśliwy w domu              

z żoną Laurie i synem Jacobem. Aż pewnego dnia szokująca zbrodnia wstrząsa ich spokojnym miasteczkiem. 

Zostaje zamordowany szkolny kolega Jacoba. Andy prowadzi śledztwo. I nagle okazuje się, że mordercą może 

być jego czternastoletni syn…   
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165. W pogoni za nazistą. T. 2 / Joanna Jax.- Wydanie 1., dodruk, czerwiec 2022.- 

Chorzów : Wydawnictwa Videograf, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Esesmani , Kobieta , Pościg , Przestępcy 

wojenni , Wywiad , Złoto , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

 

 

Rok 1946. Oficer amerykańskiego wywiadu, młoda Polka, niemiecki dziennikarz, zaufany człowiek Martina Bor-

manna i żołnierz SS to ludzie z różnych światów, których łączy jeden cel... Każdy z nich chce dopaść nazis-

towskiego zbrodniarza wojennego. Nikt nie jest tym, za kogo się podaje, a każdy z bohaterów coś ukrywa. Intrygi, 

tajemnicze morderstwa, a w tle złoto nazistów ukryte w alpejskich grotach i jeziorach, brudne sprawki Watykanu, 

a wreszcie tajne enklawy w Argentynie. Pełna zwrotów akcji i trzymająca w napięciu do samego końca opowieść 

o zdradzie, chciwości i hipokryzji, w której nie ma miejsca na sentymenty i uczciwą grę, a finał tej rozgrywki 

zaskakuje wszystkich jej uczestników. 

 

 

 166. Weź z nią zatańcz / Filip Zawada.- Kraków : Wydawnictwo Znak - Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i synowie , Nadopiekuńczość , Ojcowie i synowie , 

Śmierć rodzica , Zaufanie , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Ojciec zmarł nagle, bez zapowiedzi. Zostawił po sobie duszne mieszkanie, dziwną książkę pełną indiańskich mąd-

rości i nieoswojonego psa gryzącego do krwi. Stanisław niewiele z tego rozumie. Życie w wygodnej symbiozie             

z mamcią, której miłość szczelnie wypełniała każdy brak, nie wymagało aktów odwagi. Temu wszystkiemu musi 

jednak stawić czoła w pojedynkę. Bierze więc żarłocznego Rambo za przewodnika i meandrując między wieczną 

nieobecnością ojca i nadobecnością mamci, próbuje odkryć prawdę o mężczyźnie, który sprowadził go na ten 

świat, a przede wszystkim - o sobie samym. "Weź z nią zatańcz" to historia oswajania. Filip Zawada opowiada               

o zaufaniu, którego potrzebujemy, aby ofiarować sobie i innym przestrzeń do życia na przekór planom. I o tym, 

jak trudno pogodzić się ze stratą, gdy zostajemy uwięzieni w wiecznym półrozstaniu z kimś, kogo nie było nam 

nawet dane dobrze poznać.   

 

 

167. Wieczna / Lisa Scottoline ; przełożyła Magdalena Moltzan-Małkowska.- 

Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Antysemityzm , Faszyzm , 

Nastolatki , Przyjaźń , Rodzina , Żydzi , Rzym (Włochy) , Włochy , Powieść 

historyczna 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-09 
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Powieść, o której napisaniu Lisa Scottoline marzyła od lat. Rzym, rok 1937. Elisabetta, Marco i Sandro to trójka 

włoskich nastolatków, których przyjaźń jest silniejsza niż dzielące ich różnice. Elisabetta - która marzy, że zosta-

nie pisarką - ma kłopoty w domu. Marco, syn byłego kolarza, to przystojny i w gorącej wodzie kąpany chłopak, 

który wolny czas spędza na pomaganiu ojcu w barze. Tymczasem spokojny, dobroduszny Sandro - geniusz 

matematyczny - wychowuje się w inteligenckiej żydowskiej rodzinie. Mijają lata, a ich relacja z przyjaźni powoli 

zmienia się w rywalizację dwóch kandydatów do serca dziewczyny. Jednakże nad Europą wisi już widmo wojny. 

We Włoszech rządzi kochany przez naród duce. Sytuacja przyjaciół komplikuje się, gdy Mussolini zawiera 

przymierze z Hitlerem i rozpoczyna zakrojone na szeroką skalę prześladowania przychylnych mu dotąd Żydów. 

Wreszcie dochodzi do katastrofy, która wpłynie na losy głównych bohaterów i podda ich wielkiej próbie. Młodzi 

zaczynają wtedy rozumieć, że faszyści to dopiero początek… "Wieczna" to poruszająca opowieść o zdradzie, loja-

lności, triumfie i klęsce w czasach najtragiczniejszych zwrotów akcji w dziejach ludzkości. Ta osadzona na tle jed-

nego z najpiękniejszych miast świata opowieść na długo zapadnie w serce i duszę nawet najtwardszego czytelnika.  

 

 

168. Wiosna / Ali Smith ; przełożył Jerzy Kozłowski.- Warszawa : Wydawnictwo 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aktywizm społeczny , Historia , Postacie historyczne , 

Wiosna , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-szkoc. 

Nowości:  2022-09 

 

 

 

Co łączy Katherine Mansfield, Charliego Chaplina, Shakespeare’a, Rilkego, Beethovena, brexit, współczesność, 

przeszłość, północ, południe, wschód, zachód, mężczyznę opłakującego dawne czasy, kobietę uwięzioną w cza-

sach obecnych? Wiosna. Wielka łączniczka. Zwracając uwagę na migracje opowieści w czasie i nawiązując do 

motywów z "Peryklesa", jednej z najbardziej opornych i zwariowanych sztuk Shakespeare’a, Ali Smith snuje 

nieprawdopodobną opowieść o nieprawdopodobnych czasach. W dobie murów i zamknięcia otwiera drzwi. Czasy, 

w których żyjemy, zmieniają swoją naturę. Czy zmienią też naturę opowieści?   

 

169. Witraże / Agnieszka Lis.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa 

Poznańskiego, copyright 2022. 

(Czas na zmiany / Agnieszka Lis ; 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przyjaźń , Relacje międzyludzkie , Wybory życiowe , 

Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

Sięgnij po opowieść o sile przyjaźni! Dwanaście lat temu grupa obcych sobie ludzi spotkała się na Wyspach Kana-

ryjskich. Ta podróż zmieniła ich życie. Jak potoczyły się losy bohaterów? Kim są dzisiaj? Czy czegoś żałują,              

a może za czymś tęsknią? Agata po sprzedaniu firmy próbuje odnaleźć się w otaczającej ją rzeczywistości. Jest 

wolna, ale czy szczęśliwa? Praca zawodowa całkowicie pochłania Julitę, dużo wrażeń dostarczają jej też domowe 

obowiązki. Opieka nad dwoma szalonymi nastolatkami, którym bliska staje się ekologia i filozofia zero waste, to 

nie lada wyzwanie. Niemały przewrót czeka też Sylwię i Kacpra. Agnieszka Lis pokazuje, że na zmiany nigdy nie 

jest za późno. I małe, i duże są wpisane w nasze życie. Ale nie uda się ich przeprowadzić bez miłości, przyjaźni              

i wsparcia najbliższych.  
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 170. Wkręcona w rodzinę / Natasza Socha.- Wydanie 1. w tym formacie.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2021. 

(Wielkie Litery.pl) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Macochy i pasierbice , Macochy i pasierbowie , 

Rodzina patchworkowa , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

 

...czyli „MACOCHA” PIĘTNAŚCIE LAT PÓŹNIEJ Piętnaście lat temu nastoletnia Kasia trafiła do domu Romy, 

nowej żony ojca, którą od razu potraktowała jako „złą macochę”. Dzisiaj Katarzyna ma dwadzieścia dziewięć lat             

i wcale nie myśli o dzieciach. Te jednak otrzymuje niejako awansem – w jej poukładane dotąd życie nagle 

wkracza 4-letni Stanisław i 7-letnia Zuzanna, dzieci jej obecnego partnera. Katarzyna z dnia na dzień staje się 

numerem dwa, traci swoją uprzywilejowaną pozycję i dodatkowo musi zmierzyć się z tymi samymi problemami, 

co wcześniej Roma. Dociera do niej, że rolę macochy trzeba dziś zdefiniować na nowo, zawalczyć o siebie, stanąć 

do walki z uprzedzeniami. I spróbować nie zwariować w świecie, który macoch po prostu nie lubi.  

 

 

171. Wojna / Joanna Jax.- Warszawa : Skarpa Warszawska, copyright 2022. 

(Saga wołyńska / Joanna Jax ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Relacje międzyludzkie , 

Stosunki etniczne , Zbrodnia wołyńska (1943-1944) , Polska , Ukraina , Lwów 

(Ukraina, obw. lwowski) , Wołyń (Ukraina ; kraina historyczna) , Powieść 

obyczajowa , Powieść historyczna , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-09 

 

Nadchodzi rok 1939. Ustabilizowane życie Marty, Nadii, Wissariona i Andrzeja nagle legło w gruzach. Tymcza-

sem dla Marcela Lemańskiego wybuch wojny jest szansą na opuszczenie murów więzienia. Okupacja sowiecka             

a potem niemiecka odciska na bohaterach głębokie piętno, zaś ukraińscy nacjonaliści, kibicujący Trzeciej Rzeszy, 

liczą na utworzenie niepodległego państwa. Ich zawiedzione nadzieje i gorycz porażki doprowadzają do tragedii, 

która kosztuje życie tysięcy niewinnych ludzi. Różne postawy, dylematy moralne i skrajne emocje a wreszcie 

nieustanny lęk towarzyszą bohaterom od pierwszego dnia wojny i malują obraz ponurej rzeczywistości Wołynia            

i Lwowa.  

 

 

 172. Wojna Inge / Svenja O’Donnell ; z angielskiego przełożyli Katarzyna Bażyńska-

Chojnacka i Piotr Chojnacki.- Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Irmen, Inge (1924-2017) , II wojna światowa (1939-1945) , 

Konformizm , Niemcy (naród) , Rodzina , Tajemnica , Ucieczki , Kaliningrad (Rosja) , 

Królewiec , Powieść biograficzna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-09 
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Hipnotyzująca opowieść o odkrywaniu historii swojej rodziny z czasów II wojny światowej. Po 60 latach wnuczka 

Inge dociera do bolesnej prawdy. Dorastając w Paryżu, córka Niemki i Irlandczyka, Svenja O'Donnell niewiele 

wiedziała o przeszłości swojej rodziny ze strony matki. Opowiadano jej tylko, że jej pradziadkowie, babcia i mat-

ka uciekli ze swojego rodzinnego miasta Królewca (wtedy Königsbergu, dziś Kaliningradu) pod koniec II wojny 

światowej, by nigdy już tam nie wrócić. Wszystko się zmieniło, gdy O'Donnell, zwiedzając Kaliningrad, zadzwo-

niła do swojej babci, która w nietypowy jak na nią sposób nagle wybuchnęła płaczem. - Mam ci wiele do powie-

dzenia… - wyznała w końcu babcia Inge. Wielokrotnie nagradzana dziennikarka Svenja O’Donnell w żywy i po-

ruszający sposób rekonstruuje historię życia Inge, od powstania nazistowskich Niemiec po trudne lata po wojnie, 

od miłości do mężczyzny, który został wysłany na front wschodni zaraz po tym, jak zaszła z nim w ciążę, po 

dramatyczną ucieczkę z małym dzieckiem i resztą rodziny, gdy zbliżała się Armia Czerwona. Ostatecznie O'Don-

nell odkrywa brutalną prawdę o tym, co rozdzieliło Inge z mężczyzną, którego kochała ponad wszystko: straszny 

sekret ukrywany przez nią przez ponad sześć dziesięcioleci. „Wojna Inge” to nie tylko wciągająca saga o II wojnie 

światowej, ale też rodzaj głębokiego rozrachunku ze znaczeniem niemieckiej tożsamości i wojennej traumy. 

Podążając śladami babci, O'Donnell opisuje historię niezwykłej kobiety uwikłanej w bieg historii. Odważnie stając 

twarzą w twarz z dziedzictwem swojej rodziny, darowuje również czytelnikowi cudowną szansę odkrywania 

tajemnicy, którą zbyt długo spowijał welon ciszy i wstydu.   

 

 

 173. Wolność = Frelsi / Linda Vilhjálmsdóttir ; przełożył Jacek Godek.- Gdańsk : 

Instytut Kultury Miejskiej, 2018. 

(Europejski Poeta Wolności) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Religia , Społeczeństwo konsumpcyjne , Świadomość 

ekologiczna , Wolność , Wiersze 

Sygnatura:  WG-82-1 

Nowości:  2022-09 

 

 

Linda Vilhjálmsdóttir dokumentuje zagładę Ogrodu, z którego wyszliśmy, podejmując jednocześnie polemiką                

z doktrynami religijnymi, które na przestrzeni dziejów zagładę tę skutecznie przyśpieszyły. Imponująca jest 

wytrzymałość zimnych wersów islandzkiej poetki, które potrafią unieść politykę, ekologię i religię, nie tracąc przy 

tym uroku prostej lirycznej konstrukcji.  

 

 

 174. Wpadka roku / Gabriela Gargaś ; [ilustracje Łukasz Silski].- Warszawa : Skarpa 

Warszawska, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Macierzyństwo , Nieplanowana ciąża , Przyjaźń , 

Życie codzienne , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-09 

 

 

Najnowsza powieść autorki bestsellerowej Matki roku! Wpadamy w zauroczenia, w dramy, w zawiłe sytuacje.             

Z kretesem wpadamy, po pas, po szyję, w życiową rutynę. Wpadamy jak śliwka w kompot. Tatiana ma cztery-

dzieści dwa lata, dwoje odchowanych dzieci i wydawać by się mogło, że wszystko w jej życiu jest poukładane. 

Ale życie bywa przewrotne. Tatiana zalicza z mężem spektakularną wpadkę. Kiedy na rodzinnym obiedzie ozna-

jmia, że jest w ciąży, jeszcze nie wie, że to nie jedyna niespodzianka tego dnia. Na szczęście zawsze można 

zwrócić się po poradę do najlepszej przyjaciółki, która również przechodzi szereg zawirowań. Każde z  tych  zawi- 
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rowań jest wysokie, przystojne i szalenie pociągające. Zabawna opowieść o tym, że wszystko jest możliwe i wpad-

kę zaliczyć może każdy.  

 

 

 175. Wstyd / Robert Małecki.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa 

Poznańskiego, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Nauczyciele , Policjanci , Sekrety rodzinne , Śmierć 

dziecka , Wdowieństwo , Zabójstwo , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-09 

 

 

Wstyd zamyka nam usta. Ale przemilczane sprawy zawsze wracają. Julia Karlińska, była policjantka nazywana 

Karlą, uczy historii w liceum medycznym i samotnie wychowuje nastoletnich bliźniaków. Mundur odwiesiła po 

tragicznej śmierci męża, policjanta, który zginął w wypadku motocyklowym. Sprawcy tragedii nigdy nie odnale-

ziono. Ale duchy przeszłości się obudzą, gdy Śmierszynem, miastem Karlińskiej, wstrząśnie wieść o zabójstwie 

Sławomira Nowaka, znanego profesora matematyki oraz jej kolegi z „medyka”. Będzie to dopiero początek splotu 

dramatycznych wydarzeń. Tego samego dnia kobieta będzie musiała się zmierzyć z traumą zaginięcia jednego               

z synów. Kiedy się okaże, że chłopiec nie żyje, instynkt śledczy podpowie Karli, że obie sprawy należy połączyć 

w jedno śledztwo. Mocny thriller kryminalny o uczuciu, które może dać początek złu i o mrocznej drodze ku 

prawdzie, która wyniesiona na powierzchnię, rani do krwi.  

 

 

 176. Wszyscy diabli / Ian Rankin ; z angielskiego przełożył Łukasz Praski.- Warszawa 

: Wydawnictwo Albatros, 2022. 

(Klasyka Kryminału z Johnem Rebusem / Ian Rankin) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  John Rebus (postać fikcyjna) , Pranie pieniędzy , Prywatni 

detektywi , Przestępczość zorganizowana , Edynburg (Wielka Brytania) , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-09 

 

Kryminał, w którym splatają się wątki korupcji w policji, rywalizacji przywódców szkockich gangów i skandalu 

sprzed wielu lat, związanego z zabójstwem pięknej kobiety. Od dnia zamordowania w edynburskim hotelu znanej 

z licznych romansów żony miejscowego bankiera, Marii Turquand – w noc, kiedy zatrzymał się tam słynny mu-

zyk rockowy – minęło już wiele lat. Zabójcy wciąż nie odnaleziono, ale sprawa co jakiś czas wraca na łamy gazet 

i nie daje spokoju Rebusowi. Teraz, gdy inspektor jest na emeryturze i przychodzi mu płacić za swoje nałogi, 

wznowienie na własną rękę śledztwa wydaje się dobrą odskocznią od problemów. Tylko że w ten sposób Rebus 

może ściągnąć na siebie inne problemy, w tym podejrzenie o zamordowanie byłego detektywa, który kiedyś pro-

wadził dochodzenie w sprawie śmierci Marii. Tymczasem w mrocznym światku Edynburga toczy się bezpar-

donowa walka pokoleniowa między gangsterami. Czy stary znajomy Rebusa, Duży Ger Cafferty, złoży broń                  

i odda miasto swojemu byłemu pupilowi? Czy może tak jak inspektor będzie chciał pokazać, że wciąż nie wypadł 

z gry i jest dobry w tym, co robi? Rebus i Cafferty – ekspolicjant i eksprzestępca – nie po raz pierwszy zakopią, 

przynajmniej na jakiś czas, topór wojenny i może się okazać, że to „eks” to tylko pozory.   
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 177. Wszyscy pragnęliśmy miłości / Agnieszka Jeż.- Wydanie 1. w tym formacie.- 

Poznań : Wydawnictwo Filia, 2021. 

(Wielkie Litery.pl) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa , Antysemityzm , Ratowanie Żydów i 

pomoc Żydom (1939-1945) , Rodzina , Tożsamość żydowska , Żydzi , Warszawa 

(woj. mazowieckie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

Przypadkowe spotkanie Emila Silversteina i Ireny Sadowińskiej wiosną trzydziestego dziewiątego roku kilka 

miesięcy później uruchomi lawinę wojennych zdarzeń. Ona jest „Irką od biednych”, wrażliwą na każde niesz-

częście, on – Żydem, dla którego jedynym ratunkiem jest kryjówka po aryjskiej stronie. Irena, wbrew rodzinie, 

ratuje Emila; pcha ją do tego nie tylko chrześcijański ideał agape – zakochuje się w tym mężczyźnie. Ich związek, 

mimo że sekretny, zmieni życie najbliższych im osób. Zwrotnica losu zostaje nieodwracalnie przestawiona – 

niektóre wydarzenia zdarzą się szybko, inne – wiele lat później. Irena chciała czynić dobro, to był motor jej dzia-

łań. Dlaczego więc powojenne życie jej i ocalonego Emila toczy się w smudze smutku? Dlaczego tak naprawdę 

rodzina zerwała z nimi kontakt? Co kryło się pod zwrotem „to nie jest temat do rozmów”, często powtarzanym 

przez Sadowińskich? Śmierć Ireny nie kończy tej opowieści. W ręce jej syna Krzysztofa trafia list z Niemiec. To 

dopiero początek wstrząsającej, trudnej i bardzo ludzkiej historii, w której wszyscy pragnęli miłości, a efektem 

tych pragnień stawały się ból i niespełnienie. Czy Krzysztof rozplącze wszystkie supły losu, czy uda mu się zrozu-

mieć i nie oceniać swoich przodków? I co zrobi z nowo zdobytą wiedzą, która wstrząśnie i jego obecnym ży-

ciem?... To, co się pamięta, nie zawsze jest tym, co się wydarzyło. To, co się wydarzyło, nie zawsze jest takie, 

jakim się wydawało.  

 

 

 178. Wszystko będzie dobrze / Renata Kosin.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby po rozwodzie , Samotne matki , Swatanie , Wirus 

SARS-CoV-2 , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-09 

 

 

 

Ida jest rozwódką, która samotnie wychowuje nastoletniego syna i opiekuje się dwiema lekko zwariowanymi 

ciotkami. Wandzia i Ofelia to bliźniaczki o skrajnie różnych charakterach - pierwsza jest stateczna, druga postrze-

lona, obie jednak są tak samo energiczne i pomysłowe, przez co sprawiają mnóstwo kłopotów. Mają jednak jeden 

wspólny cel: pragną znaleźć Idzie męża, dlatego nie ustają w próbach swatania jej z prawie każdym wolnym 

mężczyzną, który pojawi się na horyzoncie, nie zważając na jej rozpaczliwe protesty.   

 179. Wszystko, co ukrywamy / Kelly Rimmer ; przekład Violetta Dobosz.- Kraków 

: Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i córki , Rodzina , Sekrety rodzinne , Wybory życiowe 

, Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-austral. 

Nowości:  2022-09 
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Podczas porządków w domu rodzinnym Beth Walsh znajduje ukryty dziennik dawno zmarłej matki. Nie może 

wyjść z szoku. Okazuje się, że kobieta wcale nie zginęła w wypadku samochodowym, jak myślały jej dzieci. Beth 

i jej rodzeństwo byli całe życie okłamywani przez ojca. Co takiego musiało się wydarzyć, że nigdy nie wyjawił 

prawdy o swojej żonie? Kilkadziesiąt lat wcześniej pani Walsh z przerażeniem odkrywa, że jest w kolejnej ciąży. 

Szuka dla siebie pomocy, ale żyje w czasach nieprzyjaznych kobietom. Jest jednak bardzo zdesperowana... Kelly 

Rimmer stworzyła trzymającą w napięciu powieś, w której oddaje głos kobietom z dwóch pokoleń. Czy zmagania 

w poszukiwaniu prawdy o przeszłości pomogą rozwikłać rodzinną tajemnicę?  

 

 

 180. Wyjazd na weekend / Sarah Alderson ; z angielskiego przełożyła Anna 

Dobrzańska.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby zaginione , Poszukiwania zaginionych , Przyjaźń , 

Tajemnica , Wyjazd za granicę , Lizbona (Portugalia) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Orla i Kate przyjaźnią się od niepamiętnych czasów. Niejedno już przeszły – od trudnych doświadczeń Orli jako 

świeżo upieczonej matki do niełatwej sprawy rozwodowej, przez którą przechodzi Kate – i zawsze się wspierały.  

I pomijając ostatnie kilka lat, raz w roku fundowały sobie wspólny weekendowy wypad. W tym roku zdecydowały 

się na Lizbonę: piękny apartament ze wspaniałym widokiem i ekscytujący program zwiedzania. Nic nie mogłoby 

rozpocząć lepiej tej wycieczki niż wieczorne wyjście na miasto. Ale kiedy Orla budzi się następnego ranka, 

nigdzie nie ma Kate. Przesłuchiwana przez policję Orla, która z miejsca staje się główną podejrzaną, mgliście 

pamięta, co działo się ubiegłej nocy. Wie jednak, że ustalenie faktów może być ostatnią nadzieją dla przyjaciółki. 

Próbując odtworzyć wydarzenia, dokonuje wstrząsających odkryć i zdaje sobie sprawę, że Kate mogła coś 

ukrywać. I choć zaginęła w Lizbonie, to rozwiązanie zagadki jej zniknięcia może znajdować się znacznie bliżej 

domu.   

 

 

 181. Wysoka stawka / Danielle Steel ; tłumaczenie Krzysztof Skonieczny.- Kraków 

: Między Słowami - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Agenci literaccy , Agencje zatrudnienia , Kariera , Kobieta , 

Tajemnica , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2022-09 

 

 

Jedna firma. Pięć kobiet. Wielkie ambicje. Stawka jest wysoka. Fletcher and Benson to prestiżowa agencja talen-

tów, w której spotyka się pięć kobiet. Różnią się wiekiem, doświadczeniem i pozycją zawodową. Łączą je nato-

miast determinacja i odwaga, z jakimi stawiają czoła codziennym wyzwaniom. Ambitna Jane marzy o założeniu 

własnej firmy, ale na razie musi zadowolić się posadą asystentki. Agentka literacka Hailey została sama z trójką 

dzieci po tragicznej i przedwczesnej śmierci męża. Francine, surowa szefowa wydziału literackiego, zmaga się           

z problemami finansowymi po rozwodzie. Namiętny romans agentki dramatycznej Allie z jednym z klientów za-

czyna zagrażać jej karierze. Wydaje się, że dyrektor finansowa Merriwether ma wszystko - dopóki zazdrość męża 

o jej pozycję w pracy nie zaczyna wymykać się spod kontroli. Jane  szybko  zdaje  sobie  sprawę,  że  za  drzwiami  
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agencji kryją się brudne sekrety. Chociaż ma mniej siły przebicia w porównaniu ze swoimi koleżankami, jest 

zdeterminowana, by ujawnić prawdę.   

 

 

 182. Wyspa kobiet / Lauren Groff ; z angielskiego przełożył Jerzy Kozłowski.- 

Warszawa : Wydawnictwo Pauza, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Marie de France , Feminizm , Kobieta , Średniowiecze , 

Wspólnota , Zakonnice , Anglia (Wielka Brytania) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Siedemnastoletnia Marie de France, uznana za niepasującą do dworskiego życia i nienadającą się do małżeństwa, 

zostaje wygnana z królewskiego dworu przez Eleonorę Akwitańską i wysłana do Anglii, gdzie ma zostać nową 

przeoryszą zubożałego opactwa, w którym zakonnice umierają z głodu, dziesiątkowane chorobami. Początkowe 

zaskoczenie surowością nowego życia mija, gdy Marie znajduje sens i miłość w byciu z siostrami, we wspólnocie. 

Pragnienie stworzenia rodziny, tęsknota za ojczyzną i pasje młodości zastępuje coś innego – oddanie innym 

kobietom i wiara we własne, boskie wizje. Marie, ostatnia z długiej linii wojowniczek i krzyżowców, odważnie 

postanawia wyznaczyć nowe ścieżki dla zakonnic, które teraz prowadzi i którymi się opiekuje. Jednak czy w świe-

cie, który w przerażający sposób się zmienia, nie godząc na istnienie Marie, jej siła i wizja wystarczą, by coś 

ocalić?   

 

 

 183. Wyznania Frannie Langton / Sara Collins ; tłumaczenie Mateusz Borowski.- 

Kraków : Znak Koncept - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Niewolnicy , Pracownicy domowi , Procesy 

sądowe , Zabójstwo , Jamajka , Londyn (Wielka Brytania) , Powieść historyczna , 

Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2022-09 

 

Czy w pruderyjnym i łasym na sensacje społeczeństwie ktoś wysłucha czarnoskórej pokojówki? Uwodzicielka, 

czarownica, manipulantka, dziwka - tak o Frannie Langton mówili ci, którzy obserwowali jej proces. Służąca i by-

ła niewolnica zostaje oskarżona o morderstwo swoich pracodawców. Jej ofiarami mieli być znany angielski nau-

kowiec George Benham i jego ekscentryczna żona Marguerite, którą z Frannie połączył płomienny, ale zakazany 

romans. Oskarżona nie pamięta tragicznej nocy, w której popełniono zbrodnię. Przed przybyciem do Londynu 

Frannie pracowała na jamajskiej plantacji trzciny cukrowej zwanej Rajem. Służyła tam jako asystentka upiornego 

lekarza, który wykonywał eksperymenty mające udowodnić różnice między rasami. Później wcale nie było lepiej. 

Jej procesowi przyglądał się cały Londyn, a w prasie pojawiały się coraz to nowsze sensacyjne doniesienia na 

temat oskarżonej. Czy miały jednak coś wspólnego z prawdą? W gorączkowych wyznaniach Frannie opowiada 

swoją historię - małej dziewczynki uczącej się czytać, niewolnicy, która przypływa do Europy, kochanki, która 

weszła w niebezpieczny związek. I zadaje sobie bolesne pytanie: czy to możliwe, że zabiła jedyną osobę, którą 

prawdziwie kochała?   
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 184. Z miłością pod wiatr / Izabella Frączyk.- Warszawa : Prószyński i S-ka - 

Prószyński Media, 2022. 

(Stajnia w Pieńkach / Izabella Frączyk ; t. 5) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bliskie związki międzyludzkie , Kobieta , Konflikt , Przyjaźń , 

Relacje międzyludzkie , Stadnina , Tczew (woj. pomorskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-09 

 

 

Miejscowa farmaceutka Olga zawiera znajomość z tajemniczym mężczyzną, a Magda od nowa cieszy się małżeń-

skim szczęściem. W Nestorze rezyduje zrozpaczona po rozpadzie wieloletniego związku Ula, co bardzo irytuje 

Alicję. Między kobietami wyraźnie iskrzy, a otwarty konflikt wisi w powietrzu. Hotel Nestor przeżywa ciężkie 

chwile, ale bohaterowie nie składają oręża, dzielnie stawiając czoło nowej dla wszystkich pandemicznej rzeczy-

wistości.  

 

 

185. Za horyzont / Tomasz Kieres.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aktorzy , Nauczyciele , Scenarzyści filmowi , Show business 

, Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

 

 

Ona - piękna aktorka, żyjąca w świetle fleszy, nieustannie kreująca swój wizerunek na Instagramie. On - spokojny, 

melancholijny nauczyciel, ceniący swoją prywatność. Napisany przez niego scenariusz filmu otwiera mu drzwi do 

show-biznesu. Ona zakończyła właśnie swój długoletni związek ze znanym aktorem. Ich życie było ciągłą zabawą 

- imprezy, kluby, alkohol. Teraz pragnie spokoju i odnalezienia siebie. On jest wrażliwym mężczyzną, którego nie 

interesują przelotne romanse. Za każdym razem, gdy się angażował uczuciowo, nie kończyło się to dla niego dob-

rze. Dlatego po raz pierwszy w życiu postanawia choć ten jeden raz skupić się na bieżącej chwili, bez wybiegania 

myślami w przyszłość. Drogi tych dwojga się przecinają, ale czy jest szansa, by się połączyły? Czy mimo przeciw-

ności losu będą w stanie zatracić się w miłości?   

 

 

 186. Zabawna Flappy / Santa Montefiore ; z angielskiego przełożyła Małgorzata 

Szubert.- Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ambicja , Interakcje społeczne , Kobieta , Ludzie bogaci , 

Relacje międzyludzkie , Społeczności lokalne , Zazdrość , Życie codzienne , Devon 

(Wielka Brytania) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-09 
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Flappy Scott-Booth to samozwańcza królowa matka Badley Compton, malowniczej mieściny w hrabstwie Devon. 

Jej mąż Kenneth całe dnie gra w golfa, a ona z troską dogląda ich pięknego domu i ogrodów. A przede wszystkim 

organizuje niezapomniane przyjęcia, na których, otoczona gronem wiernych przyjaciół, bryluje jako gwiazda wie-

czoru. Jej życie jest jak ona sama – wręcz doskonałe. Aż do dnia, kiedy do wioski wprowadzają się Hedda Har-

vey-Smith z mężem Charlesem. Ich dom jest większy, a przyjęcia bardziej wystawne. Wkrótce zajmują czołowe 

miejsca wśród miejscowej socjety. Dosłownie. A na to Flappy nie może pozwolić.   

 

 

 187. Zaginiona siostra / Tracy Buchanan ; z angielskiego przełożyła Agnieszka 

Sobolewska.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i córki , Osoby w wieku średnim , Pisarze , Rodzeństwo 

, Rodzina niepełna , Sekrety rodzinne , Kent (Wielka Brytania ; hrabstwo) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Becky podnosi słuchawkę telefonu i po drugiej stronie słyszy bardzo słaby głos. W jednej sekundzie dociera do 

niej jednak, z kim rozmawia. To matka, Selma. Nie kontaktowały się ze sobą od lat, a teraz tej kobiecie, która po-

rzuciła ją i jej ojca dla innego mężczyzny, niezależności oraz kariery pisarskiej, pozostało zaledwie kilka dni 

życia. I coś ważnego chce przekazać córce...  

 

 

188. Zakochany / Alfred Hayes ; tłumaczyła Anna Arno.- Warszawa : 

Wydawnictwo Próby, 2021. 

(Proza) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Powieść 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Ta powieść to chłodna, dojmująca wiwisekcja utraconej miłości, która zaczyna się bez powodu i kończy bez 

przyczyny. Monolog narratora w barze nowojorskiego hotelu przypomina samotne sceny znane z obrazów Edwar-

da Hoppera. Krystaliczna proza, czuła i okrutna zarazem. Alfred Hayes (1911-1985) urodził się w biednej żydow-

skiej rodzinie na londyńskim East Endzie. Z rodzicami wyjechał do Ameryki. Zarabiał jako kelner, przemytnik, 

chłopak na posyłki. Pisał zaangażowane wiersze choć lepiej czuł się na wyścigach niż w literackich kawiarniach 

Greenwich Village. Podczas II wojny światowej stacjonował w Rzymie, doskonale poznał Włochy. Hayes był 

współtwórcą scenariusza „Paisy” Rosselliniego (wspólnie z Klausem Mannem i Federico Fellinim). Pracował też 

przy scenariuszu „Złodziei rowerów” de Siki. Przez cztery dekady pisał dla Hollywood. Długo pozostawał w cie-

niu innych postaci, pracował z Langiem, Hustonem, nie wspominając już licznych odcinków „Godziny z Alfredem 

Hitchcockiem”. Na podstawie własnej powieści „The Girl on the Via Flaminia” („Dziewczyna z Via Flaminia”, 

1949) napisał scenariusz filmu „Ich wielka miłość” (1953), gdzie obok Kirka Douglasa wystąpiła, grając po raz 

pierwszy po angielsku, Brigitte Bardot. Zmarł w 1985 roku. Dziś jest na nowo odkrywany jako pisarz.   
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 189. Zapach fiołków / Renata Kosin.- Wydanie 1. w tym formacie.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2022. 

(Wielkie Litery.pl) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fiołek , Kłamstwo , Kobieta , Sekrety rodzinne , Podlasie , 

Prowansja (Francja ; kraina historyczna) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

Opowieść o tajemnicach z przeszłości, którym towarzyszy aromat fiołków. Słoneczna Prowansja czy podlaskie 

Bujany? Dla Kseni to trudny wybór, ponieważ do obu miejsc wyrywa się jej serce. Kiedy jest wreszcie bliska 

podjęcia decyzji, odkrywa kłamstwo, które znowu zmienia wszystko. Nic nie jest takie, jakie się wydawało. Do 

głosu dochodzą tajemnice z przeszłości, dotyczące jej przodków, w tym niezwykłej Emilie de Fleury i jej niezre-

alizowanego nigdy marzenia, któremu towarzyszy aromat fiołków. Zauroczona nimi Ksenia, powodowana cieka-

wością i sentymentem postanawia uczynić wszystko, co w jej mocy, by to marzenie spełnić.  

 

190. Zdrada / Kate Furnivall ; z angielskiego przełożyła Alina Siewior-Kuś.- 

Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bliźnięta , Kobieta , Lotnicy , Tajemnica , Wojna , Wybory 

życiowe , Paryż (Francja) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Czy mógłbyś zabić? Kogoś, kogo kochasz? Dwie siostry bliźniaczki podzielone zaciekłą lojalnością, połączone 

straszliwym sekretem… Paryż, 1938 rok. Romaine pilotuje samoloty, jest nieustraszona i pełna pasji, jej siostra 

Florence to osoba z towarzystwa, rozkoszująca się władzą i przywilejami. Obie mają coś do udowodnienia i coś do 

ukrycia. Ich światy zderzają się ze sobą, gdy ulice Paryża nawiedza strach. Słychać wojenne werble, Francja 

zmierza ku upadkowi. Kto upadnie wraz z nią?  

 

 

 191. Ze złości / Katarzyna Bonda.- Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo 

Literackie Muza, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jakub Sobieski (postać fikcyjna) , Kasyna gry , Niesłuszne 

skazanie , Prywatni detektywi , Seryjni zabójcy , Warszawa (woj. mazowieckie) , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

W życiu Jakuba zaszły spore zmiany. Pożegnał się z myślą o powrocie do służby i zakłada właśnie agencję detek-

tywistyczną. Z pracy w policji zrezygnowała też Ada Kowalczyk, postanowiła poświęcić się karierze prokurator-

skiej. Ich drogi krzyżują się już przy pierwszej sprawie, dotyczącej zabójstwa Mariusza Hussakowskiego, zastrze-

lonego dwadzieścia lat wcześniej w popularnym kasynie. Za zbrodnię została skazana krupierka, Aneta Bulandra, 

która przez niemal dwie dekady twierdziła, że jest niewinna. Teraz  postanowiła  zawalczyć  o  odszkodowanie  za 
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niesłuszne skazanie i spędzenie osiemnastu lat w więzieniu. Chce, by w tej walce pomógł jej Sobieski. Detektyw 

wkracza w świat, w którym pieniądze, polityka i zbrodnia tworzą jedną splątaną sieć. Szybko przekona się, że 

uczestnicy wydarzeń sprzed lat, świadkowie zbrodni i byli właściciele Warszawa Royal nie są zainteresowani 

ujawnieniem nowych szczegółów. Kręcą, zatajają najistotniejsze fakty i trudno dociec, czy zależy im na odkryciu 

prawdy, czy też rękoma Sobieskiego chcą załatwić swoje ciemne interesy. Sobieski zaczyna polowanie na morder-

cę. Ale czas nie jest jego sprzymierzeńcem, wkrótce padają kolejne ofiary. W czyim interesie jest ich śmierć? Dla-

czego zginął Hussakowski? Co naprawdę widziała jego żona i dlaczego oskarżyła Anetę?   

 

 

192. Zemsta / Jo Nesbø ; przełożyła z norweskiego Iwona Zimnicka.- Poznań ; 

Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie - Publicat. Oddział, copyright 2022. 

(Ślady Zbrodni) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Epidemie , Miłość , Przyjaźń , Rzeczywistość 

postapokaliptyczna , Trudne sytuacje życiowe , Uczeni , Uzależnienie (nałóg) , Węże 

, Wybory życiowe , Zemsta , Opowiadania i nowele , Fantastyka , Sensacja 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2022-09 

 

Londyński finansista zmagający się z uzależnieniami odwiedza swojego ojca na farmie węży w Afryce. Czy uda 

im się naprawić trudne relacje? Podczas gdy zamożne elity czekają na ewakuację, zwykli obywatele walczą na 

ulicach o przetrwanie. Tak prezentuje się Ameryka po wyniszczającej pandemii. Czy w tym świecie ktoś przes-

trzega jeszcze prawa? Naukowiec, który opracował środek na nieśmiertelność, zamierza skasować swoją pamięć. 

Czy zdoła usunąć niebezpieczne wspomnienia, zanim będzie za późno? Bohaterowie zbioru opowiadań Zemsta 

stają przed niezwykle trudnymi wyborami. Autor z wirtuozerią odmalowuje mroczne wizje przyszłości, w których 

sprawiedliwość rządzi się swoimi prawami.   

 

 

193. Zemsta / Natasza Socha.- Warszawa : Lekkie Wydawnictwo - Time, copyright 

2022. 

(Agencja rozbitych serc / Natasza Socha ; [1]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Detektywi amatorzy , Kobieta , Romans w pracy , 

Wypowiedzenie umowy o pracę , Zemsta , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

Agata traci pracę w kancelarii prawnej. Popełniła tylko jeden błąd - wdała się w romans z szefem. Kiedy żona 

dowiedziała się o Agacie, ta wylądowała za drzwiami biura z kartonem, z którego dyndało zdjęcie kota, zamo-

cowane do klipsa osadzonego w serduszku z pleksi. Agata nie chciała wracać do rodzinnego domu, ale ofert pracy 

jakoś brakowało. No i każdy zadawał jej pytanie - „a na czym pani zna się najlepiej?” Na popaprańcach, kłam-

cach, oszustach, manipulatorach? Tak. Jedyna szansa to firma specjalizującą się w otwieraniu oczu równie jak ona 

naiwnym kobietom! A że imię dostała po słynnej autorce kryminałów, założyła agencję detektywistyczną, specja-

lizującą się w demaskowaniu niewiernych mężów i nieuczciwych kochanków. Kawalerka jest zbyt mała, by mogła 

stać się jej biurem, Agata postanawia więc zaadaptować auto na swoje miejsce pracy. I tak oto Agencja Rozbitych 

Serc rusza z piskiem opon ku czasem naprawdę zagmatwanym historiom, by odkrywać prawdę, która bywa zupeł-

nie nieoczekiwana. A nade wszystko nieustająco nieść załamanym kobietom wsparcie, czasem wzmocnione 

jakimś procentem. I tylko jedno spędza Agacie sen z powiek - jak zemścić się na byłym szefie?   

 



81 
 

 194. Zgiń, przepadnij / Olga Rudnicka.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński 

Media, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Humor , Kobieta , Pech , Trudne sytuacje życiowe , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Od najmłodszych lat Tekli towarzyszy pech. Nie wiadomo, czy to klątwa, czy też fatalne zrządzenie losu, ale 

nieszczęście dopada też każdego, kto się z nią zetknie, a przynajmniej taka opinia krąży w niewielkiej miejsco-

wości, w której młoda kobieta mieszka od urodzenia. Sama Tekla walczy z fatum wszelkimi możliwymi sposo-

bami. Regularnie odczynia uroki, odsuwające złe wydarzenia, nosi przy sobie przedmioty przynoszące szczęście            

i woreczki z ziołami, które mają odpędzić złe moce, mimo to biedaczka wydaje się chodzącym prawem Murp-

hy'ego. Tuż przed trzydziestymi trzecimi urodzinami Tekla tego samego dnia traci pracę, narzeczonego i najlepszą 

przyjaciółkę. Przez załamaniem nerwowym ratuje ją dawno niewidziana kuzynka, Dominika, której smutna sytu-

acja tamtej jest na rękę. Dominika dostała wymarzoną pracę w Hiszpanii i potrzebuje kogoś zaufanego, kto zao-

piekuje się mieszkaniem. Tekla z radością zostawia za sobą szczątki swego nieszczęsnego życia i wyjeżdża. 

Dominika nie wierzy w żadnego pecha, dopóki samolot, którym miała polecieć, nie ulega nagłej awarii i lot 

zostaje przełożony. Wywołuje to kolejne reperkusje, a jedną z nich jest nieoczekiwanie znaleziony trup…   

 

 

 195. Ziemia trwa / George R. Stewart ; przełożył Zbigniew A. Królicki.- Poznań : 

Dom Wydawniczy Rebis, 2021. 

(Wehikuł Czasu) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Epidemie , Rzeczywistość postapokaliptyczna , Sztuka 

przetrwania , San Francisco (Stany Zjednoczone, stan Kalifornia) , Powieść , Science 

fiction 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-09 

 

Prowokująca opowieść o apokaliptycznej pandemii, upadku i odbudowie społeczeństwa. Na świecie wybucha 

epidemia nowej, niezwykle groźnej i zakaźnej choroby. Naukowcy nie potrafią ustalić, czy zarazki pochodzą od 

zwierząt, powstały w wyniku mutacji czy wymknęły się z laboratorium opracowującego broń biologiczną. Wszel-

kie próby wprowadzenia kwarantanny zawodzą i w krótkim czasie ludzkość ulega niemal całkowitej zagładzie. 

Przy życiu pozostają tylko nieliczni, w tym Ish, który podczas pandemii przebywał w górach w Kalifornii. Ish 

obawia się, że ci, którzy przetrwali, stoczą się w otchłań barbarzyństwa, a dorobek ludzkości zostanie zaprzepa-

szczony. W poszukiwaniu ocalałych Ish wyprawia się na Wschodnie Wybrzeże, a po powrocie do Kalifornii spo-

tyka mądrą i odważną Em, która wzbudza w nim nadzieję i chęć życia. Razem stawiają czoło niewyobrażalnym 

wyzwaniom, budując w San Francisco nową wspólnotę i rzucając ziarna nowego początku.  
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196. Zima / Ali Smith ; przełożył Jerzy Kozłowski.- Warszawa : Wydawnictwo 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Poczucie straty , Przemijanie , Samotność , Zima , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-szkoc. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Zima? Ponura. Mroźny wiatr, ziemia jak żelazo, woda jak kamień. Najkrótsze dni, najdłuższe noce. Zima sprawia 

jednak, że pewne rzeczy stają się lepiej widoczne. I jeśli jest lód, będzie ogień. W "Zimie" Ali Smith siła życiowa 

mierzy się z najcięższą z pór roku. Druga, po rewelacyjnej "Jesieni", część głośnego cyklu "Pory roku" to skrząca 

się dowcipem opowieść zakorzeniona w historii, pamięci i cieple, przy czym jej główny korzeń tkwi głęboko        

w tym, co nieprzemijające i wiecznie zielone: sztuce, miłości, śmiechu.   

 

 

 197. Zima w Pensjonacie pod Bukami : poczuj magiczną moc bieszczadzkiej zimy / 

Natasza Socha, Magda Stachula, Renata Kosin, Karolina Wilczyńska, Katarzyna 

Misiołek, Dorota Milli, Katarzyna Janus.- Wydanie 1. w tym formacie.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2021. 

(Wielkie Litery.pl) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Hotele , Miłość , Relacje międzyludzkie , 

Samotność , Szczęście , Zima , Bieszczady (góry) , Antologia , Opowiadania i nowele 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

Są takie miejsca, które mają magiczną moc czarowania rzeczywistości. Stary, odrestaurowany bieszczadzki 

Pensjonat pod Bukami kryje w sobie magiczną moc przyciągania wszystkich zagubionych dusz. Tej zimy także 

odwiedzą go goście, którzy poszukują własnego miejsca w życiu i czekają na swoją szansę, dzięki której odnajdą 

szczęście. Czy będzie to Maciej, który po śmierci żony wciąż pozostaje samotny? Miłosz – podekscytowany 

spotkaniem z dawno niewidzianą ukochaną, Zosia, która postanowiła leczyć rany po zawodzie miłosnym? A może 

Anastazja, choć ona trafiła w to miejsce przypadkiem. Jednak znając magię pensjonatu i urokliwych bieszczadz-

kich zakątków, wiemy, że nie ma przypadków. Wszystko ma swój sens. Zapraszamy zatem do Pensjonatu pod 

Bukami, otulonego miękkim białym puchem, wypełnionego gwarem rozmów i odgłosem drewna trzaskającego             

w kominku.  

 

 

 198. Zło kryje się w mroku / Charlie Donlea ; przełożył Adrian Napieralski.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2021. 

(Filia Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Analiza kryminalna , Osoby z autyzmem , Prawnicy , 

Psychologia kryminalistyczna , Seryjni zabójcy , Chicago (Stany Zjednoczone) , 

Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-09 
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Prawdę łatwo przeoczyć, nawet gdy mamy ją tuż przed sobą. Rory Moore, rekonstruktorka sądowa, rzuca światło 

na nierozwiązane sprawy zabójstw sprzed lat, łącząc szczegóły z miejsca zbrodni, które przeoczyli inni śledczy. 

Sprawca o pseudonimie Złodziej nie pozostawił po sobie ciał ani żadnych wskazówek - do czasu, gdy policja 

otrzymała przesyłkę od tajemniczej Angeli Mitchell. Ale kobieta zniknęła, zanim zdołano ją przesłuchać. Czter-

dzieści lat później seryjny morderca ma zostać zwolniony warunkowo. Rory zaczyna rekonstruować ostatnie dni 

życia Angeli. Łącząc przeszłość z teraźniejszością, Rory odkrywa mroczną prawdę. Okazuje się, że nie wszystko 

jest takie, jakim się wydaje na pierwszy rzut oka. Nawet Rory nie jest na nią przygotowana…   

 

 

 199. Złoty latawiec / Dezső Kosztolá́nyi ; przełożyła Irena Makarewicz.- Łódź : 

Officyna, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konflikt pokoleń , Miasta małe , Nauczyciele , Szkoły średnie , 

Uczniowie , Węgry , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-węg. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Szkoła średnia na początku XX wieku, ostatnia klasa gimnazjum. Vili Liszner, uczeń słaby, za to utalentowany 

sportowo, oraz Antal Novák, nauczyciel matematyki i fizyki, z sympatią odnoszący się do uczniów, lecz bardzo 

wymagający. Tuż przed maturą między Vilim a Novákiem dochodzi do scysji, której następstwem będą drama-

tyczne wydarzenia. W tle owej historii toczy się miłosna przygoda Hildy, nastoletniej córki Nováka – ekscen-

trycznej, zagubionej dziewczyny. "Złoty latawiec" stanowi największe osiągnięcie prozatorskie Dezső Kosztolá-

nyiego, mistrza węgierskiej literatury pięknej, znanego również w Polsce autora "Ptaszyny", "Grzechu słodkiej 

Anny", "Domu kłamczuchów". To książka ceniona za niezwykły obraz "chorego, upitego winem, przenikniętego 

smutkiem, leniwego" prowincjonalnego miasteczka i jego mieszkańców, nazywana też powieścią antypedago-

giczną i omawiana jako przykład odwiecznego konfliktu pokoleń. Tropów oraz możliwości interpretacyjnych 

"Złotego latawca" jest dużo więcej, tyle, ilu jego czytelników. Zdaniem Kosztolányiego książka to szkielet 

drzemiący na półce - aby zawarte w niej aluzje i koncepty nabrały prawdziwego sensu, życia  wręcz,  prócz  autora  

potrzeba jeszcze drugiej duszy. Taki właśnie dialog z czytelnikiem inicjuje Kosztolányi, udowadniając przy tym, 

że z codziennych epizodów potrafi stworzyć rzecz głęboką - liryczną i zarazem gorzką, uniwersalną i jednocześnie 

zniuansowaną - powieść, w której każdy może odnaleźć coś własnego.   

 

 

 200. Znajdę cię córeczko / Dorota Glica.- Wydanie 1. w tym formacie.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2022. 

(Filia Mroczna Strona) 

(Wielkie Litery.pl) 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Matki i córki , Mowa nienawiści , Osoby 

zaginione , Policjanci , Śledztwo i dochodzenie , Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie) , 

Krynica Morska (woj. pomorskie, pow. nowodworski, gm. Krynica Morska) , 

Sulejówek (woj. mazowieckie, pow. miński, gm. Sulejówek) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

Na bałtyckiej plaży, w środku lata, ginie dwuletnia Marysia. Wszystko wskazuje na to, że dziewczynka się utopiła, 

chociaż jej ciało nie zostaje odnalezione... Rodzice dziecka muszą zmierzyć się nie tylko z ogromną tragedią, 

najskrytszymi tajemnicami, ale i hejtem, który spada na nich ze strony internautów. Czy warto zaufać silnemu 

przeczuciu, które wbrew zdrowemu rozsądkowi podpowiada, że spotkana przypadkiem trzy lata później dziew-

czynka, to zaginiona córeczka?   
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 201. Zniewoleni / Edyta Świętek.- Warszawa : Skarpa Warszawska, copyright 2021. 

(Niepołomice / Edyta Świętek ; cz. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chłopi , Klątwa , Miłość , Nienawiść , Powstanie styczniowe 

(1863-1864) , Szlachta , Niepołomice (woj. małopolskie, pow. wielicki, gm. 

Niepołomice) , Powieść historyczna , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

Antoni Parnicki, zakochany w Kornelii - żonie swego sąsiada i przyjaciela, tkwi w zawartym z rozsądku małżeń-

stwie z Cecylią Zaleską. Brat Cecylii jest emisariuszem powstańczym. Na obrzeżach puszczy Niepołomickiej, po 

sąsiedzku z dwoma szlacheckimi rodami: Parnickich i Żelechowskich, żyje rodzina Trzosów - wolnych kmieci, 

których korzenie sięgają czasów króla Kazimierza Wielkiego. W skutek nieszczęśliwego wypadku na rodzinę 

Trzosów zostaje rzucona klątwa. Mieszkańcy dziewiętnastowiecznej Galicji pod zaborem austriackim nie mają 

łatwego życia. Chłopi pańszczyźniani, nękani nieurodzajami, tyfusem i cholerą, marzą o zrzuceniu jarzma niewoli. 

Zubożała szlachta podrywa się do nierównej walki z zaborcą, lecz ich zryw zostaje krwawo stłumiony przez 

zbuntowanych kmieci.  

 

 

 202. Zwycięscy / Edyta Świętek.- Warszawa : Skarpa Warszawska, copyright 2021. 

(Niepołomice / Edyta Świętek ; cz. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chłopi , Klątwa , Miłość , Szlachta , Niepołomice (woj. 

małopolskie, pow. wielicki, gm. Niepołomice) , Powieść historyczna , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Po latach daremnych oczekiwań Weronice i Nikodemowi Zalipiakom rodzi się syn Gabriel. Bernadeta, w obawie, 

by nie ziściła się klątwa z przeszłości, ponownie podejmuje próbę odnalezienia cudownego źródła na Studzieńcu. 

Poczynania kobiety narażają na szwank jej małżeństwo, ponieważ Prokop zaczyna podejrzewać, że przed laty 

Bernadetę połączył romans z Antonim Parnickim. Dodatkową zgryzotą Prokopa jest brak godnego dziedzica ojco-

wizny. Ostatecznie mężczyzna postanawia, że po jego śmierci majątek przejmie syn Wojciecha, Klemens Polacy 

na przełomie XIX i XX wieku nie porzucają rojeń o wyzwoleniu ojczyzny z jarzma niewoli. Szansa na suwe-

renność pojawia się wraz z wybuchem wojny. Czy podejrzenia Prokopa okażą się słuszne? Czy rodziny Parnickich 

i Trzosów połączy coś więcej niż wspólne interesy? Jak potoczą się losy młodego gospodarza? Czy w czasie 

nadciagającej nieubłaganie wojennej zawieruchy znajdzie się czas na miłość?  
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Literatura piękna młodzieżowa 
 

 
 1. 5 sekund do IO : Rebeliantka / Małgorzata Warda.- Poznań : Media Rodzina, 

copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gry komputerowe , Licea , Nastolatki , Rzeczywistość 

wirtualna , Śledztwo i dochodzenie , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2022-09 

 

 

Kontynuacja losów Miki, bohaterki głośnego 5 sekund do Io. Nie milkną echa strzelaniny, do jakiej doszło                  

w szkole dziewczyny. Policja prowadzi śledztwo, a Mika przeżywa ciężkie chwile wśród kolegów, który uważają, 

że skoro znała napastnika, mogła zapobiec tragedii. Na dodatek uczucie, które zakwitło między nią a Jankiem, 

napotyka pierwsze przeszkody, gdy na jaw wychodzą kolejne tajemnice chłopaka. Również w wirtualnym świecie 

jest niespokojnie - zbliża się premiera nowej interaktywnej gry rozgrywającej się na mroźnym księżycu Tytanie, 

która już przed premierą wzbudza euforię, ale i wątpliwości… Czy Mika zdecyduje się po raz kolejny zanurzyć   

w wirtualnym świecie, by ocalić nie tylko siebie? 

 

 

 2. Blisko ciebie / Kasie West ; przekład Jarosław Irzykowski.- Łódź : Wydawnictwo 

JK, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nastolatki , Przyjaźń , Uczucia , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-82-93  

Nowości:  2022-09 

 

 

 

Autumn planowała fantastyczną zimową wyprawę z przyjaciółmi poza miasto. Przypadek sprawia, że jadą bez 

niej, bo... zamknięto ją w budynku miejscowej biblioteki. Na cały weekend. Bez ogrzewania. Dziewczyna liczy, że 

znajomi odgadną, co się stało, ale nawet Jeff, jej prawie-chłopak, po nią nie wraca. Nikt jej nie szuka. Gorzej już 

być nie może? Niestety to jeszcze nie wszystko. Okazuje się, że Autumn ma towarzysza. Dax to gość, o którym 

niewiele wiadomo poza tym, że nie cieszy się dobrą opinią: ciągnie się za nim wspomnienie bójki i poprawczaka. 

Wygląda więc na to, że Autumn spędzi następne dni z obcym, groźnym chłopakiem, który ewidentnie nie ma 

ochoty na jej towarzystwo. Na początku rozmowa się nie  klei,  ale  gdy  Autumn  i  Dax  stopniowo  otwierają  się 
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przed sobą, dziewczyna widzi, że coś między nimi iskrzy... i zaskakuje. Ale czy poza szkolną biblioteką ich 

uczucia mają szansę na przetrwanie, skoro wszystko coraz bardziej się komplikuje?  

 

 

3. Jej wysokość P. / Joanne MacGregor; z angielskiego przełożyła Edyta 

Świerczyńska.- Białystok : Young - Wydawnictwo Kobiece, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Inność , Nastolatki , Uczniowie , Wzrost człowieka , 

Zakochanie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-82-93  

Nowości:  2022-09 

 

 

Zabawna i romantyczna historia, która poruszy serce każdego, kto kiedykolwiek czuł się inny Siedemnastoletnia 

Peyton jest naprawdę wysoką nastolatką. Dziewczyna ma 180 cm wzrostu, co uniemożliwia jej skuteczne 

wtopienie się w tłum i sprawia, że jest ciągle obiektem docinek i kpin. Codzienne życie utrudnia też wielki 

rodzinny sekret, który pogrzebał jej szanse na normalne dorastanie. Zdeterminowana, aby zmienić swoje życie, 

decyduje się na przyjęcie zakładu. Jeżeli pójdzie na trzy randki i bal maturalny z kimś wyższym od siebie, wygra 

800$, dzięki którym wyrwie się ze swojego koszmaru. Problem jej dość spory, bo na liście kandydatów znajduje 

się tylko pięć nazwisk, a chłopak, który wpadł jej w oko, umawia się z dziewczyną dużo niższą od Peyton…  

 

 

 4. Nieodgadniony / Maureen Johnson ; przełożył Paweł Łopatka.- Warszawa : 

Wydawnictwo Poradnia K, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Śledztwo i dochodzenie , Uczniowie , Zagadki , Vermont 

(Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2022-09 

 

 

Akademia Ellinghama to elitarna, prywatna szkoła w Vermont, dzieło życia Alberta Ellinghama, miejsce pełne 

łamigłówek i zagadek, wijących się ścieżek, ogrodów, ukrytych korytarzy i tajemnych przejść. Bo – jak twierdzi 

jej założyciel – „nauka jest zabawą”. W 1936 roku, wkrótce po otwarciu Akademii, znikają żona i córka Elling-

hama. Jedynym tropem w sprawie jest prześmiewczy list-zagadka, w którym tajemniczy Nieodgadniony podaje 

sposoby na morderstwo. Porwanie rodziny Ellinghama staje się jedną z największych nierozwikłanych zbrodni               

w historii USA. Wiele lat później pasjonująca się sprawami kryminalnymi uczennica pierwszego roku Akademii, 

Stevie Bell, postanawia rozwiązać zagadkę z przeszłości. Najpierw jednak musi odnaleźć się w wymagających 

szkolnych realiach, wśród nowych ekscentrycznych przyjaciół. Coś wisi w powietrzu. Mroczna postać z przesz-

łości nie daje o sobie zapomnieć. Nieodgadniony – a wraz z nim śmierć – powróci do Akademii.  
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 5. Pamiętnik ze starej szafy / Patrycja May.- Chorzów : Wydawnictwa Videograf, 

2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dojrzewanie , Relacje międzyludzkie , PRL , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2022-09 

 

 

 

Zabawna opowieść o dorastaniu młodej, zakompleksionej dziewczyny w czasach chylącego się ku upadkowi 

socjalizmu i początkach wolnej Polski. Zwariowana rodzina, nieobliczalni przyjaciele, a wreszcie proza życia 

przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, widziana oczami młodości, gdzie wzniosłość przemian 

przegrywa z drapieżną chęcią przeżycia przygody. Historie czwórki przyjaciół wkraczających w dorosłe życie, 

szalonego dziadka Staśka i ciotek: Felicji, której największym pragnieniem jest powtórne zamążpójście, i Amelii - 

despotki wzbudzającej strach całej rodziny. Dawka śmiechu gwarantowana.  

 

 

 6. Pierwszy rok / Rachel E. Carter ; przełożyła Emilia Skowrońska.- Warszawa : 

Uroboros - Grupa Wydawnicza Foksal, 2018. 

(Czarny mag / Rachel E. Carter ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bliźnięta , Szkoły magii , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2022-09 

 

 

Rudowłosa piętnastolatka Ryiah (zwana Ry) i jej brat bliźniak Alexander mają jedno marzenie: zostać magami. 

Realizacja tego celu się przybliża, gdy zostają przyjęci do Akademii Magii. Okazuje się jednak, że kandydatów na 

adeptów jest wielu, zaś rodzeństwo wyróżnia się na tle rówieśników niskim pochodzeniem, brakami w wiedzy                

i niedostatkiem siły fizycznej. Wywodzący się z arystokratycznego rodu książę Darren i jego przyjaciółka Priscilla 

szczególnie dają odczuć rodzeństwu, gdzie jest ich miejsce. Ry odstaje od grupy tak wyraźnie, że padają nawet 

sugestie, iż powinna zrezygnować. Dziewczyna jednak się nie poddaje, potajemnie przesiaduje w bibliotece, ćwi-

czy walkę wręcz z córką rycerza Ellą. Nieoczekiwanie z pomocą Ry przychodzi jej dotychczasowy wróg, Darren. 

Chłopak zaczyna okazywać jej swoją sympatię. Czy to podstęp? Czy Ry uda się zdać egzaminy i kontynuować 

naukę w wymarzonej szkole? 
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Literatura popularnonaukowa 
 

 

 

 

 

 

  1. (Nie)nasza wojna : zmierzch świata, jaki znamy / Wojciech Sumliński, Tomasz 

Budzyński.- Warszawa : WSR, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Agresja rosyjska na Ukrainę (2022) , Polityka 

międzynarodowa , Śledztwo i dochodzenie , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-327 

Nowości:  2022-09 

 

 

Był początek stycznia 2022, gdy major Tomasz Budzyński, oficer ABW i były szef delegatury tej służby                    

w Lublinie - jednej z największych delegatur ABW w Polsce - któremu podlegało kilkuset funkcjonariuszy służb 

specjalnych oraz cała agentura na styku Polski, Ukrainy i Białorusi - publicznie zapowiedział pełnoskalowy, 

datowany na koniec lutego, atak Rosji na Ukrainę. Wiedza ta stanowiła efekt systematycznych wyjazdów za 

wschodnią granicę Polski i była odbiciem wiedzy najwyższych rangą oficerów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy 

(SBU) - kolegów majora ABW z czasów kierowania delegaturą w Lublinie - opierających swoje informacje nie 

tylko o źródła operacyjne, ale także o kontakty towarzyskie, biznesowe, a nawet rodzinne z odpowiednikami                 

w Służbie Wywiadu Rosji, towarzyszami jeszcze z czasów ZSRR. Ta z kolei sytuacja - jedna z wielu ilustrujących 

skalę zagmatwania za wschodnią flanką NATO, o której to skali opinia publiczna w Polsce i na świecie wie 

niewiele albo nic - niczym w soczewce pokazuje poziom komplikacji dramatu rozgrywającego się dziś na 

Ukrainie, gdzie Tomasz Budzyński spędził ostatni tydzień pokoju i pierwszy miesiąc wojny. Historia, którą 

pokazujemy, jest nie tylko zapisem uzyskanej tam, wstrząsającej, wiedzy, ale także opartą o realne podstawy                  

i absolutnie unikalne źródła - między innymi wywiadu brytyjskiego - próbą odpowiedzi na pytania dotąd bez 

odpowiedzi, jakie w obliczu niszczącej teraźniejszość i zmieniającej wyobrażenie o przyszłości wojny, zadajemy 

sobie wszyscy. Czy podzielimy los naszych sąsiadów? Czy Rosja dokona ataku nuklearnego na Polskę? Czy 

tragedia Ukrainy ma drugie dno? Co w historii o Polin i Niebiańskiej Jerozolimie jest prawdą i jak zakończy się 

wojna za naszą wschodnią granicą? Czy słowa amerykańskiego prezydenta Joe Bidena, że „jesteśmy w punkcie 

zwrotnym historii” a „świat nie będzie już jaki był”, to tylko retoryka, czy zapowiedź zmierzchu świata, jaki 

znamy? Jaką „grę” prowadzą Niemcy? Co nas czeka?  Oto solidna dawka dyskomfortu - dla dobra Polski i milio-

nów Polaków…  
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 2. #Jeszcze5minutek / Adam Szustak.- Wydanie 2.- Kraków : Stacja 7 - 

Wydawnictwo Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchowość katolicka , Rekolekcje , Rozważania i 

rozmyślania religijne 

Sygnatura:  WG-272  

Nowości:  2022-09 

 

 

Znasz ten moment, kiedy zaraz po przebudzeniu mówisz błagalnym tonem „jeszcze 5 minutek”? Niby to tylko 

chwila, a przecież w 5 minut może się wydarzyć wiele. Można rzeczywiście jeszcze trochę pospać. Można leniwie 

sięgnąć po telefon i sprawdzić wiadomości. Można przejrzeć Fejsa lub Twittera, ale można też dostać słowo, które 

wyrwie nas do życia, pobudzi bardziej niż mocna kawa. Każdego dnia, na każdej stronie będę ci przypomniał, że 

jest z tobą Jezus. Jeżeli się obudzisz z przekonaniem „żyć mi się nie chce”, będę powtarzał, że On naprawdę jest             

z tobą. Jest dokładnie tam, gdzie ci się nie chce. Jeżeli będziesz w euforii, pełen entuzjazmu, i będzie ci się bardzo 

chciało, też powiem, że jest z tobą.   

 

 

3. Adresy : co mówią nam o tożsamości, statusie i władzy / Deirdre Mask ; 

tłumaczenie Agnieszka Wilga.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hodonimy , Miejsce zamieszkania , Status społeczny , 

Stosunki rasowe , Tożsamość społeczna , Ulice , Urbanistyka , Władza , Reportaż 

Sygnatura:  WG-316.3 

Nowości:  2022-09 

 

Powiedz mi, gdzie mieszkasz, a powiem ci, kim jesteś.  Adres - niektórzy świadomie nie chcą go mieć, dla innych 

jego zdobycie to jedyny sposób na wyjście z ubóstwa. Ten fascynujący reportaż pokazuje, jak miejsce zamiesz-

kania, siatka ulic, ich nazwy, a nawet numeracja domów wpływają na nasze życie - zarówno w wymiarze prywat-

nym, jak i politycznym. Jak mapa miasta pomogła zatrzymać epidemię cholery na Haiti? W jaki sposób odnajdy-

wali drogę starożytni Rzymianie? Czy to możliwe, że dzięki kodom pocztowym Anglia uniknęła powtórki z rewo-

lucji francuskiej? I czy w przyszłości tradycyjne adresy będą jeszcze potrzebne? Autorka na przykładach z całego 

świata wyjaśnia złożone problemy kryjące się za nazwami ulic oraz strategiami adresowania domów. Dodatek 

specjalny: rozdział autorstwa Maksa Suskiego poświęcony polskim adresom.  

 

 

 4. Adwokaci : zraniony zapał / Artur Nowak.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adwokaci , Kultura prawna , Prawnicy , Prawo , Sądownictwo 

, Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-347 

Nowości:  2022-09 
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Adwokaci to fascynująca podróż po arkanach tej starej jak konflikt i zbrodnia profesji. Otwierając drzwi gabine-

tów mecenasów, poznajemy odartą z blichtru i mitów rzeczywistość. Mamy okazję poczuć krańcowe emocje 

sądowych batalii, w których stawką bywa wolność albo bankructwo, a sednem ludzki dramat. Jak sprostać kryzy-

sowi, z którym zazwyczaj przychodzi do adwokata klient? Czasem pierwsze decyzje okazują się kluczowe. Trzeba 

wytrzymać ciśnienie, a jednocześnie mieć odwagę i pewność obranej strategii, bo na rachuby po prostu brakuje 

czasu. Jakich potrzeba predyspozycji, by unieść ten ciężar? Oto pytania, które autor postawił dziesiątkom tytuło-

wych bohaterów tej książki. Jedno jest pewne: to praca nieznosząca spokoju, a emocje, które jej towarzyszą, z cza-

sem tylko rosną. Na szczęście emocje te tonują autoironia i poczucie humoru, zarówno autora, jak i jego 

rozmówców. Artur Nowak drąży temat pracy adwokatów naprawdę głęboko. Z książki dowiemy się również, jak 

zmieniał się ten zawód, ile w nim można zarobić pieniędzy, ale też stracić rzeczy niewymiernych, jaką drogę musi 

przejść absolwent prawa, zanim zostanie adwokatem, co się dzieje z jego zapałem po latach praktyki, jakie 

refleksje towarzyszą naszym bohaterom na różnych etapach kariery i co mówią na ich temat sędziowie, 

prokuratorzy, wreszcie klienci.  

 

 

 5. Ajurweda : życie w zgodzie ze sobą / Claire Ragozzino ; tłumaczenie: Sylwia 

Chojnacka.- Kraków : Wydawnictwo Znak - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ajurweda , Joga , Kuchnia sezonowa , Kuchnia wegańska , 

Zdrowe odżywianie , Zdrowy styl życia , Poradnik , Przepisy kulinarne , Publikacja 

bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-615.8  

Nowości:  2022-09 

 

"Ajurweda. Życie w zgodzie ze sobą" to twój klucz do równowagi. Przekonaj się, że ajurweda to styl życia, który 

zaspokoi twoje potrzeby i pozwoli nakarmić ciało, głowę i umysł. Pomoże ci na nowo odkryć potencjał drzemiący 

w każdej z czterech pór roku, pozbyć się napięcia i odnaleźć ukojenie w codziennych nawykach. A to wszystko 

dzięki medytacji, jodze i świadomemu odżywianiu. W książce znajdziesz: rytuały powiązane z porami roku, po-

magające zachować równowagę ciała i ducha, praktykę jogi, która zredukuje stres i zmęczenie, ponad 80 

wegetariańskich przepisów na potrawy skomponowane w zgodzie z potrzebami twojego organizmu, kuchenne 

triki, dzięki którym zdrowe odżywianie stanie się proste i intuicyjne.   

 

 

 6. Algorytmy w służbie klimatu czyli Sekrety globalnego ocieplenia / Syukuro 

Manabe, Anthony J. Broccoli ; [tłumacz: Mariusz i Magdalena Rogulscy].- 

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Globalne ocieplenie , Klimat , Modele matematyczne , 

Zmiany klimatyczne , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-551.5 

Nowości:  2022-09 

 

Modele klimatyczne są najpotężniejszymi narzędziami do przewidywania globalnego ocieplenia wywołanego 

przez człowieka. Opierają się na prawach fizyki i wyewoluowały z modeli używanych do numerycznego przewi-

dywania pogody. Wykorzystując ogromne zasoby obliczeniowe jednych z najpotężniejszych superkomputerów na 

świecie, modele klimatyczne zostały wykorzystane do prognozowania przyszłych zmian klimatu i ich skutków, 

dostarczając cennych informacji decydentom politycznym. Modele klimatyczne są przydatne nie tylko do 

przewidywania zmian klimatycznych, ale także do  ich  zrozumienia.  Bazując  na  analizie  wielu  eksperymentów 
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numerycznych, autorzy wyjaśniają podstawowe procesy fizyczne, które kontrolują nie tylko globalne ocieplenie, 

ale także zmiany klimatu w przeszłości geologicznej. W 2021 roku Autor - Syukuro Manabe otrzymał Nagrodę 

Nobla „za fizyczne modelowanie klimatu Ziemi, kwantyfikację zmienności i wiarygodne przewidywanie 

globalnego ocieplenia”.  

 

 

 7. Amber Gold / Monika Góra.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, copyright 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Plichta, Katarzyna (1984- ) , Plichta, Marcin (1984- ) , Amber 

Gold , OLT Express , Dziennikarstwo śledcze , Piramidy finansowe , Prawo karne 

procesowe , Przestępczość gospodarcza , Przestępczość zorganizowana , Gdańsk (woj. 

pomorskie) , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2022-09 

 

Jak to możliwe, że w cywilizowanym kraju leżącym w środku Europy para dwudziestopięciolatków ze średnim 

wykształceniem robi przekręt na 851 milionów złotych? Czy Katarzyna i Marcin Plichtowie byli tylko słupami            

i jeśli tak, to czyimi? Dlaczego ani prokuratura, ani sąd, ani nawet komisja śledcza nie były w stanie odpowiedzieć 

na pytanie, kto za nimi stoi? Czy oszuści, którzy stworzyli piramidę finansową Amber Gold, są częścią europej-

skiej, a może nawet światowej organizacji dokonującej potężnych malwersacji finansowych? Czy to możliwe, że 

byli ochraniani przez polityków, wymiar sprawiedliwości i służby specjalne? „Po dotychczasowych przesłucha-

niach jestem pewien, że była to dość dobrze zorganizowana akcja przeprowadzona przez dużą i mocną grupę 

przestępczą” – powie jeden z posłów, członek sejmowej komisji śledczej ds. Amber Gold. Co to za grupa przes-

tępcza? Książka jest zapisem dziennikarskiego śledztwa, w którym autorka szuka odpowiedzi na pytania nurtujące 

od lat osiemnaście tysięcy okradzionych klientów Amber Gold.  

 

 

 8. Amur : między Rosją a Chinami / Colin Thubron ; przełożyła Barbara Gadomska.- 

Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2022. 

(Orient Express) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Thubron, Colin (1939- ) , Amur (dolina) , Amur (rzeka) , Chiny 

, Rosja , Relacja z podróży 

Sygnatura:  WG-913(5) 

Nowości:  2022-09 

 

Rzeka Amur oddziela Rosję od Chin. Ta ponoć najmocniej ufortyfikowana granica świata naznaczona jest 

zadawnioną nieufnością, której nie potrafi przełamać udawana serdeczność przywódców obu państw. Wzdłuż 

brzegu chowają się zapomniane przez świat wioski, starożytne grobowce, mongolskie świątynie, ruiny sowieckich 

instalacji – a wśród nich, w cieniu wielkiej historii, próbują przetrwać ludzie. Należą do różnych narodów i kultur, 

mówią wieloma językami i pielęgnują odmienne wspomnienia o przeszłości tych ziem. Niektórzy walczyli 

zajadle, żeby pozostać w swoich domach, inni znaleźli się tu wbrew własnej woli. Dżyngis-chan, Stalin, Putin – 

wszyscy oni odcisnęli bolesne piętno na życiu mieszkańców tych terenów, tak odległych od centrum wielkich 

imperiów. Colin Thubron, który przemierza świat już od ponad pół wieku, jest wymarzonym przewodnikiem w tej 

literackiej podróży przez azjatyckie bezkresy i przez bezdroża dziejów.  
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 9. Barwy i psychika : percepcja, ekspresja, projekcja / Stanisław Popek.- Wydanie 

4.- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2012. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Barwy , Psychologia , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2022-09 

 

 

 

I. Teorie percepcji barw ; II. Ekspresyjno-symboliczna wartość koloru w dziejach sztuki ; III. Barwa jako symbol              

i wartość w tradycji humanistycznej ; IV. Związek barw z psychiką. Podstawy teoretyczne ; V. Barwy w diagno-

styce psychologicznej ; VI. Barwy w terapii ; VII. Z badań nad percepcją barw przez dzieci i młodzież ; VIII. 

Związek kolorów z emocjami w świetle badań empirycznych młodzieży ; IX. Kolor w ekspresji plastycznej dzieci 

i młodzieży. 

 

 

 10. Belfast : 99 ścian pokoju / Aleksandra Łojek.- Wydanie 2. zmienione.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2021. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konflikt w Irlandii Północnej , Życie codzienne , Belfast 

(Wielka Brytania) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-308 

Nowości:  2022-09 

 

Belfast przyciąga turystów. Jednak mało kto wie, że w tym mieście przeszłość „dzieje się teraz”. Słowo „kłopoty” 

ma tu zupełnie inne znaczenie, a to, jak wymawiasz „h”, ze stuprocentową dokładnością określa twoje wyznanie. 

Belfast to miasto paradoksów. Ludzi, których jedyną winą było to, że urodzili się w złym miejscu o złym czasie. 

Którzy przeżyli zamachy bombowe, widzieli, jak giną ich bliscy, a być może sami zabijali. Wreszcie mają pokój – 

ale płacą za niego wysoką cenę, bo muszą patrzeć na katów i morderców, którzy żyją tuż obok. Na szczęście nie 

cały czas, bo miasto jest podzielone dziewięćdziesięcioma dziewięcioma ścianami pokoju, dzięki którym wszyscy 

mają trochę wytchnienia, ale też wciąż odczuwają strach.   

 

 

 11. Bellevue : trzy stulecia medycyny i chaosu w najbardziej znanym szpitalu 

Nowego Jorku / David Oshinsky ; z angielskiego przełożyła Jowita Maksymowicz-

Hamann.- Warszawa : Grupa Wydawnicza Relacja, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bellevue Hospital (Nowy Jork) , Służba zdrowia , Szpitale , 

Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-61 

Nowości:  2022-09 
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Szpital Bellevue w nowojorskiej East Side zajmował niegdyś barwne i przerażające miejsce w powszechnej 

wyobraźni jako zbiorowisko zmasakrowanych ofiar przestępstw, zaciekłych psychopatów, oszalałych z bólu i cier-

piących na egzotyczne choroby pacjentów. Wiele lat później stał się inspiracją dla serialu nakręconego przez 

Netflix „Szpital New Amsterdam”. David Oshinsky, amerykański badacz historii i laureat nagrody Pulitzera, 

przedstawia fascynującą historię kultowego nowojorskiego szpitala publicznego, która odzwierciedla jednocześnie 

rozwój medycyny. Przez niemal trzysta lat żadna epidemia, żadna katastrofa i żaden postęp w medycynie nie 

omijał Bellevue. Leczono w nim tysiące żołnierzy wojny secesyjnej, tam utworzono zalążek pogotowia ratun-

kowego i zorganizowano pierwszą szkołę pielęgniarską dla kobiet. To szpital Bellevue spopularyzował fotografię 

medyczną i leczenie psychiatryczne oraz zachęcił Nowy Jork do podejmowania zintegrowanych działań w dzie-

dzinie zdrowia publicznego. Ostatnie dekady XX wieku przyniosły szerzącą się przestępczość, narkomanię i bez-

domność – problemy, które postawiły pod znakiem zapytania przetrwanie szpitala publicznego. Dopiero kryzys 

AIDS ugruntował trwałą pozycję Bellevue jako największego gwaranta bezpieczeństwa w Nowym Jorku, 

kultowego szpitala ostatniej szansy.  

 

 

 12. Berthe Morisot : tajemnica kobiety w czerni / Dominique Bona ; przełożyła Maria 

Żurowska.- Warszawa : Oficyna Literacka Noir sur Blanc, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Morisot, Berthe (1841-1895) , Impresjonizm , Malarze 

francuscy , Biografia 

Sygnatura:  WG-75.071A/Z-Morisot B. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Młoda kobieta w czarnej sukni z bukiecikiem fiołków, kobieta o wielkich melancholijnych oczach. To Berthe 

Morisot, którą Edouard Manet namalował w 1872 roku. Urodzona w 1841 roku, była jedyną kobietą wśród mala-

rzy impresjonistów, w tym ekskluzywnym gronie artystów, takich jak Manet, Degas, Monet, Renoir – sprzeci-

wiających się regułom oficjalnej sztuki i odrzuconych przez ówczesną publiczność. Zamknięta w sobie, ale 

namiętna, wrażliwa i delikatna, modelka i przyjaciółka Maneta - kto wie, może była dla niego kimś więcej? - 

Berthe Morisot kryje w sobie jakąś tajemnicę. Była oddaną żoną i bezgranicznie kochała jedyną córkę, najważ-

niejsze jednak było dla niej malarstwo, dla których całe życie szukała własnego niepowtarzalnego stylu. Dimi-

nique Bona, na podstawie licznych źródeł, w tym wielu niepublikowanych, roztacza przed czytelnikiem barwny 

obraz epoki impresjonizmu. zaludniając do znanymi i mniej znanymi postaciami, wyraziście przedstawiając ich 

sylwetki, a także ówczesne obyczaje społeczne i towarzyskie. Na pierwszym planie pozostaje jednak postać 

głównej bohaterki, która nieustannie walczy nie tylko o swoją sztukę, ale także o równorzędną z mężczyznami 

pozycje artystki.  

 

 

 13. Będę sławny, będę bogaty : opowieść o Bogusławie Kaczyńskim / Anna 

Lisiecka.- Warszawa : Sport i Turystyka - Muza, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kaczyński, Bogusław (1942-2016) , Animatorzy kultury , 

Dziennikarze muzyczni , Krytycy muzyczni , Osobowości telewizyjne , Prezenterzy 

telewizyjni , Polska , Biografia 

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

Nowości:  2022-09 
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Kamera go kochała, wprost przechodził na drugą stronę ekranu. Mówił, że interesuje go tylko wielka widownia               

i gromadził milionową widownię. Także wtedy, kiedy po udarze mówił wolniej, wielbiciele go nie opuścili. Książ-

ka Anny Lisieckiej ukazuje złożony mechanizm, dzięki któremu ambitny chłopiec z prowincji staje się gwiazdą             

i wielką osobowością naszej kultury. Autorka pisze o tym barwnie, ale obiektywnie. Nie stawia pomnika, ale do-

cenia zasługi Bogusława kaczyńskiego. A wie tym więcej, że przez lata przyjaźniła się z bohaterem tej fascy-

nującej książki.  

 

 

 14. Biedni w bogatym kraju : przebudzenie z amerykańskiego snu / Nicholas D. 

Kristof i Sheryl WuDunn ; przełożyła Anna Gralak.- Wołowiec : Wydawnictwo 

Czarne, 2022. 

(Seria Amerykańska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nierówności społeczne , Problemy społeczne , Ubóstwo , 

Stany Zjednoczone (USA) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-36 

Nowości:  2022-09 

 

W sondażu przeprowadzonym niedawno w Stanach Zjednoczonych poproszono respondentów, by znaleźli słowo, 

które ich zdaniem najlepiej opisuje obecne czasy. Wśród ośmiu najczęściej wymienianych określeń znalazły się: 

„niepokojące”, „chaotyczne”, „wyczerpujące” i „nerwowe”. Jak to możliwe, że Amerykanie stracili wiarę w przy-

szłość? Co sprawiło, że w jednym z najbogatszych krajów świata nierówności społeczne są porównywalne do 

tych, z którymi mierzono się w XIX wieku? I dlaczego „amerykański sen” coraz częściej staje się „amerykańskim 

mirażem”? By to zrozumieć, dziennikarskie małżeństwo – Nicholas D. Kristof i Sheryl WuDunn – prowadzi nas 

przez kolejne kręgi amerykańskiego piekła: bezrobocie, uzależnienia, problemy z edukacją i opieką zdrowotną, 

utrata majątku, ubóstwo wśród wielodzietnych rodzin, przeludnienie. Z reporterską precyzją pokazują, że rzesza 

ciężko pracujących Amerykanów czuje się niezauważana i nierozumiana, co pogłębia polaryzację, rasizm i nieto-

lerancję i stopniowo zżera tkankę społeczną. "Biedni w bogatym kraju" to rzetelne studium problemów, z którymi 

mierzy się amerykańska klasa robotnicza, oraz wyzwań stojących przed rządem USA. To również próba 

odpowiedzi na pytania o źródła kryzysu i powody, dla których państwo przestało interesować się obywatelami.   

 

 

 15. Bogaty Ogrodnik : życiowe lekcje o dobrobycie między ojcem a synem / John 

Soforic ; przełożył Grzegorz Kołodziejczyk.- [Chełmiec] : Wydawnictwo Aktywa, 

copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aspiracje , Bogactwo , Motywacja , Poradniki i przewodniki 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2022-09 

 

 

Jak zapewnić sobie życie w warunkach finansowej swobody? Czym jest dobrobyt i w jaki sposób można go 

osiągnąć? Bez pieniędzy tracimy kontrolę nad własnym życiem. Ich wartość uświadamiamy sobie dopiero wtedy, 

gdy ich brakuje i zaczynamy odczuwać lęk przed przyszłością. Zdobyć bogactwo chcą wszyscy, jednak nie każdy 

podejmuje decyzje, dzięki którym zaczyna gromadzić odpowiednie zaplecze finansowe. Jeszcze inni nie wykonują 

w tym zakresie żadnego aktywnego działania. John Soforic w swojej książce porównuje życie do uprawy ziemi. 

Tylko od nas zależy, czy zasiejemy na niej nasze cele i pragnienia, czy zaniedbamy ją, pozwalając by zarosła 

chwastami, jednocześnie pozbawiając się swoich talentów. Bogactwo wyrasta z ziaren pragnienia, a droga do 

dobrobytu zawsze wiedzie przez  konsekwentną  pracę  i  rozwój  osobisty. Posiadanie  pięknego  ogrodu  wymaga 
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świadomości celu i planu jego realizacji. Wszystko, czego pragniemy, w tym bogactwo i sukces w biznesie, ma 

swoją cenę. Bez odpowiedniego przygotowania i poświęcenia czasu, nasz cały potencjał się zmarnuje. Metafora 

ogrodu pozwoli Ci lepiej zrozumieć intencje i rady dotyczące wykorzystywania Twoich życiowych szans. 

Rozważania na temat dobrobytu uzupełniają przypowieści, które stanowią doskonałą ilustrację anegdot i mądrości 

doświadczonego Ogrodnika. Jeśli pragniesz, by Twoje życie rozkwitło i chcesz się cieszyć plonami swojej pracy, 

przeczytaj naszą wydawniczą propozycję: Bogaty Ogrodnik. To książka, która pomoże Ci osiągnąć dobrobyt.  

 

 

 16. Centrum śmierci / Shiya Ribowsky, Tom Shachtman ; przełożyła Joanna 

Krystyna Radosz.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2022. 

(Filia Na Faktach) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ribowsky, Shiya , Anatomia patologiczna , Identyfikacja 

zwłok , Kryminalistyka , Lekarze sądowi , Medycyna sądowa , Nowy Jork (Stany 

Zjednoczone) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Ribowsky S. 

Nowości:  2022-09 

 

Opowieść jednego z najbardziej doświadczonych śledczych z zakresu medycyny sądowej. Oto Nowy Jork, jakiego 

nie znałeś: podróż przez pełne robactwa noclegownie w ponurych dzielnicach i luksusowe apartamenty w centrum 

miasta, podczas której z kolejnych szaf metropolii niespodziewanie wychodzą trupy. W tej opowieści medycyna 

sądowa służy nie tylko rozwiązywaniu kryminalnych zagadek, ale też ratowaniu życia. Bliżej metropolitarnych 

kostnic znajdziesz się tylko jako ofiara morderstwa. Shiya Ribowsky przez piętnaście lat pełnił funkcję śledczego 

w Biurze Naczelnego Lekarza Sądowego Nowego Jorku - najbardziej rozbudowanej organizacji tego typu na 

świecie. Kierował największym przedsięwzięciem w dziejach medycyny sądowej, identyfikując szczątki ofiar 

zamachów z 11 września 2001 roku. Rozwiązywał sprawy ponad ośmiu tysięcy zgonów i odegrał kluczową rolę 

przy wyjaśnianiu kilku najbardziej zagadkowych przypadków śmierci w Nowym Jorku. "Centrum śmierci", 

książka wciągająca, a zarazem niezwykle bolesna, stanowi wyjątkową biografię Nowego Jorku, w której to, co 

straszne, przeplata się z tym, co wzniosłe. Autor odmalowuje nader celny portret śmierci (i życia) w mieście, które 

nigdy nie zasypia.   

 

 

 17. Chiny 5.0 : jak powstaje cyfrowa dyktatura / Kai Strittmatter ; przełożyła 

Agnieszka Gadzała.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza 

Foksal, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komunistyczna Partia Chin , Cenzura , Big data , Dyktatura 

(ustrój) , Ideologia , Internet , Polityka wewnętrzna , Społeczeństwo , Sztuczna 

inteligencja , Chiny , Reportaż 

Sygnatura:  WG-323 

Nowości:  2022-09 

 

W XXI wieku dyktatura przyjmuje zupełnie nowe oblicze – cyfrowe. Prekursorem tej przemiany są Chiny, które 

choć od dawna są jednym z motorów światowej gospodarki, to wciąż pod względem ideologicznym pozostają 

krajem autorytarnym. Chiny śmiało konkurują z Zachodem i korzystają przy tym z baz danych i sztucznej inteli-

gencji jak żaden inny rząd. Dzięki najnowszym osiągnięciom techniki partia próbuje stworzyć najlepszy na świe-

cie system obserwacji. Celem jest kontrola chińskiego rządu nad wszystkim. Nad tym, co to dla nas oznacza, 

zastanawia się Kai Strittmatter, wieloletni korespondent „Süddeutsche Zeitung” w Pekinie.  

 



96 
 

 18. Cyklopedia : wszystko, co musisz wiedzieć o jeździe rowerem / Johan Tell ; 

tłumaczenie Monika Skowron.- Kraków : Znak Koncept - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tell, Johan (1959- ) , Jazda na rowerze , Kolarstwo , Rower , 

Świat , Esej 

Sygnatura:  WG-796.6 

Nowości:  2022-09 

 

Johan Tell – wielokrotnie nagradzany szwedzki pisarz i pasjonat kolarstwa – zabierze cię w podróż od fabryki 

Bianchi w Mediolanie, przez ulice Nowego Jorku w poszukiwaniu początków mody na ostre koło i kawiarnie ro-

werowe w Barcelonie, aż do Flandrii, by zbadać, jak śliski może być zroszony deszczem bruk. Dowiesz się: jakie 

wyścigi rowerowe organizuje się pod osłoną nocy i dlaczego są nielegalne, które rowery mogłyby przejść testy 

kosmiczne NASA, czy elektroniczne przerzutki to tylko efektowny gadżet, o co dokładnie chodzi z bike fittin-

giem, która z piętnastu tras EuroVelo zasługuje na szczególną uwagę, jaki rower trzymali w sypialni John Lennon 

i Yoko Ono.  

 

 

 19. Człowiek, który siedział / Aleksiej Fiediarow ; przełożył Jerzy Czech.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Funkcjonariusze publiczni , Obozy pracy , Prawnicy , 

Więźniowie obozów , Rosja , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2022-09 

 

 

W 2013 roku, kiedy Aleksiej Fiediarow był kierownikiem działu śledczego w prokuraturze i szefem zespołu 

prawnego w dużej korporacji budowlanej, aresztowano go za wręczenia łapówki - jak sam twierdzi, był to zarzut 

wyssany z palca. Trafił na trzy lata do kolonii karnej dla byłych pracowników służb. Okazało się, że od czasu 

Gułagu nie zmieniło się aż tak wiele. W zonie Fiediarow spotkał drobnych przestępców, narkomanów, łapów-

karzy, niebezpiecznych morderców - i tych, którzy po prostu weszli komuś w drogę albo musieli wziąć na siebie 

ciężar cudzej winy. Tutaj wszyscy byli równi, przynajmniej na początku, zanim zajęli swoją pozycję w obozowej 

hierarchii. Bo choć to miejsce na pozór pełne chaosu i absurdu, gdzie „nie wolno, ale można”, gdzie więźniowie 

dostają jedzenie przeznaczone dla świń i muszą przygotowywać grafik pracy lodówki, tak naprawdę wszystko ma 

swoją logikę. Im szybciej uda się ją zrozumieć, tym większe szanse na przetrwanie. Ta książka, choć napisana 

chłodno i beznamiętnie - w zonie emocje nie są w cenie - nikogo nie pozostawi obojętnym. To raport ze świata,            

w którym trudno przeżyć, a jeszcze trudniej pozostać człowiekiem.  

 

 20. Człowiek, który wiedział za dużo : dlaczego zginęli Jaroszewiczowie? / Monika 

Góra.- Warszawa : Wydawnictwo WAB - Grupa Wydawnicza Foksal, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jaroszewicz, Piotr (1909-1992) , Solska-Jaroszewicz, Alicja 

(1925-1992) , Politycy , Śledztwo i dochodzenie , Zabójstwo , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2022-09 
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On uduszony w fotelu, ona zastrzelona. Tajemnicą morderstwa premiera Piotra Jaroszewicza i jego żony Alicji 

Solskiej przez lata żyła cała Polska. Monika Góra szuka odpowiedzi na pytanie, dlaczego przez wiele lat policja             

i prokuratura nie potrafiły wskazać winnych zbrodni. Jak to możliwe, że po niemal trzydziestu latach na światło 

dzienne wychodzą co najmniej dziwne fakty, które nigdy nie zostały ze sobą połączone? Komu zależy, by prawda 

nigdy nie wyszła na jaw? Śledztwo obejmuje wiele osób. Także tych, których nadal oglądamy na pierwszych stro-

nach gazet.  

 

 

 21. Darcie pierza / Anna Dziewit-Meller.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Demokracja , Feminizm , Kultura , Polska , Śląsk , Antologia , 

Felieton 

Sygnatura:  WG-308 

Nowości:  2022-09 

 

 

 

Kobiecy głos w twoim domu. Śmiała i bezkompromisowa nowa książka Anny Dziewit-Meller. Bezwzględnie 

szczere teksty Anny Dziewit-Meller, które swoją aktualnością trafiają w samo sedno. Pisarka na piedestale stawia 

kobiety. Zwraca uwagę na ich sprawczość, siłę, cielesność, ale i powraca do historii, w której były zbyt często 

pomijane pomimo istotnych osiągnięć. Pisze też o kwestiach mniej lub bardziej dotyczących nas wszystkich – 

tolerancji, walce o demokrację, postprawdzie, ruchach antyszczepionkowców, kulturze pracoholizmu czy koniecz-

ności nowego spojrzenia na świat, które zdeterminowała pandemia. Anna Dziewit-Meller nie pomija również 

osobistych wątków – począwszy od przyglądania się swojej śląskości, wspominanie rockandrollowej przeszłości 

aż po (nie)miłość do Polski i uczenie się nudy.   

 

 

 22. Droga do wyzwolenia : scjentologia, Hollywood i pułapki wiary / Lawrence 

Wright ; przełożyła Agnieszka Wilga.- Wydanie 2.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 

2022. 

(Seria Amerykańska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hubbard, L. Ron (1911-1986) , Miscavige, David (1960- ) , 

Pisarze amerykańscy , Scjentologia (ruch kultowy) , Hollywood (Los Angeles ; część 

miasta) , Stany Zjednoczone (USA) , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-29-79 

Nowości:  2022-09 

 

Droga do wyzwolenia to przenikliwa analiza świata scjentologii, która powstała na podstawie materiałów 

archiwalnych oraz ponad dwustu wywiadów przeprowadzonych z obecnymi i byłymi członkami Kościoła. Swą 

opowieść autor osnuł wokół życiorysów dwóch najważniejszych dla scjentologów postaci: autora powieści science 

fiction L. Rona Hubbarda, w którego niespokojnym umyśle zrodziła się idea nowej religii, idealnie dopasowanej 

do kryzysu duchowego, jaki dotknął Amerykę po II wojnie światowej, oraz Davida Miscavige’a, ambitnego i bez-

względnego następcy Hubbarda, któremu przypadło w udziale trudne zadanie utrzymania pozycji Kościoła w obli-

czu ciągłych skandali i problemów prawnych. Wright pokazuje, w jaki sposób Kościół zabiega o pozyskanie                  

w swe szeregi gwiazd, takich jak Tom Cruise czy John Travolta, i jak wykorzystuje ich do realizacji własnych 

celów. Przedstawia też losy osób, które już w dzieciństwie z entuzjazmem przyjęły idee Hubbarda i zgodziły się 

mu służyć przez "miliard lat". Nie stroni również od relacji z pierwszej ręki: pisze o przemocy, wyzysku, 

bezwzględności i morderczej dyscyplinie. Owoc jego pracy to coś więcej niż zwykły tekst demaskatorski - Wright  
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odkrywa bowiem prawdziwą istotę tej kontrowersyjnej instytucji religijnej, chronionej przez amerykańską 

konstytucję.  

 

 

 23. Druga : najbardziej niezwykła podróż ku sobie / Anna Hazuka.- Kraków : 

Wydawnictwo Stacja7 - Fundacja Medialna 7, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bóg , Macierzyństwo , Miłość , Samoakceptacja , 

Samorealizacja , Sens życia , Wiara , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2022-09 

 

 

 

Poruszający, odważny, bardzo osobisty zapis dojrzewania do akceptacji siebie i życia w pełni. Anna Hazuka. Z ży-

ciowej pomyłki prawniczka, z naprawionego błędu - dziennikarka i społeczniczka. Spełniona kobieta, która dzięki 

macierzyństwu całkiem niespodziewanie odnalazła sens życia. Chciała zdobyć świat, szczęśliwie zdobyła samą 

siebie.   

 

 

 24. Dziki ogród / Łukasz Łuczaj.- Warszawa : Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bioróżnorodność , Gatunek rodzimy , Łąki i pastwiska , 

Ogrody naturalne , Uprawa roślin , Poradnik 

Sygnatura:  WG-71 

Nowości:  2022-09 

 

 

Pionierski na polskim rynku poradnik napisany z perspektywy praktyka, naukowca i entuzjasty ochrony bioróżno-

rodności. Autor opowiada w nim, czym jest dziki ogród i dlaczego warto go założyć, ile gatunków może zmieścić 

oraz co powinniśmy wiedzieć, zanim zaczniemy go planować. Zostało tu opisanych kilkaset gatunków roślin, 

które mogą pojawić się w dzikim ogrodzie: kwiatów, drzew, krzewów czy pnączy. Poza tym dowiemy, jak wędru-

ją rośliny, jak sadzić drzewa i się nimi opiekować, jak tworzyć żywopłoty, a także jak wysiewać łąkę kwietną                 

i kiedy ją kosić. Przeczytamy o łące leśnej, mokradłach, wrzosowiskach, leśnych wiosennych kwiatach, mchu, 

martwych drzewach i gatunkach inwazyjnych, których lepiej unikać. Poznamy również zwierzęta mieszkające               

w dzikim ogrodzie, ale przede wszystkim zrozumiemy, na czym polega bioróżnorodność i jej kształtowanie. Ta 

wyjątkowa książka o miłości do przyrody uczy, że nie zawsze trzeba się napracować, aby uzyskać piękny efekt. 

Czasem warto dać naturze wolność i zobaczyć, jak nas zaskoczy.   

 

 25. Eichmann w Jerozolimie : rzecz o banalności zła / Hannah Arendt ; tłumaczył 

Adam Szostkiewicz.- Wydanie 2.- Kraków : Wydawnictwo Znak - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Eichmann, Adolf (1906-1962) , Holokaust , Ludobójstwo , 

Prawo , Procesy przestępców wojennych , Żydzi , Izrael , Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(=411.16) 

Nowości:  2022-09 
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Dramatyczne dzieje procesu Adolfa Eichmanna, współodpowiedzialnego za Holokaust, które w latach 60. XX 

wieku Hannah Arendt relacjonowała dla "New Yorkera". Książka opatrzona słynnym podtytułem zawierającym 

jedno z najdonioślejszych sformułowań zrodzonych w stuleciu totalitaryzmów: "banalność zła". Bolesna diagnoza 

postawiona przez filozofkę jest aktualna aż do dziś - systemowi zagraża każdy, kto myśli samodzielnie i nie 

podąża ślepo za rozkazami. Relacja Hannah Arendt to nie tylko znakomity literacko klasyczny reportaż sądowy, 

lecz także esej o mechanizmie państwa totalitarnego oraz mentalności jego twórców i sług. Autorka, jeden                     

z najwybitniejszych, niezależnych umysłów XX wieku, nie cofa się przed zadawaniem pytań o istotę postaw 

Żydów europejskich w obliczu Zagłady, obiektywnie spoglądając na obie strony procesu. Książka bezcenna dla 

wszystkich, którzy interesują się historią i polityką XX wieku, a także pogłębioną interpretacją najważniejszych 

problemów naszych czasów.  

 

 

 26. Ekstremalni : o bohaterach, którzy narażają życie, by ratować innych / Dariusz 

Jaroń.- Kraków : Wydawnictwo Sine Qua Non, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Katastrofy , Lekarze , Ratownicy medyczni , Strażacy , 

Wypadki , Biografia 

Sygnatura:  WG-614.88 

Nowości:  2022-09 

 

 

Klęski żywiołowe, kataklizmy, katastrofy, ataki terrorystyczne, wypadki wysokogórskie, dziesiątki poszkodow-

anych i rannych – to warunki, w których pracują bohaterowie tej książki.  Medycy, którzy są gotowi nieść pomoc 

w najbardziej ekstremalnych sytuacjach i miejscach, kiedy zagrożone jest nie tylko zdrowie i życie pacjenta, ale 

także ich samych. Ekstremalni to historie lekarzy i ratowników działających tam, gdzie zdrowy rozsądek podpo-

wiada pilną ewakuację. Wraz z bohaterami tej książki przeniesiemy się pod Szczekociny, tuż po katastrofie 

kolejowej w 2012 roku, na Śląsk, gdzie w 2006 roku zawalił się dach hali targowej w której było 700 osób, pod 

Everest tuż po tragicznej w skutkach burzy z 1996 roku, staniemy na mecie Maratonu Bostońskiego zaraz po tym, 

jak wybuchły bomby, zajrzymy do prowizorycznego szpitala przyjmującego żołnierzy rannych w bitwie o Mosul, 

odwiedzimy też Nepal niedługo po silnym trzęsieniu ziemi i Bejrut zaraz po wybuchu w porcie. Zawsze gotowi na 

ekstremum pola walki, okrucieństwo terroru, zniszczenia po przejściu kataklizmów czy kruchość człowieka                 

w konfrontacji z potęgą natury mówią, że do wszystkiego można przywyknąć, dostosować, wiele rzeczy przys-

woić – od wiedzy po procedury i przygotowanie mentalne. Najtrudniejsze jest opanowanie emocji na tyle, by                 

w sytuacjach ekstremalnych myśleć w pierwszej kolejności o pomocy innym, a nie – w zgodzie z naturalnym 

instynktem – brać nogi za pas. Medycynę ekstremalną definiują okoliczności. Najprostsze czynności, do których 

przyzwyczajeni są lekarze i ratownicy w warunkach szpitalnych, takie jak podpięcie pacjenta do aparatu tleno-

wego, stają się nie lada wyczynem, kiedy lekarz czy ratownik działają na zboczu stromej góry lub na polu walki, 

gdzie oni również narażeni są na utratę zdrowia lub życia. O takich ludziach jest ta książka. O ratownikach i pra-

ktykowaniu medycyny bez fartucha.   

 

 

 27. Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych / Jolanta Itrich-Drabarek.- 

Wydanie 2. uaktualnione, uzupełnione, poprawione.- Warszawa : Difin, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Etyka zawodowa , Funkcjonariusze publiczni , Służby 

mundurowe , Polska , Monografia 

Sygnatura:  WG-351/354 

Nowości:  2022-09 
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Drugie wydanie książki zawiera uzupełnienia i uaktualnienia dotyczące zmian wprowadzonych w polskich służ-

bach państwowych po 2015 roku. Największe zmiany (łącznie z nazwą) objęły dwie spośród służb omawianych 

dalej w kontekście wprowadzanych regulacji typu kodeksowego – Służba Ochrony Państwa zastąpiła Biuro Och-

rony Rządu, zamiast Służby Celnej funkcjonuje Służba Celno-Skarbowa. Dodano także omówienie takich forma-

cji, jak Straż Marszałkowska, Służba Ochrony Kolei, straże gminne/miejskie i Inspekcja Transportu Drogowego. 

Przeprowadzone analizy mają wysoki poziom użyteczności, zarówno dla polityków, dziennikarzy, funkcjona-

riuszy administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego, jak i studentów prawa, nauk politycznych oraz bez-

pieczeństwa narodowego.   

 

 

 28. Feynman : fizyka aż po grób / Jörg Resag ; [tłumacz: Marzenna Latawiec].- 

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Feynman, Richard Phillips (1918-1988) , Badania naukowe , 

Fizycy , Fizyka teoretyczna , Kwantowa teoria pola , Stany Zjednoczone (USA) , 

Biografia 

Sygnatura:  WG-53 

Nowości:  2022-09 

 

"Kiedy Feynman wcześnie rano został obudzony ze snu przez reportera i dowiedział się, że ma otrzymać Nagrodę 

Nobla, na początku nie bardzo wiedział, czy powinien się cieszyć. Pompatyczne wydarzenia były dla niego odra-

żające. Zastanawiał się też, co to znaczy, że komisja w dalekiej Szwecji po wielu latach uznała jego pracę za.                 

Z drugiej strony Feynmanowi schlebiało, że jest w towarzystwie wielkich laureatów, takich jak: Max Planck, 

Albert Einstein, Niels Bohr i Paul Dirac.” Ta książka to opowieść o jednej z bardziej imponujących osobowości 

świata nauki XX wieku: wesołej, entuzjastycznej i niekonwencjonalnej. Nie jest to jednak kolejna biografia okra-

szona anegdotami z życia Feynmana. Skupia się na głównie na tym, co sam Feynman tak bardzo pokochał: fizyce!  

 

 

 29. Fosforescencja : o rzeczach, które podtrzymują na duchu w mrocznych chwilach 

życia / Julia Baird ; przekład Filip Godyń.- Kraków : Wydawnictwo Znak - 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Baird, Julia (1967- ) , Chorzy na nowotwory , Cierpienie , 

Luminescencja , Nadzieja , Szczęście , Australia , Stany Zjednoczone (USA) , 

Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-616-006 

Nowości:  2022-09 

 

Podczas codziennej egzystencji pełnej kolejnych rozczarowań, w świecie, w którym nic nie jest pewne, w czasie 

ciągłego niepokoju i kolejnych kryzysów jest niezwykle istotne, żeby odnaleźć coś, co pozwoli nam nie tylko 

przetrwać, ale też pielęgnować własne szczęście. Wyobraź sobie, że znajdujesz się nad oceanem, wokół panuje 

całkowita ciemność. Nagle zauważasz, że woda zaczyna lśnić milionem drobnych świateł. To fosforescencja – 

światło emitowane przez niektóre organizmy. A co gdyby okazało się, że ty też nosisz w sobie wewnętrzne świa-

tło? Coraz lepiej wiemy, co daje nam szczęście, dobre samopoczucie i radość. Wiemy, że istnieje kilka podstawo-

wych prawd w nauce o szczęściu. Wiemy, że bycie miłym i altruistycznym czyni ludzi szczęśliwymi, że wyłą-

czanie urządzeń elektronicznych, budowanie relacji z innymi, życie z wyznaczonym celem daje największą szansę 

na osiągnięcie szczęścia. Co jednak zrobić, kiedy nasz świat pogrąża się w ciemności, kiedy przytłacza nas choro-

ba lub złamane serce, strata i ból? Jak w takiej sytuacji pielęgnować szczęście? Julia Baird łączy intymną opo-

wieść o własnej chorobie z fascynującą refleksją na temat historii, natury, psychologii i filozofii, a wszystko po to, 

aby znaleźć wskazówkę, co czyni nas szczęśliwymi ludźmi.   
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 30. Gala - Dalí / Carmen Domingo ; z hiszpańskiego przełożyła Marta Boberska.- 

Warszawa : Świat Książki, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dalí, Gala (1894-1982) , Dalí, Salvador (1904-1989) , Kobieta 

, Malarze hiszpańscy , Biografia 

Sygnatura:  WG-75.071A/Z-Dalí G. 

Nowości:  2022-09 

 

 

"Bez miłości, bez Gali, nie byłbym Dalím. To jest prawda, o której nie przestanę krzyczeć, ani nią żyć. Ona jest 

moją krwią, moim tlenem". Opowieść o dziewczynie, która przybyła z carskiej Rosji do Europy Zachodniej, by na 

koniec chełpić się, że była jedyną kobietą zdolną wydobywać to, co najlepsze ze swoich mężczyzn. Kobieta, która 

poznawszy seks w wieku niespełna osiemnastu lat, odkryła, że swobodne związki pomagają sprawować kontrolę 

nad innymi. Kobieta, która zawsze miała mężczyzn - licznych, rozmaitych, w różnym wieku i o różnym pocho-

dzeniu, przyjaciół swoich przyjaciół, a także nieprzyjaciół, malarzy, pisarzy, aktorów, szlachetnie urodzonych                

i plebejuszy, bogatych i biednych, narkomanów i bezdomnych - swoich stóp, a przede wszystkim w swoim łóżku. 

Kobieta świadoma, że, aby utrzymać pozycję społeczną, poziom zamożności i szacunek, jakich pragnęła, musi 

pozostać zamężna, nawet jeśli nie będzie wierna mężowi. Kobieta, która była żoną jednego z najbłyskotliwszych 

geniuszy w dziejach sztuki. Teraz Gala już nie jest tylko muzą. Nie jest tylko kobietą. Gala jest wreszcie 

powieścią.  

 

 

 31. Game changer : za kulisami polityki / Michał Kolanko.- Poznań : Dom 

Wydawniczy Rebis, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Politycy , Polityka wewnętrzna , Polska , Wywiad 

dziennikarski 

Sygnatura:  WG-323(438) 

Nowości:  2022-09 

 

 

W książce "Game changer" zaglądamy do wnętrza politycznej maszynki. Politycy i stratedzy, spin doktorzy i mar-

ketingowcy, naukowcy i eksperci od mediów opowiadają, jak wygląda prawdziwa polityka. Ujawniają swoje sek-

rety oraz to, co działo się poza światłem reflektorów, z dala od kamer, w kluczowych momentach krajowej 

polityki ostatnich 30 lat. Prowadzą nas od historii o "dziadku z Wehrmachtu" przez wszystkie zwroty, zmiany 

sojuszy, kluczowe chwile i debaty oraz kampanie, które zdecydowały o tym, że polska polityka wygląda tak jak 

teraz. Przedstawiają też najważniejsze trendy i zmiany, które kształtują obecny świat - w tym wpływ na polską 

politykę mediów społecznościowych i pandemii. W książce padają również pytania o to, jak politykę zmieni 

agresja Rosji na Ukrainę.  

 

 32. Gdy rozpęta się piekło : poradnik survivalowy na czas kataklizmu / Cody Lundin 

; ilustracje Russel Miller ; [tłumaczenie Tadeusz Zontek, Piotr Żak].- Bielsko-Biała : 

Wydawnictwo Pascal, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Katastrofy , Sztuka przetrwania , Trudne sytuacje życiowe , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-796 

Nowości:  2022-09 
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Ta książka przedstawia przerażający i brutalny świat, jaki znamy z gry Fallout, z filmu „Mad Max” czy z „Drogi 

MacCarthy’ego”. Przeżyją tylko nieliczni. Jak uzdatniać wodę ze ścieku? Jak przyrządzić „szczura z rożna”? Jak 

w razie potrzeby zutylizować zwłoki? Wszystko, co musisz wiedzieć, żeby przetrwać, gdy nadejdzie kataklizm! 

Cody Lundin znany z programu Dwa oblicza survivalu w praktyczny sposób uczy, jak poradzić sobie w ekstre-

malnej sytuacji zagrożenia. Jak być samodzielnym i samowystarczalnym, gdy świat, który znamy, legnie w gru-

zach? Dowiedz się, co spakować do „awaryjnego” plecaka, jak urządzić schronienie dla rodziny, zdobyć pożywie-

nie w piwnicy, a nawet jak wykąpać się bez wody. Grozę apokaliptycznych wizji rozbijają rysunki Russa Millera, 

rysownika kultowych komiksów Marvela. Lundin survivalu nauczył się, mieszkając w dziczy i w aborygeńskiej 

wiosce. Obecnie osiedlił się w Arizonie, gdzie żyje w zgodzie ze swoją filozofią. Jego dom jest wyposażony                

w pasywny system ogrzewania, kompostownik i urządzenie do zbierania deszczówki, za to nie ma w nim energii 

elektrycznej! Nie musisz jeść własnego psa, jeśli jesteś dobrze przygotowany.   

 

 

 33. Gdzie w góry na weekend : górskie trasy dla każdego / Tomasz Habdas.- 

Kraków : Znak Koncept - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka górska , Beskid Mały (góry) , Beskid Śląski (góry) 

, Beskid Żywiecki (góry) , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(438) 

Nowości:  2022-09 

 

 

Góry to wolność, bezkresna przestrzeń i spokój, jakich nie da się odnaleźć nigdzie indziej. "Gdzie w góry na 

weekend. Górskie trasy dla każdego" to praktyczny przewodnik i poradnik przygotowujący do jednodniowych 

wycieczek i weekendowych wypadów w Beskidy. W tej książce znajdziesz wiele wskazówek, jak przygotować się 

na górską wyprawę, i porad, co naprawdę będzie ci potrzebne, a co jest jedynie zbędnym gadżetem. W książce 

znajdziesz: przemyślane trasy pętle, górskie legendy, anegdoty i lokalne ciekawostki, panoramy, dzięki którym 

sprawdzisz, jakie szczyty masz właśnie przed oczami, mapy pozwalające w prosty sposób zaplanować wycieczkę. 

Jeśli zastanawiasz się, jak rozpocząć swoją beskidzką przygodę, co spakować przed wyruszeniem na szlak, gdzie 

zatrzymać się na przerwę, żeby widok zawrócił ci w głowie, lub w którym miejscu zjeść najlepszy żurek - ta 

książka zdecydowanie jest dla ciebie. Tomasz Habdas - beskidzki przewodnik, który zarazi cię swoją miłością do 

gór i sprawi, że każda wyprawa stanie się niezapomnianą przygodą. Małe podróże mogą być wielkimi wyprawami 

- przekonaj się sam!   

 

 

 34. Gdzie w Polsce do miasta : przewodnik po niezwykłych i nieoczywistych 

miejscach w największych miastach Polski / Katarzyna Węgrzyn.- Kraków : 

Wydawnictwo Znak - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka miejska , Białystok (woj. podlaskie) , Bydgoszcz 

(woj. kujawsko-pomorskie) , Gdańsk (woj. pomorskie) , Kraków (woj. małopolskie) , 

Lublin (woj. lubelskie) , Łódź (woj. łódzkie) , Poznań (woj. wielkopolskie) , Szczecin 

(woj. zachodniopomorskie) , Warszawa (woj. mazowieckie) , Wrocław (woj. 

dolnośląskie) , Przewodnik turystyczny , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-913(438) 

                                  Nowości:  2022-09 

 

Przez lata podróżując po Polsce, odwiedzałam nie tylko kopalnie, góry, zamki czy parki narodowe, ale i nasze 

największe   miasta.  Zawsze  fascynowała   mnie   ich  historia,  nierzadko  obejmująca  przecież  setki  lat  bardzo 
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skomplikowanych dziejów. Mam wrażenie, że niewiele wiemy o polskich metropoliach. Na weekendowe wypady 

do miasta, tzw. city breaki, wolimy wybierać europejskie stolice, zapominając, że Kraków, Gdańsk czy Poznań 

mają do zaoferowania co najmniej tyle samo. Ta książka zawiera ciekawostki i pomysły na wycieczki po 

największych miastach Polski. Znajdziecie w niej plany z atrakcjami zaznaczonymi tak, by przypadkiem nie prze-

gapić wartych zobaczenia, a leżących blisko siebie miejsc. Opisuję nietuzinkowe muzea, parki, punkty widokowe  

i atrakcje dla dzieci. Wypisałam też najlepsze restauracje i miejsca noclegowe oraz instaspoty - miejsca, w których 

naprawdę warto zrobić sobie zdjęcie, jeśli chcecie udostępnić je w mediach społecznościowych. Liczę na to, że to 

wszystko nie pozwoli wam się nudzić! Mam nadzieję, że dzięki temu, co tu znajdziecie, zechcecie odkryć polskie 

miasta, a wizyta w nich zmieni wasze myślenie o tym, co ma do zaoferowania nasz kraj.   

 

 

 35. Głośnik w głowie : o leczeniu psychiatrycznym w Polsce / Aneta Pawłowska-

Krać.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2022. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy , Leczenie , Osoby z zaburzeniami psychicznymi , 

Psychiatria , Szpitale psychiatryczne , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-616.89 

Nowości:  2022-09 

 

Co czwarty Polak w jakimś momencie życia miał kłopoty ze zdrowiem psychicznym – wynika z badania dotyczą-

cego kondycji psychicznej mieszkańców Polski. To znaczy, że ponad osiem milionów osób w naszym kraju 

doświadczało lub doświadcza zaburzeń psychicznych. Ale z powodu słabej dostępności pomocy – i uprzedzeń 

wobec ludzi chorych – do psychologa lub psychiatry trafiło zaledwie szesnaście procent. Problem chorób                         

i zaburzeń psychicznych dotyka osób w każdym wieku, od dzieci po ludzi starszych. Cierpią między innymi na 

schizofrenię, depresję, uzależnienia, zaburzenia odżywiania czy zaburzenia rozwojowe. Często kłopoty sprawia 

już postawienie diagnozy, leczenie jest jeszcze większym wyzwaniem. To proces, który może trwać latami, 

wymaga cierpliwości, elastyczności, wytrwałości – tak pacjenta, jak i lekarzy. Wymaga też dobrego planu –                     

i pieniędzy. Jak to wygląda w Polsce? Aneta Pawłowska-Krać rozmawia z pacjentami i ich rodzinami, z psy-

chiatrami, pielęgniarzami i pielęgniarkami i kreśli obraz polskiej psychiatrii, niestety w ciemnych barwach. 

Pacjenci są hospitalizowani za późno, zostają w szpitalach za długo, nie mają tam odpowiedniego wsparcia i 

opieki, są faszerowani lekami i wypuszczani z oddziałów bez wskazówek, jak radzić sobie dalej. Trudno jednak 

całą winą obarczać personel szpitali i poradni – jest tak nieliczny i przeciążony, że zwyczajnie nie może poświęcić 

pacjentom tyle uwagi, ile potrzebują. Czy jest wyjście z tej sytuacji? Autorka przygląda się rozwiązaniom 

przyjętym w innych krajach, analizuje wdrażaną obecnie z pewnym trudem reformę psychiatrii. I choć widać 

światełko w tunelu, nie sposób stwierdzić, czy to wyjście, czy może rozpędzony pociąg, który zbliża się w naszym 

kierunku i już za późno, by uniknąć kolizji.  

 

 

 36. Gorsze : jak nauka pomyliła się co do kobiet / Angela Saini ; przełożyła Hanna 

Pustuła-Lewicka.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Badania naukowe , Feminizm , Gender , Kobieta , Nauka , Płeć 

, Równouprawnienie płci , Seksizm , Stereotyp , Uprzedzenia , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-3  

Nowości:  2022-09 
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Kobieta ma mniejszy mózg i dużo słabszy popęd seksualny niż mężczyzna, jest pozbawiona skłonności przywód-

czych, ma gorszą orientację przestrzenną, zdolności motoryczne i analityczne, jest natomiast bardziej empatyczna, 

dlatego doskonale sprawdza się jako opiekunka i strażniczka domowego ogniska… Te przekonania to nie tylko 

część potocznego obrazu świata, ale też element naukowych teorii, nadal rozwijanych przez wielu poważnych 

badaczy. I choć mogłoby się wydawać, że na temat różnic między płciami powiedziano już dość, Angela Saini 

udowadnia, że jest inaczej. Opisuje dziesiątki teorii, analizuje setki badań, dawnych i współczesnych, rozmawia               

z naukowcami i naukowczyniami. Niczego z góry nie zakłada, niczego nie odrzuca i często dochodzi do całkiem 

nieoczekiwanych wniosków. To lektura, z którą powinny się zmierzyć obie strony odwiecznego sporu o rolę                   

i miejsce kobiety – choćby po to, żeby się przekonać, że nawet o kwestiach budzących największe emocje można 

pisać rzeczowo i bez uprzedzeń.  

 

 

 37. Granice marzeń : o państwach nieuznawanych / Tomasz Grzywaczewski.- 

Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2018. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Autonomia (politologia) , Państwa nieuznawane , Abchazja 

(Gruzja) , Donieckie Zagłębie Węglowe (Ukraina) , Górski Karabach (Azerbejdżan ; 

region) , Naddniestrze (Mołdawia ; region autonomiczny) , Osetia Południowa 

(Gruzja) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-323 

Nowości:  2022-09 

 

Od Donbasu przez Naddniestrze, Abchazję i Osetię Południową aż po Górski Karabach. Mieszkańcy postsowie-

ckich państw nieuznawanych od ponad ćwierć wieku padają ofiarą wielkiej mocarstwowej polityki. Tomasz Grzy-

waczewski wyruszył w podróż po tych widmowych republikach. Opisał procesy historyczne i wielką politykę. 

Wyjeżdżając do Górskiego Karabachu w 2015 roku, nie przypuszczał, że już w rok później dojdzie tam do niespo-

tykanej od dwóch dekad eskalacji konfliktu. Będąc zimą 2015 roku na froncie pod Donieckiem, nie podejrzewał, 

że obserwuje pierwszy akt długotrwałej uśpionej wojny. Widział natomiast, jak w cieniu nieustających konfliktów 

toczy się codzienne życie. Ta książka to osobiste historie tych, którzy ćwierć wieku po upadku sowieckiego 

imperium marzą o normalności, o posiadaniu paszportów, które pozwolą im swobodnie podróżować, o walucie, 

która ma jakąś wartość, i o reprezentacjach startujących w mistrzostwach i igrzyskach na takich samych prawach 

jak inni – pod własnymi barwami. A przede wszystkim marzą o pokoju.   

 

 

 38. Historia społeczna Trzeciej Rzeszy / Richard Grunberger ; tłumaczenie Witold 

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

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników 

(NSDAP) , Historia społeczna , Ludność cywilna , Nazizm , Życie codzienne , 

Niemcy , Monografia 

Sygnatura:  WG-94(430) 

Nowości:  2022-09 

 

Po dojściu Hitlera do władzy w Niemczech zmienia się wszystko, nawet chleb. Korupcja jest surowo karana, 

chyba że dotyczy partyjnych elit. Przeciwnicy władzy to "odpadki natury". Panuje kult "przywracania kobietom 

ich naturalnej godności". Partia decyduje, co można publicznie powiedzieć, u kogo kupować, jaką gazetę czytać, 

na co pójść do teatru, jak wychować dzieci. "Historia społeczna Trzeciej Rzeszy" to jedyna książka, która tak 

kompleksowo  opisuje  codzienne   życie   w   nazistowskich   Niemczech.   W   trzydziestu   rozdziałach  –  każdy 
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poświęcony jest innej dziedzinie życia - Richard Grunberger na licznych przykładach pokazuje, jak dwanaście lat 

istnienia Trzeciej Rzeszy wpłynęło na oświatę i kulturę, jak niszczono stare media i tworzono nowe, na czym                

w praktyce polegała nowa polityka rodzinna, jak w majestacie prawa gnębiono Żydów i homoseksualistów, jak 

szybko zmieniły się język i humor. Lektura obowiązkowa, która uświadamia, jak cienka bywa granica między 

prawem a bezprawiem i jak niewiele trzeba, żeby naród ogarnęło zbiorowe szaleństwo.   

 

 

 39. Hongkong : powiedz, że kochasz Chiny / Piotr Bernardyn.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2022. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kolonializm , Komunizm , Polityka , Protest społeczny , 

Społeczeństwo , Hongkong (Chiny) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-308 

Nowości:  2022-09 

 

Historia współczesnego Hongkongu rozpoczyna się w połowie XIX wieku wraz z przybyciem Brytyjczyków. Od 

tego momentu kilka rybackich wiosek przekształca się stopniowo w gospodarczą metropolię, którą znamy. Piotr 

Bernardyn, długoletni korespondent i komentator spraw azjatyckich, był naocznym świadkiem wielomilionowych 

demonstracji, które wybuchły w Hongkongu w 2019 roku. Opisuje, jak protestujący niszczyli symbole chińskiej 

władzy w mieście, jak głosowali przez internet podczas ulicznych zamieszek i jak diametralnie zmienił się ich 

stosunek do policji, którą uważali dotąd za swoją. Aby wyjaśnić przyczyny tych wydarzeń, przybliża nam sto 

pięćdziesiąt lat historii Hongkongu, pokazując inne oblicze miasta kojarzonego z pragmatyzmem i zarabianiem 

pieniędzy. Wszystko po to, by uchwycić charakter miejsca, które – jak by się zdawało – ma w swojej naturze 

tymczasowość. Bernardyn tworzy niezwykły obraz metropolii, ale przede wszystkim jej mieszkańców, którzy 

wciąż zmagają się z odpowiedzią na pytanie o to, co to znaczy być Hongkończykiem.   

 

 

 40. Hormony w równowadze / Milena Nosek.- Warszawa : Wydawnictwo RM, 

copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hormony , Leczenie dietą , Poradnik , Przepisy kulinarne , 

Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2022-09 

 

 

Nadmierny przyrost masy ciała, wahania nastrojów, bóle głowy, problemy skórne, kłopoty ze snem to jedne                   

z wielu problemów, których przyczyną mogą być zaburzenia hormonalne. Hormony zarządzają wieloma proce-

sami chemicznymi w organizmie, dlatego ich równowaga musi być zachowana, byśmy mogli cieszyć się zdro-

wiem i dobrą kondycją. Każdy organizm ma określony potencjał zdrowotny i stale dąży do zachowania harmonii. 

Tę harmonię można niezwykle łatwo zaburzyć, za to bardzo trudno ją przywrócić. Jednak masz na nią olbrzymi 

wpływ! Dowiedz się zatem, jak przywrócić równowagę hormonalną, zmieniając swoje życie na lepsze! W książce 

znajdziesz: - test diagnozujący objawy hormonalne, - informacje o objawach niektórych zaburzeń na tle hormona-

lnym, - praktyczne porady i wskazówki dotyczące przywracania równowagi hormonalnej w organizmie za pomocą 

diety, - przepisy na smaczne, proste i zdrowe posiłki wspomagające pracę gruczołów wydzielających hormony.   
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 41. I że ci (nie) odpuszczę : najbardziej mordercze kobiety w historii / Jennifer 

Wright ; przełożyła Monika Skowron.- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, copyright 

2022. 

(Zrozum) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Zabójcy , Biografia 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2022-09 

 

 

1. Psycholki - ale szalone inaczej, niż sądzą mizogini ; 2. Piękne trucicielki ; 3. Rodzina spod ciemnej gwiazdy ; 4. 

Czarne wdowy ; 5. Wzgardzone kobiety ; 6. Zabójcze najemniczki ; 7. Śmiercionośne królowe ; 8. Hardcorowe 

wojowniczki (nie księżniczki) ; 9. Anioły zemsty. 

 

 

 42. Ile kosztuje żona? : mroczne sekrety rynku małżeńskiego / Violetta 

Rymszewicz.- Kraków : Znak Koncept - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dobór małżeński , Handel kobietami , Małżeństwo , 

Przemoc wobec kobiet , Relacje międzyludzkie , Wdowieństwo , Świat , Reportaż 

Sygnatura:  WG-316.3  

Nowości:  2022-09 

 

Ile kosztuje żona? to opowieść o losach kobiet i mężczyzn, którzy szukają miłości i spełnienia w małżeństwie, i o 

tym, co stanie się ze światem, jeśli zabraknie kobiet gotowych na zamążpójście. Reportaże wędrują po całym 

świecie – od Stanów Zjednoczonych, przez Chiny, Indie, Tadżykistan, aż po Afrykę Subsaharyjską – i opowiadają 

historie o poszukiwaniu miłości, kulturowej przemocy wobec kobiet i niedoskonałościach instytucji małżeństwa  

w gwałtownie zmieniającym się świecie. Okazuje się jednak, że problem złego traktowania kobiet dotyczy 

również nas, Europejczyków, choć wciąż wydaje się nam, że to realia krajów po drugiej stronie globu. Violetta 

Rymszewicz udowadnia, że systemowa przemoc wobec kobiet nie jest historyjką zza mórz i oceanów. Stanowi 

część naszej rzeczywistości, w której polski europoseł w wywiadzie z przekonaniem głosi: „Kobiety są mniej, 

inteligentne, słabsze i mniejsze, więc zarabiają mniej”, a znany pięściarz w programie rozrywkowym sugeruje, że 

„rozpuszczone kobiety trzeba lać”. Jak wygląda status żon w różnych kulturach? Dlaczego przemoc domowa 

wciąż jest tematem tabu? Jak traktowana jest wdowa po śmierci swojego męża? Dlaczego incele nienawidzą 

kobiet? Czy świat jest sobie w stanie poradzić bez żon?   

 

 

 43. Ile możesz wypić? : o nałogach i ich leczeniu / Johannes Lindenmeyer ; przekład 

Jan Piotr Chodkiewicz.- Kraków : Wydawnictwo Znak - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alkoholicy , Alkoholizm , Lekozależność , Nikotynizm , 

Techniki samopomocy , Terapia uzależnień , Poradnik 

Sygnatura:  WG-613.81/.84 

Nowości:  2022-09 
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Choroba alkoholowa to jeden z największych problemów współczesnej cywilizacji, przypadłość unieszczęśliwia-

jąca miliony, trudna w leczeniu i podstępna. Wprowadzając nas w jej świat, Johannes Lindenmeyer opisuje ją                

z pełną powagą i troską o chorych, a przy tym językiem przystępnym, barwnym, wolnym od fachowego żargonu. 

Ten doświadczony niemiecki terapeuta uzależnień z wielkim taktem traktuje uzależnionych - nie ocenia ich, nie 

straszy i nie zawstydza. Książka "Ile możesz wypić?" nie jest poradnikiem, jak wyjść z alkoholizmu, żadna lektura 

nie ma bowiem uzdrawiającej mocy, jeśli za słowem nie pójdzie czyn. Lindenmeyer wskazuje, w którym miejscu 

może się rozpocząć droga ku wolności od nałogu: u terapeuty, u lekarza, na spotkaniu Anonimowych Alkoho- 

lików - ludzi borykających się z tym samym problemem, którzy nie krytykują, nie udzielają dobrych rad, lecz 

mówią o własnych doświadczeniach, wiedząc, że ich świadectwo ma w sobie siłę i mądrość pokoleń. Pozycja 

obowiązkowa dla każdego, kto chce pomóc sobie samemu lub bliskiej osobie uzależnionej.   

 

 

 44. Irena Szewińska / opracowanie, tekst i wybór ilustracji Stefan Szczepłek ; 

tłumaczenie Anna Basara, Robin Gill.- Olszanica : Bosz Szymanik i wspólnicy ; 

Warszawa : Polski Komitet Olimpijski, 2020. 

(Medaliści = Medalists) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szewińska, Irena (1946-2018) , Biegacze (sportowcy) , 

Lekkoatleci , Polska , Biografia , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-796.4 

Nowości:  2022-09 

 

Kolejny minialbum w serii o najsłynniejszych polskich sportowcach poświęcony jest Irenie Kirszenstein-

Szewińskiej, trzykrotnej mistrzyni olimpijskiej, siedmiokrotnej medalistce igrzysk, pięciokrotnej mistrzyni Europy 

oraz szesnastokrotnej rekordzistce świata na dystansach 60, 100, 200, 300, 400 metrów, 440 yardów, w sztafecie 4 

× 400 metrów. Szewińska czterokrotnie triumfowała w plebiscycie „Przeglądu Sportowego” na 10 najlepszych 

sportowców Polski. Była również prezesem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (1997-2007), wiceprezesem 

Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (1998-2018). 

Wstęp Stefana Szczepłka i starannie wyselekcjonowane fotografie z Muzeum Sportu i Turystyki z pewnością 

przybliżą postać i karierę sportową tej znakomitej lekkoatletki.  

 

 

 45. Jak mniej się męczyć w zwyczajnym świecie : dla analizujących bez końca i 

wysoko wrażliwych / Christel Petitcollin ; przekład: Łukasz Musiał.- Łódź : Feeria 

Wydawnictwo - JK Wydawnictwo, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osobowość , Samorealizacja , Wrażliwość , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9  

Nowości:  2022-09 

 

 

Pewnego dnia Christel Petitcollin, autorka bestsellerowych książek o nadwydajności mentalnej, zadała swoim 

czytelnikom pytanie: „Gdyby ktoś mógł wam wyjaśnić, jak wygląda świat widziany oczami zwyczajnej, neuro-

typowej osoby, czego chcielibyście się o nim dowiedzieć i co pragnęlibyście w nim zobaczyć?”. Na podstawie ich 

odpowiedzi powstała ta książka. - Czujesz czasem przytłoczenie lub frustrację ludźmi wokół siebie? - Drażnią cię 

banalne rozmowy o niczym? - Wydaje ci się, że wszyscy wokół wiedzą, o co chodzi w danej sytuacji i tylko ty się 

w niej nie odnajdujesz? - Uważasz, że reguły, zgodnie z którymi zbudowany jest ten świat, są niesprawiedliwe, 

bezsensowne i zupełnie do ciebie nie pasują? - Nie mieścisz się w żadnych schematach, w których zwykli ludzie 

wydają się tak dobrze funkcjonować? Nic dziwnego! Wiele osób nadwydajnych  mentalnie  i  wysoko  wrażliwych  
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zupełnie nie odnajduje się w neurotypowym świecie. Okazuje się jednak, że każdy z nas może w nim żyć szczęś-

liwie. Wystarczy nieco lepiej go poznać… Oto lektura wyjaśniająca schematy „normalnego” myślenia. Dzięki 

wytłumaczeniu subtelnych różnic między światem osób wysoko wrażliwych i nadwydajnych mentalnie a światem 

ludzi zwyczajnych pomoże ona odnaleźć się w świecie każdemu, kto myśli zbyt wiele i czuje się często niezro-

zumiany. Jeśli chcesz w końcu zrozumieć komunikaty wysyłane przez otoczenie, zdobyć kod do rzeczywistości              

i poczuć się dobrze w towarzystwie osób neurotypowych, koniecznie ją przeczytaj.  

 

 

 46. Jak nakarmić świat, nie niszcząc go przy okazji / Anthony Warner ; z 

angielskiego przełożył Mateusz Rulski-Bożek.- Warszawa : Wielka Litera, copyright 

2021 

 

Hasła przedmiotowe:  Globalne ocieplenie , Głód , Produkcja żywności , Rolnictwo 

, Zmiany klimatyczne , Żywność , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-551.5 

Nowości:  2022-09 

 

 

 

Głód ; Krótka historia głodu ; Krótka historia zagłady ; Jak zmienić świat ; Co żeśmy uczynili? ; Nieprzekraczalne 

granice ; Mięso to... ; Lokalne i organiczne ; GMO ; Marnotrawstwo ; Alternatywa dla białka ; Zachowujmy się ; 

Co możemy zrobić? ; Co ja mogę zrobić? 

 

 

 47. Jak nie ranić własnego dziecka? : o wychowaniu bez awantur / Nicola Schmidt ; 

tłumaczenie Ewa Kochanowska.- Dodruk.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Rodzice , Rodzicielstwo , Rozwiązywanie konfliktów 

, Stres , System wartości , Więź rodzinna , Wychowanie w rodzinie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-37.018.1 

Nowości:  2022-09 

 

 

Badania jednoznacznie dowodzą, że krzyki i kary są nieskuteczne, poza tym sprawiają, że dzieci nie potrafią 

odnaleźć się we współczesnym świecie. I choć większość z nas zdaje sobie z tego sprawę, to zdarza się, że nie 

jesteśmy w stanie opanować emocji i wybuchamy. Jak sobie z tym poradzić? Pomoże ci w tym Nicola Schmidt - 

wykładowczyni, dziennikarka naukowa i autorka bestsellerów o rozwoju dziecka. Przekazała już tysiącom 

rodziców, jak w sposób empatyczny i pełny ciepła nawiązać kontakt z dzieckiem i samym sobą. Teraz ty możesz 

skorzystać z jej rad. Dzięki tej książce: Nauczysz się, jak zachować spokój i sterować swoimi reakcjami, kiedy 

czujesz, że zaraz wybuchniesz. Dowiesz się, co dzieje się w mózgu dziecka, które jest krytykowane i obrażane. 

Wyćwiczysz takie sposoby postępowania, aby krok po kroku realnie i trwale wzmocnić swoją więź z dzieckiem. 

Ten wyjątkowy poradnik sprawi, że u dziecka zaczniesz szukać możliwości, a nie deficytów, oraz upewni cię, że 

miłością i okazaniem zrozumienia można (prawie) wszystko naprawić.   
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 48. Jak ograniczać napady złości u dziecka i zyskać spokój w rodzinie / Carla 

Naumburg ; [przekład z angielskiego: Stanisław Bończyk].- Warszawa : Muza, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Gniew , Mindfulness , Samokontrola , Wychowanie 

w rodzinie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-37.018.1 

Nowości:  2022-09 

 

 

Naucz dziecko samokontroli! Twój szkrab jest superdzieckiem - zazwyczaj. Wystarczy, że w sklepie wypatrzy 

nową zabawkę, której nie zechcesz mu kupić, a łzy, krzyki i złość masz gwarantowane. Inni klienci patrzą z nie-

chęcią, pracownicy sklepu przewracają oczami... Jak zapobiegać takim sytuacjom? Książka jest pełna konstruk-

tywnych, praktycznych porad, jak wychować dziecko w atmosferze spokoju i akceptacji. Znajdziesz tam pomysły 

na konkretne gry i zabawy uczące odpowiedzialności i samokontroli, a także odkryjesz odpowiednie narzędzia 

radzenia sobie z gwałtownymi emocjami. Okazja do nauki nadarza się co chwilę - z książki dowiesz się, jak 

zorganizować prawdziwe "lekcje opanowania", ale także jak wykorzystać codzienne sytuacje do dalszej edukacji 

emocjonalnej.  

 

 

 49. Jak powstaje morderca : zagadki psychopatycznych umysłów / John E. Douglas 

& Mark Olshaker ; przekład Paulina Wojnakowska.- Łódź : Feeria Science - JK 

Wydawnictwo, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Douglas, John E , Agenci FBI , Kryminalistyka , 

Profilowanie kryminalne , Przestępcy seksualni , Psychopaci , Seryjni zabójcy , 

Stany Zjednoczone (USA) , Case study (studium przypadku) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2022-09 

 

Czasami od pytania "Kto zabił?" ważniejsze staje się pytanie "Dlaczego?"… Czy chcesz się dowiedzieć, jak myślą 

mordercy? Czy planują zbrodnie, czy też działają pod wpływem impulsu? Czy dokładnie zapamiętali swoje 

czyny? Czy są przewidywalni? John Douglas przez dwadzieścia pięć lat pracował jako agent specjalny FBI, 

profiler behawioralny i analityk śledczy. W tym czasie nauczył się bezbłędnie odgadywać sposób myślenia prze-

stępców, dzięki czemu pomógł postawić niejednego z nich przed wymiarem sprawiedliwości. Zaskoczony wyni-

kami swojej pracy, zdecydował się odtworzyć rozmowy, które prowadził, siedząc przy stole z najbrutalniejszymi 

zbrodniarzami. W tej pasjonującej książce przywołującej prawdziwe zbrodnie Douglas przedstawia sylwetki 

czterech przestępców, z którymi zetknął się w trakcie swojej kariery zawodowej, i wyjaśnia, w jaki sposób 

pomogli mu oni zrozumieć sposób myślenia psychopatów. Ta książka zabierze cię do pokoju przesłuchań                        

i zademonstruje unikalne techniki, których używał autor, aby zrozumieć działanie najbardziej przerażających                  

i niezgłębionych umysłów. Wybierz się w niepowtarzalną podróż w najciemniejsze zakamarki profilowania kry-

minalnego i nauk behawioralnych.   
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 50. Jak się starzeć bez godności / Magdalena Grzebałkowska, Ewa Winnicka ; 

ilustracje Agata Endo Nowicka, [zdjęcia: Mateusz Skwarczek].- Warszawa : 

Wydawnictwo Agora, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Grzebałkowska, Magdalena (1972- ) , Winnicka, Ewa , 

Dziennikarze , Humor , Kobieta , Relacje międzyludzkie , Starzenie się , Polska , 

Felieton , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-612 

Nowości:  2022-09 

 

O starzeniu się bez owijania w bawełnę, z humorem i dystansem. Długo wydawało im się, że wciąż się świetnie 

zapowiadają, a prawdziwe życie jeszcze jest przed nimi. Sukcesy, super szczęście, te rzeczy. Teraz okazuje się, że 

zanim rozwinęły skrzydła, czas je zwinąć. Jak z tym żyć? Jak się starzeć? Z godnością czy może jednak bez? 

Odpowiedzi na tak poważne pytania, że można osiwieć, szukają w swoim antyporadniku dwie doskonałe i wielce 

przy tym dowcipne reporterki – Magdalena Grzebałkowska i Ewa Winnicka, twórczynie podcastu „Jak się starzec 

bez godności”. "Dwie znane pisarki biorą się za bary z numerem PESEL i wszystkim tym, co się z tym wiąże.                

Z pogonią za młodością i wiążącymi się z tym kontuzjami kończyn, ducha i portfela również. W czasach głaskania 

każdego, żeby się nie wzniecił za bardzo i nie obraził, to jest bardzo niepoprawna politycznie opowieść, pełna 

zapomnianej ironii i bezwzględnego poczucia humoru." Karolina Korwin-Piotrowska. "Za każdym razem, gdy 

będę patrzeć w lustro i znajdować w moim ciele kolejne „coś”, czego nigdy przedtem nie było, zmarszczkę czy 

zaskakujące zgrubienie, sięgnę pamięcią do tej książki. Żeby się znów zaśmiać i nie marnować czasu, bo przecież 

za lat 10 będziemy jeszcze bardziej żółwieć." Joanna Kołaczkowska. "Moja babcia mówiła: starość nie radość, 

majtki nie pokrzywy. Książka „Jak się starzeć bez godności” bez lukru i frazesów typu „sześćdziesiątka to druga 

trzydziestka”, mówi o starości. Po lekturze jest trochę smutno i trochę śmiesznie. W jednym dziewczyny mnie 

utwierdziły. Jako kobieta w wieku przedstarczym nic nie muszę, a wszystko mogę. Będę niegrzeczną dziewczynką 

do końca swoich dni. " Dorota Wellman. 

 

 

 51. Jak wyzwolić się spod wpływu niedojrzałych emocjonalnie rodziców / Lindsay 

C. Gibson ; tłumaczenie Maria Moskal.- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, copyright 2020. 

(Psyche/Soma) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych , Niedojrzałość 

psychiczna , Rodzice , Techniki samopomocy , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2022-09 

 

Dzieciństwo spędzone z nieczułymi, skupionymi na sobie i apodyktycznymi rodzicami pozostawia głębokie blizny 

emocjonalne, które sprawiają, że czujesz się osamotniony, masz trudności z wyrażaniem uczuć, nie potrafisz 

wyznaczać granic i nie radzisz sobie z budowaniem zdrowych relacji. Twoi coraz starsi rodzice wymagają od 

ciebie specjalnego traktowania i szacunku, jednocześnie zaś drwią z twoich uczuć, ignorują potrzeby i podważają 

niezależność, a ty nie wiesz, jak uwolnić się z sieci toksycznych relacji i zacząć żyć w zgodzie ze sobą. Lindsay C. 

Gibson w swojej najnowszej książce pokazuje, że istnieją sposoby na wydostanie się spod wpływu szkodliwych             

i egoistycznych zachowań emocjonalnie niedojrzałych rodziców. Autorka opisuje skuteczne narzędzia, które 

pomogą zrozumieć emocjonalną niedojrzałość i pokażą, jak się przed nią bronić, oraz uczy, jak uzdrowić relację 

bez poświęcania własnej integralności. Wskazówki zawarte w tej książce ułatwią ci wyznaczanie granic, wzmoc-

nią samoświadomość i pomogą w podążaniu własną drogą życiową. Dzięki tej książce: - poznasz przyczyny 

niedojrzałości emocjonalnej i cechy charakterystyczne jednostki niedojrzałej, - nauczysz się nazywać i opisywać 

cechy i zachowania wynikające z niedojrzałości emocjonalnej, - poznasz sposoby reagowania na zachowania  osób  
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niedojrzałych emocjonalnie oraz skutecznego wyznaczania granic, - dowiesz się, jak odzyskać pewność siebie               

i wzmocnić swoją niezależność.   

 

 

 52. Jak zszedłem na psy / Tadeusz Rybczyński.- Gdynia : Novae Res, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dogtrekking , Ludzie a zwierzęta , Przyjaźń , Sport psich 

zaprzęgów , Polska , Pamiętniki i wspomnienia , Relacja z podróży 

Sygnatura:  WG-913(438) 

Nowości:  2022-09 

 

 

 

Jak to się stało, że sfrustrowany początkujący pijak zmienił się w pełnego pozytywnej energii sportowca i podróż-

nika? Po prostu… zszedł na psy! A może to psy przyszły do niego? W każdym razie miłość do tych niezwykłych 

zwierząt odmieniła jego życie. Podczas długich górskich wędrówek i wypraw na bezludne tereny autorowi na 

każdym kroku towarzyszył karelski pies na niedźwiedzie zwany Karelczykiem. Razem pokonali tysiące kilome-

trów, budując przyjaźń, która pozwala na nowo odkryć piękno otaczającego świata. "Jak zszedłem na psy” to 

pełna ciepła opowieść o pokonywaniu własnych granic i walce ze słabościami. To również hołd dla najwier-

niejszego przyjaciela i dowód na to, jak silna może być więź człowieka ze zwierzętami - jeśli tylko odważy się 

otworzyć przed nimi serce. Czasem jednak stary włóczykij musiał oderwać się od tłumu i ruszyć z Karelczykiem 

w samotne, często kilkudniowe wędrówki po kraju i za granicą. Maszerowaliśmy wiele kilometrów, noga w łapę, 

jedliśmy, spaliśmy i dbaliśmy o siebie nawzajem. Sypialiśmy na dworcach, w lasach, polach. Pod tarpem, namio-

tem, w hamaku czy pod gołym niebem. Tak przez lata, ale dość gadania. Przeżyjcie to razem z nami. Zapraszam 

na "Wędrówki z Karelczykiem”. 

 

 

 53. Jeść zdrowiej i żyć dłużej : żywienie osób w starszym wieku : kompendium 

wiedzy o zasadach zdrowego żywienia dla każdego, kto chce się odżywiać zdrowo 

/ stworzone pod kierunkiem Mirosława Jarosza ; Narodowe Centrum Edukacji 

Żywieniowej.- [Jankowice] : Lidl, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby w wieku starszym , Zdrowe odżywianie , Poradnik , 

Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-641.5 

Nowości:  2022-09 

 

Połączyliśmy siły ze specjalistami w dziedzinie żywienia - Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej - i stwo-

rzyliśmy kompendium wiedzy o żywieniu osób w starszym wieku zgodnie z Piramidą Zdrowego Żywienia                       

i Aktywności Fizycznej wraz z gotowymi jadłospisami oraz z przepisami Karola Okrasy. Nie czekaj do osiągnię-

cia starszego wieku: ta książka jest dla każdego, kto chce się odżywiać zdrowiej. Żeby już teraz i później cieszyć 

się doskonałym samopoczuciem. 
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 54. Kamperem do Kabulu : hippisowskim szlakiem przez Turcję, Gruzję, Armenię, 

Iran i Afganistan / Andrzej Meller, Eleonora Meller.- Kraków : Znak Litera Nova - 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Meller, Andrzej (1976- ) , Meller, Eleonora , Podróże , 

Afganistan , Armenia , Gruzja , Iran , Turcja , Relacja z podróży 

Sygnatura:  WG-913(5)  

Nowości:  2022-09 

 

"Świetna książka! Nie pamiętam, żebym czytał coś tak dobrego, odważnego i zabawnego. Reportaż Eli i Andrzeja 

to ekscytująca, a jednocześnie wzruszająca opowieść o podróży pełnej przygód oraz niezwykłych spotkań                       

z ludźmi, historią i kulturą Azji - tej znanej i tej jeszcze nie do końca odkrytej." Vincent V. Severski, pisarz i były 

oficer wywiadu "Andrzej Meller zaczął jeździć na Wschód jako nastolatek. Gdy trzy dekady później wraca na 

hippisowski szlak z żoną Eleonorą, wciąż nie przypomina statecznego pana w średnim wieku. Ich paromiesięczna 

rajza przez Turcję, Kaukaz i Iran to radość życia, junacka fantazja i sztubackie wygłupy na postojach. Poważniej 

robi się w Afganistanie (przygodny znajomy mówi Mellerom, że jeden przeżyty tam miesiąc liczy się za sześć lat 

studiów). A epilog to już jazda bez trzymanki. Jak pisał Tolkien, nikt prawie nie wie, dokąd go zaprowadzi droga, 

póki nie stanie u celu."  Wojciech Górecki, historyk, reporter, analityk. 

 

 

 55. Każda praca hańbi : pozdrowienia z późnego kapitalizmu / Wiesławiec deluxe.- 

Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Menedżerowie , Pracodawcy , Prawo pracy , Relacje 

międzyludzkie , Rynek pracy , Stosunek pracy , Styl kierowania , Polska , 

Publicystyka , Satyra 

Sygnatura:  WG-331.5 

Nowości:  2022-09 

 

 

Dziesięć lat spędzonych w różnych zakładach pracy najemnej nauczyło go jednego: zakład pracy nie jest 

miejscem, w którym chcesz się znajdować. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna od naiwnych wizji studenta 

socjologii, w których praca jawiła się jako celowa i rozumna działalność człowieka. Nic bardziej mylnego.                   

W miejscach, w których się znajdował, widział tylko władzę, taśmową powtarzalność zadań, bezsens wąskiej 

specjalizacji, eksploatację i – przede wszystkim – różne formy rozkwitającego kretynizmu, który miał dostarczać 

znaczenia pozbawionym znaczenia czynnościom. Autor popularnego fanpage’a publikujący pod pseudonimem 

Wiesławiec Deluxe przeszedł przez wszystkie kręgi piekła: od sprzedaży na stoisku z okularami przeciwsłonecz-

nymi, przez prowadzenie wykładów na katolickiej uczelni, pracę handlowca w fabryce zakrętek, aż po różne 

stanowiska w strukturach korporacji z zachodnim kapitałem. Wiesławiec Deluxe z krytycznym dystansem, dużą 

dawką abstrakcyjnego humoru i erudycją pokazuje, jak nasze życie można sprowadzić do obrazka narysowanego 

w Paincie. Bez znieczulenia przedstawia emanacje późnego kapitalizmu i desperackie próby odnalezienia się                

w systemie, który kreuje bezsensowne bullshit jobs. To książka przeraźliwie śmieszna i absurdalnie smutna.   
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 56. Każdy dzień jest cudem / Joanna Kurowska, [rozmawia] Kamila Drecka.- 

Kraków : Otwarte, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kurowska, Joanna (1964- ) , Aktorzy polscy , Film polski , 

Teatr polski , Polska , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-792.071A/Z-Kurowska J. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Nasza Kasieńka to taka śmieszna jest, ta nasza perełka, żywe srebro, ona nas tak zawsze potrafi rozbawić, zawsze 

ukoi nasze bóle. Przebojowa i utalentowana, ale też wrażliwa i prostolinijna Kaszubka, pieszczotliwie nazywana 

przez rodzinę Kasieńką (naprawdę ma na imię Katarzyna!), świetnie odnalazła się w filmowym i teatralnym 

świecie. Silny instynkt przetrwania i zachłanność na życie uczyniły z Joanny Kurowskiej jedną z najciekawszych 

absolwentek łódzkiej filmówki, cenioną aktorkę, twórczynię ról, które kochają miliony widzów. Nieliczni znają 

prawdziwą Joannę – kobietę skrywająca się pod błazeńską maską, kobietę, której życie nie szczędziło traum                  

i która zawsze podnosi się i idzie naprzód jak taran. Czy kiedykolwiek się zatrzymuje? Czy ma odwagę zajrzeć             

w głąb siebie? W szczerej rozmowie z Kamilą Drecką aktorka opowiada o tym, jak bez żadnego wsparcia wydarła 

od życia tak wiele. O wieloletniej terapii, trudnych relacjach z ludźmi, osobistych tragediach, a w końcu o radości 

i zachwycie nad cudem każdego dnia.  

 

 

 57. Kobiety pistolety : sanitariuszka z pułku Baszta Maria Kowalska w rozmowie z 

Wiktorem Krajewskim : opowieść jednej z ostatnich żyjących zbuntowanych kobiet 

z obozu Stutthof.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kowalska, Maria (1925- ) , Pułk "Baszta" (Armia Krajowa) , 

Stutthof (niemiecki obóz koncentracyjny) , II wojna światowa (1939-1945) , 

Powstanie warszawskie (1944) , Ruch oporu , Sanitariusze , Więźniowie obozów , 

Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-94(438).082 

Nowości:  2022-09 

 

"Ustawiono nas czwórkami, zaraz za bramą główną obozu. To wtedy pierwszy raz padło w naszym kierunku 

stwierdzenie, że jesteśmy „kobietami pistoletami”. Rozejrzałam się dookoła. Wszędzie był widok biednych                       

i cierpiących ludzi". Maria Kowalska, pseudonim "Myszka", sanitariuszka z pułku "Baszta". Jako siedemnastola-

tka wstąpiła do konspiracji, by potem pomagać rannym. Koniec Powstania Warszawskiego był dla niej począt-

kiem piekła. W grupie czterdziestu sanitariuszek i łączniczek z powstania trafiła do pierwszego i najdłużej działa-

jącego na polskich ziemiach obozu koncentracyjnego - Stutthof. Były to jedyne Polki o statusie jeńców wojen-

nych, które trafiły do obozu. Wcielone w mundurach i z opaską powstańczą na rękach wzbudzały szacunek i chęć 

pomocy ze strony innych więźniów, ale też niechęć czy zazdrość. Odważnie żądały respektowania praw jeńców 

wojennych i śpiewały okupacyjne piosenki. Stanowczo sprzeciwiły się włożeniu obozowych ubrań i naszyciu 

numerów. Ich historia to opowieść o kobiecej przyjaźni i solidarności jako szansie na przetrwanie w obozie. 

Poruszająca opowieść jednej z ostatnich żyjących kobiet pistoletów. Jak w warunkach obozowych wziąć 

odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale i za całą grupę kobiet jeńców? Czy mimo wsparcia ze strony innych 

pojawiły się chwile zwątpienia? W jaki sposób "Myszce" udało się uciec z marszu śmierci?  
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 58. Kobiety, których nie ma : bezdomność kobiet w Polsce / Sylwia Góra.- 

Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezdomność , Kobieta , Osoby w kryzysie bezdomności , 

Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-316.34/.35 

Nowości:  2022-09 

 

 

Mijamy je na ulicach, dworcach, w galeriach handlowych, zimą chronią się na działkach. Czasem brzydko pachną 

czy mają brudne ubrania, często wyglądają, jak każdy z nas. Łączy je brak domu i siostrzeństwo doświadczeń: 

przemocy psychicznej, fizycznej i instytucjonalnej, zerwanych więzi rodzinnych, poczucia wstydu i wykluczenia  

z rynku pracy. Sylwia Góra oddała głos kobietom, które w pewnym momencie swojego życia stały się niewidzia-

lne. Wysłuchała kilkudziesięciu historii osób z całej Polski, które znalazły się w bezdomności ulicznej, korzystały 

z noclegowni, mieszkały w schroniskach, mieszkaniach chronionych czy treningowych, a także były uczestniczka-

mi programów pomocowych. Opowiadają o przeszłości, która zaprowadziła je do tych miejsc, o trudnej teraźniej-

szości i marzeniach związanych z przyszłością. Autorka porusza problemy często pomijane w debacie o bezdom-

ności, takie jak menstruacja i ciąża na ulicy czy przebywanie na niej z dziećmi.  Kryzys bezdomności to nie jest 

problem sezonowy – choć media przypominają o nim głównie zimą. Dlaczego zatem, mimo ogromnej pracy 

streetworkerów i streetworkerek oraz organizacji niosących pomoc, wciąż nie znaleźliśmy dobrego, działającego 

rozwiązania? Dlaczego ludzie nadal marzną, chorują i głodują na ulicach? Czemu nie zauważamy, że te problemy 

dotykają tak wielu kobiet? Ta książka próbuje znaleźć odpowiedź także na te pytania i upomnieć się o te niewi-

dzialne kobiety.  

 

 

 59. Kontroler ruchu lotniczego / p.o. Autora ; współpraca Wojciech Przylipiak.- 

Warszawa : Muza - Sport i Turystyka, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kontrola ruchu lotniczego , Kontrolerzy ruchu lotniczego , 

Ruch lotniczy , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-656  

Nowości:  2022-09 

 

 

Są trochę jak z innego świata, do którego dostęp ma niewielu. Codziennie biorą na siebie absurdalnie dużą ilość 

stresu i odpowiedzialności. Już podczas szkolenia uczą się, że muszą poradzić sobie ze wszystkim. KONTRO-

LERZY RUCHU LOTNICZEGO. Jak oszacowano, predyspozycje do tego zawodu ma tylko około 4 procent 

populacji. W Polsce pracuje około 600 kontrolerów. To zawód pełen sprzeczności, bez wątpienia elitarny i nie dla 

każdego. Ta praca potrafi być zarówno pasjonująca, jak i koszmarna. Potrafi wyniszczać, ale i dawać trudną do 

zdefiniowania satysfakcję. Zmienia ludzi, podbijając ich ego i utrudniając funkcjonowanie poza stanowiskiem 

operacyjnym. To zawód, który nie pozwala na błędy, chwile słabości. Tu najmniejszy błąd może kosztować życie 

setek, jak nie tysięcy osób. Ta świadomość bywa przytłaczająca. Na czym tak naprawdę polega praca kontrolera 

ruchu lotniczego? Jak wygląda szkolenie i kurs, i dlaczego są tak kosztowne? Co robi kontroler, kiedy pilot 

zgłasza sytuację awaryjną? Jak wygląda zwyczajny dzień pracy, a jak ten, który dodaje siwych włosów? Czego 

pasażerowie samolotów nie wiedzą i lepiej, żeby tak pozostało? Jakie problemy trapią ten zawód w Polsce? To 

śmiała wypowiedź kontrolera (tu pod pseudonimem p.o. Autora), który nie boi się odważnych tematów. Opowiada 

o świecie, spowitym mitami i często dalekimi od rzeczywistości wyobrażeniami, który wypełniony jest 

niezwykłymi zdarzeniami i ekstremalnymi emocjami.   
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 60. Kraina wiecznego zimna : wyścig do poznania tajemnic ukrytych w lodach 

Antarktydy / Gillen D'Arcy Wood ; tłumaczenie Agnieszka Liszka-Drążkiewicz.- 

Kraków : Copernicus Center Press, 2022. 
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Zjednoczone (USA) , Wielka Brytania , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-910.4 

Nowości:  2022-09 

 

Porywająca historia Białego Kontynentu, od wielkich odkryć XIX wieku po współczesne przełomy naukowe. 

Antarktyda, lodowe królestwo okalające biegun południowy, zajmuje ważne miejsce w ludzkiej wyobraźni. Przez 

wieki kusiła odkrywców, jednak jej surowy klimat i trudno dostępne wybrzeża długo odpierały ataki ludzi. Kraina 

wiecznego zimna opowiada historię pionierskich wypraw i zaciętej rywalizacji między francuską, amerykańską             

i brytyjską ekspedycją, by zdobyć i zbadać tę mroźną pustynię. Dziś Antarktyda stawia nam nowe wyzwania. 

Naukowcy szukają ukrytych w lodzie i na dnie morskim śladów przeszłości oraz monitorują wpływ globalnego 

ocieplenia na polarną czapę lodową, grożącą zatopieniem miast położonych na wybrzeżach całego świata. Gillen 

D’Arcy Wood przedstawia rolę Antarktydy w tektonicznych dziejach Ziemi, zmianach klimatycznych i ewolucji 

gatunków, przeplatając doświadczenia współczesnych odkrywców z dramatycznymi historiami odkryć wiktoriańs-

kich prekursorów.  

 

 

 61. Krawcowe z Auschwitz : prawdziwa historia kobiet, które szyły, żeby przetrwać / 

Lucy Adlington ; przełożyła Adriana Celińska.- Warszawa : Prószyński i S-ka - 

Prószyński Media, 2022. 

 

 

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

wojna światowa (1939-1945) , Kobieta , Krawcy , Więźniowie obozów , Żydzi , 

Oświęcim (woj. małopolskie) , Biografia 

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

Nowości:  2022-09 

 

W czasie szaleństwa hitlerowskiej zagłady, młode więźniarki Auschwitz-Birkenau uniknęły komór gazowych, 

projektując i szyjąc modne ubrania dla nazistów. Szwalni założonej przez żonę komendanta obozu, Hedwig Höss, 

patronowały nie tylko żony oficerów SS, a działalność krawcowych nie ograniczała się jedynie do przerabiania 

odzieży znalezionej w walizkach ofiar. Zamówienia na wyszukane stroje płynęły nawet z samego Berlina. Tę pra-

cę wykonywały młode wykwalifikowane więźniarki, w większości Żydówki, które szyły, żeby - dosłownie - żyć. 

Historia krawcowych z Auschwitz do niedawna pozostawała nieznana. Ich niezwykłe losy opowiada dopiero Lucy 

Adlington, opierając się przy tym na niepublikowanych wcześniej materiałach i świadectwach.   

 

 

62. Królowie życia PRL-u : czerwoni książęta, playboye, towarzysze / Iwona 

Kienzler.- Warszawa : Lira Wydawnictwo, 2022. 

 

Hasła przedmiotowe:  Ciszewski, Jan (1930-1982) , Cyrankiewicz, Józef (1911-

1989) , Głowacki, Janusz (1938-2017) , Jaroszewicz, Andrzej (1946- ) , Komar, 

Władysław (1940-1998) , Łomnicki, Tadeusz (1927-1992) , Mikulski, Stanisław 

(1929-2014) , Sokorski, Włodzimierz (1908-1999) , Celebryci , Mężczyzna , 

Osobowości telewizyjne , PRL , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-94(438).083 

Nowości:  2022-09 
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Kogo nazywano „Czerwonym Księciem”? Kim był serialowy bohater wszechczasów? Kto uchodził za najsłyn-

niejszego erotomana PRL-u? W czasach wszechobecnej szarzyzny PRL-u celebryci, kochani przez tłumy i rozpie-

szczani przez władzę, jawili się przeciętnemu obywatelowi niczym rajskie ptaki, istni królowie życia. Na temat 

owych sław krążyły rozmaite, często rozdęte do gra¬nic absurdu, a nawet krzywdzące plotki, czego na własnej 

skórze doświadczył niejeden z nich. Iwona Kienzler snuje opowieść o politykach, artystach, dziennikarzach                    

i sportowcach, zarówno tych powszechnie uwielbianych, jak i tych znienawidzonych ze względu na przynależność 

partyjną, czy oskarżanych o zaprzedanie się systemowi. Cyrankiewicz, Sokorski, Łomnicki, Mikulski, Jarosze-

wicz, Ciszewski, Komar, Głowacki – w najnowszej książce "Królowie życia PRL-u" oglądamy ich z zupełnie 

innej niż dotąd, nieznanej strony.  

 

 

 63. Krótko po męsku : fryzjer męski / Adam Szulc ; [rysunki Paweł Garwol].- 

Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szulc, Adam (fryzjer) , Broda (zarost) , Fryzjerstwo , 

Fryzury , Mężczyzna , Wielka Brytania , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-687  

Nowości:  2022-09 

 

 

Krótko po męsku to trzecia część trylogii Adama Szulca o fryzjerstwie męskim. Pierwsza z nich odnosi się do 

szyldu nad zakładem fryzjerskim. „Fryzjer Męski”, bo o nim mowa otwiera nam drzwi do kosmosu fryzjerskiego 

świata. Druga to „Następny Proszę!”- klient po wejściu rozsiada się wygodnie w poczekalni i jest takimi słowami 

proszony przez barbera na fotel. Trzecia „Krótko po Męsku” to już konkret- samo strzyżenie- najczęstsza prośba 

klienta siedzącego na fotelu. Tak słyszymy od nich – proszę dziś krótko po męsku. „Krótko Po Męsku” to część 

trzecia i ostatnia, która niejako ma zamykać rozpoczęte wątki zarazem prowadząc czytelnika przez barwny świat 

tradycyjnego fryzjerstwa męskiego. Oprócz tego zwrot krótko po męsku może być zwartym sygnałem, że treść 

znajdująca się w książce jest napisana w sposób konkretny i po męsku. Tak jest w istocie. Ale oprócz zawo-

dowych porad „jak ciąć”, i jaką fryzurę wybrać najlepiej wydobywała naszą osobowość, w książce znajdziemy 

opowieści autora o jego ulubionych miastach, muzyce, bo Adam Szulc jest nie tylko znakomitym barberem, ale 

także muzykiem, pasjonatem historii i turystyki. Rozdział „Historia brytyjskich barber shopów” to również 

nawigacja w stronę historii z poprzedniego tomu o amerykańskich zakładach. Ten rozdział brytyjski jest bardzo 

dokładny, bardzo nowatorski i osadzony w dziesiątkach angielskich źródeł, rozmów i spotkań. Jest w nim 

specjalny dział o wpływie subkultur na rozwój fryzjerstwa męskiego w UK z opisem zespołów i zdarzeń 

związanych na linii muzyka- fryzury. Ten temat nigdy nie był analizowany w takiej skali. Ponadto w książce 

bardzo atrakcyjny rozdział „Ciekawostki” - to dziesiątki zabawnych albo strasznych albo interesujących ciekawo-

stek i anegdot związanych z włosami i zakładami fryzjerskimi dla mężczyzn.  

 

 

 64. Książka po okładce : o współczesnym polskim projektowaniu okładek 

książkowych / wybór, wstęp i redakcja Patryk Mogilnicki.- Kraków : Wydawnictwo 

Karakter, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Graficy polscy , Okładki książkowe , Projektanci grafiki , 
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Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-76 

Nowości:  2022-09 
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Lepiej nie oceniać treści książek po okładkach – a jednak budzą one w czytelnikach żywe emocje: od zachwytu do 

odrazy, od ciekawości po niechęć. Gdy prawie dekadę temu Patryk Mogilnicki, ilustrator, projektant i miłośnik 

literatury ujrzał w księgarni szczególnie brzydkie wydanie swojej ulubionej powieści, podzielił się swoją frustracją 

na Facebooku i założył stronę "Kupiłbym tę książkę, gdyby nie okładka". W ciągu kilku dni zdobyła liczne grono 

zagorzałych fanów: ludzi, dla których książki to więcej niż treść: to wierni towarzysze naszego życia. Dla takich 

jak Wy powstał niniejszy tom. Autor zebrał w nim doborowe grono osób, które książki tworzą. Przedstawia naj-

ważniejsze projektantki i projektantów, rozmawia na temat szczególnie znanych i udanych realizacji, a niektórych 

wypytuje bardziej szczegółowo: o pracę w branży, największe sukcesy, najdotkliwsze porażki i niezrealizowane 

projekty, z których sporo można zresztą tutaj zobaczyć.  

 

 

 65. Księga wyjścia / Mikołaj Grynberg ; z posłowiem Piotra Osęki.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antysemityzm , Marzec 1968 (Polska) , Emigracja polityczna , 

Żydzi , Tożsamość żydowska , Polska , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-94(438).083 

Nowości:  2022-09 

 

 

Wydarzenia, o których opowiadają moi bohaterowie, rozgrywały się, gdy miałem dwa, trzy lata. Nie ominęły 

również mojego rodzinnego domu. Dzisiaj umiem nazwać emocje, które już na zawsze zostaną powiązane z liczbą 

sześćdziesiąt osiem. To poczucie odrzucenia, żal i samotność. Postanowiłem zrozumieć, dlaczego tak wielu 

Żydów wyjechało z Polski po wydarzeniach Marca i dlaczego tylu zostało. Dzięki rozmowom z tymi, którzy po 

wojnie sześciodniowej w Izraelu oraz po Marcu podejmowali decyzje o pozostaniu w Polsce lub jej opuszczeniu, 

wiem dzisiaj więcej, ale dalej nie rozumiem wielu rzeczy. Jedno z pytań, z którym pewnie pozostanę na zawsze, 

brzmi: dlaczego opuszczający Polskę Żydzi widzieli tak mało rąk wyciągniętych do nich w geście pożegnania? 

[Mikołaj Grynberg] 

 

 

 66. Kuchnia zdrowej skóry : jedz i wyglądaj młodo / Karen Fischer ; tłumaczenie 

Joanna Dziubińska.- Kraków : Znak JednymSłowem - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kosmetyka naturalna , Potrawy dietetyczne , Skóra 

(anatomia) , Zdrowe odżywianie , Książka kucharska , Poradnik , Publikacja bogato 

ilustrowana 

Sygnatura:  WG-641.5 

Nowości:  2022-09 

 

Marzysz o gładkiej i naturalnie młodej skórze? Wydajesz majątek na kremy, które nie działają, choć w reklamie 

obiecywano spektakularne efekty? Twoja cera jest dla ciebie powodem kompleksów? Ta książka pomoże ci zrozu-

mieć, jak skóra reaguje na dietę i emocje. Dowiesz się także, co jeść, żeby twoja cera była zdrowa i wyglądała 

młodo. Zadbaj o nią od wewnątrz. Przekonaj się, że odpowiednio skomponowana dieta jest lepsza niż drogie 

zabiegi kosmetyczne. Dzięki tej książce poznasz też zbawienny wpływ na skórę postu naprzemiennego, dobierzesz 

suplementy dopasowane do twoich potrzeb i zadbasz o swój mikrobiom.   
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 67. Kultowe teleturnieje / Roman Czejarek ; [rysunki: Tomasz Korzewski].- 

Warszawa : Słowne, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prezenterzy telewizyjni , Teleturnieje , Telewizja , Polska , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-793 

Nowości:  2022-09 

 

 

Nieznane fakty, sekrety i rekordowe wygrane! Poznaj kulisy najpopularniejszych teleturniejów i przekonaj się, jak 

zmieniły oblicze polskiej telewizji. Kilkadziesiąt lat historii, tysiące odcinków, legendarni prowadzący! Od „Wiel-

kiej gry” przez „Koło Fortuny”, „Familiadę” i „Idź na całość” po „Jednego z dziesięciu”, „Jaka to melodia?”, „Gi-

lotynę”, „Milionerów”... i Krzysztofa Ibisza! Wielkie emocje, łut szczęścia, podchwytliwe pytania, jednoznaczne 

odpowiedzi i szansa na wielkie pieniądze. Prowadzący: Proszę podać wzór na pole prostokąta. Zawodniczka:                 

A kwadrat plus b kwadrat… O Boże! Powiedziałam wzór na obwód! Prowadzący: Niestety pani wzór na obwód 

również jest nieprawidłowy… Dowiedz się, jak Wojciech Pijanowski poleciał do Stanów Zjednoczonych i zawal-

czył o prawa do jednego z najwspanialszych teleturniejów w historii Ameryki. Jak wyglądało wprowadzenie 

zachodnich teleturniejów na polskie ekrany? Co Polacy poprawiali w amerykańskich programach? Czy „Wielka 

gra” była polskim teleturniejem? Dlaczego kawały Karola Strasburgera zadecydowały o sukcesie „Familiady”, a w 

„Kole Fortuny” ważniejsze od prowadzącego były asystentki? Czy Krzysztof Ibisz to człowiek instytucja? 

Dlaczego fragment odcinka „Gilotyny” stał się przebojem internetu i czy to prawda, że „Milionerzy” to najdroższy 

polski teleturniej? To wszystko i jeszcze więcej w jedynej takiej książce na rynku. Grasz dalej?  

 

 

 68. Laboratorium zagłady : mroczny sekret klasztoru urszulanek / Paweł Głuszek.- 

Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Blome, Kurt (1894-1969) , Urszulanki Unii Rzymskiej , 
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biologiczna , Eksperymenty medyczne na ludziach , Klasztory (budynki) , Nazizm , 

Pokrzywno (Poznań ; część miasta) , Opracowanie 

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

Nowości:  2022-09 

 

W 1945 roku na terenie klasztoru sióstr Urszulanek w Pokrzywnie pod Poznaniem milicja dokonuje zadziwia-

jącego odkrycia. Po latach okaże się, że była to jedna z najpilniej strzeżonych tajemnic III Rzeszy. W Kraju Warty 

naziści prowadzą tajne prace nad bronią, która ma odmienić losy wojny. To tu ma powstać najstraszniejsza 

Wunderwaffe Hitlera - broń biologiczna. Klasztor, schronienie sióstr zakonnych, staje się siedzibą zła. Pracami 

kieruje Kurt Blome, doświadczony już zbrodniarz wojenny. Wznosi nowe budynki i sprowadza personel - równie 

bezwzględny jak on. Paweł Głuszek dociera do niepublikowanych źródeł, aby rozwikłać tajemnicę nazistowskiego 

programu badań nad bronią biologiczną. W historii, w której nic nie jest pewne, fakty mieszają się z domysłami. 

Co tak naprawdę działo się w Pokrzywnie?   
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 69. Lokalsi : nieoficjalna historia pewnego samorządu / Andrzej Andrysiak.- 

Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2022. 

(Nie-Fikcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miasta małe , Polityka wewnętrzna , Samorząd terytorialny , 

Radomsko (woj. łódzkie) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-351/354 

Nowości:  2022-09 

 

Nie ma większego mitu w polskiej debacie publicznej niż ten, że samorządność nam się udała. Wystarczy spędzić 

trochę czasu, przyglądając się działalności władzy na szczeblu lokalnym, żeby zacząć dostrzegać macki 

miejscowej ośmiornicy i zmowę milczenia na temat jej istnienia. Andrzej Andrysiak, który po wielu latach pracy 

w największych mediach stolicy, został wydawcą tygodnika "Gazeta Radomszczańska", odmalowuje w "Lokal-

sach" niepowtarzalny koloryt Polski lokalnej. Z gracją i dociekliwością opisuje układy i układziki, przekręty                   

i zamiatanie spraw pod dywan, niskie pobudki polityków, łamanie kręgosłupów oraz mechanizmy rządzące 

samorządem. Nie brak tu także żydowskiego trupa w szafie w postaci mienia nigdy nieoddanego prawowitym 

spadkobiercom. Ta książka to opowieść o małych ludziach w małej polityce, historia niewielkiego miasta i uni-

wersalna historia Polski w jednym.   

 

 

 70. Maestro : historia milczenia / Marcin Kącki.- Wydanie 2.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2022. 

(Reportaż) 
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Sygnatura:  WG-78 

Nowości:  2022-09 

 

Jeden z najsławniejszych chórów chłopięcych w kraju – Polskie Słowiki – był oknem na świat dla wielu młodych 

ludzi. Podróże na Zachód, duże pieniądze, kariera. Przywileje rozdawał on. Wojciech Krolopp. Przez pół wieku 

maestro podporządkował sobie urzędników, nauczycieli, artystów, rodziców i przy ich wsparciu zbudował kościół 

koniunkturalizmu, na którego ołtarzu złożono dzieci. Dlaczego świadomie oddawali je pedofilowi? W zamian za 

jaką nagrodę można poświęcić zdrowie dziecka? Marcin Kącki w swoim dziennikarskim śledztwie opowiedział              

o sprawie, która wstrząsnęła Poznaniem i całą Polską. Rozmawiał z ofiarami, ich rodzinami, z władzami miasta              

i samym Kroloppem. Pokazał, jak samookłamywanie się, strach przed utratą pracy, zysków czy przywilejów 

pozwalały przez lata skrywać w tajemnicy tragedię ofiar maestra. „W 2021 roku, gdy wznawiamy tę książkę, 

wiemy, że miejsce nie ma szczególnego znaczenia. Fundamentem są uniwersalne zachowania: duma, ambicja, 

wstyd i milczenie. Siła i przemyślność drapieżników w strojach autorytetów. To trwa i będzie się powtarzać, czy 

to w Polsce, czy we Francji, czy w USA. Bluszcz ambicji, dumy, wstydu i milczenia będzie rósł i oplatał – 

wystarczy, by pielęgnował go ogrodnik z talentem „Maestro przez wielkie M”, a za jego plecami zawsze wytrwale 

wspierać go będą rodzice.” Marcin Kącki 
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71. Małopolska Wschodnia i Wołyń w czasie II wojny światowej / Włodzimierz 

Bonusiak.- Rzeszów : Wydawnictwo Libra PL, 2022. 
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,,Praca prof. Bonusiaka nie jest przeglądem dotychczasowych tekstów i na ich podstawie napisanej książki. Jest – 

co chcę wyraźnie podkreślić – autorską monografią, opracowaną na podstawie własnych badań. Autor wykonał 

obszerną i pracochłonną kwerendę archiwalną, nie tylko w Polsce, ale na Ukrainie i w Niemczech. (...) Dwugłos: 

przedstawienie tych samych problemów w czasie okupacji sowieckiej i niemieckiej – to inspirujące przedsięw-

zięcie. (...) Niewątpliwie będzie ważnym wydarzeniem w polskiej literaturze historycznej i szybko wejdzie do 

obiegu naukowego". [z recenzji prof. dra hab. Zbigniewa Zaporowskiego] 

 

 

 72. Matti Nykänen 1963-2019 : życie to bal / Marko Lempinen, Jussi Niemi ; 

tłumaczenie Marta Laskowska.- Kraków : Wydawnictwo Sine Qua Non, 2021. 
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Obszerna i wzruszająca książka o człowieku, który zadziwił cały świat. Tragiczny krajobraz jego duszy potrafili 

zrozumieć tylko nieliczni. Sam Adam Małysz mówił o Mattim Nykänenie, że to skoczek wszech czasów. Na 

szczycie sportowego sukcesu czekały na niego złote medale mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich oraz 

niezliczone rekordy. W dramatycznym życiu legendarnego Fina wydarzyło się jednak wiele rzeczy, o których nie 

wiedziała opinia publiczna. Książka po raz pierwszy rysuje czytelnikom szczery obraz fińskiego skoczka – 

znakomitego sportowca, któremu towarzyszyły ADHD, problemy psychiczne i uzależnienie od alkoholu. Dla 

którego sława okazała się okrutną kochanką. "Życie to bal" opiera się na obszernym materiale archiwalnym, 

wiedzy i doświadczeniu autorów oraz dużej liczbie wywiadów z krewnymi, przyjaciółmi i konkurentami 

Nykänena.  

 

 

 73. Medytacja dla zabieganych : jak odnaleźć wewnętrzną ciszę w zgiełku 

codzienności / Osho ; przełożyła Bogusława Jurkevich.- Wydanie 2.- Warszawa : 

Wydawnictwo Czarna Owca, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchowość , Medytacja , Stres , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2022-09 
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Zrozumieć przyczyny stresu ; Nawiązać połączenie ciało-umysł ; Relacje z centrum ; Medytacje na każdy dzień 

życia ; Rozwiązywanie węzłów - medytacje aktywne, które pozwolą ci odnaleźć wewnętrzny spokój. Osho 

rozumiał nas i czasy, w których żyjemy. Doskonale zdawał sobie sprawę, że nie wszyscy umiemy skorzystać ze 

starych technik medytacyjnych, bo nie jest nam łatwo zatrzymać się w biegu, usiąść i odprężyć na zawołanie. 

Tysiące lat temu życie wyglądało przecież zupełnie inaczej. Medytacja dla zabieganych to książka wskazująca 

nam sposoby na osiągnięcie spokoju i odprężenia, które można włączyć w codzienny rozkład zajęć bez 

konieczności zastygania w pozycji lotosu. Możesz wykorzystać czas codziennego dojazdu do pracy, a nawet hałas 

uliczny – wiele sytuacji i bodźców, które doprowadzą cię do centrum twojej istoty, które pozwolą ci odzyskać 

wewnętrzną ciszę. Książka zawiera wybrane medytacje dynamiczne Osho, ale także i medytacje tradycyjne. 

Celem ich wszystkich jest wskazanie czytelnikom drogi prowadzącej do wewnętrznej oazy spokoju w zgiełku 

codzienności.  

 

 

 74. Mieczysław F. Rakowski : biografia polityczna / Michał Przeperski ; Instytut 

Pamięci Narodowej-Komisja Ścigapia Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.- 

Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2021. 

(Centralny Projekt Badawczy IPN - Ruch Komunistyczny i Aparat Władzy 1917-

1990) 

(Monografie / Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu ; t. 159) 

 

Hasła przedmiotowe:  Rakowski, Mieczysław Franciszek (1926-2008) , 

Dziennikarze , Komunizm , Politycy , Polityka , Premier (urząd) , PRL , Polska , 

Biografia 

                                    Sygnatura:  WG-323(438) 

                                    Nowości:  2022-09 

 

Mieczysław Franciszek Rakowski, ostatni I sekretarz KC PZPR (1989-1990), premier (1988-1989), wiceminister 

(1981-1985) oraz wicemarszałek Sejmu PRL (1985-1988), współpraca i wieloletni redaktor naczelny tygodnika 

"Polityka" (1958-1982). Długotrwała kariera polityczna oraz nimb "liberała" czynią z niego jedną z najbardziej 

interesujących postaci w dziejach PRL. Wychowany na kujawskiej wsi, wchodził w dorosłość w czasie wojny                

i zaraz po jej zakończeniu. Był self-made manem PRL, lecz jego fryzura (i nuworyszostwo) zostały objaśnione 

przez Leopolda Tyrmanda. Jednocześnie konsekwentnie próbował racjonalizować ustrój i piąć się po szczebkach 

kariery. Im bardziej cenili go towarzysze partyjni, tym bardziej oddalał się od niegdyś bliskich mu towarzyskich 

salonów Warszawy. Ta książka to próba bilansu skomplikowanego życiorysu politycznego. Rakowski jest 

pierwszym przywódcą PZPR, który doczekał się całościowej biografii naukowej.  

 

 

 75. Missoula : gwałty w amerykańskim miasteczku uniwersyteckim / Jon Krakauer ; 

przełożył Stanisław Tekieli.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2018. 

(Seria Amerykańska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Śledztwo i dochodzenie , Miasteczko uniwersyteckie , 

Molestowanie seksualne , Zgwałcenie , Missoula (Stany Zjednoczone) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2022-09 

 

Missoula w Montanie tylko z pozoru jest sielskim miasteczkiem uniwersyteckim, zamieszkanym przez zżytą 

społeczność dumną ze swojej drużyny futbolowej. Tak naprawdę ta przyjemna fasada skrywa poważny problem, 

jakim są liczne przypadki przemocy, której  ofiarami  padają  studentki  tutejszego  uniwersytetu.  Według  ustaleń 
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Departamentu Sprawiedliwości, badającego sytuację w Missouli, w latach 2008–2012 tamtejsza policja skierowała 

do prokuratury sto czternaście zgłoszeń dotyczących przemocy seksualnej. Prokuratura zdecydowała się wystąpić 

z aktem oskarżenia jedynie w czternastu przypadkach. Według prawa Montany wyrok za gwałt to maksymalnie 

sto lat więzienia, minimalnie – dwa lata, jednak w hrabstwie Missoula osoby uznane za winne gwałtu często                

w ogóle nie były posyłane za kratki. Dopiero medialna burza spowodowała zmianę sytuacji, ale ujawniła też, że 

problem dotyczy nie tylko tego miasteczka. Opisując to, co wydarzyło się w Missouli, Krakauer pokazuje, jak 

niewydolny jest system, który zamiast chronić ofiary, często umacnia niebezpieczne stereotypy. Opinia publiczna 

zaś zbyt często staje po stronie sprawców.  

 

 

 76. Mowa ciała w sztuce : pozy i gesty / Desmond Morris ; [tłumaczenie Anna 

Wajcowicz-Narloch].- Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ciało ludzkie , Gesty , Komunikacja niewerbalna , Postawa 

ciała , Sztuka , Tematy i motywy , Opracowanie , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-73  

Nowości:  2022-09 

 

 

Ta bogato ilustrowana książka autorstwa Desmonda Morrisa jest pionierską i ożywczą analizą znaczenia mowy 

ciała w rozumieniu sztuki. Za każdym razem, gdy artysta portretuje człowieka, musi podjąć decyzję o postawie 

postaci. Czy będą stać, siedzieć czy leżeć? Uśmiechać się, krzyczeć czy płakać? Chociaż często przeoczane, igno-

rowane albo niedocenione, Morris dowodzi, że pozy i gesty odzwierciedlają obyczaje danego okresu historycz-

nego, zwyczaje określonej kultury lub modę w stylach artystycznych. Badając je z mistrzowskim wyczuciem, 

Morris, znany artysta i antropolog, dokonuje fascynujących spostrzeżeń na temat zmieniających się postaw                    

i społecznych konwencji na przestrzeni wieków, znajdując zarówno zaskakujące podobieństwa, jak i znaczące 

różnice. Szeroki wybór gestów dokonany przez Morrisa - od uścisku dłoni po rzucenie rękawicy - jest analizo-

wany w kontekście kulturowych form komunikacji: pozdrowienia, groźby, obelgi i innych. Wszystkie omówienia 

ilustrowane są kolorowymi dziełami, od prehistorycznych masek i greckich posągów po współczesne obrazy i rze-

źby. Mowa ciała w niepowtarzalny sposób łączy erudycję autora z dziedzin artystycznych i nauk społecznych, 

przez co rzuca zupełnie nowe światło na nawet najbardziej znane obrazy.   

 

 

 77. Na Kremlu wiecznie zima : Rosja za drugich rządów Putina / Robert Service ; 

przekład Jerzy Wołk-Łaniewski.- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Putin, Władimir (1952- ) , Autorytaryzm (politologia) , 

Polityka wewnętrzna , Polityka zagraniczna , Przywódcy i głowy państw , Władza , 

Rosja , Publicystyka polityczna 

Sygnatura:  WG-32 

Nowości:  2022-09 

 

Putin rządzi Rosją już ponad 21 lat. Nic nie zapowiada, by to się miało szybko zmienić Potężne wojsko, 

wszechobecna propaganda i wszechwładne siły bezpieczeństwa. Ograniczanie wolności demokratycznych i oby-

watelskich, dobrze znany w krajach komunistycznych kult jednostki. Cyberprzestępstwa, zabójstwa polityczne              

i zbrojne ataki. Świat patrzy na współczesną Rosję z mieszaniną strachu, respektu i podziwu. Rosja ma wielkie 

pieniądze i silną armię. Rosja to Władimir Putin. Niewiele można mu zrobić i trzeba się z nim liczyć. Jak Polskę 

widzą z Kremla? Czego jeszcze nie wiemy o rządach Putina? Co sami Rosjanie myślą  na  temat  własnego  kraju? 
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Robert Service, jeden z najwybitniejszych historyków specjalizujących się w dziejach Rosji i ZSRS, autor 

biografii Lenina, Stalina i Trockiego, w swojej najnowszej książce opisuje kulisy rządów człowieka, który nagiął 

do swej woli naród i dużą część świata. Rządzi Rosją niepodzielnie od ponad dwóch dekad i nie powiedział 

jeszcze ostatniego słowa.  

 

 

 78. Na poboczu Ameryk : pieszo z Panamy do Kanady / Ola Synowiec, Arkadiusz 

Winiatorski.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2022. 

(Orient Express) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Synowiec, Ola (1985- ) , Winiatorski, Arkadiusz (1989- ) , 

Podróże , Turystyka piesza , Ameryka Północna , Ameryka Środkowa , Relacja z 

podróży , Reportaż 

Sygnatura:  WG-913(7/8) 

Nowości:  2022-09 

 

„Pobocze drogi jest lustrem, w którym odbijają się przemierzane przeze mnie kraje” - pisze Arkadiusz Winiator-

ski, który wyruszył w pieszą podróż z Panamy do Kanady. Po przejściu Kostaryki, Nikaragui, Hondurasu, Salwa-

doru i Gwatemali poznał Olę Synowiec. Zakochani w sobie, przez Meksyk i Stany Zjednoczone idą już razem. On 

pokonuje niemal dwanaście tysięcy kilometrów, ona - ponad siedem. Wszystko w niespiesznym tempie kilku 

kilometrów na godzinę. Maszerują przez najbardziej malownicze zakątki świata, ale bardziej niż krajobrazów 

ciekawi są ludzi i ich historii. Rozmawiają z mieszkańcami mijanych wsi, lokalnymi działaczami i ekscentrykami, 

z rolnikami i artystami, duchownymi i przemytnikami. Poznają migrantów, którzy podążają tym samym szlakiem 

co oni, w stronę amerykańskiej granicy - wielu z nich jednak nigdy nie dotrze do celu.  Synowiec i Winiatorski są 

wrażliwymi i wnikliwymi obserwatorami. Z perspektywy pobocza dostrzegają to, co zwykle umyka uwadze 

mediów. Towarzysząc im w podróży, lepiej zrozumiemy tę odległą część globu. Wyprawa została uznana za 

podróż roku przez „National Geographic Traveler”, uhonorowana Nagrodą im. Tony’ego Halika, a także pierwszą 

nagrodą i nagrodą publiczności na Festiwalu Podróżniczym Śladami Marzeń.   

 

 

 79. Nadzy nie boją się wody : reportaż o ucieczce przed wojną / Matthieu Aikins ; 

tłumaczenie Tomasz Macios.- Kraków : Znak Koncept - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aikins, Matthieu , Korespondenci wojenni , Kryzys 

migracyjny w Europie (2015-2016) , Migracje , Przekroczenie granicy nielegalne , 

Przyjaźń , Uchodźcy , Ucieczki , Wojna w Afganistanie (2001-2021) , Afganistan , 

Europa , Kanada , Reportaż 

Sygnatura:  WG-314  

Nowości:  2022-09 

 

Matthieu Aikins porzuca swój kanadyjski paszport oraz prawdziwą tożsamość. Świadomy niebezpieczeństwa, 

postanawia sprawdzić, jak kryzys migracyjny wygląda od środka. Podczas odysei przez ląd i morze pokonuje 

piętrzące się przeszkody oraz poznaje świat szmuglerów, polityków i zwykłych mieszkańców Afganistanu. 

Towarzyszy ludziom, którzy zostali zmuszeni do ucieczki z ojczyzny spustoszonej wojną. W tym niezwykłym 

reportażu podążamy z Aikinsem śmiertelnie niebezpiecznym szlakiem przemytników. W 2016 roku dziennikarz 

wyrusza z rozdartego wojną Kabulu do Europy razem ze swoim przyjacielem Omarem, młodym kierowcą                      

i tłumaczem, oraz z milionami uchodźców poszukujących lepszej przyszłości. "Nadzy nie boją się wody" to coś 

więcej niż tylko kronika tragicznej podróży śladami migrantów. To również pełna uniwersalnych prawd opowieść 

o   miłości   i   przyjaźni,   ludzkim   cierpieniu   i   nieprawdopodobnej  wytrzymałości  oraz  chwytające  za  serce 
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świadectwo burzliwych czasów, w jakich przyszło nam żyć. To historia podzielonego świata, w którym każdy 

szuka bezpiecznego miejsca. 

 

 

80. Najpierw głowa, później dom / Klaudia Tokarz-Laska.- Kraków : Wydawnictwo 

Kłębek Uczuć, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Autopsychoterapia , Psychologia rodziny , Samokontrola , 

Terapia skoncentrowana na emocjach , Uczucia , Wychowanie w rodzinie , Poradnik 

Sygnatura:   WG-159.9 

Nowości:  2022-09 

 

 

 

Kim jestem i co tutaj robię? ; Wstęp ; 1. Skąd się to bierze? ; 2. Dysfunkcyjna rodzina: Nadużywanie alkoholu                  

i innych używek ; Przemoc fizyczna ; Przemoc psychiczna ; Toksyczna relacja rodziców ; Lekceważenie potrzeb 

domowników ; Ignorowanie lub wyśmiewanie emocji ; Brak zaufania ; 3. Uwolnienie z narzuconych nam rad ; 4. 

Generalne porządki - w domu i w głowie ; 5. Natrętna kontrola ; 6. "A nie będziemy dziś robić fiołków?" ; 7. 

Niech Twoje życie będzie Twoje. 

 

 

 81. Nie zaczęło się od ciebie : jak dziedziczona trauma wpływa na to, kim jesteśmy i 

jak zakończyć ten proces / Mark Wolynn ; przełożyła Maria Reimann.- Wydanie 2.- 

Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Relacje międzypokoleniowe , Rodzina , Techniki samopomocy 

, Trauma , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9:616 

Nowości:  2022-09 

 

Depresja, zaburzenia lękowe, chroniczny ból czy obsesje nie zawsze muszą być efektem wydarzeń, których 

doświadczyliśmy osobiście. Ich korzenie czasem sięgają czasu naszych rodziców, dziadków, a nawet pradzia-

dków. Badania dowodzą, że traumatyczne doświadczenia mogą być przekazywane z pokolenia na pokolenie.  

Niniejsza książka czerpie z wniosków czołowych ekspertów zajmujących się zagadnieniem zespołu stresu 

pourazowego, m.in. Rachel Yehudy i Bessera van der Kolka. Nawet jeśli osoba, która doświadczyła traumy, od 

dawna nie żyje, albo historia tego doświadczenia została zapomniana lub przemilczana – ślady emocjonalne tego 

zdarzenia mogą wciąż pozostać żywe. Często są głęboko ukryte, zakodowane w genach i języku i mogą odgrywać 

znacznie większą rolę, niż do tej pory przypuszczano. Mark Wolynn – terapeuta z ponad dwudziestoletnim 

doświadczeniem. Jest pionierem w badaniach nad dziedziczoną traumą. Prowadził zajęcia na wielu prestiżowych 

uczelniach, m.in. na Uniwersytecie w Pittsburgu, The New York Open Center i The California Institute of Integral 

Studies, a także w wielu klinikach, szpitalach i ośrodkach szkoleniowych. Jego artykuły publikowane były m.in.  

w „Psych Central”, a wiersze w „New Yorkerze”. 
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 82. Niemoralna. Kalina / Ula Ryciak.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jędrusik, Kalina (1930-1991) , Aktorzy polscy , Artyści 

kabaretowi polscy , Film polski , Kabaret polski , Teatr polski , Życie artystyczne , 

Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-791.071A/Z-Jędrusik K. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Historia Kaliny Jędrusik czekała na tak wielowymiarową książkę. Słynna aktorka odzyskuje swój głos po 30 

latach. Bezkompromisowa - liczy na wszystko albo nic. Nieustannie sprawdza, jak daleko może przesunąć grance. 

Wrażliwa, ale pewna siebie. Kokietuje i zatraca się w kolejnych romansach, ale pozostaje oddana mężowi. Obraz 

Kaliny Jędrusik jest taki jak ona sama - prowokujący, niejednoznaczny, często zaskakujący. Ma sylwetkę Marilyn 

Monroe i seksapil Brigitte Bardot. Przez długi czas jest niewolnicą własnego wizerunku (zalotny trzepot rzęs, 

sterczący biust, talia osy, pełne biodra) - przerysowanego, epatującego kobiecością, siejącego zgorszenie. Z jednej 

strony pielęgnuje wypracowaną przez siebie pozę kobiety wampa, z drugiej jednak narzeka na brak zróżnico-

wanych ról i niedocenianie jej aktorskiego emploi. Kalina Jędrusik daje się poznać nie tylko jako sceniczna 

kusicielka, aktorka teatralna i filmowa czy gwiazda Kabaretu Starszych Panów. Żywiołowa od dzieciństwa, 

szybko zacznie przejawiać muzyczny talent, indywidualizm, ale też kulinarny zmysł. Namiętność do smaków i dar 

ich łączenia ochoczo wykorzystywała, by rozpieszczać przyjaciół. Razem ze Stanisławem Dygatem, jej najwikszą 

miłością, stworzy otwarty dom, w którym gościć będzie warszawska śmietanka towarzyska. Seksbomba, uwo-

dzicielka, gwiazda wyklęta. Wokół jej osoby krążą legendy. Ile z nich wymyślili inni, a za ile odpowiada ona 

sama? Które są prawdziwe, a które to wyłącznie gwiazdorska kreacja? 

 

 

 83. No i pogadali : "Szkło Kontaktowe", gdy gasną kamery / Tomasz Jachimek ; 

[rysunki: Henryk Sawka].- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  TVN24 , Szkło Kontaktowe (program telewizyjny) , 

Dziennikarze , Kultura , Polityka , Program telewizyjny , Społeczeństwo , Antologia , 

Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-075 

Nowości:  2022-09 

 

Artur Andrus, Krzysztof Daukszewicz, Wojciech Fiedorczuk, Jerzy Iwaszkiewicz, Szymon Jachimek, Katarzyna 

Kasia, Michał Kempa, Katarzyna Kwiatkowska, Grzegorz Markowski, Marek Przybylik, Henryk Sawka, Domi-

nika Sekielska producentka „Szkła”, Tomasz Sianecki i Wojciech Zimiński goszczą na łamach tej książki jako 

rozmówcy Tomasza Jachimka. Szkło Kontaktowe”, od 17 lat na antenie TVN24, dzień w dzień, a raczej wieczór 

w wieczór, gromadzi liczącą ok. 600 tysięcy osób publiczność. Tomasz Jachimek, wykorzystując wrodzony urok               

i umiejętność inteligentnego rozśmieszania odbiorcy, rozmawia z ludźmi związanymi z programem, ważnymi 

postaciami życia kulturalno-społecznego, które mają sporo do powiedzenia nie tylko o kulisach kultowego 

„Szkła”, lecz także o naszej rzeczywistości. Rozmówcy dzielą się wspomnieniami i nieznanymi anegdotami 

związanymi ze „Szkłem”, opowiadają o życiu telewizyjno-radiowo-dziennikarskim, polityce, prywatnych wzlo-

tach i upadkach. Jest zabawnie i poważnie, ironicznie i melancholijnie, zaskakująco i prześmiewczo. To książka 

idealna nie tylko dla fanów „Szkła Kontaktowego”, którzy dowiedzą się więcej o swoich ulubieńcach i zajrzą za 

kulisy programu. Te nieoficjalne rozmowy stają się próbą uchwycenia polskiego charakteru narodowego, naszych 

przywar i zalet, a obserwacje przenikliwych komentatorów składają się na osobliwy obraz współczesnej Polski.  
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 84. NOrWAY : półdzienniki z emigracji / Piotr Mikołajczak ; fotografie Adam Gust 

i Piotr Mikołajczak.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mikołajczak, Piotr (dziennikarz) , Depresja psychiczna , 

Imigranci , Polacy , Zatrudnienie za granicą , Norwegia , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-314 

Nowości:  2022-09 

 

 

Życie według trzech P - pracować, płacić, przeżyć. Litry wódki z przemytu, słoiki z musztardą, w których lądują 

niedopałki papierosów wypalanych jeden za drugim przez króla Mirasa. Zmęczeni emigranci walczący o norwes-

kie korony. Na ulicach szczury i bezdomni krążący po zaułkach pachnącej trawą dzielnicy Grünerløkka w Oslo. 

Gdzieś między tym wszystkim cytowanie Franka Herberta, nadwrażliwość i nauczanie religii. To też Norwegia, 

choć próżno szukać takich obrazów pod hasztagiem #norway. Ta książka nie jest reportażem ani zapiskami                    

z osobliwych zarobkowych „wakacji”. Nie jest też próbą odmalowania portretu polskiego emigranta w Norwegii. 

To opowieści o tych, dla których kraina fiordów miała być lekiem na całe zło, gwarantem dobrobytu. Zapis obser-

wacji kogoś, kto - aby przetrwać - musiał zacząć marzyć na nowo, przytłumić wrażliwość, rozszerzyć zasoby 

ironii i spojrzeć na wszystko z dystansem. NOrWAY. Półdzienniki z emigracji to wspomnienia z trzyletniego 

pobytu w jednym z najszczęśliwszych państw świata. To opowieść o zmaganiach z depresją, długami i samotno-

ścią. O pobycie w miejscu, które może łatwo zdusić i połknąć. O doświadczaniu raju - ale tylko przez tych, którzy 

będą w stanie go dostrzec i zrozumieć.   

 

 

 85. O czym mówię, kiedy mówię o bieganiu / Haruki Murakami ; przełożyła z 

japońskiego Anna Horikoshi.- Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie 

Muza, 2022. 
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W roku 1982 Haruki Murakami sprzedał jazzowy bar i poświęcił się pisaniu, a chcąc utrzymać się w formie, 

zaczął biegać. Po roku treningów przebiegł samodzielnie z Aten do Maratonu. Od tamtej pory zaliczył dziesiątki 

maratonów i kilka triatlonów, piszą między wyczynami kilkanaście cieszących się ogromnym uznaniem książek. 

W O czym mówię… rozważa wpływ biegania na swoje życie i przede wszystkim na pisarstwo. Książka ta jest po 

części rejestrem treningów, dziennikiem intymnym, pamiętnikiem z podróży, a po części wspomnieniami. Obej-

muje czteromiesięczny okres przygotowań do Maratonu Nowojorskiego z roku 2005. Świat Murakamiego oglą-

dany przez soczewkę biegania jest na zmianę zabawny i otrzeźwiający, radosny i filozoficznie zadumany, ale nade 

wszystko odkrywczy - zarówno dla tych, którzy biegają i nie czytają książek, jak i dla tych, którzy czytają i nie 

biegają.  
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 86. O śmierci i odrodzeniu czyli Jak umrzeć bez lęku / Ole Nydahl ; przełożył 
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Prawdziwe buddyjskie znaczenie umierania, śmierci i odradzania się. Lama Ole Nydahl opisuje wiele subtelnych 

doświadczeń związanych z przebiegiem procesu umierania i wyjaśnia, czego doświadcza umysł w stanie pośre-

dnim pomiędzy śmiercią i kolejnymi narodzinami, a także, jak dzięki określonym medytacjom można lepiej 

przejść przez proces umierania i następnie osiągnąć wyższy poziom świadomości. Przekonuje, że wiedza o tych 

tajemniczych zdarzeniach nie tylko pomaga przejrzyście zrozumieć koniec istnienia, lecz wzbogaca także pogląd 

na życie tu i teraz.  Powołuje się na najnowsze badania tak zwanych stanów bliskich śmierci, które wskazują na to, 

że dalsze istnienie świadomości po śmierci staje się coraz bardziej prawdopodobne. Świat zachodni często unikał  

i nadal unika tematu śmierci i umierania. Poważnemu potraktowaniu tych ważnych, ostatnich chwil życia, stoi tu 

na przeszkodzie materialistyczny światopogląd i zbiorowy lęk. Natomiast buddyzm tybetański ma bardzo otwarty 

stosunek do śmierci, nacechowany wnikliwą dociekliwością. Wielcy buddyjscy mistrzowie medytacji uzyskali 

zdumiewającą wiedzę o dokładnym przebiegu faz umierania. Te wydarzenia opisane są w przede wszystkim                  

w „Tybetańskiej księdze umarłych”, a Lama Ole Nydahl przedstawia je w niniejszej książce w sposób przystępny 

dla współczesnego czytelnika. Otrzymał on od wielu mistrzów liczne niezbędne przekazy i po raz pierwszy wyjaś-

nia tu słynną praktykę poła - medytację „świadomego umierania”. Stosując te ćwiczenia można ułatwić sobie 

przejście do stanu pośmiertnego, lub nawet urzeczywistnić Jasne Światło prowadzące do oświecenia, które jest 

najwyższym poziomem świadomości.  

 

 

 87. O wschodzie / Marcin Kydryński ; [wszystkie zdjęcia pochodzą z archiwum 

autora i są jego artystyczną wizją].- Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 

copyright 2022. 
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W zimowe dni drugiego roku wielkiej choroby, nie ruszając się z domu, wróciłem na Wschód. Przez dwa mie-

siące, codziennie o wschodzie słońca siadałem nad moimi zdjęciami sprzed dwudziestu pięciu lat, przeglądałem 

dzienniki dawnych wypraw. Wracałem do książek o filozofii, kulturze i dziejach Dalekiego Wschodu. Powstało 

kilkadziesiąt wspomnień, refleksji, swoistych "oddechów przeszłości". Różnią się od siebie objętością, formą, 

stylem, z pewnością stopniem poczucia humoru (niektóre wydają się zabawne, inne wprost przeciwnie), tak jak 

różny bywał w tych dniach człowiek, który je spisywał. Stały się swoistą terapią, ale też nieuchronnie kroniką 

tęsknoty i lęku. Przede wszystkim zaś, jak bodaj wszystko, co piszę i fotografuję, próbą zatrzymania tego, co 

minione. Utrwalenia, co pojedyncze. "O Wschodzie" jest książką intymną, chwilami wręcz ostentacyjnie, dojmu-

jąco szczerą. Autor nazywa ją swoją duchową autobiografią. Wraca nie tylko na Wschód, ale i do świata 

dzieciństwa, pierwszych miłości, olśnień w sztuce i dramatu utraty najbliższych.  "Wierzę, że przywołana przy tej 

okazji osobista antologia myśli Wschodu przyniesie Państwu, w te i przyszłe niełatwe dni, pewne pocieszenie".   
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 88. Ocalała z chińskiego gułagu / Gulbahar Haitiwaji, Rozenn Morgat ; przełożyła 

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

2022. 
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Przez trzy lata znosiła setki godzin przesłuchań, tortur, głód, policyjną przemoc, zimno, szczury, noce pod 

oślepiającym neonem celi, kafkowskie mechanizmy niszczenia. Nazywa się Gulbahar Haitiwaji i jest pierwszą 

ujgurską kobietą, która przeżyła chiński obóz reedukacyjny i odważyła się o tym opowiedzieć. Te obozy są dla 

Chin tym, czym gułag był dla ZSRR. Od 2017 roku deportowano tam ponad milion Ujgurów. Świat grzmi o ludo-

bójstwie, a Komunistyczna Partia Chin neguje iż są to obozy koncentracyjne i legitymizuje ich istnienie mówiąc             

o „walce z islamskim terroryzmem, infiltracją i separatyzmem”. Ujgurowie to tureckojęzyczna muzułmańska gru-

pa etniczna zamieszkująca Xinjiang. Region bardzo pożądany przez Komunistyczną Partię Chin, ponieważ znaj-

duje się na „Nowym Jedwabnym Szlaku”, którego odtworzenie jest flagowym projektem politycznym prezydenta 

Xi Jinpinga. Świadectwo Gulbahar jest przerażające: opowiada, czego doświadczyła w trzewiach chińskiego sy-

stemu obozów koncentracyjnych i jak została uratowana.   

 

 

 89. Oczami dziecka / Klaudia Tokarz-Laska.- Kraków : Wydawnictwo Kłębek 

Uczuć Sp. z o.o., copyright 2020. 
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Poród ; Spokojny dom ; "Nie pozwól, by wszegł ci na głowę!" ; Dajesz im uśmiech ; Strach we dwoję jest łatwie-

jszy ; Radż sobie sam ; Tylko mama - potrzeba bliskości ; Lęk separacyjny ; Będę miał rodzeństwo! ; Dziecko kła-

mie ; Dodawanie skrzydeł ; Osoby z niepełnosprawnością ; Bezdomny ; Narzucanie swoich wyborów ; Jeden 

rodzic ; Związek "dla dobra" dziecka ; Zmień swój styl życia - jesteś już rodzicem ; Rodzice imprezują ; Zbyt blis-

ko ; Wizyta w zakładzie karnym ; Alkohol w domu ; Przemoc fizyczna ; Przemoc psychiczna ; Śmierć bliskich. 

Książka, którą trzymasz w rękach, jest dedykowana dzieciom: tym, które pojawiły się na świecie wczoraj, 3 lata 

temu, 10 lub 40; oraz ich rodzicom. Dzieciom, by łatwiej było im zrozumieć swoje emocje. By upewnić je, że to,  

z czym się mierzą, nie spotyka tylko ich. Aby pokazać, że można reagować, prosić o pomoc i dostawać ją. 

Dorosłym, by łatwiej było im wrócić do swoich emocji z dzieciństwa, rozliczyć się z przeszłością. By mogli pra-

cować nad sobą i dać sobie oraz swoim dzieciom to, co najlepsze.  
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 90. Ogarnij się czyli Jak wychodziliśmy z szamba / Artur Nowak, Marek Sekielski.- 

Wydanie 1. (dodruk).- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2021. 
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Nie ma takiego szamba, z którego nie można się wydostać! „Uzależnieni to wcale nie są najczęściej ci, którzy piją 

jabole, żule z opuchniętymi, ogorzałymi twarzami. Ten fajny pan dyrektor czy kierownik jakiejś firmy, prezes czy 

aktor, prawnik czy lekarz pięknie rano wypachniony, ubrany, uczesany, który pije wódkę, wykwintną whisky albo 

bardzo drogie wino, może być tak samo uzależniony. Po prostu jemu się jeszcze życie układa, jeszcze trochę daje 

sobie radę. Tyle że dziś bardziej jakby trwa w życiu, niż naprawdę żyje”. Artur Nowak i Marek Sekielski w tej 

szczerej do bólu książce rozmawiają o własnym „trwaniu w życiu” - uzależnieniach, które doprowadziły ich na 

skraj przepaści, gdzie już nic się nie liczy: ani rodzina, ani praca, ani przyszłość. Liczy się jedno - zdobyć alkohol  

i się napić. I równie szczerze opowiadają o swoim leczeniu, mozolnej i krętej drodze prowadzącej do tego, żeby 

żyć naprawdę. To rozmowa, która czasami kłuje prosto w serce. Ale też przynosi nadzieję.  

 

 

 91. Opakowania czyli Perfumowanie śledzia : o grafice, reklamie i handlu w PRL-u 

/ Katarzyna Jasiołek.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2021. 
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Co oznaczała tajemnicza „jedynka” na pudełkach? Kto wymyślił sklep samoobsługowy i jak pojawienie się super-

samów w Polsce wpłynęło na wygląd opakowań? Kto zbierał papierki po cukierkach, opakowania po czekoladach 

albo ustawiał na meblościance piramidy z puszek po napojach? Któż z nas nigdy nie kupił kawy czy landrynek ze 

względu na puszkę, która będzie miłą dekoracją? Albo kto podczas zjadania czekoladek nie rozważał, czy w pude-

łku po bombonierce schowa listy czy wstążeczki? Grafika i forma niektórych powojennych opakowań dziś budzi 

ogromny sentyment. Przywołuje wspomnienie smaku, zapachu, wyjątkowych chwil. Ówczesne opakowania pro-

jektowali rodzimi artyści graficy. Ich nazwiska czasem są znane – to malarze, plakaciści, graficy warsztatowi –               

a czasem brzmią obco. Twórcy opakowań rzadko mieli okazję sygnować swoje projekty, bo czy ktoś zwróciłby 

uwagę na podpis na pudełku, kopercie płyty czy etykiecie? Katarzyna Jasiołek przekopała się przez tony opako-

wań. Wszystko po to, by znaleźć odpowiedzi na serię pytań. Kto projektował najlepsze opakowania? Dlaczego 

słoiki i etykiety dyskwalifikowały nasze towary na zachodnich rynkach? Jak wyglądał skup opakowań i kto mógł 

liczyć na to, że jego pudełko czy butelka trafi na wystawę w galerii? I czy PRL naprawdę był szary?  

 

 

 

 

 

 

 



130 
 

 92. Ostateczna bitwa o rodzinę / Piotr Glas, Jacek Pulikowski ; przedmową opatrzył 

Robert Skrzypczak.- Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchowieństwo katolickie , Małżeństwo , Rodzina , Wywiad 

dziennikarski 

Sygnatura:  WG-272  

Nowości:  2022-09 

 

 

TRWA ZACIEKŁA BITWA O RODZINĘ. CZAS NA PRAWDZIWY PLAN RATUNKOWY. Szatan i jego słu-

dzy zrobią wszystko, by zniszczyć Boży plan na rodzinę i małżeństwo! Co możemy zrobić w obliczu nadcią-

gającej konfrontacji? KSIĄDZ PIOTR GLAS, rekolekcjonista i były egzorcysta, oraz DR JACEK PULIKOWSKI, 

ceniony doradca rodzinny, mąż i ojciec, z odwagą i determinacją przypominają nam, jaka jest prawdziwa wartość 

rodziny i z jakimi niebezpieczeństwami oraz atakami musi się dziś ona mierzyć. W czasach, gdy świat proponuje 

nam relacje RODZINOPODOBNE, małżeństwa przeżywają kryzys spowodowany brakiem otwartości na życie 

oraz wiarę, podważa się tożsamość mężczyzny i kobiety, potrzebujemy mocnego i klarownego głosu opowia-

dającego się za Prawdą. Opierając się na własnym bogatym doświadczeniu pracy z ludźmi, ks. Piotr Glas wraz               

z Jackiem Pulikowskim wskazują, że rozpad małżeństw jest dziś ściśle związany z odejściem od Boga. Siostra 

Łucja z Fatimy powiedziała: „Ostateczna bitwa pomiędzy Bogiem a królestwem szatana zostanie stoczona w kwe-

stiach małżeństwa i rodziny”. Czas na plan ratunkowy, bo PRZYSZŁOŚĆ LUDZKOŚCI ZALEŻY OD RODZI-

NY.  

 

 

 93. Ostatni świadek : historie strażników hitlerowskich skarbów / Joanna 
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Zima 1945 – II wojna światowa ma się ku końcowi. Polacy, którzy przybywają na Dolny Śląsk, natrafiają na 

poniemieckie „skarby”. W domowych skrytkach i depozytach znajdują dzieła sztuki, odkrywają porcelanę i biżu-

terię zamurowane w ścianach domów. Joanna Lamparska wchodzi do hermetycznego świata poszukiwaczy.                

W archiwach odnajduje dramatyczne historie zbrodni dokonanych dla złota, śledzi mafię handlującą dokumentami 

oficerów SS, rozmawia z dziećmi „strażników skarbów”. Razem z czytelnikami eksploruje podziemne obiekty                

i pałace, w których ukryte zostały dzieła sztuki. Pokazuje, że po zakończeniu II wojny światowej walka wcale nie 

ustała. Rozpoczyna się wyścig z czasem w „polskiej gorączce skarbów”. Choć trudno w to uwierzyć, wszystkie 

historie opisane w tej książce wydarzyły się naprawdę.  

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

 94. Ostatni turnus : pocztówki z wczasów w PRL-u / Marcin Wojdak 

"Cosmoderna".- Kraków : Znak Koncept - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 

2022. 
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"Wczasy. Nie ma chyba piękniejszego słowa w języku polskim". "Samo słowo jest już mocno niedzisiejsze. 

Wczasy nad Morzem Śródziemnym albo w Dubaju? Nie ma szans - za granicę jeździ się na urlop. Wczasów nie 

rezerwujesz przez internet ani nie lecisz na nie samolotem. Wczasy nie mogą byś all-inclusive ani last minute. (…) 

Na wczasy jedziesz w miejsca, które znasz od lat". Marcin to czuły przewodnik po świecie odchodzącym                      

w zapomnienie. Dokumentuje najciekawsze przykłady architektury ośrodków wypoczynkowych z czasów PRL-u: 

urokliwe stołówki, archaiczne domki letniskowe bez łazienek, pensjonaty pachnące kurzem. Niektóre z tych 

miejsc nadal przyjmują gości, inne niszczeją, nieatrakcyjne dla wielbicieli egipskich plaż. Krążąc z aparatem po 

Polsce, autor wysyła pocztówki z miejsc, które przypominają beztroskie "wczasy pod gruszą", i dzieli się refle-

ksjami nad światem, który wraz z nadejściem nowoczesności znika bezpowrotnie.   

 

 

 95. Oswobodzenie Silnej Kobiety : nieskalana miłość Matki Uwielbionej do dzikiej 

duszy / Clarissa Pinkola Estés ; przekład Małgorzata Kalinowska.- Poznań : Zysk i S-

ka Wydawnictwo, copyright 2016. 
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Dr Pinkoli Estés udało się stworzyć kolejne arcydzieło, tym razem wykorzystując swą wiedzę psychoanalityczną 

opowiada o archetypie Wielkiej Matki i jej emanacjach  w różnych kulturach. W Oswobodzeniu Silnej Kobiety 

Clarissa Pinkola Estés daje nam doświadczyć mocy leczących opowieści. Pradawna tradycja uzdrawiających his-

torii łączy się w nich ze współczesną codziennością dzięki charakterystycznemu dla Estés "duchowemu aktywiz-

mowi". Opowieści te pozwalają nam sięgnąć do naszych własnych korzeni, do mądrości matek i babek, i mądrości 

kultury. Święta Matka, którą w nich spotykamy, jest naszą towarzyszką, realną postacią obecną na ścieżkach 

naszego życia, a jednocześnie wyraża głębię duchowego i psychologicznego wymiaru Boskiej kobiecości. Oswo-

bodzenie Silnej Kobiety jest zarazem prywatnym wyznaniem autorki, modlitewnikiem i tomikiem poezji. Jest 

głęboko osobistą i pełną zaangażowania książką, w której każdy może odnaleźć przewodnictwo i wsparcie.  Mał-

gorzata Kalinowska, analityk jungowski International Association for Analytical Psychology Polskie Towarzys-

two Psychoanalizy Jungowskiej  
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Relacje międzyludzkie , Przedsiębiorczość , Wybory życiowe , Wigtown (Wielka 

Brytania ; okolice) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Bythel S. 

Nowości:  2022-09 

 

Młody Szkot pod wpływem impulsu przejmuje podupadły antykwariat i postanawia rozkręcić ów bez wątpienia 

niełatwy interes. Jak się okazuje, decyzja ta wywraca jego życie do góry nogami. Poznajcie Shauna Bythella, 

księgarza, bibliofila i wyjątkowego mizantropa ze szkockiego miasteczka Wigtown. Prowadzi tu swój antykwariat, 

którego niezliczone półki uginają się pod ciężarem tysięcy książek. Wśród nich można znaleźć wszystko: od 

szesnastowiecznej Biblii po pierwsze wydania powieści Agathy Christie. Raj dla miłośnika książek? Cóż… 

prawie. W swoich szczerych, sarkastycznych i przezabawnych zapiskach dokumentuje obfitujące we wzloty i upa-

dki codzienne życie księgarza: utarczki z wrednymi klientami, problemy z ekscentrycznym personelem, frustracje 

z powodu chronicznie pustej kasy, podróże do najodleglejszych zakątków Wielkiej Brytanii w poszukiwaniu 

książkowych skarbów, emocje towarzyszące niespodziewanym znaleziskom, uroki małomiasteczkowego życia… 

O tym wszystkim przeczytacie w pełnym szkockiego poczucia humoru Pamiętniku księgarza.  

 

 

 97. Po co ci emocje : o przewadze płynącej z odczuwania / Leon Windscheid ; 

tłumaczenie Mateusz Borowski ; [ilustracje i grafiki Leon Windscheid].- Kraków : 

Wydawnictwo Otwarte, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mózg , Sukces , Szczęście , Uczucia , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2022-09 

 

 

Po co ci emocje? Pytanie to może wydawać się dziwne, bo przecież to, że stale coś czujesz, jest czymś oczy-

wistym. I mimo że uczucia w ogromnym stopniu determinują twoje życie i - jak udowadnia autor tej książki - dają 

ci przewagę ewolucyjną, to wciąż nie wiemy o nich za wiele. Bo czy łatwo ci odpowiedzieć na pytania o dobre 

strony strachu? Albo osądzić, czy istnieje miłość, która nie przeminie? Czy potrafisz wyjaśnić, dlaczego siebie 

oceniasz surowiej niż innych? Odpowiedzi na te pytania zaskoczą cię, zafascynują i zmienią. Co więcej, nauczysz 

się radzić sobie z własnymi i cudzymi emocjami, lepiej rozumiesz samego siebie i pojmiesz, dlaczego odczuwanie 

jest twoją największą siłą! Każdy z nas inaczej żyje i odczuwa, jednak wszyscy zachowujemy się wedle wspól-

nych reguł, które warto poznać. Windscheid łączy zaskakujące naukowe odkrycia z poglądami utrwalonymi przez 

tysiąclecia. Dostarcza nowych impulsów do życzliwego i pełnego akceptacji poruszania się w skomplikowanym 

świecie ludzkich uczuć.   
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98. Podhale : wszystko na sprzedaż / Aleksander Gurgul.- Wołowiec : Wydawnictwo 

Czarne, 2022. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Górale , Ochrona krajobrazu , Przemoc w rodzinie , Reklama 

zewnętrzna , Samowola budowlana , Turystyka , Zanieczyszczenie powietrza , Życie 

codzienne , Podhale , Zakopane (woj. małopolskie) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-39 

Nowości:  2022-09 

 

Zakopane – niegdyś tygiel artystyczny, dziś „Las Vegas Podhala”. I choć mieszkańcy nie ustają w walce o kształt 

swojego miasta, wciąż przegrywają z właścicielami firm i inwestorami, którym zależy głównie na pomnażaniu 

majątku dzięki masowej turystyce. Aleksander Gurgul przygląda się więc podhalańskiej patodeweloperce, przyta-

cza litanię haseł reklamowych z zakopianki, zwanej przez internautów billboardzianką, rozlicza kierowców 

lokalnych busów i opisuje największe zaniedbania wynikające z ignorancji zarówno władz, jak i turystów. Nie boi 

się też trudnych tematów – pisze o przemocy domowej i wykorzystywaniu zwierząt. Jego książka to opowieść              

o polskim kapitalizmie i jego pułapkach oraz reportaż o jednym z najliczniej odwiedzanych regionów w Polsce,            

w którym wszystko jest na sprzedaż. Wystarczy dodać parzenicę.   

 

 

99. Pogo / Jakub Sieczko.- Warszawa : Wydawnictwo Dowody na Istnienie - 

Fundacja Instytut Reportażu, 2022. 

(Seria Reporterska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lekarze , Pogotowie ratunkowe , Praca , Ratownictwo 

medyczne , Ratownicy medyczni , Służba zdrowia , Warszawa (woj. mazowieckie) , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-61 

Nowości:  2022-09 

 

Dwa słowa są w tej pracy zakazane: powołanie i bohaterstwo. Jakub Sieczko, lekarz, specjalista anestezjologii                

i intensywnej terapii, przez sześć lat pracował w stołecznym pogotowiu ratunkowym. To osiem tysięcy godzin na 

dyżurach, tysiące twarzy, setki tragedii - raczej nie tych z pierwszych stron gazet. Kilka spektakularnych sukcesów 

i żadnego cudu, bo siły nadprzyrodzone mają na warszawskim Grochowie wolne. Ludzie jeżdżący karetką                   

i nazywani czasem bogami - wcale nimi nie są. Próbują przetrwać w pogotowiu, nie popaść w obojętność lub 

samodestrukcję. Nie każdemu się to udaje. Obcują z miastem bez filtra i pudru - z Warszawą śmierci, klubów 

ekskluzywnych i podrzędnych, brudu, głupich porachunków, złamanych serc i przede wszystkim niewidowis-

kowego, cichego cierpienia. Robią w nieszczęściu, które przytrafia się starym i młodym, bogatym i biednym, 

sławnym i anonimowym. Wszyscy są równi. I pogo też nie wybiera - jeździ do każdego. Trzech ubranych na 

pomarańczowo trzydziestolatków musi patrzeć na rozpadające się cudze życia, choć często woleliby odwrócić 

wzrok. Taka praca, że patrzeć trzeba. Niekiedy udają przed sobą, że wcale nie chce im się płakać. Ta praca to 

ciągłe szukanie równowagi między paraliżującą niepewnością a wyniszczającą rutyną.  
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 100. Polak mądry przed szkodą : poznaj różnicę pomiędzy posiadaniem polisy a 

byciem ubezpieczonym / Paweł F. Skotnicki.- [Szczecin] : Paweł F. Skotnicki, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ubezpieczenia , Poradnik 

Sygnatura:  WG-347.7 

Nowości:  2022-09 

 

 

 

Jedyny w Polsce, praktyczny przewodnik po ubezpieczeniach osobistych! Biały kruk wypełniający ten brakujący 

dotychczas zakres – lukę na rodzimym rynku wydawniczym. Dowiedz się, jak skutecznie zabezpieczyć siebie, 

swoją rodzinę oraz swój biznes. Jakie skutki finansowe powoduje śmierć, trwała lub czasowa niezdolność do 

pracy czy emerytura? Czym naprawdę są ubezpieczenia? Po co się ubezpieczać? Od czego można się ubezpieczyć 

i co wziąć przy tym pod uwagę? Jak odpowiednio dobrać zakres i sumy gwarancyjne poszczególnych elementów 

tych umów?  A jeżeli masz już polisę, z łatwością zweryfikujesz jej jakość, a także sprawdzisz czy Twój doradca 

zadbał o Ciebie na najwyższym poziomie.   

 

 

 101. Poli Raksy twarz / Krzysztof Tomasik.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Raksa, Pola (1941- ) , Aktorzy polscy , Film polski , Kultura 

masowa , Teatr polski , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-791.071A/Z-Raksa P.  

Nowości:  2022-09 

 

 

Pola Raksa zagrała wiele ról teatralnych i filmowych, ale zbiorową wyobraźnią zawładnęła dzięki roli w serialu, 

który stał się jednym z największych fenomenów polskiej kultury masowej. Postać ślicznej sanitariuszki przynio-

sła jej bezprecedensową sławę, stając się jednocześnie przekleństwem. Chociaż wystąpiła w filmach Wajdy, Hasa 

i Barei – dla milionów widzów pozostała już na zawsze rudowłosą Rosjanką z Czterech pancernych. Mówiła, że 

serial odbił się fatalnie także na jej życiu osobistym: „Kolejni narzeczeni odchodzili w siną dal, bo nie mogli 

znieść tego ciągłego szarpania mnie za rękaw i pytania widzów: A co z Jankiem?”. Ikona polskiego kina lat 

sześćdziesiątych wycofała się z życia publicznego i od wielu lat konsekwentnie odmawia kontaktu z mediami. 

Opowieść Krzysztofa Tomasika to próba wyjaśnienia na czym polegał fenomen aktorki, „za której twarz każdy by 

się zabić dał”.  

 

 

 102. Polscy miliarderzy : ich żony, dzieci, pieniądze / Monika Sobień-Górska.- 

Warszawa : Czerwone i Czarne, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludzie bogaci , Polska , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-316.34/.35  

Nowości:  2022-09 

 

 

 



135 
 

To książka o stylu życia najbogatszych ludzi w Polsce, tych ze szczytu listy „Forbesa”. O tym, jak wygląda ich 

dzień powszedni i świąteczny. Jak jedzą, jak mieszkają, jak pracują, jak się ubierają, jak się bawią, kochają, jak się 

przyjaźnią, jak zdradzają, wydają pieniądze, odreagowują stres, jaką mają fantazję, do czego są zdolni, jak wycho-

wują dzieci. Dlaczego są skąpi, mimo że pieniędzy mają w bród? Po co korzystają z porad coachów a nawet 

wróżek? Jak wyglądają w środku ich rezydencje i biura? Jak traktują pracowników? Jak to jest być żoną miliar-

dera? Autorka rozmawia ze znajomymi, współpracownikami miliarderów, ludźmi zarządzającymi ich PR-em 

osobistym oraz wizerunkiem ich firm, z architektami wnętrz. A przede wszystkim z ich żonami. Czy naprawdę 

żyją w domach ze złotymi klamkami, o poranku piją szampana za kilkanaście tysięcy złotych, a posiadanie 

nieograniczonych pieniędzy sprawia, że o nich nie myślą. Jak wielkie bogactwo wpływa na psychikę i jaka jest             

w końcu odpowiedź na wyświechtane pytanie „czy pieniądze dają szczęście?”.   

 

 

 103. Polska i Rosja : sąsiedztwo wolności i despotyzmu X-XXI w. / Andrzej 

Nowak.- Kraków : Biały Kruk, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Despotyzm , Polityka zagraniczna , Stosunki etniczne , 

Wolność , Polska , Rosja , Ruś , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438) 

Nowości:  2022-09 

 

 

 

R. I. Polska i Ruś: sąsiedztwo i cywilizacyjny podział (X-XIV wiek) ; R. II. Moskwa i Litwa: początek geopolity-

cznego konfliktu (XIV-XVI w.) ; R. III. Próby unii i wielka wojna (XVI-XVII w.) ; R. IV. Od moskiewskiego 

"potopu" do rosyjskiej "opieki" (1648-1721) ; R. V. Techniki zniewalania i techniki oporu )1733-1797) ; R. VI. 

Pod cesarskim zaborem (1795-1917) ; R. VII. Polska obroniona i niezrealizowana "trzecia Rosja" (1819-1939) ; R. 

VIII. "Wyzwolenie", czyli Stalin zdobywa Polskę (1939-1945) ; R. IX. Polska w "obozie", czyli w sowieckim 

imperium (1945-1989) ; R. X. Rozpad i odbudowa imperialnych stosunków (1989-2022). 

 

 

 104. Porządne dziewczyny : zbrodnia i hańba w Indiach / Sonia Faleiro ; przełożyła 

Hanna Jankowska.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2022. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziewczęta , Kobieta , Przemoc wobec kobiet , Śmierć , 

Zabójstwo na tle seksualnym , Zgwałcenie , Indie , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343  

Nowości:  2022-09 

 

W maju 2014 roku Sonia Faleiro zobaczyła w mediach społecznościowych zdjęcie: ciała dwóch młodych 

dziewczyn wiszące na drzewie. Internauci pisali, że dorastające w Indiach kuzynki, czternastoletnia Lalli i szesna-

stoletnia Padma, zostały zgwałcone i zamordowane przez mężczyzn z wyższej kasty. Śledztwo prowadzone przez 

miejscowych policjantów było pełne nieścisłości. Rzeczy osobiste nastolatek zniknęły z miejsca przestępstwa,                

a świadkowie wielokrotnie zmieniali zeznania. Faleiro rekonstruuje wydarzenia, by odpowiedzieć na pytanie, dla-

czego Padma i Lalli zginęły. Wyszły nocą na dwór, bo w domu nie miały toalety. Brakowało też dostępu do bieżą-

cej wody, gazu i elektryczności. Były zależne od ojców i braci, a krewni już myśleli o wydaniu ich za mąż. 

Wiedziały, że po ślubie staną się własnością kolejnego mężczyzny, a jego imię zostanie im wytatuowane na 

skórze.  Czerpiąc z historii innych ofiar – zabitych, zgwałconych i wykorzystanych – a także z raportów i  licznych 
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badań, Faleiro pokazuje skalę problemu. Pomaga zrozumieć, co oznacza życie w dzisiejszych Indiach: konser-

watywnych, kastowych i patriarchalnych. Indyjska kobieta nigdzie nie jest bezpieczna. Może stracić życie w miej-

scu publicznym, ale śmiertelne niebezpieczeństwo grozi jej także we własnym domu.   

 

 

 105. Powroty do Auschwitz / Bogdan Bartnikowski.- Warszawa : Prószyński i S-ka - 

Prószyński Media, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bartnikowski, Bogdan (1932- ) , Auschwitz-Birkenau 

(niemiecki obóz koncentracyjny) , II wojna światowa (1939-1945) , Dzieci , 

Ludobójstwo niemieckie (1939-1945) , Robotnicy przymusowi , Więźniowie obozów 

, Niemcy , Oświęcim (woj. małopolskie) , Warszawa (woj. mazowieckie) , Pamiętniki 

i wspomnienia 

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

Nowości:  2022-09 

 

Czy można przestać myśleć o Auschwitz? "Przed oczami znów zjawia się obóz, wlokący się ludzie jak kościo-

trupy, na których zaczyna się w pewnym momencie patrzeć jak na coś normalnego, choć wiadomo, że jeszcze parę 

razy przesuną nogami i padną, i nikt ich nie podniesie. I jeszcze pamiętam te kominy buzujące ogniem dzień i noc. 

Długo leżysz, sen nie przychodzi, no, wreszcie przed oczami jakiś obraz zwykłego dnia, i nagle masz ci los! 

Znowu widzę obóz… I ja w nim jestem". Bogdan Bartnikowski miał 12 lat kiedy w nocy z 11 na 12 sierpnia 1944 

roku trafił do Auschwitz Birkenau. Dwadzieścia lat później zdecydował się jeszcze raz przekroczyć Bramę 

Śmierci. Ale Auschwitz się nie opuszcza. Wraca w dzień i w noc. Budzi koszmarem. Przez całe lata. I nie ma             

z niego ucieczki. To poruszające świadectwo o życiu w cieniu Auschwitz.   

 

 

 106. Praca marzeń : stwórz karierę, którą pokochasz / Helen Tupper, Sarah Ellis ; 

tłumaczenie Marcin Sieduszewski.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kariera , Relacje międzyludzkie , Satysfakcja zawodowa , 

Sukces , Wartość , Zdolności , Poradnik 

Sygnatura:  WG-331.108  

Nowości:  2022-09 

 

ZAPROJEKTUJ KARIERĘ SWOICH MARZEŃ Wyłączasz budzik. Pijesz kawę. Ubierasz się i jedziesz do biura 

lub, jeszcze w piżamie, włączasz laptopa. Albo leżysz w łóżku, patrząc w sufit i zastanawiając się, dlaczego nie 

spełniasz się w swojej pracy. Mamy dla ciebie dobrą wiadomość. Praca na całe życie, pięcie się po szczeblach 

kariery, toksyczny wyścig szczurów – to wszystko należy już do przeszłości. Żyjemy w świecie, w którym częste   

i płynne zmienianie ról, branż czy lokalizacji staje się normą. Ta nowa rzeczywistość może być stresująca                 

i przytłaczająca, ale jeśli wiesz, jak się w niej poruszać, okazuje się pełna możliwości, wolności i sensu. Jednak 

aby w pełni skorzystać z wolności, jaką oferuje nam współczesny rynek pracy, każdy z nas musi najpierw odpo-

wiedzieć sobie na kilka ważnych pytań: Jakie są moje mocne strony? Co jest dla mnie ważne w życiu? Co mnie 

napędza i motywuje? Gdzie chcę się znaleźć w przyszłości? Bez względu na to, na jakim etapie swojej drogi 

zawodowej jesteś, dzięki temu poradnikowi: rozpoznasz i zaczniesz używać swoich mocnych stron, zdefiniujesz 

wartości, które cię motywują, zyskasz pewność siebie, zbudujesz lepsze sieci kontaktów, dowiesz się, jak 

wykorzystać swoje możliwości. Praca marzeń. Stwórz karierę, którą pokochasz to karierowe antidotum na bolą-

czki każdego, kto się zastanawia, dlaczego aktualna praca nie daje mu szczęścia, oraz wszystkich, którzy chcą olać 
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wyścig szczurów i zaprojektować swoją przyszłość, lecz nie wiedzą, od czego zacząć. Nadaj kierunek swojemu 

rozwojowi zawodowemu i odkryj pełnię swojego potencjału. Weź długopis w dłoń i DOSŁOWNIE zaprojektuj 

karierę swoich marzeń!  

 

 

 107. PRL : żony i kochanki władzy / Sławomir Koper.- Wydanie 2., poprawione.- 

Warszawa : Harde Wydawnictwo - Time, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Celebryci , Elita społeczna , Kobieta , Pierwsze damy , PRL , 

Życie seksualne , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-94(438).083  

Nowości:  2022-09 

 

 

Kim naprawdę były partnerki Gomułki, Gierka czy Rakowskiego? Może czasy PRL wydawały się bezbarwne               

i wyblakłe. Ale przy bliższym przyjrzeniu się okazuje się, że nawet ówczesna szarość miała kolory i odcienie.               

A wiele wydarzeń, spraw i ludzi wymyka się jednoznacznej ocenie. Autor najpopularniejszych w Polsce książek            

o historii tym razem zajmuje się kobietami władzy tamtej epoki. Kreśli portrety tak barwnych postaci jak Zofia 

Gomułkowa czy Nina Andrycz. Nie zabraknie flirtujących z polityką wielkich twórców literatury, a więc i ich 

kobiet - Zofii Nałkowskiej, Marii Dąbrowskiej czy Anny Iwaszkiewicz. Nie zabraknie oczywiście Stanisławy 

Gierek. Czy żona I sekretarza PZPR naprawdę latała do Paryża, żeby układać sobie włosy? Sławomir Koper nie 

zostawi nas bez odpowiedzi.   

 

 

 108. Przepustka na ląd / kapitan Marek Malcher.- Poznań : Sorus, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Malcher, Marek , Kapitanowie statków , Marynarze , 

Żegluga morska , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-797.1/.2 

Nowości:  2022-09 

 

 

 

Książka odsłania kulisy pracy na morzu. Zderza mity z rzeczywistością. Pokazuje losy polskich marynarzy od 

czasów PRL-u do chwili obecnej. Z pokładu „Białej Fregaty” przenosimy się na nowoczesny skomputeryzowany 

statek pracujący na polu naftowym. Morskie tragedie przeplatają się z opisami przygód w portach całego świata. 

"Przeczytałem błyskawicznie „Przepustkę” i szczerze Ci jej gratuluję. Krótkie, lapidarne całostki układają się                 

w coś w rodzaju prywatnej encyklopedii życia zawodowego i życia w szerszym sensie… Zrezygnowałeś z pedan-

tycznej chronologii, zyskałeś możliwość pamięciowych powrotów do zdarzeń wcześniejszych. Masz wyczucie 

sztuki kompozycji." Z listu prof. Edwarda Balcerzana, krytyka literackiego, członka Polskiego PEN-Clubu do 

Autora.  
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 109. Przesłonięty uśmiech : o kobietach w Korei Południowej / Anna Sawińska.- 

Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2022. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Rola społeczna , Korea Południowa , Reportaż 

Sygnatura:  WG-316.34/.35 

Nowości:  2022-09 

 

 

Jihye mnóstwo czasu i pieniędzy poświęca na to, by dopasować się do kanonu koreańskiego piękna. Jiyoung wiele 

lat zajęło zrozumienie, że nie musi spełniać oczekiwań mężczyzn. Yoona trafiła w tryby brutalnego świata usług 

seksualnych. Eunju po dzieciństwie spędzonym na emigracji miała problem z dostosowaniem się do rygorystycz-

nych wymogów rodzimej kultury. Singielka Haesoo realizuje się w branży producentów gier VR. Anna Sawińska, 

która przez kilkanaście lat mieszkała w Seulu, poznała świat koreańskich kobiet od podszewki. To świat, który 

zmienia się zaskakująco powoli, jest pełen nierówności i szowinizmu, przemilczanej przemocy domowej i presji, 

by dostosować się do sztywnych struktur rodzinnych i społecznych. Bywa zaskakujący, z daleka wydaje się też 

bardzo odmienny od naszego. Jednak – jak mówi autorka – na poziomie tego, co prawdziwie istotne, jest to książ-

ka o kobietach, bez względu na to, gdzie się urodziły i jakim językiem mówią.   

 

 

 110. Przeżyj miłość w średniowieczu / Frances Gies, Joseph Gies ; przekład: Grzegorz 

Siwek.- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Miłość , Rodzina , Średniowiecze , Życie 

codzienne , Europa , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-39 

Nowości:  2022-09 

 

 

Wciągająca, pełna wiedzy i ciekawostek kronika średniowiecznego małżeństwa pióra bestsellerowego autora                  

i znawcy epoki. Frances Gies opowiada barwną historię jednej z najważniejszych instytucji społecznych w historii 

ludzkości - małżeństwa i rodziny. Opisuje, jak rzymskie i barbarzyńskie obrzędy połączyły się pod wpływem 

chrześcijaństwa, tworząc nowe koncepcje, zwyczaje, prawa i praktyki. Ślady wielu z nich znajdziemy we 

współczesności. Czy przyszłą żonę można było po prostu porwać? Kiedy monogamia stała się normą? Czy kobieta 

mogła zażyczyć sobie rozwodu? Jak wyglądała ceremonia ślubna i czy noc poślubna była romantyczna? Gies 

śledzi rozwój małżeństwa i rodziny od średniowiecza do wczesnej epoki nowożytnej. Przeżyj miłość w średnio-

wieczu to lektura obowiązkowa nie tylko dla miłośników historii.  

 

 

 111. Przy stole z tyranem / Christian Roudaut ; tłumaczenie Łukasz Müller.- 

Kraków : Znak Koncept - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bokassa, Jean Bedel (1921-1996) , Ceauşescu, Nicolae 

(1918-1989) , Hitler, Adolf (1889-1945) , Mao Zedong (1893-1976) , Saddam 

Husajn (1937-2006) , Stalin, Józef (1878-1953) , Dyktatura (ustrój) , Kultura stołu , 

Polityka , Przywódcy i głowy państw , Chiny , Irak , Niemcy , Republika 

Środkowoafrykańska , Rumunia , ZSRR , Opracowanie 
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Sygnatura:  WG-321  

Nowości:  2022-09 

 

Na talerzu tyrana, między kawiorem a pasztetową, kryją się jego pragnienia, motywacje, obsesje, lęki i kompleksy 

zakorzenione jeszcze w dzieciństwie. Kryje się jego prawdziwe Ja. Od fanatycznego wegetarianizmu Hitlera, 

który dyktator tłumaczył wstrętem, jaki wzbudzały w nim rzeźnie, po napawające grozą kolacje na Kremlu,                    

z których można było trafić prosto do Łubianki. Od zakrapianych przyjęć Husajna po imperialne bankiety 

Bokassy. Od rewolucyjnej chłopskiej diety Mao po obiadowe ekscesy Ceaușescu - ta książka uchyla drzwi kuchni 

i jadalni największych despotów XX wieku, odsłaniając tajemnice ich krwawych rządów. Czy Bokassa naprawdę 

był ludożercą? Co się stało z żydowską kucharką Hitlera i jego plutonem testerek potraw? Dlaczego Mao nigdy 

nie korzystał z toalety, a Ceaușescu ukradkiem zrzucał jedzenie pod stół? Dlaczego żona Stalina popełniła samo-

bójstwo po kolacji, w czasie której odmówiła wzniesienia toastu? Jakie danie Husajn przyrządzał samodzielnie dla 

swoich ochroniarzy? Potrawy i dekoracje się zmieniają, ale strach nigdy nie wychodzi z menu…  

 

 

 112. Przysięgnij, że przeżyjesz : Majdanek - Auschwitz - Bergen-Belsen / Rachel 

Roth.- Warszawa : Wydawnictwo RM, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chencinski, Rachel Roth  (1925 - ) , Auschwitz-Birkenau 

(niemiecki obóz koncentracyjny) , Bergen-Belsen (niemiecki obóz koncentracyjny) , 

Majdanek (niemiecki obóz koncentracyjny) , Holokaust , Niemieckie nazistowskie 

obozy koncentracyjne , Powstanie w getcie warszawskim (1943) , Żydzi , Polska , 

Pamiętniki i wspomnienia 

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

Nowości:  2022-09 

 

Wspomnienia Rachel Roth włączają się w wielką opowieść świadków o Holokauście. Spisane w latach siedem-

dziesiątych XX wieku są wypełnieniem przyrzeczenia złożonego nieznajomej więźniarce na Majdanku i upamięt-

nieniem tych wszystkich, którzy bezimiennie cierpieli i ginęli. Rachel opowiada światu o tym, co przeżyła ona – 

ta, która cudem przetrwała, i co przeżyli ci, którzy umierali bici, zagłodzeni, rozstrzelani, zagazowani. Rachel 

Roth do dziś przechowuje w domu bezcenną pamiątkę – rodzinne zdjęcie zrobione w warszawskim getcie latem 

1941 roku. Wokół skromnego stołu zgromadziło się dwadzieścia jeden osób. Przeżyła tylko ona – dziewczyna na 

prawym skraju fotografii. Pozostali – jej mama, siostry i brat, dziadkowie i kuzyni – zginęli w łapankach w getcie, 

w transportach do obozów zagłady, w komorach gazowych.  

 

 

 113. Racjonalność : co to jest, dlaczego jej brakuje, dlaczego ma znaczenie / Steven 

Pinker ; tłumaczył Tomasz Bieroń.- Poznań : Zysk i s-ka Wydawnictwo, copyright 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Decyzje , Prakseologia , Racjonalność , Teoria racjonalnego 

wyboru , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2022-09 

 

W XXI wieku ludzkość osiąga nowe wyżyny naukowego zrozumienia świata - a jednocześnie wydaje się tracić 

rozum. Jak to możliwe, że gatunek, który w niecały rok opracował szczepionki na COVID-19, wytwarza tyle fake 

newsów, znachorskich metod leczenia i teorii spiskowych? Czy czytanie książek może nas uczynić bardziej racjo-

nalnymi? Czy może pomóc nam w rozumieniu, dlaczego na świecie jest tak wiele  irracjonalności?  Na  te  i  wiele  
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innych pytań odpowiada w swojej najnowszej książce Steven Pinker, autor bestsellera Nowe Oświecenie. Pinker 

odrzuca sceptyczny stereotyp, zgodnie z którym ludzie są istotami irracjonalnymi – prymitywnymi jaskiniowcami 

obarczonymi skrzywieniami poznawczymi, błędami myślowymi i złudzeniami. W końcu odkryliśmy prawa 

natury, wydłużyliśmy i wzbogaciliśmy ludzkie życie i wreszcie to my sami ustanowiliśmy wzorce racjonalności. 

De facto w mało zaawansowanych technologicznie kontekstach, w których spędzamy większość naszego życia, 

myślimy rozsądnie, ale nie wykorzystujemy potężnych narzędzi rozumowania, które przez tysiąclecia odkrywa-

liśmy: logiki, krytycznego myślenia, korelacji i przyczynowości , a także indywidualnego i zbiorowego dokony-

wania optymalnych wyborów. Narzędzia te nie należą do programu powszechnego nauczania i nigdy nie zostały 

jasno i atrakcyjnie przedstawione w jednej książce - aż do teraz. Racjonalność ma znaczenie. Prowadzi do leps-

zych wyborów w życiu prywatnym i w sferze publicznej, a także jest najważniejszym czynnikiem sprawiedliwości 

społecznej i postępu moralnego. Nacechowana typową dla Pinkera wnikliwością i humorem książka Racjonalność 

oświeca, inspiruje i podnosi na duchu.  

 

 

 114. Rodzicielstwo bez awantur : jak odzyskać spokój w rodzinie i wesprzeć rozwój 

dziecka / Daniel J. Siegel, Tina Payne Bryson ; przekład Anna Dorota Czajkowska.- 

Warszawa : Mamania - Grupa Wydawnicza Relacja, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Rodzicielstwo , Rozwiązywanie konfliktów , 

Wychowanie w rodzinie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-37.018.1 

Nowości:  2022-09 

 

Jak sprawić, aby trudna sytuacja stała się okazją do nauki i rozwoju? Jaki związek ma neurobiologia z naszą 

reakcją na niepokojące zachowania dziecka? Dr Daniel J. Siegel, psychiatra, i dr Tina Payne Bryson, psychote-

rapeutka, w swojej bestsellerowej książce wychodzą od pierwotnego znaczenia słowa „dyscyplina” (łac. Kształ-

cenie) i pokazują, jak można przerwać błędne koło trudnych domowych sporów o zachowanie. „Rodzicielstwo bez 

awantur” oferuje: fakty dotyczące rozwoju mózgu dziecka, sposoby na spokojną i pełną miłości relację z dziec-

kiem, wskazówki pomagające w ustalaniu i pokazywaniu granic, porady dotyczące napadów złości, skuteczne 

strategie pomagające przekierować zachowanie dziecka na właściwe tory. Uzupełniona szczerymi historiami                  

i zabawnymi ilustracjami książka pokazuje, jak pracować z rozwijającym się umysłem dziecka oraz pokojowo 

rozwiązywać konflikty.  

 

 

 115. Rok, który zmienił wszystko / Erik Larson ; przekład Barbara Łukomska, Jerzy 

Wołk-Łaniewski.- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Churchill, Winston (1874-1965) , II wojna światowa (1939-

1945) , Politycy , Niemcy , Wielka Brytania , Reportaż 

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

Nowości:  2022-09 

 

Sierpień 1940. Trwa Blitzkrieg. Kiedy Winston Churchill wspina się na dach, żeby oglądać bombardowania, 

dręczony ciągłymi atakami Londyn bawi się, flirtuje i kocha. W końcu nigdy nie wiadomo, czy nadchodząca noc 

nie będzie tą ostatnią. Czy miasto stanęłoby w ogniu, gdyby trzy miesiące wcześniej Churchill nie został premie-

rem? To on obiecał Trzeciej Rzeszy, że będzie ona "krwawić i płonąć". Snuł intrygi, żeby wciągnąć Stany Zjedno-

czone w wojnę w odległej Europie. Wydał rozkaz ataku na francuską flotę, która nie chciała  przejść  pod  kontrolę 
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Brytyjczyków. Kontrowersyjne decyzje Churchilla cieszą się coraz większą popularnością. Przydzielony mu na 

siłę młody sekretarz szybko zaczyna darzyć go uwielbieniem. Lojalna żona premiera nie cofa się przed trzaś-

nięciem drzwiami kościoła podczas krytycznego kazania. Siedemnastoletnia córka chce wracać z bezpiecznej 

prowincji, byle być bliżej niego. Mieszkańcy, którzy wychodzą z gruzów Londynu żywi, mówią o nim "nasz 

Winnie". A Niemcy? Niemcy planują zamach.   

 

 

 116. Rozmowy ze śmiercią / Ewa Ewart.- Warszawa : Czerwone i Czarne, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hipnoza , Reinkarnacja , Samobójstwo , Sen , Śmierć , Śmierć 

dziecka , Śmierć kliniczna , Śpiączka , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-159.96 

Nowości:  2022-09 

 

 

 

Dziesięć niezwykłych rozmów Ewy Ewart, które przełamują temat tabu, jakim jest śmierć. Ze swoimi rozmów-

cami rozmawia o życiu po życiu, reinkarnacji, śpiączce, śmierci klinicznej, psychodelikach, snach, hipnozie i pod-

różach poza ciało, a także o trudnych tematach samobójstwa i śmierci dzieci. Jak pisze Ewa Ewart: Zapraszam do 

rozmowy o tym, o czym mówić nie chcemy, czyli o śmierci. Wzbudza w nas strach, często panikę, irracjonalnie 

zaklinamy rzeczywistość i chcemy wierzyć, że śmierć przydarza się innym. A przecież śmierć to najpewniejszy 

element każdego życia. Rozmawiam z psychologami, lekarzami, artystami, buddystami i egzorcystami oraz z lu-

dźmi, którzy wrócili do nas z tamtej strony. Wspólnie zmierzymy się z procesem przemijania i odchodzenia. 

Zapraszam na fascynującą podróż do krainy po drugiej stronie lęku.   

 

 

 117. Rysowanie / Jamie Combs, Brenda Hoddinott ; przekład: Wojciech 

Usarzewicz, Julia Szajkowska.- Wydanie 2.- Gliwice : Septem - Helion, copyright 

2022. 

(Dla Bystrzaków) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Techniki rysunkowe , Poradnik 

Sygnatura:  WG-74 

Nowości:  2022-09 

 

I TY MOZESZ RYSOWAĆ!: Zaczynamy (i kontynuujemy) rysowanie ; Wszystko, czego potrzeba na początku ; 

Nawigacja w czasie podróży rysownika ; Rysowanie na komputerze ; Okiem artysty, czyli uczymy się patrzeć na 

nowo ; PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI: Zaplanuj swój rysunek ; Rozpoznawanie i rysowanie różnych rodza-

jów linii ; Odkrywamy trzeci wymiar ; Ożywianie rysunków cieniowaniem ; Różne rodzaje faktur ; Nowe pers-

pektywy ; EKSPERYMENTUJEMY Z TEMATEM: Rysujemy martwą naturę ; Świat poza domem ; Rysujemy 

zwierzaki ; Rysowanie ludzi ; DEKALOGI: Dziesięć rad dotyczących rysowania kreskówek ; Dziesięć rad doty-

czących artystycznego rozwoju ; Dziesięć pytań na temat praw autorskich. 
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 118. Sabotażysta z Auschwitz / Colin Rushton ; przekład Tadeusz Woźniak.- 

Warszawa : Bellona : Wydawnictwo Świat Książki, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dodd, Arthur (1919-2011) , Auschwitz-Birkenau (niemiecki 

obóz koncentracyjny) , II wojna światowa (1939-1945) , Holokaust , Jeńcy wojenni , 

Ruch oporu , Więźniowie obozów , Żołnierze , Wielka Brytania , Biografia 

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

Nowości:  2022-09 

 

 

W 1943 roku angielski żołnierz Arthur Dodd dostał się w Afryce Północnej do niewoli i po pobycie w kilku 

kolejnych obozach jenieckich znalazł się ostatecznie w obozie na obrzeżach małego polskiego miasta. Spędził tam 

prawie dwa lata. Kiedy wojna się skończyła, próbował opowiedzieć o swoich doświadczeniach jenieckich, ale 

niezwykle trudno przychodziło mu opisać to, czego był świadkiem. Wkrótce okazało się, że niewiele osób mu 

uwierzy. Obóz znajdował się w pobliżu pięknego niewielkiego miasta niedaleko Krakowa, znanego jako Oświę-

cim. Niemcy nadali mu inną nazwę, która stała się synonimem najbardziej potwornych i najciemniejszych mo-

mentów w historii ludzkości. Nazwali je Auschwitz. 

  

 

 119. Sadystka z Auschwitz / Jarosław Molenda.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2022. 

(Filia na Faktach) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mandl, Maria (1912-1948) , Auschwitz-Birkenau (niemiecki 

obóz koncentracyjny) , SS , Niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne , Procesy 

oświęcimskie , Strażnicy obozów , Oświęcim (woj. małopolskie) , Biografia 

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

Nowości:  2022-09 

 

HISTORIA MARII MANDL TO PRZERAŻAJĄCY DOWÓD NA TO, JAK BARDZO MOŻNA ZNIEWOLIĆ 

LUDZKI UMYSŁ I PODPORZĄDKOWAĆ SPOŁECZEŃSTWO DOKTRYNIE TERRORU. MARIA MANDL 

TO SYMBOL NAZISTOWSKICH OŚRODKÓW ZAGŁADY. ZŁO W LUDZKIEJ SKÓRZE, NAJBARDZIEJ 

PRZERAŻAJĄCE, NAJBARDZIEJ OKRUTNE W CAŁEJ SWOJEJ POSTACI ZŁO, JAKIE NIGDY NIE 

POWINNO UJAWNIĆ SIĘ W CZŁOWIEKU. Oto przerażająca historia Marii Mandl, której kariera od wiejskiej 

dziewczyny po „menedżerkę” śmierci pokazuje, że okrucieństwo nie ma płci, a niewyobrażalne zło może mieć 

łagodną twarz. Spośród czterdziestu milionów niemieckich kobiet jedna trzecia była członkiniami NSDAP,                     

a trzydzieści tysięcy należało do świty SS. Co dziesiątym pracownikiem personelu dozorującego w obozie konce-

ntracyjnym była kobieta. Ta praca stwarzała szansę na awans społeczny, wzbogacenie się, władzę, otwarcie na 

nowe pola działalności. Obok kobiet, które zmuszane były do wykonywania tego zajęcia, wiele ochotniczo zgła-

szało się do SS. Jedną z nich była Maria Mandl. „Pracę tę wybrałam dlatego, ponieważ słyszałam, że dozorczynie 

w obozach koncentracyjnych dobrze zarabiają i spodziewałam się, że zarabiać będę więcej, aniżeli mogłabym 

zarobić jako pielęgniarka”.   
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 120. Samotność polarnika : najwspanialsza historia o przetrwaniu w dziejach 

wypraw odkrywczych / David Roberts ; tłumaczenie: Andrzej Goździkowski.- 

Warszawa : Słowne - Burda Media Polska, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mawson, Douglas (1882-1958) , Badania polarne , 

Ekspedycja naukowa , Geolodzy , Polarnicy , Wyprawy i ekspedycje , Antarktyda , 

Australia , Biografia , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-910.4 

Nowości:  2022-09 

 

Kraina zapomniana przez Boga ; Profesor zdechlak ; Przylądek Denisona ; Kraina zamieci ; Bolesne milczenie ;             

o krok od śmierci ; Zimowy obłęd. 17 stycznia 1913 r. sytuacja Douglasa Mawsona, kierownika Australazjatyckiej 

Ekspedycji Antarktycznej, była nie do pozazdroszczenia – z całego zespołu został tylko on, groziła mu śmierć 

głodowa, a na dodatek wszystkie psy padły, musiał więc samodzielnie ciągnąć sanie w drodze powrotnej do głów-

nej bazy. Kiedy zarwał się pod nim most śnieżny i Mawson zawisł nad przepaścią na uprzęży sań, życie uratował 

mu zapamiętany fragment wiersza, dzięki któremu wykrzesał z siebie siły, by wspiąć się z powrotem na powierz-

chnię. Momentami poruszał się na czworakach, a pewnego wieczoru z przerażeniem stwierdził, że spód stopy 

całkowicie się od niej oderwał. Kiedy 8 lutego dowlókł się do bazy, przypominał żywy szkielet. Pierwszy z towa-

rzyszy, który go ujrzał, zawołał ze zgrozą: „Wiem, że jesteś jednym z nich. Ale którym?!”. Fascynująca i niewia-

rygodna historia przywraca Mawsonowi należne mu miejsce pośród największych polarników i kierowników 

ekspedycji antarktycznych. Książka zawiera słynne zdjęcia Antarktydy wykonane przez Franka Hurleya - wiele             

z nich nigdy nie było dotychczas publikowanych.  

 

 

 121. Sekrety jedzenia / Andrzej Fiedoruk.- Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 

2021. 

(Poznaj Sekrety : miejsca, ludzie, wydarzenia) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gastronomia , Jedzenie (czynność) , Kucharstwo , Kulinaria , 

Kultura stołu , Obyczaje i zwyczaje , Żywność , Opracowanie , Publikacja bogato 

ilustrowana 

Sygnatura:  WG-39 

Nowości:  2022-09 

 

Etykieta stołowa ; Jajeczne dylematy ; Dziwolągi kulinarne starożytnego Rzymu ; Baba z mięsem ; Rewolucyjny 

garnek ; Walka masła z margaryną ; Pościmy ; Śledząc śledzia ; Pić, pić! ; Sarmacki niesmak w przedmiocie 

koniny ; Złote jajeczka ; Jak powstaje smak? ; Na grzyny ; Dziwna historia drobiu ; Polska kuchnia transatlantycka 

; Od soli do lodówki ; Koguci ogon - historia koktajli ; Kanibalizm. Potrzeba fizjologiczna czy duchowa? ; Karto-

flany smak ; Boski chleb ; Kosmiczne problemy kulinarne ; Głód - odwieczne utrapienie ludzkości ; Czarodziejska 

czekolada ; Świniobicie ; Foie gras. Crème de la crème światowej gastronomii ; Co Pan może załatwić? Czyli 

święta w PRL-u ; Więcej, coraz więcej! ; Szarlatani w supermarkecie ; Uliczne podjadanie ; W dawnej kuchni ; Co 

jadano w Soplicowie? ; Kawa i kawiarnie ; Podlaskie domowe imprezki ; Kapusta i bigos ; Lucyna Ćwierczakie-

wiczowa, pierwsza celebrytka polskiej sceny kulinarnej ; Maggi i glutaminian sodu - strachy na lachy? 
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 122. Skandale we współczesnych rodach królewskich / Iwona Kienzler.- Warszawa : 

Bellona, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dynastie , Monarchia , Polityka dynastyczna , Skandale , 

Europa , Esej 

Sygnatura:  WG-929.5/.9 

Nowości:  2022-09 

 

 

 

Ród Grimaldich - najbardziej dysfunkcyjna rodzina królewska na świecie? ; Hiszpańscy Burbonowie - dynastia na 

skraju przepaści ; Belgijscy Koburgowie - rodzina z problemami ; Norweska rodzina królewska - uwielbiana                  

i kochana ; Dynastia Bernadotte - "królewskie piórka", których nie zdmuchnął wicher historii ; Andrzej i Harry - 

czarne owce rodu Windsorów. 

 

 

 123. Skinnytaste Meal Prep : gotuj raz na cały tydzień : przepisy na zdrowe, 

przygotowywane z wyprzedzeniem posiłki i dania do zamrażarki, które ułatwią ci 

życie / Gina Homolka ; przy współpracy z Heather K. Jones.- Kraków : Znak 

JednymSłowem - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Książka kucharska , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-641.5 

Nowości:  2022-09 

 

Meal Prep to nowa metoda przyrządzania posiłków, która odmieni twoje życie. Autorka słynnego bloga Skinny-

Taste, Gina Homolka, pokaże ci, jak przygotowywać bazę produktów, dzięki której będziesz jeść pełnowartoś-

ciowe dania przez wiele dni. I to bez codziennego stania w kuchni przy garnkach! W tej książce znajdziesz ponad 

120 przepisów i plan posiłków na kilka tygodni!   

 

 

 124. Słońca bez końca : biografia Kory / Beata Biały.- Wydanie 1. (dodruk).- 

Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kora (1951-2018) , Maanam (zespół muzyczny) , Chorzy na 

nowotwory , Muzyka rozrywkowa , Piosenkarze polscy , Poeci polscy , Rock , 

Zespoły muzyczne , Polska , Biografia , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-78.071A/Z-Kora  

Nowości:  2022-09 

 

 

Kora. Piosenkarka, poetka, artystka. Charyzmatyczna i nietuzinkowa. Niedająca się zaszufladkować. Wzbudzająca 

skrajne emocje. Ikoniczna. Sama o sobie mówiła: „Nie jestem taka, jaką mnie opisują". Jaka zatem była? Jaka 

droga poprowadziła ją z ubogiego krakowskiego mieszkania w suterenie na największe polskie sceny? Co ją 

ukształtowało? Beata Biały z uwagą i czułością składa portret Kory niczym obraz z setek puzzli. Z rozmów z jej 

bliskimi, przyjaciółmi. Z zapisków i wspomnień, ze słów samej Kory kreśli fascynujący obraz tej wyjątkowej 

artystki i wyjątkowej kobiety.  
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 125. Słowa, z którymi was zostawiam / Piotr Pawlukiewicz ; [wybór i opracowanie 

Adam Gutkowski].- Kraków : Wydawnictwo Znak - Społeczny Instytut Wydawniczy 

Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bóg , Duchowość katolicka , Wiara , Antologia , Kazania , 

Rozważania i rozmyślania religijne 

Sygnatura:  WG-272  

Nowości:  2022-09 

 

O tym, co najważniejsze. Czym jest wolność? Czym miłosierdzie? Czego możemy nauczyć się od starszych ludzi? 

Czy każde zakochanie jest dobre? Jak zrozumieć swoich rodziców, a jak swoje dzieci? Czy Bóg w ogóle się nami 

interesuje? Zadajemy sobie nieraz setki pytań, na które bardzo często nie potrafimy znaleźć odpowiedzi. Szukamy 

mądrych głosów, które by nam w tym pomogły, ale w natłoku informacji coraz trudniej jest nam je znaleźć. 

Ksiądz Piotr Pawlukiewicz przez lata był jednym z najchętniej słuchanych głosów w Kościele. Jego homilie, 

konferencje, wreszcie wypowiedzi w czasie licznych spotkań z młodzieżą były nagrywane, powielane i rozprowa-

dzane po całej Polsce. Wszyscy chcieli usłyszeć, co ma do powiedzenia znany ksiądz z warszawskiej św. Anny. 

Zwykłym zdaniem potrafił on bowiem odmienić serca i wlać w nie nadzieję. Dziś, choć księdza Piotra nie ma już 

z nami, jego słowa wciąż pozostają żywe i niezwykle aktualne. Słowa, z którymi was zostawiam to wybór najpięk-

niejszych i najmocniejszych tekstów ks. Pawlukiewicza, to prowadzone przez niego rekolekcje, które możesz 

przeżyć, siedząc na własnej kanapie.   

 

 

 126. Stanisław Bareja : jego czasy i filmy / Dorota Skotarczak.- Łódź : 

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022. 

(PRL. Biografie) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bareja, Stanisław (1929-1987) , Film polski , Kino 

gatunkowe , Komedia , PRL , Produkcja filmowa , Reżyserzy polscy , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-791.071A/Z-Bareja S. 

Nowości:  2022-09 

 

Stanisława Bareję można uznać chyba za najbardziej konsekwentnego reżysera działającego w okresie PRL. 

Realizował wyłącznie filmy i seriale należące do gatunków rozrywkowych. W jego dorobku są przede wszystkim 

komedie, ale też kryminały. Brak dramatów społecznych, wojennych, historycznych… Już ta niezwykła konsek-

wencja jest wystarczającym powodem, aby przyjrzeć się bliżej Stanisławowi Barei. Gdyby bowiem żył i tworzył 

w tym samym okresie historycznym, lecz w jakimś innym zachodnim kraju, nie byłoby niczego dziwnego w tym, 

że specjalizował się on w kinie rozrywkowym, które w dodatku przynosi zyski. Jednak w PRL niekoniecznie 

musiało to być najłatwiejsze i oczywiste. Od sztuki i jej twórców wymagano zaangażowania i stosownej powagi. 

Gatunków rozrywkowych - w filmie, ale również w literaturze - nie ceniono. Jednocześnie nieustannie apelowano 

i nawoływano do tworzenia socjalistycznej kultury masowej, do produkcji utworów rozrywkowych, które jednak 

będą wierne ideologicznym pryncypiom. Później, jakże często, narzekano na gotowe już komedie czy kryminały.  

"Ze Wstępu" 
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 127. Strategia marki krok po kroku, czyli Jak z marek małych zrobić marki wielkie / 

Krzysztof Wadas.- Gliwice : Helion S.A., copyright 2022. 

(Onepress) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Branding (marketing) , Identyfikacja wizualna , Marka 

(ekonomia) , Marketing , Pozycjonowanie (marketing) , Segmentacja rynku , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-005 

Nowości:  2022-09 

 

Autor książki, doświadczony marketer, psycholog i trener biznesu, pokaże Ci, jak stworzyć brand, jak opracować 

zapis jego pozycjonowania. Odkryje przed Tobą, czym jest insight, przeprowadzi Cię przez świat archetypów, 

wskaże, kiedy warto pomyśleć o rebrandingu i dlaczego nie ogranicza się on wyłącznie do zmiany logo. 

 

 

 128. Super związek / Alina Adamowicz & Justyna Moraczewska ; [ilustracje 

Kamila Szcześniak/Nieładnie].- Warszawa : Słowne - Burda Media Polska, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bliskie związki międzyludzkie , Małżeństwo , Trudne 

sytuacje życiowe , Życie seksualne , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2022-09 

 

 

Ta książka zmieni Twoje myślenie o związku! Doświadczona terapeutka i autorka poradników dla kobiet łączą 

siły i pokazują, jak pracować nad relacją. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zbudować dobry, trwały, szczęśliwy 

związek, w tej książce znajdziesz odpowiedzi i konkretne wskazówki płynące z nurtu psychologii pozytywnej. 

Autorki ilustrują tekst licznymi przykładami, dzięki którym wiedzę teoretyczną przekładają na codzienne doświad-

czenia czytelniczek. Bazując na osiągnięciach i niezawodnych formułach psychologii pozytywnej, autorki kładą 

przed nami klucze do rozwoju związku. Wśród nich są między innymi: zrównoważona liczba pozytywnych i nega-

tywnych interakcji między partnerami, uważność emocjonalna, dobra samoocena oraz wewnętrzne poczucie 

wartości każdego z partnerów. Autorki pokazują, jak psychologia pozytywna działa w praktyce i w jaki sposób 

można z niej korzystać we własnym życiu, we własnym domu i we własnej rodzinie.   

 

 

 129. Superniania kontra trzyletni Antoś : jak telewizja uczy wychowywać dzieci / 

Anna Golus.- Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2022. 

(Nie-Fikcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Superniania (program telewizyjny) , Dobro dziecka , Dzieci , 

Konwencja o Prawach Dziecka (1989) , Prawa dziecka , Program telewizyjny , Status 

społeczny , Wychowanie , Polska , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-341  

Nowości:  2022-09 

 

Choć Konwencja o prawach dziecka obowiązuje w Polsce od ponad trzydziestu lat, społeczna pozycja dzieci 

wciąż znajduje wyraz w  powiedzeniu  "dzieci  i  ryby  głosu  nie  mają", a  przekonanie,  że  "jeden  klaps  jeszcze  



147 
 

nikomu nie zaszkodził", jest nadal bardzo często spotykane. Dyskryminacja ze względu na młody wiek jest 

uważana za stan tak oczywisty, ponadczasowy i naturalny, jak kiedyś seksizm. Badając popularne programy 

rozrywkowe poświęcone wychowywaniu dzieci i rozmawiając z ich uczestnikami, Anna Golus pokazuje, w jaki 

sposób telewizja odzwierciedla i reprodukuje kulturę, która lekceważy i uprzedmiotawia osoby niepełnoletnie oraz 

wspiera oparte na przemocy wzorce relacji. Przyjmując perspektywę dzieci, autorka pokazuje, jak udział w tych 

programach i propagowane w nich metody wychowawcze szkodzą młodym ludziom i utrwalają ich niski status             

w rodzinie i społeczeństwie. Czas pozbyć się karnego jeżyka i zacząć traktować dzieci podmiotowo. 

 

 

 130. Ścigając zło : rozmowy o zbrodni, śledztwie i karze / Małgorzata, Michał 

Kuźmińscy.- Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie - Publicat, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawo karne procesowe , Przestępstwo , Śledztwo i 

dochodzenie , Polska , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2022-09 

 

 

Rozmowy, które autorzy powieści kryminalnych przeprowadzili z ludźmi zawodowo ścigającymi zło. Policjanci, 

prokurator, strażnik więzienny, biegła psycholog, badacz kości i medyk sądowy – odkrywają kulisy swojej pracy, 

dzielą się wiedzą i osobistymi doświadczeniami, a także faktami z autentycznych śledztw. Czy życie prześciga 

fikcję? Jak popkulturowe wyobrażenia wypadają w zderzeniu z rzeczywistością? Jaka jest cena wyścigu ze złem?  

 

 

 131. Ślepa kuchnia : jedzenie i ideologia w PRL / Monika Milewska.- Warszawa : 

Państwowy Instytut Wydawniczy, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gospodarka żywnościowa , Jedzenie (czynność) , Komunizm 

, Kultura stołu , PRL , Społeczeństwo konsumpcyjne , Władza państwowa , 

Zaopatrzenie kartkowe , Zwyczaje żywieniowe , Żywność , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-39 

Nowości:  2022-09 

 

Milewska jest eseistką, dramatopisarką, historykiem i antropologiem kultury. Jej książa "Ślepa kuchnia. Jedzenie             

i ideologia w PRL" wpisuje się w rozpowszechniony i modny ostatnio nurt literatury popularnonaukowej na temat 

pozapolitycznej historii Polski Ludowej. Każdy rozdział dotyczy osobnego problemu, jest pewnym „leksykonem” 

dla osób zainteresowanych popularną wiedzą na temat żywności, jedzenia, kuchni i kwestii z nimi związanych               

w Polsce lat 1945-1989. Monografia Moniki Milewskiej będzie jedną z najlepszych w ogóle o historii PRL - to 

fascynująca, wciągająca, erudycyjna, roztropna historycznie, kunsztowna językowo, oddająca naturę całej epoki, 

całego systemu, zdecydowanie wychodząca poza tytułową problematykę. Czytelnik dostrzeże dychotomię pań-

stwa i społeczeństwa w historii codzienności; co innego komuniści mówią, co innego myślą, co innego robią 

(sprawa chociażby specjalnych sklepów przeznaczonych dla elit rządzących) – podobnie jak obywatele. Dzięki 

pracy Milewskiej, dużo lepiej rozumiemy ramy, sytuacje społeczne, okazje społeczne czy konteksty interakcji 

PRL.   
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 132. Ślepak / Jadwiga Stańczakowa.- Kraków : Wydawnictwo Znak - Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Stańczakowa, Jadwiga (1919-1996) , Niewidomi , Pisarze 

polscy , Poeci polscy , Polska , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Stańczakowa J. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Widzenie wyobraźnią. Coraz bledszy, niknący świat i tylko światło, które przedostaje się przez codzienną ciem-

ność, przypominając czas, gdy rzeczywistość była jeszcze widzialna. Taki był każdy kolejny dzień Jadwigi 

Stańczakowej, ociemniałej poetki, pisarki i dziennikarki, przyjaciółki Mirona Białoszewskiego prowadzącej jego 

nieformalny sekretariat. Siedzę w fotelu od medytacji z brajlowską księgą na kolanach. Zegar, stary pająk, snuje 

po mieszkaniu siatkę ciszy. Nagle trzask - jakby coś grzmotnęło o podłogę. Co? Gdzie? Sprawdzam. Nic nie spad-

ło. Wracam na fotel. To znak - myślę - na pewno znak. "Ślepak" to jej opowieść spisana już po utracie wzroku,               

w której historie z pracy twórczej i spostrzeżenia na temat funkcjonowania w społeczeństwie przeplatają się ze 

wspomnieniami z getta i czasu ucieczki stamtąd, młodości czy późniejszych zmagań z depresją. Niezwykła, pełna 

autoironii relacja z codzienności odkrywanej zmysłami i wyobraźnią, pogrążonej w ciemności, a i tak pełnej kolo-

rów.   

 

 

 133. Świat z boku : absurdy zagranicy / Grzegorz Dobiecki ; [wstęp Dariusz 

Rosiak].- Kraków : Mando - Wydawnictwo WAM, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Politycy , Polityka , Polityka międzynarodowa , Świat , 

Antologia , Felieton 

Sygnatura:  WG-32 

Nowości:  2022-09 

 

 

O czym nie mówi się głośno? Kto odpowiada za śmierć 150 tysięcy Amerykanów? Komu grozi wojna domowa,              

a gdzie żyje się jak w więzieniu? Który region świata jest bardziej skomplikowany niż montaż mebli z Ikei?                   

I dlaczego Namibia stroi fochy na Niemców? Jakimi absurdami zadziwia nas zagranica? Nonsensy wytyka jej 

Grzegorz Dobiecki, który z cyklem Świat z boku występuje w podcaście Dariusza Rosiaka Raport o stanie świata. 

Na co dzień prowadzi program Dzień na świecie w stacji Polsat News. Znany dziennikarz z właściwą sobie 

wnikliwością, humorem i błyskiem w oku mówi o terrorze, obalanych pomnikach i medialnych grach stosowa-

nych przez polityków.   

 

 134. Święty Brat Albert : biografia / Andrzej Różycki ; [opracowanie redakcyjne 

Agnieszka Koteja, Bernarda Dorota Kostka, Katarzyna Miela, Marzena Zielonka].- 

Wydanie 2. uzupełnione, poszerzone.- Kraków : Wydawnictwo M, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Albert Chmielowski (święty ; 1845-1916) , Chmielowscy 

(rodzina) , Albertyni , Malarze polscy , Święci i błogosławieni , Zakonnicy , Polska , 

Biografia 

Sygnatura:  WG-27-36 

Nowości:  2022-09 



149 
 

„Ten jest dobry, kto chce być dobry”. Święty Brat Albert To proste, ale jakże głębokie motto Adam Chmielowski 

zilustrował swoim życiem. Nie jako znany artysta i malarz, ale jako człowiek o sercu wrażliwym na ludzkie biedy. 

Ten, który sam dogłębnie doświadczył Bożego miłosierdzia, pragnął nim niejako „zarazić” innych. We wszystkich 

swoich działaniach, słowach i modlitwach podkreślał wartość każdego życia i godność każdego człowieka – nawet 

tego, którego inni skazali na zapomnienie i odrzucenie. Niniejsza biografia przenosi czytelnika w realia epoki,             

w której żył Adam Chmielowski. Autor obficie czerpał z różnych źródeł, chcąc jak najpełniej oddać atmosferę                

i warunki tamtych czasów. Wykorzystał relacje i wspomnienia świadków, którzy byli związani z osobą św. Brata 

Alberta. W książce znajdziemy wiele materiałów nigdy dotąd nie publikowanych. Wśród nich na szczególną uwa-

gę zasługują autografy św. Brata Alberta, „Szkicownik” zawierający prace Adama i Mariana Chmielowskich, 

księgi z rodowodem Mróz-Chmielowskich z archiwum w Żytomierzu oraz mało znane fotografie Brata Alberta               

z jego pobytu w Zakopanem. Życie św. Brata Alberta jest dla nas świadectwem tego, że warto zmierzyć się z tym, 

co trudne i nieoczekiwane; że warto pozwolić Bogu działać w naszym życiu, bo chociaż bywa to bolesne, to 

owoce przerastają wszelkie wyobrażenia. Brat Albert dzisiaj zaprasza nas do zaufania Bogu -nawet jeśli stawia 

przed nami wyzwania, które wydają nam się nie do zrealizowania. One pozwalają wzrastać. Nie tylko nam. Rów-

nież tym, którzy są obok nas.  

 

 

 135. Tak blisko, tak daleko : Bieszczady po drugiej stronie granicy / Krzysztof 

Potaczała.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2022. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Regiony przygraniczne , Społeczności lokalne , Stosunki 

etniczne , Bieszczady (góry) , Polska , Ukraina , Reportaż 

Sygnatura:  WG-308  

Nowości:  2022-09 

 

Na pograniczu ukraińsko-polskim życie toczy się wolnym, niespotykanym gdzie indziej rytmem. Odwiedzając 

wioski i miasteczka, zaglądając do miejsc niegdyś zasiedlonych, a dziś pochłoniętych przez przyrodę, można 

odnieść wrażenie, że czas się zatrzymał. Ten mikroświat, przecięty dzisiaj granicznymi drutami, podzielony na 

dwa państwa, przed laty funkcjonował jako jeden organizm, nasycony mieszanką języków, smaków i zapachów. 

Wszystkie uleciały wraz z wojenną zawieruchą. To nie jest ckliwa opowieść o bezpowrotnie utraconej krainie. 

Autor przemierza opisywany region w poszukiwaniu dawnego i w zrozumieniu obecnego. Rozmawia z Ukraiń-

cami i Polakami, zadaje pytania o przeszłość i teraźniejszość. Przelewa na karty książki relacje wypełnione bólem 

i niewiarą, radością i nadzieją. Zapuszcza się raz na ukraińską, raz na polską stronę przygranicza, gdzie krok po 

kroku, z reporterską precyzją, odnajduje zapomniane bądź głęboko ukryte - fizycznie i w ludzkiej pamięci. 

Wielowątkowy przekaz ukazuje codzienność fragmentu II Rzeczypospolitej, terror sowiecko-niemiecki, wynikłe  

z niego etniczne dramaty oraz przetasowania terytorialne. Ale jest też w tym reportażu sugestywne "tu i teraz" – 

XXI wiek w enklawie Karpat, w podzielonych granicą Bieszczadach.   

 

 

136. Trzy żywioły / Simona Kossak.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2022. 

(Eko) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Owady , Ptaki , Zwierzęta leśne , Zwierzęta wodne , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-591 

Nowości:  2022-09 
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Ziemia, woda, powietrze. Trzy decydujące żywioły. Bez choćby jednego życie zamiera. Mimo że każdy z nich to 

odrębny świat, wszystkie się przenikają i razem stanowią tajemnicę, którą przybliża Simona Kossak. Zwierzęta 

mają swoje zwyczaje. Nawet znajome wróble, wilgi, jerzyki czy zimorodki potrafią niejednym zaskoczyć. Cóż 

ciekawego może wydarzyć się w życiu karpia i szczupaka? Jakie są architektoniczne zwyczaje bobra? Czym 

wyróżnia się wydra lub ośmiornica? Dlaczego wilk budzi lęk, majestatyczne żubry podziw, a jelenie wywołują 

zachwyt? Jak groźny jest niedźwiedź i czy mrówka potrafi być od niego groźniejsza? Simona Kossak opowiada 

jak mało kto. To efekt ogromnej wiedzy i umiejętności przekazywania informacji w sposób prosty, zrozumiały               

i interesujący. Ale to nie wszystko: z jej gawęd bije olbrzymie zaangażowanie. Odzwierciedlają jej stosunek do 

przyrody i całego świata. Nie ma w nich fałszu - jest za to pasja, która towarzyszyła jej całe życie i którą zarażała, 

a do tego znakomite poczucie humoru. Jest w jej gawędach również prawda naocznego świadka: Simona Kossak 

osiedliła się w samym sercu pierwotnego lasu i na co dzień obcowała z naturą.  

 

 

137. Urszula / Urszula Kasprzak, Ewa Anna Baryłkiewicz.- Warszawa : 

Wydawnictwo WAB, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Urszula (1960- ) , Piosenkarze polscy , Rock , Polska , 

Biografia , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-78.071A/Z-Urszula  

Nowości:  2022-09 

 

 

Biografia legendarnej gwiazdy polskiej sceny muzycznej! Mija 40 lat, od kiedy Urszula zaśpiewała Dmuchawce, 

latawce, wiatr. Wokalistka po raz pierwszy tak wnikliwie wspomina swoje dzieciństwo w rodzinnym Lublinie, 

szkolne lata i debiutanckie występy na scenie. Opowiada o współpracy z Budką Suflera i zespołem Jumbo, o mał-

żeństwie ze Stanisławem Zybowskim, macierzyństwie, emigracji do USA oraz o wielkim muzycznym come 

backu. Urszula to kopalnia barwnych anegdot i porywających opowieści - zarówno tych osobistych, jak i zza kulis 

estrady. Piosenkarka mówi także o swoich najtrudniejszych chwilach, które „zatrzymały pęd jej muzycznej i ży-

ciowej karuzeli”. O demonach, które musiała pokonać, aby uratować siebie i zbudować stabilny związek z drugim 

mężem, Tomaszem Kujawskim, ale i stworzyć zespół, którego liderką jest od prawie 20 lat.  

 

 

 138. Uspokój swój mózg : dlaczego czujemy się tak źle, chociaż żyje nam się tak 

dobrze? / Anders Hansen ; tłumaczenie Emilia Fabisiak.- Kraków : Wydawnictwo 

Znak - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Depresja psychiczna , Lęk , Mózg , Uczucia , Zaburzenia 

lękowe , Zdrowie psychiczne , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-613  

Nowości:  2022-09 

 

Jak poczuć się lepiej i zadbać o siebie w niespokojnych czasach? Chociaż ludzkości nigdy nie żyło się lepiej, wie-

lu z nas czuje się źle. Żyjemy w epoce ciągłego stresu, natłoku negatywnych i smutnych informacji, porównywa-

nie się z innymi obniża nasze samopoczucie. Książka szwedzkiego psychiatry i autora wieloletnich badań nad 

mózgiem, pozwala zrozumieć jakie mechanizmy kierują naszymi emocjami i samopoczuciem oraz daje konkretne 

wskazówki jak możemy poprawić nasz dobrostan i czuć się lepiej. Po co nam emocje? Jaki wpływ na nasze 

poczucie bezpieczeństwa mają relacje z innymi? Ile kontaktów społecznych  powinniśmy utrzymywać by czuć  się  
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lepiej? Jak zachować spokój w świecie w którym każdego dnia trafiają do nas negatywne i smutne wiadomości? 

Czy szczęśliwe życie jest w ogóle możliwe? Jak nie pozwolić by stres nas kontrolował?   

 

 

 139. W górę serca : droga do duchowego pokoju / Fulton J. Sheen ; tłumaczyła Maria 

Wolak.- Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchowość katolicka , Samokontrola , Samopoznanie , 

Sumienie , Wiara , Poradnik duchowy , Rozważania i rozmyślania religijne 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2022-09 

 

 

Zastanawiasz się, na czym polega nawrócenie? Czy modlitwa to bardziej monolog, czy dialog? Jak być kontem-

platykiem w najbardziej gadatliwych czasach w historii? Arcybiskup Fulton Sheen - światowej sławy amerykański 

kaznodzieja i autor bestsellerów - tym razem opowiada o budowaniu relacji z Bogiem i dojrzewaniu do bliskości  

z Nim. Główną przeszkodą na drodze do tej relacji jesteśmy my sami - nasze przyzwyczajenia, wady, błędy, złe 

skłonności. Jak przezwyciężyć własne ego, osiągnąć wewnętrzną harmonię i zbliżyć się do Boga?   

 

 

 140. W klinczu ze światem : o twórczości Leopolda Tyrmanda / Marcel Woźniak.- 

Kraków : Instytut Literatury, 2022. 

(Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika "Nowy Napis") 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tyrmand, Leopold (1920-1985) , Literatura polska , Pisarze 

polscy , Proza , Antologia , Opracowanie , Powieść 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091)A/Z-Tyrmand L. 

Nowości:  2022-09 

 

 

R. I. Życie między słowami: Biografia Leopolda Tyrmanda ; R. II. Zapasy ze światem O twórczości Leopolda 

Tyrmanda: 1. Dziennik 1954 ; 2. Zły ; 3. U brzegów jazzu ; 4. Filip ; 5. Siedem dalekich rejsów ; 6. Życie towa-

rzyskie i uczuciowe ; 7. Zapiski dyletanta ; 8. Cywilizacja komunizmu ; 47 ; R. III. Bohaterowie z kamykami                 

w butach Interpretacje wybranych utworów: 1. Dziennik 1954. Zapiski człowieka z papieru ; 2. Zły. Ballada                

o Warszawie, której już nie ma ; 3. Filip. Dorastanie w cieniu wojny ; 4. Siedem dalekich rejsów. Dokąd prowadzą 

mapy skarbów. 

 

 

 141. W obronie społeczeństwa otwartego / George Soros ; przełożyła Aleksandra 

Szymczyk.- Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Central European University (Budapeszt) , Filantropia , 

Integracja europejska , Kryzys finansowy (2007) , Polityka międzynarodowa , 

Rynek finansowy , Społeczeństwo otwarte , Chiny , Kraje Unii Europejskiej , Stany 

Zjednoczone (USA) , Esej 

Sygnatura:  WG-316.3 

Nowości:  2022-09 
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Na ile państwa powinny kontrolować działalność mediów społecznościowych? Co zrobić z rozwojem technologi-

cznym w sferze kontroli obywatelek i obywateli, który w rękach opresyjnych reżimów, może być zagrożeniem dla 

wolności? Jak należałoby zreformować Unię Europejską, by lepiej służyła jej mieszkankom i mieszkańcom oraz 

światu? I wreszcie dlaczego milioner i inwestor zdecydował się przeznaczyć swoją fortunę na promowanie i obro-

nę otwartego społeczeństwa? Na te pytania odpowiada najbardziej znany na świecie filantrop i inwestor, wróg 

autorytarnych i nieliberalnych polityków.   

 

 

 142. Wazowie na polskim tronie : romanse, intrygi i wielka polityka / Iwona 

Kienzler.- Warszawa : Lira Wydawnictwo, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anna Wazówna (królewna szwedzka ; 1568-1625) , Jan 

Kazimierz (król Polski ; 1609-1672) , Ludwika Maria (królowa Polski ; 1611-1667) , 

Władysław IV (król Polski ; 1595-1648) , Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-

1632) , Wazowie (dynastia) , Dynastie , Miłość , Obyczaje i zwyczaje , Polityka , 

Władcy , Życie dworskie , Polska , Szwecja , Biografia , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438).04 

Nowości:  2022-09 

 

Polscy królowie ze szwedzkiej dynastii Wazów budzą do dziś gorące emocje, a ich rządy nie poddają się jedno-

znacznej ocenie. Poznaj losy króla Zygmunta III, przyjrzyj się burzliwemu życiu jego dwóch synów, Władysława 

IV i Jana Kazimierza. Wszystkim trzem przyszło panować w wyjątkowych dla Rzeczpospolitej czasach. Polska 

była wówczas potęgą, ale pojawiały się pierwsze syndromy upadku. O losach państw decydowały nie tylko 

układy, wojny czy traktaty, ale również i to, co działo się za zamkniętymi drzwiami sypialni władców. W swojej 

książce Iwona Kienzler przybliża nam prywatne życie polskich Wazów, ich perypetie miłosne i rolę, jaką u ich 

boku odegrały kobiety.   

 

 

 143. Wesoły rajski ptak : ostatnia rozmowa / artykuły / wywiady / Wiktor Bater ; 

opracowanie Izolda Kiec i Jarema Jamrożek.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bater, Wiktor (1966-2020) , Dziennikarze , Korespondenci 

wojenni , Korespondenci zagraniczni , Polityka , Azja , Europa , Polska , Rosja , 

Antologia , Biografia , Publicystyka , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-07 

Nowości:  2022-09 

 

 

Zapis rozmowy oraz wybór najważniejszych wypowiedzi publicystycznych dziennikarza, który w przerwanym 

nagłą śmiercią wywiadzie mówi o rodzinnym domu, o dziadku (przed wojną właścicielu sklepu optycznego przy 

Marszałkowskiej w Warszawie) oraz o tacie, uratowanym z getta warszawskiego, jedynym ocalałym z Holokaustu 

przedstawicielu rodziny Baterów. Podkreśla wagę doświadczeń pokolenia dorastającego w Polsce, w obliczu wy-

darzeń 1980 i 1981 roku oraz kilka lat późniejszych przemian w całej Europie Wschodniej. Rekonstruuje tworze-

nie struktur Polskiego Radia po transformacji i narodziny rodzimych mediów prywatnych. Kreśli obraz dziejo-

wych przemian Federacji Rosyjskiej – Jelcynowskiej i początków ery Putina – oraz konfliktów zbrojnych i zama-

chów terrorystycznych przełomu XX i XXI wieku. Słowa Wiktora Batera, uważnie przyglądającego się światu 

polityki i z empatią pochylającego się nad losem jego ofiar, są tyleż formą dziennikarskiej autobiografii, ile gorzką 

refleksją nad ludzką naturą, skłonną do nienawiści i zabijania, żądną władzy i przekupną, oraz nad historią, która 

nieustannie zatacza koło. W tym sensie jest to książka o Afganistanie, Kazachstanie, Górskim Karabachu ostatnich 

kilku miesięcy. O Białorusi, Ukrainie, Rosji i Polsce – dzisiaj. Książka o nas – w cieniu wielkich zdarzeń.   
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 144. Wiek paradoksów : czy technologia nas ocali? / Natalia Hatalska.- Kraków : 

Wydawnictwo Znak - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cywilizacja , Dezinformacja , Media społecznościowe , 

Rozwój technologii , Samotność , Społeczeństwo informacyjne , Technologia , Esej 

Sygnatura:  WG-316 

Nowości:  2022-09 

 

 

Natalia Hatalska pozwala inaczej niż dotychczas spojrzeć na to, czym jest życie w XXI wieku, odkryć i zrozumieć 

mechanizmy kierujące relacjami, technologią i polityką. Jej książka zmusza do tego, byśmy się zatrzymali i zadali 

sobie najważniejsze pytania: Czy można powstrzymać rozwój technologii? Co nas czeka, gdy inżynieria genety-

czna pozwoli na hodowanie ludzi na szeroką skalę? Gdzie jest granica postępu technologicznego, o ile w ogóle 

taka granica istnieje? Natalia Hatalska mówi o najważniejszych problemach współczesnego świata: o samotności, 

manipulacji, dezinformacji, a także o technologii, która może przejąć nad nami kontrolę. Nie daje gotowych 

odpowiedzi, lecz poszerza perspektywę. Prowokuje do tego, byśmy gruntownie przemyśleli nasz stosunek do 

rzeczywistości XXI wieku.   

 

 

 145. Wielka gra majora Żychonia : as wywiadu kontra Rzesza / Andrzej Brzeziecki.- 

Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Żychoń, Jan Henryk (1902-1944) , II wojna światowa (1939-

1945) , Dwudziestolecie międzywojenne (1918-1939) , Oficerowie , Wywiad 

wojskowy polski , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-94(438).081 

Nowości:  2022-09 

 

Postać Jana Henryka Żychonia jest wielobarwna, kontrowersyjna i tragiczna. Jako młody chłopak uciekł z domu 

do Legionów, walczył o granice odrodzonej Polski, był oficerem wywiadu niestroniącym od brutalnych metod, 

godnym przeciwnikiem niemieckiej Abwehry; wzbudzał też kontrowersje swoim nieokrzesaniem i zamiłowaniem 

do alkoholu. Zainicjował szereg ważnych akcji wywiadowczych, w tym najsłynniejszą „Wózek”, polegającą na 

inwigilacji niemieckich przesyłek pocztowych przewożonych przez polskie Pomorze. Podczas II wojny światowej 

Żychoń został bezpodstawnie oskarżony o współpracę z Abwehrą. Uniósł się honorem, rzucił stanowisko, zgłosił 

się na front – i zginął pod Monte Cassino. Książka Andrzeja Brzezieckiego jest porywającą biografią, którą czyta 

się jak najlepszą powieść sensacyjną.  

 

 

146. Witold Woyda / [opracowanie, tekst i wybór ilustracji Stefan Szczepłek ; 

tłumaczenie Anna Basara].- Olszanica : Bosz Szymanik i wspólnicy ; Warszawa : 

Polski Komitet Olimpijski, 2021. 

(Medaliści = Medalists) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Woyda, Witold (1939-2008) , Igrzyska Olimpijskie (20 ; 

1972 ; Monachium) , Szermierze , Polska , Biografia , Publikacja bogato 

ilustrowana 

Sygnatura: WG-796.8 

Nowości:  2022-09 
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Trzecim po Januszu Kusocińskim i Irenie Szewińskiej bohaterem serii „Medaliści”, powstającej we współpracy           

z Polskim Komitetem Olimpijskim, jest Witold Woyda (1939-2008) - wybitny polski szermierz, dwukrotny – 

indywidualny i drużynowy - złoty medalista igrzysk olimpijskich z Monachium (1972). Na wcześniejszych olim-

piadach drużynowo zdobył brązowy medal (Meksyk, 1968), a indywidualnie wywalczył srebrny (Tokio, 1964). 

Życiorys sportowca, podobnie jak w przypadku poprzednich tytułów, przybliżył ceniony dziennikarz sportowy 

Stefan Szczepłek, a warstwę tekstową uzupełniają wyjątkowe fotografie ze zbiorów Polskiego Komitetu Olim-

pijskiego.  

 

 

 147. Wojna lekarzy Hitlera / Bartosz T. Wieliński.- Warszawa : Wydawnictwo 

Agora, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Brandt, Karl (1904-1948) , Hitler, Adolf (1889-1945) , 

Morell, Theodor (1886-1948) , Akcja T4 , Eksperymenty medyczne na ludziach , 

Eugenika , Eutanazja , Lekarze , Ludobójstwo niemieckie (1939-1945) , Niemieckie 

nazistowskie obozy koncentracyjne , Procesy norymberskie (1945-1949) , 

Przestępstwo wojenne , Trzecia Rzesza (1933-1945) , Niemcy , Opracowanie 

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

Nowości:  2022-09 

 

Sympatyczny elegancik Karl Brandt oraz nielubiany flejtuch Theo Morell to dwaj lekarze, którym Adolf Hitler 

bezgraniczne ufał. Pierwszy był lekarzem przybocznym, towarzyszył dyktatorowi w podróżach, w razie wypadku 

gotów operować w każdych warunkach. Drugi był jego lekarzem osobistym, znał nawet najbardziej sekretne 

wybryki organizmu Adolfa i wstydliwe tajemnice jego ciała. Łączyła ich wzajemna niechęć i zaciekła rywalizacja 

o względy „pacjenta A.”  Bartosz Wieliński  w książce “Wojna lekarzy Hitlera” śledzi jednak losy nie tylko dwóch 

najbliższych Hitlerowi doktorów. Pokazuje także wiele kluczowych postaci nazistowskiego środowiska medycz-

nego, które przedłożyły wierność zbrodniarzowi ponad misję leczenia i ratowania ludzkiego życia. Wszyscy oni 

byli uwikłani w działanie śmiercionośnej machiny nazistowskiego systemu.   

 

 

 148. WOPR : życiu na ratunek / Dawid Góra.- Warszawa : Muza, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR) , 

Bezpieczeństwo publiczne , Kąpieliska , Ratownictwo wodne , Ratownicy wodni , 

Zachowania ryzykowne , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-797.1/.2 

Nowości:  2022-09 

 

 

Wstrząsający i poruszający reportaż o pracy ratowników wodnych. O najtrudniejszych akcjach i zawodowej co-

dzienności. O zasadach, które ratują życie, i żywiole, który uczy pokory. Praca na jeziorach i rzekach różni się od 

tej nad morzem. Tutaj nie ma tak wysokich fal, sztormów czy prądów wstecznych. Więcej jest jednak wirów czy 

glonów oplątujących nogi i ręce. No i samobójców skaczących z mostów do rzek. Ciało po wyciągnięciu z wody 

wszędzie jednak wygląda tak samo. Ratownictwo - w szczególności wodne - ma w sobie coś uzależniającego. 

Kiedy ratownik gotów jest walczyć o ludzkie życie, zawsze naraża też swoje. Wobec zagrożenia reaguje odru-

chowo. Nie kalkuluje, nie waha się. Bohaterowie na co dzień bezimienni i anonimowi, przez cały rok ratujący 

setki ludzkich istnień, w tej książce otrzymują twarze i głosy. Niezależnie od tego, czy pracują w WOPR, MOPR, 

SAR lub mniejszych jednostkach. Każdy z nich doskonale zna ogłuszający dźwięk miarowego rytmu serca, kiedy 

mierzy się z głębią.   
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 149. Współczuję ci, Polsko / Jerzy Illg ; fotografie Chris Niedenthal.- Kraków ; 

Budapeszt ; Syrakuzy : Wydawnictwo Austeria, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Demokracja , Polityka wewnętrzna , Polska , Antologia , 

Felieton 

Sygnatura:  WG-323(438) 

Nowości:  2022-09 

 

 

 

Teksty zebrane w tej książce zostały nie tyle napisane, co wykrzyczane z rozpaczy, gniewu i bezsilności. Są 

owocem bardziej reakcji fizjologicznej niż operacji intelektualnej. Nie angażyjąc się bezpośrednio w politykę, 

tylko w ten sposób mogłem wyrazić swój bunt i niezgodę na to, co dzieje się naszym kraju. Próbowałem w nich 

powiedzieć, co czuję, opisać skalę zniszczeń, wyrazić ból i niedowierzanie, że z cieszącego się wolnością, podzi-

wianego za swe osiągnięcia kraju mogliśmy w ciągu kilku zaledwie lat stać się zapyziałą dyktaturą i pośmie-

wiskiem Europy. Niech teksty te będą zapisem toczącej się choroby. Oby mogły też być lekarstwem aplikowanym 

jako odtrutka.  

 

 

 150. Wyrwana z piekła Talibów / Marcin Margielewski.- Warszawa : Prószyński i 

S-ka - Prószyński Media, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ayoubi, Nilofar , Islam , Kara śmierci , Kobieta , Przemoc 

wobec kobiet , Rodzina , Talibowie , Afganistan , Reportaż fabularny 

Sygnatura:  WG-316.34/.35  

Nowości:  2022-09 

 

 

Wstrząsające świadectwo kobiety, której udało się uciec z piekła rozpętanego przez islamskich fundamentalistów.  

Talibowie nie mają skrupułów. Swój islamski radykalizm wprowadzają bezlitośnie i krwawo. Terroryzowani 

przez nich ludzie, by przeżyć, chwytają się tego, co z pozoru wydaje się zupełnie niezrozumiałe. Nilofar Ayoubi 

do trzynastego roku życia wychowywała się jako chłopiec. Dzięki temu mogła się uczyć i wychodzić na ulice, ale 

gdyby talibowie poznali jej sekret, prawdopodobnie od razu by ją zabili. Nieraz groziła jej śmierć z ich rąk. Kiedy 

po dwudziestu latach budowania wolności talibowie znowu przejęli kraj, Nilofar i jej mąż znaleźli się na liście 

osób do zabicia i musieli uciekać. Udało się. Dzięki temu może świadczyć o zbrodniach terrorystów, którzy znowu 

rządzą Afganistanem… o okrutnym prawie, publicznych egzekucjach, uprawach opium, zmuszaniu małych chło-

pców do prostytucji i o tym, że kobiety w jej kraju zostały ostatnimi na placu boju w walce z fundamentalistami.   

 

 

151. Z wiosłem i wiatrem : kajakiem po wodach Północy : Norwegia, Grenlandia, 

Wyspy Owcze, Islandia / Zbigniew Szwoch.- [Kiełpin] : BookEdit, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podróżnictwo , Rozwój osobisty , Samopoznanie , 

Skandynawia , Wyspy Owcze (Dania) , Grenlandia (Dania ; wyspa) , Pamiętniki i 

wspomnienia , Poradnik 

Sygnatura:  WG-913(48) 

Nowości:  2022-09 
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Chciałbym Was zabrać w podróż kajakiem po wodach Północy. Będzie wiosło, będzie wiatr oraz historia marzeń 

zwykłego chłopaka z Gdańska, który ponad wszystko pokochał eksplorować ten świat od strony wody. Norwegia, 

Grenlandia, Wyspy Owcze, Islandia. Ponad rok w krajach nordyckich na przestrzeni ostatniej dekady. Osobliwe 

wrażenia w świecie, w którym to natura od zawsze rozdawała karty. Ale znalazło się w niej miejsce także dla 

ludzi. Nie jest to pierwsza książka o podróżach w te rejony świata, lecz jej ogólny kontekst uważam za unikalny,             

a moje wrażenia z kajaka za jedyne w swoim rodzaju. Pierwsze ze zdań tej książki zanotowałem w swoim notesie 

w sierpniu 2016 roku, siedząc na Grenlandii nad Zatoką Disko. Wielokrotnie odkładałem pomysł napisania książki 

na bok. Ostatecznie się udało. Zajęło mi to wiele lat, ale wyzwoliło mnóstwo kreatywności, wyzwoliło wspom-

nienia, skłoniło do refleksji, pozwoliło niżej pochylić się nad pewnymi sprawami. Od 7 stycznia 2022 roku jestem 

ojciec bliźniąt: Oli i Janka. Tym samym z ogromną przyjemnością przedstawiam w jednym roku swoje trzecie 

"dziecko”.  

 

 

 152. Zaakceptuj siebie : jak zaprzyjaźnić się ze sobą i docenić swoją wartość / Silvia 

Congost ; tłumaczenie Joanna Ostrowska.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Myślenie pozytywne , Poczucie własnej wartości , 

Samoakceptacja , Techniki samopomocy , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923  

Nowości:  2022-09 

 

Uważasz, że nie zasługujesz na miłość i szczęście? Rezygnujesz z czegoś, na czym ci zależy, bo z góry zakładasz, 

że ci się nie uda? A może masz problem ze stawianiem granic? Jeśli boisz się odrzucenia, stale porównujesz się               

z innymi i potrzebujesz aprobaty z zewnątrz, żeby poczuć się lepiej - czas zaakceptować siebie. Odważ się wyjść 

ze swojej skorupy i pokazać światu, jaka naprawdę jesteś! Przed tobą pierwszy krok do trwałej zmiany i podwy-

ższenia samooceny. Z tym poradnikiem nauczysz się, jak zadbać o swoje wewnętrzne dziecko, odrzucić błędne 

przekonania o sobie oraz wzmocnić poczucie własnej wartości i w pełni siebie docenić.   

 

 

 153. Zatopić III Rzeszę : operacja Chastise - najbardziej brawurowa akcja lotnicza II 

wojny światowej / Łukasz Sojka.- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2021. 

(Znak Historia) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Royal Air Force (Wielka Brytania). No. 617 Squadron , Avro 

Lancaster (samolot bombowy) , Operacja Chastise (1943) , Zapory wodne , Zagłębie 

Ruhry (Niemcy) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(100)"1939/1945"::355.4 

Nowości:  2022-09 

 

Szaleńcza misja lotnicza, która stała się legendą. Operacja Chastise stała się legendą już w chwili, gdy ostatni            

z ocalałych Lancasterów dotykał kołami pasa startowego w Scampton. W nocy z 16 na 17 maja 1943 roku 

alianckie bombowce całkowicie zaskoczyły wroga, sparaliżowały hitlerowski przemysł i wywołały w Niemcach 

psychozę strachu. Wzmocniły morale sprzymierzonych i udowodniły Stalinowi, że zachodni front istnieje, a Ar-

mia Czerwona nie walczy samotnie. Z misji nie wróciło 8 z 19 bombowców, a jej założenia nawet dziś brzmią jak 

czyste szaleństwo. Nie miała nic wspólnego z typowym nalotem dywanowym, w którym bomby zapalające zrzuca 

się na niemieckie miasta z wysokości 10 kilometrów. Celem 617 Dywizjonu Bombowego RAF były zapory 

wodne na rzekach w Zagłębiu Ruhry, w samym sercu hitlerowskiego przemysłu. Ogromne  betonowe  konstrukcje 
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były niemożliwe do zniszczenia, chyba że eksplozja uszkodziłaby podstawę tamy. Niemcy przewidzieli ataki na 

zapory, instalując podwodne siatki przeciwtorpedowe. Tej nocy ani siatki, ani huraganowy ogień baterii prze-

ciwlotniczych na nic się jednak nie zdały. Ciężkie czterosilnikowe maszyny kolejno schodziły na zaledwie 20 

metrów nad taflę wody i lecąc z prędkością 400 kilometrów na godzinę, zrzucały podwieszone pod kadłubami 

ładunki. Ważące ponad 4 tony ogromne bomby, skacząc po powierzchni wody, docierały do zapór, wytracały 

prędkość i tonęły. Huk eksplozji i szum milionów ton wody zalewającej doliny poniżej zerwanych tam niosły 

lotnikom "snajperskiego" dywizjonu bombowego zapowiedź sławy, a uśpionym mieszkańcom Zagłębia Ruhry 

śmierć.   

 

 

 154. Zderzenie czołowe : historia katastrofy kolejowej pod Szczekocinami / Bartosz 

Jakubowski.- Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2022. 

(Nie-Fikcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Katastrofa kolejowa pod Szczekocinami (2012) , Wypadki 

kolejowe , Szczekociny (woj. śląskie, pow. zawierciański, gm. Szczekociny) , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-656 

Nowości:  2022-09 

 

Zderzenie dwóch pociągów pod Szczekocinami z 3 marca 2012 roku to największa katastrofa kolejowa w Polsce 

w XXI wieku. Ta tragedia wciąż nie doczekała się jednak solidnego opisania. Choć w toku śledztwa wskazywano 

na dziesiątki systemowych błędów i nieprawidłowości - w szkoleniu personelu, w odbiorze urządzeń, w przepi-

sach, w procedurach bezpieczeństwa - skazani zostali tylko dyżurni pełniący wówczas służbę (Andrzej N. i Jolanta 

S.). Bartosz Jakubowski jako jedyna osoba postronna otrzymał dostęp do akt sprawy sądowej i postępowania 

prokuratorskiego. W tej książce w przejmujący sposób opisał całość czynników i zdarzeń, które doprowadziły do 

katastrofy, a także proces szukania winnych. Ujawnia do tej pory nieopisywane okoliczności, sytuacje, zdarzenia            

i dokumenty. Wyłania się z nich przerażający obraz kartonowego państwa, którego motto brzmi: "Śmiało, zmieś-

cisz się".   

 

 

 155. Ze wspomnień szczęściarza / Jacek Woźniakowski.- Kraków : Wydawnictwo 

Znak - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2008. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Woźniakowski, Jacek (1920-2012) , Kultura , Polska , 

Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Woźniakowski J. 

Nowości:  2022-09 

 

 

Autor - potomek rodzin ziemańsko-inteligenckich, kawalerzysta, konspirator, pisarz, tłumacz, publicysta, historyk 

sztuki, współzałożyciel i wieloletni szef wydawnictwa Znak - zachował w żywej pamięci obrazy minionego świata 

i zaludniających go postaci. Refleksje o rodzinnych tradycjach i o kilku spośród wybitnych przodków - między 

innymi Pawlikowskich i Rodakowskich - wprowadzają do barwnych opisów nieistniejących od z górą półwiecza 

domów i środowisk, w których spędzał dzieciństwo i młodość. Polskie i zagraniczne szkoły, kampania wrześ-

niowa w siodle, akowska konspiracja, a potem zmagania z nowym ustrojem - to wszystko opisane z humorem, 

temperamentem, autoironicznym dystansem, przeplecione licznymi anegdotami i zamknięte serią sylwetek 

wybitnych a bliskich autorowi postaci jest lepszą lekcją niedawnej historii niż niejeden opasły podręcznik.   

 



158 
 

 156. Zełenski : biografia / Wojciech Rogacin.- Warszawa : Wielka Litera, copyright 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zełenski, Wołodymyr (1978- ) , Agresja rosyjska na Ukrainę 

(2022) , Politycy , Przywódcy i głowy państw , Przywódcy i głowy państw , Ukraina , 

Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052A/Z-Zełenski W. 

Nowości:  2022-09 

 

Wołodymyr Zełenski. Jego nazwisko od kilku tygodni jest na ustach całego świata. Ile wiemy o charyzmatycznym 

przywódcy kraju, którego niezłomna walka o wolność budzi powszechny szacunek? Tej postaci nie trzeba przed-

stawiać. Popularny aktor komediowy, który zagrał rolę prezydenta, a następnie naprawdę nim został. Prezydent, 

który stał się mężem stanu oraz symbolem walki o wartości demokratyczne, naśladowany przez największych 

politycznych graczy. Już teraz historia jego życia to fascynujący zapis dojrzewania do roli, o którą jeszcze jakiś 

czas temu nikt by go nie podejrzewał: przywódcy państwa, które odważnie przeciwstawiło się rosyjskiej agresji.  

Jak wyglądało dzieciństwo prezydenta Ukrainy, jego dom rodzinny oraz relacje z równieśnikami? W jaki sposób 

żydowskie pochodzenie wpłynęło na jego dalsze wybory? Co mówią o nim ci, którzy go znali, zanim zyskał 

sławę? Jak wyglądała jego droga do kariery aktorskiej, a nawet – celebryckiej? Kiedy i dlaczego Zełenski 

zdecydował się wkroczyć do świata polityki i w jaki sposób zdobył tak ogromne poparcie społeczne? Jakim 

przywódcą był przed wybuchem wojny? Ale także: jaki jest w życiu prywatnym i czy oliwkowy to naprawdę jego 

ulubiony kolor? Opowieść o niezwykłej drodze przebytej od studenta prawa, rozśmieszającego cały kraj aktora             

i kabareciarza, po przywódcę politycznego, z którym liczą się najważniejsi zachodni politycy.  

 

 

 157. Złoci piłkarze = Golden Footballers / [opracowanie, tekst i wybór ilustracji 

Stefan Szczepłek ; tłumaczenie Anna Basara].- Olszanica : Bosz Szymanik i 

wspólnicy ; Warszawa : Polski Komitet Olimpijski, 2022. 

(Medaliści = Medalists) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Igrzyska Olimpijskie (20 ; 1972 ; Monachium) , Igrzyska 

Olimpijskie (21 ; 1976 ; Montreal) , Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej (10 ; 1974 ; 

RFN) , Piłka nożna , Piłkarze nożni , Polska , Biografia , Publikacja bogato 

ilustrowana 

Sygnatura:  WG-796.3 

                                     Nowości:  2022-09 

 

„Piłkarze. Medaliści” - kolejny minialbum z serii Medaliści, której bohaterami są wybitni polscy sportowcy, poś-

więcony został reprezentantom Polski w piłce nożnej, którzy na olimpiadzie w Monachium w 1972 roku zdobyli 

złoty medal. Od nazwiska wybitnego trenera, Kazimierza Gorskiego, zwani „Orłami Górskiego”, ustanowili 

niedościgły wzór talentu, umiejętności współpracy, odwagi i sukcesu na piłkarskim boisku. Grającym w latach 70. 

XX wieku, w złotym okresie polskiej piłki nożnej, sportowcom udało się zdobyć jeszcze kilka ważnych medali,              

w tym brązowy Mistrzostw Świata w 1974 roku i srebrny olimpijski w 1976 roku. Niezwykłą historię najwy-

bitniejszej w historii polskiego sportu reprezentacji piłkarskiej przedstawił na łamach niniejszej książki ceniony 

dziennikarz sportowy, Stefan Szczepłek.  
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 158. Żongler : Romain Gary / Agata Tuszyńska.- Kraków : Wydawnictwo 

Literackie, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gary, Romain (1914-1980) , Pisarze francuscy , Tożsamość 

żydowska , Żydzi , Francja , Biografia 

Sygnatura:  WG-821.133.1(091)  

Nowości:  2022-09 

 

 

"Żongler. Romain Gary" Agaty Tuszyńskiej to kolejna znakomita biografia napisana przez mistrzynię znaną                 

z karkołomnej pracy na rzecz odtworzenia życiorysów znanych artystów pochodzenia żydowskiego. Tym razem 

czytelnicy będą mieli okazję dowiedzieć się więcej o znakomitym pisarzu, który tworzył historię o sobie samym 

tak samo umiejętnie jak swoje powieści. Romain Gary był francuskim pisarzem pochodzenia żydowskiego, który 

przyszedł na świat w 1914 roku w Wilnie. Jako jedyny w historii autor dwa razy otrzymał Nagrodę Goncourtów. 

Był również pilotem wojennym i podróżnikiem. Tytuł książki nawiązuje do jego niesamowitej wprawy w żonglo-

waniu faktami na temat własnego życia. Do tej pory w jego przypadku nic nie dało się uznać za pewne, a niesamo-

wite mistyfikacje miały na celu stworzenie zupełnie nowej postaci, jakby jego własne życie nie było dość intere-

sujące. Autorka opowiada o jego niezwykłej relacji z dominującą matką, latach spędzonych w Warszawie, jego 

karierze artystycznej i dyplomatycznej. W 1980 roku pisarz popełnił samobójstwo, zostawiając czytelnikom kawał 

znakomitej literatury oraz masę znaków zapytania związanych z jego życiem. Na część z nich odpowiedzi 

czytelnik znajdzie właśnie w tej książce. 

 

 

 159. Życie i zasługi Adama Mickiewicza / Feliks Koneczny.- Kraków : 

Wydawnictwo Miles, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mickiewicz, Adam (1798-1855) , Poeci polscy , Literatura 

popularna , Biografia 

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

Nowości:  2022-09 

 

 

Mickiewicz należy do największych poetów całego świata, a zasługą jego, że całemu światu pokazał, jakie to 

doskonałe dzieła, jakie piękne poematy dadzą się układać w polskim języku. On wstawił nasz język, przydał 

zaszczytu imieninowi polskiemu, on obcym pokazał, jak wysoko, wznieść się potrafi u nas poezja. Dzięki niemu 

nie potrzebujemy się wstydzić naszej narodowej literatury przed najoświeceńszymi nawet narodami, a polska 

poezja nie cofnie się i nie ustąpi kroku żadnej innej. Uznano to powszechnie, a dzieła jego tłumaczono na 

wszystkie języki cywilizowane. Feliks Koneczny 
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 1. Amazonka : zagadka źródła królowej rzek / Jacek Pałkiewicz.- Piaseczno : 

Heraclon International. Storybox.pl, [2013]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pałkiewicz, Jacek (1942- ) , Rzeki , Źródła (hydrologia) , 

Amazonia , Amazonka (rzeka) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-KM/1555/91 

Nowości:  2022-09 

 

Zagadka źródeł Amazonki od dawna była przedmiotem niekończących się spekulacji. Temat wywołał też dużo 

niezdrowej atmosfery w rodzimych kręgach. Autor, którego teza miejsca narodzin wielkiej rzeki została oficjalnie 

potwierdzona w Peru, demaskuje kulisy tych matactw.  

 

 

2. Anioł / Łukasz Jarosz.- [Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl ; 

[Katowice] : w porozumieniu z Wydawnictwem Lira Publishing, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Policjanci , Prostytucja , Przestępstwa ze szczególnym 

okrucieństwem , Tajemnica , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1574/K 

Nowości:  2022-09 

 

Szokująca zbrodnia w świecie ludzi bez skrupułów. Czy któryś z tropów doprowadzi do mordercy? Na tyłach 

budynku kina znalezione zostają zwłoki Oliwii Wajdzik. Młodą, luksusową prostytutkę zamordowano w wyjąt-

kowo brutalny sposób. Śledztwo prowadzi troje policjantów: Monika Kijowska, Oskar Opala i Marcin Krawczyk, 

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

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

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

tykowych dilerów po księży, polityków oraz artystów. Podejrzanych przybywa, wątki w dochodzeniu się mnożą,  

a śledczy dokonują kolejnego makabrycznego odkrycia...  

 

 3. Ballada o śpiącym lwie / Agata Listoś-Kostrzewa.- [Warszawa] : Audioteka ; 

[Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl, [2022]. 

 

Hasła przedmiotowe:  Górnictwo węglowe , Kopalnie węgla kamiennego , 

Bytom (woj. śląskie) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-KM/1581/308 

Nowości:  2022-09 

Audiobook 
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To nie pierwszy i nie ostatni wstrząs w Bytomiu. Ludzie nieruchomieją sparaliżowani strachem. Większość, 

nauczona doświadczeniem, próbuje wybiec na ulicę, żeby nie mieć nad głową niczego, co mogłoby spaść. Krzyki 

mieszają się z hałasem tłuczonych dachówek, kominów, gzymsów i szyb rozpryskujących się na chodnikach. Nie 

wszyscy mają tyle szczęścia, co matka z dzieckiem, która w ostatniej chwili chowa się w bramie przed deszczem 

secesyjnych odłamków. Lecą w dół wieżyczki, attyki, betonowe kule na skorodowanych już trzpieniach, strzeliste 

neogotyckie pinakle. Odpada od ściany gruba płaskorzeźba wmontowana na metalowych kotwach we wnękę 

kamienicy i spada na mężczyznę stojącego w kolejce do saturatora. Ludzie tłoczą się wokół, próbują pomóc, 

dźwignąć pechową dekorację. Niektórzy podbiegają tylko, żeby popatrzeć na cudze nieszczęście, ale nie odchodzą 

przykuci widokiem człowieka przygniecionego płaskorzeźbą.  

 

 

 4. Bądź sobą : wylecz swoje 5 ran / Lise Bourbeau ; [przekład: Zofia 

Piątkowska-Wolska].- [Katowice] : Wydawnictwo Kos ; [Piaseczno] : we 

współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Samopoznanie , Samorealizacja , Techniki samopomocy , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-KM/1548/159.9 

Nowości:  2022-09 

 

Czy odnosicie czasem wrażenie, że w swoim rozwoju wewnętrznym stoicie w miejscu, że pewne sprawy, które 

wydawały się Wam rozwiązane, po raz kolejny nie dają Wam spokoju? Być może szukacie wyjścia w złym 

miejscu. Kolejna książka Lise Bourbeau w sposób tak samo konkretny jak poprzednie wskazuje, iż wszystkie 

problemy, zarówno o podłożu psychicznym, mentalnym jak i fizycznym, biorą się z pięciu ran: odrzucenia, 

porzucenia, upokorzenia, zdrady i niesprawiedliwości. Dzięki szczegółowemu opisowi pięciu ran i masek, które 

zakładamy, aby ich nie widzieć, możecie spróbować odkryć prawdziwe powody problemów, z jakimi borykacie 

się w życiu. Dzięki tej książce dowiecie się też, dlaczego tak bardzo różnimy się fizycznie. Książka ta pomoże 

wam rozpocząć proces ozdrowienia, który doprowadzi do celu, jakim jest bycie sobą. Odkryjecie też niespotykane 

siły drzemiące w każdym z nas, które umożliwiają osiągnięcie życiowej pełni. Lise Bourbeau, jak zwykle, na 

końcu książki proponuje praktyczne wskazówki umożliwiające przekształcenie codziennych problemów w tram-

polinę umożliwiającą rozwój i uświadomienie sobie, że w każdym z nas kryje się niezwyciężona moc kreacji.  

 

 

5. Bestiariusz słowiański. Cz. 1 / Paweł Zych.- Piaseczno : Heraclon 

International. Storybox.pl, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Legendy i podania , Mitologia słowiańska , Stworzenia 

fantastyczne , Zjawiska paranormalne , Polska , Bestiariusz 

Sygnatura:  WG-KM/1612/39  

Nowości:  2022-09 

 

Studiując rodzime baśnie, podania i legendy, odnosimy nieodparte wrażenie, iż nasi przodkowie kochali 

niesamowite opowieści. Przez setki lat historii naszego kraju powstał olbrzymi, barwny i ludny świat polskich 

wierzeń ludowych. „Bestiariusz słowiański. Rzecz o skrzatach, wodnikach i rusałkach” jest skromną próbą 

zilustrowania tego bogactwa i ukazania choćby jego części. Zapraszamy do podróży śladami opowieści naszych 

przodków, mitów pełnych słowiańskiej magii tak rzadko obecnej we współczesnej polskiej kulturze.  
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6. Bestiariusz słowiański. Cz. 2 / Paweł Zych.- Piaseczno : Heraclon 

International. Storybox.pl, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Legendy i podania , Mitologia słowiańska , Stworzenia 

fantastyczne , Zjawiska paranormalne , Polska , Bestiariusz 

Sygnatura:  WG-KM/1613/39  

Nowości:  2022-09 

 

Druga część znakomitego i niezwykle popularnego „Bestiariusza słowiańskiego” zaprasza tym razem do poznania 

rzadko przywoływanych w literaturze fantastycznych opowieści i legendarnych stworów, m.in. bizi, kaduków czy 

samojadków. Znajdziemy w nim historie zarówno rodzimych istot - z terenów przedrozbiorowej Polski, Mazur, 

Śląska i Pomorza, jak i bohaterów opisywanych w podaniach i legendach kultury ludowej Białorusi i Ukrainy.  

 

 

 7. Bezpieczne miejsce / Ina Nacht.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl ; [Rudno] : w porozumieniu z Wydawnictwem Stara Szkoła, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Psycholodzy , Świdnica (woj. dolnośląskie) , 

Opowiadania i nowele , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/1590/S 

Nowości:  2022-09 

 

Natalia mieszka na Osiedlu Radosnym w Świdnicy. Prowadzi poradnię psychologiczną. Jej życie jest uporząd-

kowane i niemal sterylnie czyste do chwili, gdy poradnię odwiedza Dominik. Brodaty i tajemniczy klient wciąga 

Natalię w dziwną grę. Kto ją wygra?  

 

 

 8. Błękitny dom nad jeziorem / Katarzyna Janus.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; 

[Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hotele , Relacja romantyczna , Spadek , Wybory życiowe 

, Mazury , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1572/O 

Nowości:  2022-09 

 

Antonina niespodziewanie dziedziczy stary dom na Mazurach. Chce założyć w nim pensjonat. Spotyka Jakuba, 

mężczyznę mającego za sobą trudną przeszłość. Pewnej nocy ratuje go, samotnie żeglującego podczas mazur-

skiego sztormu. Kuba pomaga Tosi remontować dom. Zawiązuje się między nimi nić sympatii, która powoli 

przeradza się w głębsze uczucie. Z czasem do pensjonatu wprowadzają się inne zagubione dusze. Samotna Zosia, 

która leczy rany po nieudanym związku oraz Paulina, ciężarna studentka. Kolejny raz okaże się, że los dla wszys-

tkich przewiduje szczęśliwe zakończenia, trzeba tylko zdobyć się na odwagę, by podążyć nieznaną ścieżką.  

 

9. Byk / Szczepan Twardoch.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, copyright 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Męskość , Mężczyzna , Świadomość społeczna , 

Tożsamość osobista , Trauma , Górny Śląsk , Warszawa (woj. mazowieckie) , 

Monodram 
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     Sygnatura:  WG-KM/1604/82-2  

     Nowości:  2022-09 

 

Furia zranionego byka Robert Mamok ucieka z Warszawy na Śląsk. Zamyka się w domuopy z niemilknącym 

telefonem, tajemniczą głową byka i odgrzebaną traumą, którą odziedziczy po przodkach. W brutalnym monologu 

rozlicza się ze swoją winą, przeszłością i całym światem. Miota się jak zwierzę w potrzasku, walczy z demonami  

i rzuca oskarżenia wobec siebie i najbliższych. Staje w prawdzie o sobie. Ale czy prawda ocala? - Zniszczyłem 

tyle dobrego życia. Plułem w dobre życie? Siła prozy Szczepana Twardocha w jednym akcie. Superprodukcja 

wyreżyserowana Krzysztofa Kiczka w mistrzowskiej interpretacji Roberta Talarczyka.  

 

 

10. Chłopi / Władysław St. Reymont.- Katowice : Wydawnictwo Aleksandria, 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chłopi , Mieszkańcy wsi , Obyczaje i zwyczaje , Relacje 

międzyludzkie , Wsie , Życie codzienne , Lipce Reymontowskie (woj. łódzkie, 

pow. skierniewicki, gm. Lipce Reymontowskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1595/O  

Nowości:  2022-09 

 

Maciej Boryna, mieszkaniec wsi Lipce i właściciel największego gospodarstwa, postanawia poślubić Jagnę - 

piękną dziewczynę, do której wzdychają mężczyźni z całej wioski. Nie wie jednak, jak bardzo namiętny romans 

łączy jego syna z młodą marzycielką i do jakiego zamieszania i konfliktów doprowadzi ta skomplikowana relacja. 

Powieść "Chłopi", która przyniosła Reymontowi międzynarodową sławę, w 1924 roku została nagrodzona litera-

cką Nagrodą Nobla. Pisarz doskonale maluje słowem obraz mieszkańców polskiej wsi u schyłku XIX wieku. 

Życie społeczności ukazane jest nie tylko na przestrzeni czterech pór roku, które wyznaczają rytm pracy i bytu 

ludzi, ale też na tle zachodzących wówczas przemian kulturowych. Mistrzowska interpretacja Marka Walczaka 

porywa słuchaczy w nieznany świat reymontowskich Lipiec, nie pozwalając nawet na chwilę oderwać się od 

emocjonującej akcji powieści. Barwny język, niejednoznaczni bohaterzy, plastyczne opisy przyrody, wartka akcja 

powieści zapewnią najlepszą rozrywkę, każdemu, kto będzie chciał wysłuchać jednej z najważniejszych i unika-

towych powieści XX wieku.  

 

 

 11. Cienie zła / Krystyna Mirek.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : we 

współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, copyright 2022. 

(Blizny przeszłości / Krystyna Mirek ; [3]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Burmistrz , Miasta małe , Przestępcy , Relacje 

międzyludzkie , Społeczności lokalne , Polska , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/1585/P 

Nowości:  2022-09 

 

Podobno nie ma zbrodni idealnej. Niektórzy mordercy są jednak bardzo sprytni. Nie mają skrupułów, wyrzuty 

sumienia nie mącą im precyzji myślenia. Zdają się nie mieć ludzkich cech, a przede wszystkim słabości. Ale dla 

pewnego mordercy słabością jest Majka Sokołowska. Dziewczynka, która widziała zbyt wiele. Jedyny świadek 

zbrodni. Rozwiązała już swoją zagadkę. Uratowała wiele osób. Ma prawo w spokoju zbudować nowe życie. Bo 

czy warto ryzykować szansę na miłość, bezpieczeństwo, a nawet życie, by ocalić kogoś, kto tak bardzo ją 

zawiódł?  
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 12. Coco Chanel : krótka historia największej dyktatorki mody / Renata Pawlak.- 

Piaseczno : Heraclon International. Storybox.pl, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chanel, Coco (1883-1971) , Projektanci mody , Francja , 

Biografia 

Sygnatura:  WG-KM/1593/929-052 

Nowości:  2022-09 

 

Wciągająca biografia francuskiej ikony stylu i założycielki jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek 

luksusowych na świecie. Życie Coco obfitowało nie tylko w sukcesy na polu zawodowym, ale pełne było także 

rozterek, burzliwych romansów, łamiących serce rozstań z mężczyznami, przyjaźni z najbardziej wpływowymi 

artystami i oficjelami XX wieku oraz zagadek, w których rozwikłaniu nie pomagała sama Chanel. Co sprawiło, że 

wychowana w sierocińcu uboga dziewczynka w późniejszym czasie opływała w największe luksusy? W jaki 

sposób przekonała do swojego powściągliwego stylu kobiety z paryskiej elity? Jak budowała modowe imperium? 

Czy ta chłodna i wyniosła kobieta była zdolna do szczerego uczucia? W jaki sposób wykorzystywała garderobę 

swoich kochanków do tworzenia własnych kolekcji modowych? Jak powstały jedne z najsłynniejszych perfum 

świata? Czy Coco podbiła Hollywood i które z wielkich gwiazd kina nosiły chanelowskie kolekcje? Dlaczego 

projektantkę posądzano o współpracę z wywiadem III Rzeszy? Jak wyglądał wielki powrót Coco do świata mody?  

 

 

 13. Consilio / Danuta Marć.- [Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl ; 

[Katowice] : w porozumieniu z Wydawnictwem Lira Publishing, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Eksperymenty , Lekarze , Okrucieństwo , Przemoc , 

Samobójstwo , Szpiegostwo , Transplantologia , Znęcanie się nad zwierzętami , 

Kraków (woj. małopolskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1583/K 

Nowości:  2022-09 

 

Jak daleko można się posunąć, aby uratować życie bliskiej osoby? Kraków, lata dwudzieste XX wieku. W Szpitalu 

Uniwersyteckim grupa osób skupionych wokół lekarza Juliana Zagajewskiego prowadzi tajne badania naukowe, 

eksperymentując z pionierskimi przeszczepami organów. Nieszczęśliwy wypadek kobiety bliskiej sercu jednego           

z medyków powoduje, że ambitni badacze posuwają się o krok za daleko… Krakowska policja kryminalna zaczy-

na odnotowywać liczne przypadki okrutnego traktowania ludzi i zwierząt, a podejrzenia padają na środowisko 

medyczne. Czy początkiem mrocznych zajść mogła być samobójcza śmierć pewnego sowieckiego zbiega i doku-

menty, które razem z nim trafiły do Polski? "Consilio" to opowieść o tajemniczych zbrodniach, szalonych 

ambicjach ludzi nauki oraz o początkach transplantologii, która odkrywa swoje ponure oblicze.  

 

 

 14. Czas powrotów / Joanna Kruszewska.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; 

[Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cukiernicy , Przyjaźń , Relacje międzyludzkie , Rodzina , 

Trudne sytuacje życiowe , Podlasie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1576/O 

Nowości:  2022-09 

 

Na Podlasiu wreszcie w pełni rozkwita wiosna. Iwona i leszek na jakiś czas muszą zamienić się rolami. Starsza 

pani poświęca się pracy zawodowej, a jej mąż musi  przejąć  wszystkie  obowiązki  związane  z  zajmowaniem  się  
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domem. Zawsze wszystko podstawiano mu pod nos, teraz jednak musi nauczyć się przygotowywać domowe 

obiady i posiąść wiele innych, tajemniczych dotąd, umiejętności. Natomiast córka Leszka, Małgorzata, powoli 

odnajduje spokój i stara się pogodzić z przeszłością. Tymczasem lena mimo wielu przeciwności losu z werwą                    

i zapałem dalej prowadzi uroczą cukiernię. Wszak musi pokazać dzieciom, że wszystkie kłopoty można przezwy-

ciężyć. Nic nie jest straszne, gdy wokół nas są kochająca rodzina i prawdziwi przyjaciele. Dzięki nim zawsze 

można odnaleźć siłę i szczęście.   

 

 

 15. Człowiek, który wyszedł z mroku / David Lagercrantz ; [tłumaczenie Alicja 

Rosenau].- Warszawa : Wielka Litera, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Policjanci , Polityka , Psycholodzy , Terroryzm , 

Sztokholm (Szwecja) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1577/K 

Nowości:  2022-09 

 

W Sztokholmie zostaje pobity na śmierć sędzia piłkarski. Zebrane dowody wskazują na porywczego ojca jednego 

z młodych piłkarzy. Starsi stażem policjanci chcą na tym etapie zakończyć śledztwo, ale młoda i ambitna 

policjantka, Micaela Vargas, wciąż ma wątpliwości. Kontaktują się więc z światowej sławy profesorem psy-

chologii, Hansem Rekkem. Przenikliwy i działający nieszablonowo geniusz widzi więcej i szybko wywraca 

śledztwo do góry nogami. Okazuje się bowiem, że nic nie jest takie, na jakie z pozoru wygląda, a zamordowany 

nie był tym, za kogo się podawał. Czyżby ofiarę pomylono z katem? Śledztwo zmierza w niebezpieczne polity-

czne rejony: od tajnych więzień, gier wywiadów, przez wojny terrorystów, aż po najwyższe szczeble władzy.                 

W trakcie prób rozwikłania tych mrocznych tajemnic między Micaelą i Rekkem zawiązuje się wyjątkowa relacja. 

Choć to zderzenie dwóch światów - wykształconego i kulturalnego przedstawiciela klasy wyższej z hardą, nieu-

stępliwą policjantką z nizin społecznych - to ten wybuchowy duet uzupełniających się przeciwieństw staje się 

wkrótce solą w oku wszystkich zaangażowanych w śledztwo.  

 

 

 16. Dary losu / Hanna Szczepanowska.- [Poznań] : Wydawnictwo Filia ; 

[Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dwory , Kobieta , Sekrety rodzinne , Relacje 

międzypokoleniowe , Michałów Górny (woj. mazowieckie, pow. grójecki, gm. 

Warka) , Warka (woj. mazowieckie, pow. grójecki, gm. Warka) , Powieść 

obyczajowa , Saga rodzinna 

     Sygnatura:  WG-KM/1598/O 

     Nowości:  2022-09 

 

Rok 1935. Kornelia Makowska, córka warszawskiego okulisty i jej dwie przyjaciółki zdają maturę w prywatnej 

szkole dla dziewcząt i przymierzają się do wkroczenia w dorosłość. Tymczasem wyjeżdżają do dworku ciotki 

Kornelii, do Warki, małego miasteczka nad Pilicą. Poznają tam dwóch młodzieńców, porucznika Maurycego 

Skimunta i lekarza, Borysa Muszyńskiego. Wybucha płomienny romans pomiędzy Maurycym i Kornelią, o której 

marzy również młody lekarz. Lato mija im na zabawach, pływaniu po jeziorze i wycieczkach samochodowych. 

Pewnego dnia jednak dochodzi do tragedii... Rok 2012. Klementyna, wnuczka Kornelii, lekarki, która w latach 50-

tych przeprowadziła się do włoskiego Sorrento, dowiaduje się o istnieniu pałacyku w Michałowie, który właśnie 

odziedziczyła jej rodzina. Wraz z mamą i córką wracają do Polski, aby poznać swoje korzenie. Chociaż wojna 

zatarła wiele śladów, kobiety docierają do pałacyku i postanawiają go odnowić. Pomaga im w tym grupa młodych 

archeologów amatorów. Piękne okoliczności przyrody i miła atmosfera sprawiają, że do głosu dochodzą uczucia. 

Niestety, sprawy znowu się komplikują...  
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 17. Dawne tajemnice / Krystyna Mirek.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; 

[Piaseczno] : we współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, [2022]. 

(Blizny przeszłości / Krystyna Mirek ; [2]) 

 

 

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

Zabójstwo , Polska , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/1586/S  

    Nowości:  2022-09 

 

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

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

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

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

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

 

 

 18. Demeter / Malwina Chojnacka.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl ; [Katowice] : w porozumieniu z Wydawnictwem Lira Publishing, 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hotele , Kobieta , Ludzie bogaci , Ofiary gwałtu , 

Poszukiwania zaginionych , Pracownice i pracownicy seksualni , Przemoc wobec 

kobiet , Przestępczość zorganizowana , Mazury , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/1565/S 

    Nowości:  2022-09 

 

Jezioro wyrzuca na brzeg martwe ciało zgwałconej dziewczyny. Wkrótce bez śladu ginie kolejna. Obie pracowały 

w położonym na pustkowiu luksusowym hotelu Odonata na Mazurach, którego gośćmi byli wpływowi mężczyźni 

spragnieni rozrywek tylko dla wtajemniczonych. Gdy właściciel hotelu Jan Rej zatrudnia nową, atrakcyjną 

pracownicę, nie wie, że ukrywa ona swoją prawdziwą tożsamość. I że gotowa jest poświęcić wszystko, żeby 

poznać prawdę i ukarać sprawców zbrodni. Kim jest kobieta, która błyskawicznie zdobywa władzę w Odonacie               

i zyskuje zaufanie jej właściciela? Kim są ludzie, którzy podążają jej śladem i podają się za hotelowych gości? 

Czy zaginiona dziewczyna żyje? Zorganizowana grupa przestępcza. Śmiertelnie niebezpieczny trójkąt miłosny.               

I kobieta ryzykująca własne życie, by przerwać krąg zbrodni…  

 

 

 19. Dziecko z walizki / Paulina Cedlerska.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl ; [Rudno] : w porozumieniu z Wydawnictwem Stara Szkoła, 

copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Kobieta , Las , Mieszkańcy wsi , Nauczyciele , 

Przedmioty użytku codziennego , Szkoły wiejskie , Tajemnica , Mazury , Powieść 

, Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/1564/S 

     Nowości:  2022-09 

 

Las, noc i porzucona walizka. Mazury, jakich nie chcielibyście poznać. Klara porzuca swoje olsztyńskie życie, by 

podjąć wymarzoną pracę. Jednak etat w wiejskiej szkole okazuje się pułapką, z której nie ma ucieczki. Rozwikła-

nie sekretu czerwonej walizki porzuconej na szosie staje się obsesją młodej  nauczycielki, a  mieszkańcy  klaustro- 
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fobicznej wsi niczego nie ułatwiają. Niebawem Klara nawiązuje znajomość z jednym z nich, dużo bliższą, niż 

początkowo planowała. NN - tak oznaczane są osoby pochowane bez ustalonej tożsamości. W Polsce jest niemal 

cztery tysiące takich grobów, co przeraża bardziej niż najstraszniejsze książki. Powieść Pauliny Cedlerskiej kieł-

kuje właśnie z tego strachu.  

 

 

 20. Dżentelmen włamywacz / Maurice Leblanc ; [przekład Stanisław 

Kroszczyński].- [Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl, [2013]. 

(Arsène Lupin / Maurice Leblanc) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arsène Lupin (postać fikcyjna) , Arystokracja , Złodzieje 

, Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1579/K 

    Nowości:  2022-09 

 

Pierwsza część przygód błyskotliwego włamywacza. Lupin to bohater wyjątkowy. Pomysłowość, spryt, bezczel-

ność, dobry humor, to tylko niektóre z cech, decydujących o sukcesie jego złodziejskich akcji. Okrada złych                    

i bogatych, by rozdawać biednym. Naturalny wdzięk i czar sprawiają, że rozkochuje w sobie wszystkie kobiety. 

Czyż potrzeba większej zachęty do poznania króla złodziei?  

 

 

 21. Elokwencja sardynki : niewiarygodne historie z podwodnego świata / Bill 

François ; [z języka francuskiego przełożyła Elżbieta Janota].- Katowice : Sonia 

Draga, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ekologia , Ryby , Zachowanie się zwierząt , Zwierzęta 

morskie , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-KM/1550/59 

     Nowości:  2022-09 

 

A gdyby tak wsadzić głowę pod wodę i nadstawić ucha? Śmieszna myśl? Niekoniecznie! Pogrążone w swoim 

"cichym świecie" ryby nie tylko mówią, ale też mają wiele do przekazania. Z tej książki dowiesz się: co można 

wyczytać z morskich zapachów, po czym poznać, że ryby są zakochane, zestresowane albo głodne, co kichaniem 

zdradzają przegrzebki, dlaczego ryby miewają trudne dzieciństwo, kto był pierwszy w Ameryce - dorsz czy 

Krzysztof Kolumb, i wiele, wiele więcej! To książka to skąpana w świetle fluorescencyjnych meduz podróż                  

w głębiny nauki i mroki historii, gdzie legendy często okazują się mniej nieprawdopodobne niż zaskakująca 

rzeczywistość. Autor dzieli się z czytelnikami dwiema pasjami: uwielbieniem dla podwodnego świata i mocy 

słów, które na kartach tej książki splatają się w niesamowicie ekscytującą opowieść.  

 

 

 22. Fakt, nie mit : obalamy naukowe mity / Aleksandra Stanisławska, Piotr 

Stanisławski.- Warszawa : Biblioteka Akustyczna ; [Piaseczno] : Heraclon 

International. Storybox.pl, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ewolucja , Fale elektromagnetyczne , Globalne ocieplenie 

, Homeopatia , Nauka , Nierzetelność w nauce , Organizmy transgeniczne , 

Pseudonauka , Szczepienia ochronne , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-KM/1559/001 

     Nowości:  2022-09 
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Autorzy bloga Crazy Nauka - Piotr i Ola Stanisławscy - w lekki i pełen humoru sposób rozbierają na części 

pierwsze najpopularniejsze mity związane z nauką. Sprawdzają, jakie błędy się w nich kryją i dlaczego tak wielu 

ludzi, wbrew twardym danym, wciąż w nie wierzy. Wyposażają czytelnika w zestaw narzędzi, dzięki którym 

można dostrzec słabe punkty pseudonaukowych bzdur i rozbroić je niczym bombę.  

 

 

 23. Gentleman : podręcznik dla klas wyższych / Adam Granville.- Piaseczno : 

Heraclon International. Storybox.pl, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kultura stołu , Mężczyzna , Moda męska , Obyczaje i 

zwyczaje , Savoir-vivre , Poradnik 

Sygnatura:  WG-KM/1545/39 

Nowości:  2022-09 

 

To pierwsze na polskim rynku tak obszerne i kompetentne opracowanie, w którym autor niezwykle fachowo i bły-

skotliwie omawia aspekty bycia dżentelmenem doskonałym, krążąc swobodnie pomiędzy kwestiami mody odzie-

żowej, heraldyki, funkcjonowania rezydencji, doboru alkoholi, a nawet muzyki, leksykografii czy antropologii 

kultury. Tytuł odwołuje się zarówno do zachodnich wzorców kulturowych, jak i do najlepszych polskich tradycji.  

 

 

 24. Gershwin [Dokument dźwiękowy] / Lucjan Kydryński.- Kraków : Polskie 

Wydaw. Muzyczne, 2011. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gershwin, George (1898-1937) , Kompozytorzy 

amerykańscy - 1901-1939 r , Pianiści amerykańscy - 1901-1939 r , Jazz - biografie 

- Stany Zjednoczone - 1901-1939 r , Biografie , Książki mówione , Dokumenty 

dźwiękowe 

Sygnatura:  WG-KM/1601/929-052 

Nowości:  2022-09 

 

Audiobook oparty jest na tekście niezwykle popularnej monografii Gershwina autorstwa Lucjana Kydryńskiego. 

Fragmenty książki, czytane przez jego syna Marcina Kydryńskiego, przetykane są utworami Gershwina (Błękitną 

rapsodią, Koncertem fortepianowym oraz Amerykaninem w Paryżu) w mistrzowskich wykonaniach. 

 

 

 25. Ja matką? Ratunku! / Justyna Wydra.- Piaseczno : Heraclon International. 

Storybox.pl, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Macierzyństwo , Młodzi dorośli , Nieplanowana ciąża , 

Wybory życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1609/O 

Nowości:  2022-09 

 

Mój kot, twoje rybki, nasze dziecko. Wolna od patosu historia dochodzenia do macierzyństwa Aśka, trzydziesto-

latka bez wielkich życiowych planów, ze stabilną pracą, kawalerką po babci, kotem i z nie do końca wymarzonym 

facetem u boku, robi test ciążowy. Niespodziewanie - dla siebie i Piotrka, zwanego Piotrusiem Panem - przekonuje 

się, że wynik jest pozytywny. Tylko czy Aśka chce mieć dziecko? Czy chce mieć je teraz? Z tym mężczyzną? 

Kaśka, jej  najlepsza  przyjaciółka,  nieoczekiwanie  mówi:  powinnaś!  Piotrek  udaje, że  cieszy  go  perspektywa  



169 
 

zostania ojcem. Ona sama wcale nie jest pewna… Ja matką? Ratunku! to opowieść o parze beztroskich trzydzie-

stolatków, którym przydarza się coś niespodziewanego i zarazem zupełnie zwyczajnego. Rodzicielstwo. Aśka                

i Piotrek mają dziewięć miesięcy na to, by dorosnąć do roli matki i ojca. Czy zdążą?  Czas - start!  

 

 

 26. Jechać? nie jechać? : pamiętniko-ranking. T. 3, 42 kraje i kierunki / Pablo.- 

Piaseczno : Heraclon International. Storybox.pl, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pablo , Literatura podróżnicza , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-KM/1554/91 

Nowości:  2022-09 

 

Kolejna część książki podróżniczej, będącej wielowymiarowym, niekonwencjonalnym, dogłębnie przemyślanym 

rankingiem miejsc, do których warto lub nie warto się wybrać. „Jechać, nie jechać?” jest nie tylko niezbędnym 

źródłem informacji dla potencjalnych podróżników i turystów, to obraz świata widziany oczami jego autora - 

Pabla - pełny przemyśleń, opowieści z życia i przezabawnych anegdot. Tom III jest kontynuacją tomów I i II - 

zawiera informacje o kolejnych 42 krajach, miastach i obiektach turystycznych.  

 

 

 27. Już nie czekam / Agnieszka Olejnik.- [Poznań] : Wydawnictwo Filia ; 

[Piaseczno] : we współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, copyright 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezsenność , Kobieta , Przyjaźń , Psycholodzy , Śmierć 

małżonka , Trudne sytuacje życiowe , Wdowieństwo , Żałoba , Polska , Powieść 

obyczajowa 

     Sygnatura:  WG-KM/1592/O 

     Nowości:  2022-09 

 

"Nigdy nie czekałem, aż los coś dla mnie zrobi. Przeciwnie. Brałem się z życiem za bary. I tylko o jedną sprawę 

nie potrafiłem walczyć. O tę największą. O miłość kobiety, która była dla mnie jedyna na świecie". Marika 

prowadzi prywatny gabinet psychologiczny. Próbuje stanąć na nogi po śmierci męża. Choć rozwiązuje problemy 

swoich pacjentów, nie potrafi pomóc samej sobie. Wspiera ją wieloletni przyjaciel, Eryk, wierny i lojalny, lecz 

zarazem borykający się z poczuciem winy. Historia Szymona, pacjenta cierpiącego na lęk przed zaśnięciem, 

pomoże Marice uwierzyć, że zły los to tylko wymówka dla tych, którzy boją się ująć ster we własne ręce. W no-

wej powieści Agnieszki Olejnik, niczym w wielobarwnym gobelinie, snują się i plączą nitki ludzkich losów, 

tworząc historię wzlotów i upadków, miłości i zdrad, uśmiechów i łez - po prostu życia.  

 

 

 28. Kobieta z sąsiedztwa / Sue Watson ; [przekład Anna Pochłódka-Wątorek].- 

Poznań : Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : we współpracy z Heraclon 

International. Storybox.pl, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Groźba , Kobieta , Przyjaźń , Tajemnica , Powieść , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/1605/S 

Nowości:  2022-09 
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CZĘSTO SPOGLĄDAMY NA ŻYCIE PRZYJACIÓŁKI CZY DOM SĄSIADA I ŻAŁUJEMY, ŻE NIE MAMY 

TEGO, CO TA OSOBA. NIE WIEMY JEDNAK, CO SIĘ DZIEJE ZA ZAMKNIĘTYMI DRZWIAMI. Lucy ma 

kochającego męża, pracę marzeń oraz piękny dom na Mulberry Avenue. W dzieciństwie los ją surowo doświad-

czył, więc wie, że w życiu nie może być idealnie. Lucy parę domów od siebie ma też Amber. Nigdy nie kończą się 

im tematy do rozmów, choć przyjaciółka wiedzie znacznie barwniejsze życie niż Lucy. Niespodziewanie jednak 

Amber daje do zrozumienia, że nie wszystko jest tak, jak się wydaje. Gdy z przerażeniem zwraca się do 

przyjaciółki i mówi jej, że dostaje SMS-y z pogróżkami, Lucy przyrzeka ją ochronić. Lucy aż za dobrze wie, że 

ludzie toczą grę pozorów. Niekiedy skrywają tajemnice. I zrobią wszystko, by nie wyszły one na jaw. Nadal 

jednak nie ma wątpliwości - przecież może zaufać przyjaciółce... Prawda?  

 

 

 29. Ludzie z Placu Słońca / Aleksandra Lipczak.- [Warszawa] : Audioteka ; 

Piaseczno : Heraclon International. Storybox.pl, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezrobocie , Eksmisja , Kryzys finansowy (2007) , 

Hiszpania , Reportaż problemowy 

Sygnatura:  WG-KM/1580/308 

Nowości:  2022-09 

 

Franek Kanalarz - deweloper, który postawił miasto pośrodku pustyni. Susana, która zamówiła w banku whoppera 

z serem, bo przestała się bać. Manuel, który przez trzydzieści lat nie wychodził z domu. Pedro, syn obwoźnego 

handlarza, który zamiast mówić "Nie ma Boga, można wszystko", powiedział "Zmarł Franco, można tańczyć                  

w damskim szlafroku". Pilar, która chciała stworzyć nową hiszpańską kobietę. Ada, która była skłoterką, a potem 

została pierwszą burmistrzynią w historii Barcelony. To o nich jest ta książka. Jest to też książka o Hiszpanii - 

kraju, który był przykładem sukcesu, ale z dnia na dzień zmienił się w "chorego człowieka Europy". Wtedy na 

miejsce dawnej opowieści o Hiszpanii pojawiła inna: o nierozwiązanych konfliktach z przeszłości, o cenie rozwo-

ju, o kraju, który zrobił gigantyczny skok - okazało się jednak, że ku kryzysowi. "Ludzie z Placu Słońca" to intym-

ny portret kraju na rozdrożu. Miejsca, w którym coś się skończyło, a nowe jeszcze nie zaczęło. To zbiór reportaży 

o Hiszpanii z krwi i kości, a nie z turystycznego folderu.  

 

 

 30. Luizę pilnie sprzedam : komedia pomyłek / Danuta Noszczyńska.- 

[Warszawa] : Xaudio ; [Piaseczno] : we współpracy z Heraclon International. 

Storybox.pl, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dług , Hazardziści , Ojcowie i córki , Oszuści 

matrymonialni , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1591/O 

Nowości:  2022-09 

 

Pełna humoru i zabawnych sytuacji historia Luizy, wychowywanej przez samotnego ojca, który jest nałogowym 

hazardzistą. W dniu jej dwudziestych pierwszych urodzin postanawia wprowadzić córkę w fascynujący świat gier. 

Niestety, szczęście im nie sprzyja - przegrywają duże pieniądze. W dodatku cudze. Zemsta jest nieunikniona, chy-

ba że zwrócą dług. Najlepszym pomysłem na szybkie zdobycie forsy wydaje im się... oszustwo matrymonialne. 

Następuje teraz szereg przezabawnych perypetii będących udziałem tytułowej bohaterki, która wcale nie ma 

zamiaru wpadać w ramiona podstarzałego nuworysza, próbuje więc zdobyć pieniądze w inny, niekoniecznie 

legalny sposób. Ostrzegamy: nie jest to książka dla miłośników ponurego realizmu! Danuta Noszczyńska ma 

niesamowity dar przyciągania słuchacza do swoich powieści. A wszystko to dzięki lekkości pióra, przezabawnych 

historii bohaterów i dużej dawce dobrego humoru.  
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 31. Matka wszystkich lalek / Monika Szwaja.- Warszawa : Wydawnictwo SOL ; 

[Piaseczno] : we współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Rzemiosło artystyczne , Tożsamość osobista , 

Bretania (Francja) , Karkonosze (góry) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1600/O 

Nowości:  2022-09 

 

"Matka wszystkich lalek" to książka, w której Monika Szwaja opisała losy dwóch kobiet, różniących się właściwie 

wszystkim, od wieku począwszy. Jedna z nich, córka polsko-bretońskiego małżeństwa, dobiega trzydziestki                     

i właśnie dowiaduje się, że niezupełnie jest osobą, za którą dotąd się uważała. Druga również przez wiele lat 

przeżywała kłopoty z własną identyfikacją spowodowane bezwzględnością drugiej wojny światowej. Obie muszą 

sobie jakoś poradzić z nową wiedzą o sobie i swoim pochodzeniu. Nie jest to wcale łatwe, zwłaszcza w przypadku 

osoby, której w dzieciństwie zmieniono tożsamość i połączono to z regularnym praniem mózgu. Takich rzeczy nie 

przeżywa się bezkarnie. Monika Szwaja, jak zwykle, pisze o kobietach, które nie gubią się na zakrętach rzeczy-

wistości... a jeśli nawet czasem się zagubią, to starają się odnaleźć drogę do samych siebie. Potrafią myśleć, 

walczyć, pracować, kochać i cieszyć się życiem.  

 

 

 32. Miłość za zakrętem / Kinga Gąska.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; 

[Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bibliotekarze , Blogerzy , Fryzjerzy , Kobieta , Lekarze , 

Relacje międzyludzkie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1568/O 

Nowości:  2022-09 

 

Trzy kobiety i trzy nowe początki. Jadwiga z nikomu nieznanej bibliotekarki przeistacza się w rasową blogerkę. 

Definitywnie odcina się od przeszłości, by budować nową, lepszą przyszłość. Udowadnia, że na miłość nigdy nie 

jest za późno, a dobro wraca. Ewelina zawróci w głowie lekarzowi po przejściach, ale najpierw będzie musiała 

zmierzyć się z najgorszą sytuacją, jakiej może doświadczyć kochająca matka. Joanna, choć trzyma wszystkich na 

dystans, znajdzie się w centrum życiowych zawirowań. W życiu bibliotekarki z sercem na dłoni, zaradnej fryzjerki 

i prężnie działającej bizneswoman namiesza pewien mężczyzna. Jak poradzą sobie trzy różne kobiety, które 

połączył los? Czy wreszcie odnajdą szczęście? I co z tym wszystkim mają wspólnego kluby go-go?  

 

 

 33. Nadchodzi III wojna światowa : czy Ameryka porzuci Polskę na pastwę 

Rosji? / Jacek Bartosiak, Piotr Zychowicz.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 

copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo międzynarodowe , Geopolityka , 

Polityka międzynarodowa , Chiny , Europa , Polska , Rosja , Stany Zjednoczone , 

Publicystyka polityczna 

Sygnatura:  WG-KM/1547/32 

    Nowości:  2022-09 
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Rywalizacja między wielkimi mocarstwami wchodzi w fazę krytyczną. Czy Stany Zjednoczone pójdą na wojnę             

z Chinami? Po czyjej stronie stanie Rosja? Czy Polska zostanie wciągnięta w III wojnę światową? Czy świat stoi 

na krawędzi nuklearnej zagłady? To tylko niektóre z pytań, na które próbują odpowiedzieć Jacek Bartosiak i Piotr 

Zychowicz. Znany geopolityk oraz publicysta historyczny rozmawiają o Polsce i świecie. O tym, czy armia Rze-

czypospolitej jest gotowa odeprzeć atak i obronić państwo. Wrzesień ’39 nie może się powtórzyć. Stany Zjedno-

czone wycofują się z Europy, aby skupić się na Pacyfiku. A to oznacza, że amerykańskie gwarancje dla Polski 

stają się coraz bardziej iluzoryczne. Na jakich sojuszników naprawdę możemy liczyć? Czy grozi nam rosyjska 

agresja i nowa Jałta?  

 

 

 34. O moim życiu i pracach / Maria Skłodowska-Curie.- Piaseczno : Heraclon 

International. Storybox.pl, [2022]. 

 

 

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

Fizycy , Francja , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-KM/1597/929-052 

Nowości:  2022-09 

 

Autobiografia Marii Skłodowskiej-Curie to szczera i rzeczowa relacja z życia dwukrotnej laureatki nagrody Nobla 

w dziedzinie chemii. Autorka stawia na odtworzenie faktów, dzielenie się swoimi przemyśleniami, unikając przy 

tym górnolotnych słów i wygładzonej autokreacji. Jej opowieść daleka jest od stawiania sobie pomnika i budo-

wania mitu. Skłodowska jako pisarka nie przestaje nigdy być kobietą-naukowcem. Publikacja maluje obraz lat 

dzieciństwa i dorastania w Polsce w czasach zaborów. Odtwarza późniejsze życie obdarzonej wybitnym umysłem 

emigrantki, która za sprawą pracowitości i konsekwencji zostaje wybitną uczoną. Autorka tłumaczy, co skłoniło ją 

do nauki przedmiotów ścisłych oraz wyjazdu na studia do Paryża. Ukazuje odbiorcom zarówno kulisy swojej 

kariery naukowej, jak i odsłania bardziej prywatne oblicze wypełnione obowiązkami matki i żony. Badaczka 

szczegółowo opisuje również swój wkład w działania pomocowe i rozwój radiologii podczas I wojny światowej. 

Na szczególną uwagę zasługują fragmenty wypełnione refleksjami autorki na tematy, które nie wiązały się z jej 

naukową działalnością, w tym np. o systemie edukacji. Chemiczka pozwala poznać słuchaczom zarówno blaski, 

jak i cienie pracy w laboratorium. Ujawnia genezę wydzielenia nowych pierwiastków, polonu i radu – przedsię-

wzięcia, które zapewniło jej stałe miejsce w panteonie najwybitniejszych naukowców.  

 

 

35. Obcy / Max Czornyj.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : we 

współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dyskryminacja , Mieszkańcy wsi , Repatriacja , Rodzina , 

Tajemnica , Zło , Polska , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/1566/S 

Nowości:  2022-09 

 

Są ludzie, którzy twierdzą, że zło to brak dobra. A ja jestem pewny, że zło to tylko i wyłącznie człowiek. Ret-

lowowie przyjeżdżają do polski jako repatrianci. Osiadają w spokojnej wiosce, a ich największym marzeniem jest 

stać się „swoimi”. Co muszą zrobić, żeby zostali zaakceptowani? Czy to w ogóle możliwe? Szybko okazuje się, że 

nic nie jest takie, jak wydawało się na początku. Wszędzie może zagościć zło. Czy przyjezdni nie mają czegoś na 

sumieniu? Zachowują się, jakby mieli coś do ukrycia. Chcesz poznać ich głęboko skrywaną tajemnicę?  
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 36. Otoczeni przez narcyzów : jak obchodzić się z tymi, którzy nie widzą świata 

poza sobą / Thomas Erikson ; [ze szwedzkiego przełożyły Justyna Kwiatkowska i 

Agata Kerepet].- Warszawa : Wielka Litera : Audioteka.pl, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Narcyzm , Relacje międzyludzkie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-KM/1549/159.9 

Nowości:  2022-09 

 

Z pewnością w swoim życiu wielokrotnie spotkaliście się z ludźmi, którzy wręcz muszą być w centrum uwagi - 

wielbieni i ubóstwiani. Brak zainteresowania ich życiem, sukcesami i opowieściami traktowany jest jako ogromna 

zniewaga. Dlatego otaczają się ludźmi, którzy ich bezwzględnie podziwiają. Narcyzi, bo o nich mowa, mają na 

celowniku wszystkie osoby posiadające pewną typowo ludzką cechę: empatię. Nieważne, czy jesteś atrakcyjny, 

bogaty, kompetentny, efektywny w pracy, lubiany, popularny, zabawny czy silny psychicznie - i tak możesz zos-

tać wmanewrowany w ich gierki. Narcyzi zwodzą ludzi, posługując się tymi samymi metodami co psychopaci. Jak 

nikt znają się na ludziach i psychologii - wiedzą, w jaki sposób manipulować innymi, by ci spełniali ich zachcia-

nki. Na szczęście Thomas Erikson, doświadczony znawca ludzkiej natury, podpowie, jak poradzić sobie z takimi 

osobnikami i wyzwolić się spod ich uroku. Najważniejsze jest to, by zapamiętać jedno ważne słowo: „NIE”.  

 

 

 37. Pensjonat na brzegu jeziora / Julia Furmaniak.- Poznań : Wydawnictwo Filia 

; Piaseczno : Heraclon International. Storybox.pl, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hotele , Młodzi dorośli , Organizatorzy imprez ślubnych , 

Przedsiębiorstwo rodzinne , Relacja romantyczna , Spotkanie po latach , Ślub i 

wesele , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1567/O 

Nowości:  2022-09 

 

Ania Brzęcka wraz z mamą i babcią prowadzą pensjonat Na drugim brzegu jeziora. Niestety w pobliżu powstaje 

hotel, który sprawia, że pensjonat pustoszeje. Kobiety, by ratować rodzinne przedsięwzięcie, postanawiają 

organizować w ogrodzie rodzinne uroczystości. Ania - świeżo upieczona maturzystka - jest bardzo przywiązana do 

pensjonatu i z dużym zaangażowaniem uczestniczy w pierwszym od lat urządzanym tu weselu. Kiedy po 

wielogodzinnej pracy postanawia odpocząć na swojej ulubionej ławce nad jeziorem, zauważa, że jest ona zajęta. 

Kamil - kuzyn panny młodej - niedawno rozstał się z dziewczyną i dom weselny to ostatnie miejsce na ziemi,                

w którym chciałby się znaleźć. Wybiera się więc na spacer, by w samotności posiedzieć nad wodą. Tych dwoje 

spotyka się ponownie po czterech latach, znów przy okazji wesela. Ale są już zupełnie innymi ludźmi. Czy 

potrafią odnaleźć do siebie drogę? Czy pamiętają jeszcze, co połączyło ich tamtego wieczoru? I jak poukładać 

wszystko na nowo, gdy życie się tak skomplikowało?  

 

 

 38. Pociąg do Tybetu / Maja Wolny.- Kazimierz Dolny : Wydawnictwo Wisła 

Story, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  David-Néel, Alexandra (1868-1969) , Wolny, Maja 

(1976- ) , Kolej transandyjska , Podróżnictwo , Tybet (Chiny ; region 

autonomiczny) , Relacja z podróży 

Sygnatura:  WG-KM/1562/91 

    Nowości:  2022-09 
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Maja Wolny dociera koleją z Warszawy na Dach Świata - do tybetańskiej Lhasy. Podróż przez Syberię, bezkresne 

stepy Mongolii i zatłoczone Chiny to tygodnie trudnych, ale także niezwykłych doświadczeń w zmieniających się 

pociągach. Podążając tropem Alexandry David, pierwszej Europejki w historii, która dotarła do Tybetu, Maja 

Wolny tworzy współczesny, pełen zaskakujących obserwacji zapis wyprawy na Wschód. "Pociąg do Tybetu" to 

przejmujący obraz krainy przez wieki zamkniętej dla świata.  

 

 

 39. Portrety kobiet niezwykłych / Stefania Lazar.- [Piaseczno] : Heraclon 

International. Storybox.pl ; [Katowice] : w porozumieniu z Wydawnictwem Lira 

Publishing, copyright 2022. 

 

Hasła przedmiotowe:  Anna z Kleve (królowa Anglii ; 1515-1557) , Devonshire, 

Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) , Fleming, Seymour Dorothy (1758-

1818) , Izabella Medycjeska (1542-1576) , Małgorzata Maultasch (1318-1369) , 

Récamier, Julie (1777-1849) , Sorel, Agnès (1422?-1450) , Vespucci, Simonetta 

(1453-1476) , Vigée-Le Brun, Louise Élisabeth (1755-1842) , Teodora (cesarzowa wschodnio-

rzymska ; ok. 500-548) , Kobieta , Malarstwo europejskie , Malarze , Modelki i modele , Tematy i 

motywy , Europa , Biografia 

                            Sygnatura:  WG-KM/1578/929-052 

                            Nowości:  2022-09 

Prostytutka na tronie, madame niezdobyta, nieświęta madonna? Kochane do szaleństwa przez wielu mężczyzn               

i znienawidzone przez niejedną kobietę. Poznaj dziesięć dam, których życiorysy, talent i uroda sprawiły, że stały 

się one przedmiotem twórczej kreacji artystów i trafiły na płótna najznakomitszych mistrzów pędzla swoich 

czasów. To zarówno wierne kochanki, rozwiązłe żony, bezwzględne egocentryczki, jak i intelektualistki, prekur-

sorki feminizmu czy filantropki. Jeśli chcesz się dowiedzieć, kim były te nietuzinkowe postaci, sięgnij po najno-

wszą książkę Stefanii Lazar "Portrety kobiet niezwykłych".  

 

 

 40. Powrót nad jezioro / Dorota Milli.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; 

[Piaseczno] : we współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jeziora , Przeznaczenie , Przyjaźń , Rodzina , Sekrety 

rodzinne , Polska , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-KM/1584/Rom 

Nowości:  2022-09 

 

PRZENIEŚ SIĘ DO STAREGO DOMU NA POJEZIERZU DRAWSKIM, ODETCHNIJ JEGO ATMOSFERĄ              

I DAJ SIĘ PONIEŚĆ OTACZAJĄCYM GO DOBRYM EMOCJOM. Cyntia sądziła, że jej życie jest poukładane  

i szczęśliwe. Niestety los zdecydował inaczej. Na szczęście pojawiła się propozycja złożona przez mężczyznę, 

którego kiedyś dobrze znała. Cyntia wróciła do ukochanego rodzinnego domu nad jeziorem, by spędzić w nim lato 

i odkryć dawne tajemnice. Czy kobiecie uda się na nowo zbudować swoje szczęście? Jaki udział będą w tym mieli 

dwaj mężczyźni, którzy zdecydują się jej towarzyszyć?  

 

41. Prawo przyciągania pieniędzy / Joseph Murphy ; [przekład: Jacek Konarski].- 

[Katowice] : Wydawnictwo Kos ; [Piaseczno] : we współpracy z Heraclon 

International. Storybox.pl, [2022]. 

 

Hasła przedmiotowe:  Bogactwo , Samorealizacja , Poradnik 

Sygnatura:  WG-KM/1552/159.9 

Nowości:  2022-09 
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Masz prawo być bogatym. Pojawiłeś się na tym świecie po to, żeby żyć w obfitości, szczęściu i wolności. Powi-

nieneś więc mieć pieniądze, aby żyć w ten sposób. Bieda, ubóstwo, czy jakikolwiek niedostatek nie mają żadnej 

wartości, z czego jasno wynika, że powinny one zniknąć z powierzchni ziemi. Jesteś tu po to, aby się rozwijać 

zarówno pod względem duchowym, jak i psychicznym i materialnym. Masz niezbywalne prawo do pełnego 

rozwoju na wszystkich płaszczyznach życia. Powinieneś otoczyć się pięknem i luksusem. Dlaczego miałbyś się 

cieszyć wyłącznie tym, co posiadasz, skoro możesz sięgnąć po bogactwa Nieskończonego? Lektura tej książki 

nauczy cię, w jaki sposób zaprzyjaźnić się z bogactwem tak, że zawsze będziesz miał nadmiar. Twoje pragnienie 

bogactwa jest pragnieniem pełniejszego, szczęśliwszego i wspanialszego życia. To jest pragnienie płynące z kos-

mosu. To jest dobre pragnienie.  

 

 

 42. Pułapka na anioły / Marcin Grzelak.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl ; [Katowice] : w porozumieniu z Wydawnictwem Lira Publishing, 

copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alkoholicy , Chłopcy , Dziecko maltretowane , Krzywda 

(psychologia) , PRL , Przemoc w rodzinie , Trudne sytuacje życiowe , Rodzina , 

Wyobraźnia , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1570/O  

                Nowości:  2022-09 

 

Przejmująca ballada o chłopcu, którego do snu nie kołysały anioły… Niewielka robotnicza miejscowość u schyłku 

komuny, w niej jedna z wielu polskich rodzin. Agresywny ojciec milicjant, uległa matka i siedmioletni Wojtek, 

osiedlowa ofiara, niosący piętno bycia synem „pedała”. Zło pleni się w tej rodzinie jak zaraza, a chłopiec przed 

traumą ucieka do świata, w którym czeka na niego niespodziewana przyjaźń… Czy zdoła ocalić siebie? Ta wybla-

kła pocztówka z lat osiemdziesiątych to poprowadzona bez złudzeń i sentymentów opowieść o rezygnacji, ranach, 

których nie sposób zszyć słowem, i beznadziei lat minionych.  

 

 

 43. Relaksacja / Joanna Jakubik-Hajdukiewicz.- Piaseczno : Heraclon 

International. Storybox.pl ; [Katowice] : Wydawnictwo Kos, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aktywność fizyczna , Radzenie sobie ze stresem , 

Techniki relaksacyjne , Poradnik 

Sygnatura:  WG-KM/1571/61 

Nowości:  2022-09 

 

Autorka przedstawia konkretne narzędzia do zmiany, do poprawy samopoczucia, budowania lepszej jakości życia. 

Lepiej, czyli jak? Dbamy o ciało poprzez ruch, ćwiczenia rozciągające, wzmacniające i regenerujące. Porząd-

kujemy umysł - unikamy destrukcyjnych myśli, pielęgnujemy te pozytywne. Harmonizujemy emocje - poprzez 

wyrażanie ich oraz pracę z oddechem. W ten sposób zbliżamy się do dobrostanu, czyli stanu, w którym czujemy 

się dobrze, korzystając z narzędzi, technik, opisanych w niniejszym audiobooku.  

 

 44. Rozwód po polsku : strach i nadzieje / Iza Komendołowicz.- Warszawa : 

Biblioteka Akustyczna : we współpracy z Grupa Wydawnicza Foksal ; 

[Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Nieważność małżeństwa , Osoby po 

rozwodzie , Problemy małżeńskie , Rozwód , Polska , Wywiad dziennikarski 
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    Sygnatura:  WG-KM/1551/316 

    Nowości:  2022-09 

 

Główną przyczyną rozwodów jest małżeństwo. Rozwody współczesnych Polaków na tle przemian społecznych, 

ukazane poprzez szokujące studia przypadków, opowieści adwokatów i opinie terapeutów. Autorka przytacza 

dziesiątki osobistych wypowiedzi osób w trakcie i po rozwodzie, tekstów bulwersujących, które wzbudzają grozę  

i śmiech. Konfrontuje je z szokującymi opowieściami adwokatów oraz przypadkami z gabinetów psychoterapeu-

tów. Wszystkie tworzą razem mieszankę piorunującą i pouczającą.  

 

 

 45. Sanato / Marcin Szczygielski.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl ; [Katowice] : w porozumieniu z Instytutem Wydawniczym Latarnik, 

[2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Eksperymenty medyczne na ludziach , Gruźlicy , 

Sanatoria , Zakopane (woj. małopolskie) , Powieść , Horror 

Sygnatura:  WG-KM/1599/G 

Nowości:  2022-09 

 

Jesień 1931 roku. Do luksusowego sanatorium w Zakopanem przyjeżdża młody niemiecki lekarz Matys Dresler ze 

swoją narzeczoną, a zarazem pacjentką Irą, która ma być dowodem na skuteczność jego rewolucyjnej metody 

leczenia gruźlicy zastrzykami z płynnego złota. Ośmioro pensjonariuszy wyraża zgodę na udział w eksperymen-

talnej kuracji - wśród nich jest także młoda mężatka Nina. Ryzykowna chryzoterapia przynosi dobre wyniki... 

Przynajmniej do chwili, gdy w umysłach pacjentów zaczynają się ujawniać przerażające efekty uboczne, które 

wywołuje. Autentyczne zapiski Niny Ostromęckiej, które prowadziła podczas tragicznego w skutkach medyczne-

go eksperymentu, stały się podstawą powieści Marcina Szczygielskiego odsłaniającej mroczną tajemnicę krwa-

wych wydarzeń nazwanych przez polskie gazety w 1932 roku złotą gorączką Sanato. Marcin Szczygielski stwo-

rzył horror, którego lektura wywołuje lodowaty dreszcz i przerażenie, niczym nieustępujące tym, których możemy 

doświadczać, czytając książki mistrzów tego gatunku.  

 

 

 46. Siła kobiet / Barbara Wysoczańska.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; 

[Piaseczno] : we współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dwudziestolecie międzywojenne (1918-1939) , Kobieta , 

Konserwatyzm , Miłość , Uprzedzenia , Wybory życiowe , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1610/O 

Nowości:  2022-09 

 

Rozalia Lubowidzka, młoda wdowa, próbuje odbudować w Warszawie swoje życie po małżeństwie, które było dla 

niej piekłem. Otrzymuje list od kochanki swojego męża, z błaganiem o pomoc dla jej chorej córki. Tymczasem do 

stolicy przyjeżdża Ada Lubowidzka, siostra dwóch szanowanych braci, która próbuje wyrwać się z marazmu życia 

na prowincji i zawalczyć o wyższe wykształcenie.  Wszystkie trzy kobiety łączy postać Ignacego Lubowidzkiego, 

posła na sejm II Rzeczypospolitej, pewnej nocy tragicznie zastrzelonego w zamachu. Czy bezinteresowna przyjaźń 

pozwoli odmienić okrutny los? Czy uda się zburzyć mur uprzedzeń i pokonać brutalny konserwatyzm, który 

panoszył się w przedwojennej Polsce? Czy miłość zwycięzy wszystkie przeszkody?  
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 47. Smak dymu / Anna Trojanowska.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo ; 

[Piaseczno] : we współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  I wojna światowa (1914-1918) , Farmaceuci , Kobieta , 

Małżeństwo , Powroty , Samotność , Wojna polsko-bolszewicka (1919-1920) , 

Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1602/O 

    Nowości:  2022-09 

 

Warszawa, rok 1914. Lea jest pewną siebie, energiczną kobietą, matką trójki dzieci. Pracuje w aptece i próbuje 

wprowadzić do niej zioła z własnego zbioru. Wydawałoby się, że niczego jej nie brakuje, a jednak nie czuje się 

szczęśliwa. Po dziesięciu latach małżeństwa z Wincentem z gorącego uczucia, które ich połączyło, niewiele zosta-

ło. Gdy niespodziewanie nadarza się okazja, Lea wybiera się w podróż na daleką Syberię. Kiedy powraca do 

Warszawy, świat jest już inny, wybucha I wojna światowa, a Wincent pozostaje daleki, zajęty sprawami fabryki. 

Lea będzie musiała odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest dla niej najważniejsze, i jak odzyskać to, co wydawało 

się już stracone.  

 

 

 48. Socjopata / Stefan Weisbrodt.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : 

we współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Manipulacja (psychologia) , Poczucie kontroli , 

Pracownicy biurowi , Zabójstwo , Zaburzenia osobowości , Polska , Powieść 

psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/1608/P 

Nowości:  2022-09 

 

Jakub jest młodym, przystojnym brunetem. Ma kolekcję dobrych garniturów i świetlaną przyszłość w firmie, dla 

której pracuje. Ale jest też manipulatorem, który zawsze bierze to, co chce. Ludzie wokół niego się nie liczą. 

Nienawidzi nie mieć kontroli nad otoczeniem. Jego ofiary to pechowcy, którzy stanęli mu na drodze. Ostatecznie 

przecież to nie on ustalał zasady gry.  

 

 

 49. Sprawa Chrystusa : najważniejsze śledztwo dziennikarskie w dziejach / Lee 

Strobel ; [tłumaczenie Laura Bigaj].- Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, copyright 

2021. 

(Książka do Słuchania) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jezus Chrystus , Strobel, Lee (1952- ) , Chrześcijaństwo , 

Dziennikarstwo śledcze , Nawrócenie , Reportaż DBN 

Sygnatura:  WG-KM/1560/2 

Nowości:  2022-09 

 

Historia najważniejszego dziennikarskiego śledztwa w dziejach. Czy to tylko kwestia wiary, czy też da się udowo-

dnić, że Chrystus zmartwychwstał? Czy dwa tysiące lat po wydarzeniach w Jerozolimie możemy coś stwierdzić na 

pewno? Czy nauka może potwierdzić podstawowy fundament naszej wiary? Lee Strobel, uznany dziennikarz 

śledczy"Chicago Tribune", podejmuje dziennikarskie śledztwo na temat zmartwychwstania Jezusa. Jako ateista 

jest przekonany, że obali centralny punkt chrześcijańskiej nauki. Swoje działania prowadzi uczciwie, zgodnie ze 

sztuką, wykorzystując te same metody, których używał przy tworzeniu najważniejszych reportaży,  przynoszących 
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mu uznanie i prestiżowe nagrody. Im głębiej postępuje w swoim dochodzeniu, tym bliżej jest szokującej dla niego 

prawdy. Książka Sprawa Chrystusa prowadzi czytelnika krok po kroku drogą, jaką przeszedł Lee Strobel - od 

sceptycyzmu po pewność, że zmartwychwstanie Jezusa jest faktem! W 2017 roku na kanwie książki i osobistego 

świadectwa Lee Strobla nakręcono głośny kinowy film "Sprawa Chrystusa".  

 

 

 50. Szczęście w mazurskim domu / Katarzyna Janus.- Poznań : Wydawnictwo 

Filia ; [Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hotelarze , Hotele , Pisarze , Studenci , Trójkąt miłosny , 

Mazury , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1573/O 

Nowości:  2022-09 

 

Piękna opowieść o mazurskim domu i poszukiwaniu szczęścia. Tosia, która odziedziczyła stary dom na Mazurach, 

jest na dobrej drodze do odnalezienia spokoju i szczęścia. Tymczasem Paulina, studentka konserwatorium, spo-

tyka Bruna, mężczyznę z przeszłością. Między tym dwojgiem zaczyna rodzić się uczucie. Jednak w tym samym 

czasie w pensjonacie pojawia się Kacper Baliński, znany pisarz i przystojny mężczyzna, kryjący w sobie smutną 

tajemnicę. Czy można kochać dwóch mężczyzn jednocześnie? Czy miłość jest tylko jedna? Czy w otoczeniu pięk-

nych mazurskich krajobrazów, młodzi ludzie odnajdą wreszcie spokój i szczęście?  

 

 

 51. Sztuka wzbogacania się / Wallace D. Wattles ; przekład: Katarzyna 

Mnichowska.- Piaseczno : Heraclon International. Storybox.pl, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bogactwo , Sukces , Poradnik 

Sygnatura:  WG-KM/1561/005 

Nowości:  2022-09 

 

Autor w oparciu o monistyczne nauki hinduizmu wyjaśnia, w jaki sposób pokonać bariery mentalne, które ograni-

czają nas w osiągnięciu bogactwa i szczęścia. Zwraca uwagę na to, jak duże znaczenie ma tworzenie, a nie 

rywalizacja o rzeczy już istniejące. Dzieli się sposobem myślenia, który stanowi ukryty klucz do przyciągania 

bogactwa. Dzieło Wallace’a D. Wattles’a - choć w drugiej połowie XX. wieku nieco zapomniane - od kilkunastu 

lat zaczyna być odkrywane na nowo i umieszczane w zestawieniach najcenniejszych lektur z zakresu sukcesu oso-

bistego.  

 

 

 52. Sztuka zdobywania pieniędzy : złote zasady zarabiania / P. T. Barnum ; 

przekład: Damian Łukasz Tarkowski.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bogactwo , Przedsiębiorczość (postawa) , Sukces , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-KM/1546/005 

Nowości:  2022-09 
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Sztuka zdobywania pieniędzy. Złote zasady zarabiania to klasyczny już bestseller z zakresu rozwoju osobistego                

i literatury na temat budowania fortuny, pełen praktycznych rad, których zastosowanie ma ułatwić odbiorcy osiąg-

nięcie biznesowego sukcesu. Autor nie ogranicza się przy tym do suchych wskazówek budowanych w formie 

nakazów i zakazów, lecz wzbogaca je licznymi anegdotami ze swojego barwnego życia. To one czynią z podręcz-

nika wciągającą opowieść o niezwykłym człowieku. P.T. Barnum - biznesmen i założyciel słynnego objazdowego 

cyrku - przez historię oceniany jest jako jeden z prekursorów reklamy i przemysłu rozrywkowego. Podejmowane 

przez niego działania zapewniły mu nie tylko bogactwo, ale też przyniosły sławę i rozpoznawalność. Być może 

nie osiągnąłby ich z takim rozmachem i na ogromną skalę, gdyby nie wyjątkowe zdolności oratorskie połączone              

z siłą perswazji. Autor dzieli się bogatym doświadczeniem, przekuwając je w uniwersalny zbiór zaleceń mogących 

stanowić inspirację dla współczesnych przedsiębiorców.  

 

 

 53. Śnieg jeszcze czysty / Anna Musiałowicz.- [Piaseczno] : Heraclon 

International. Storybox.pl ; [Rudno] : w porozumieniu z Wydawnictwem Stara 

Szkoła, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dojrzewanie , Dziewczęta , Duchy , PRL , Samotność , 

Śmierć rodzica , Trudne sytuacje życiowe , Wsie , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1589/O  

Nowości:  2022-09 

 

Jedno wydarzenie, jedna krótka, tragiczna chwila całkowicie odmienia życie małej Gabrysi. Po śmierci matki 

dziewczynka wychowuje się pod opieką nieczułego i zagubionego ojca, pogrążonej w starczych rozważaniach 

babki oraz krążących po domu... duchów. Dorastanie na polskiej wsi pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku 

nie jest łatwe. O zapomnianą przez rodzinę Gabrysię powoli zaczyna się upominać życie wraz ze swoimi odwiecz-

nymi prawami, zwierzęcością i okrucieństwem. Anna Musiałowicz stworzyła kolejną przejmującą opowieść, 

której główną bohaterką jest słowiańska wieś, daleka od sielskości, pełna demonów i przesądów, pokutujących           

w naszym społeczeństwie do dziś.  

 

 

 54. Św. Rita : moja ukochana święta : życie, cuda, świadectwa, modlitwy / 

Małgorzata Pabis.- Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, copyright 2021. 

(Książka do Słuchania) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ryta (święta ; ok. 1381-1457) , Cuda , Kult świętych , 

Stygmatycy , Święci i błogosławieni , Cascia (Włochy) , Biografia , Rozważania i 

rozmyślania religijne 

Sygnatura:  WG-KM/1553/2 

Nowości:  2022-09 

 

Święta Rita, dlaczego od tylu stuleci ta pokorna kobieta jest ukochaną świętą? Czemu zyskała całe rzesze czcicieli 

i poprowadziła tylu wiernych ku Chrystusowi? Co jest w niej takiego, że ludzie nieprzerwanie garną się, by za jej 

pośrednictwem trafić do samego Zbawiciela? Odpowiedzi na powyższe pytania zawarte zostały w niniejszej 

książce, będącej kompletnym opracowaniem dotyczącym skromnej mniszki z Cascii. Ujęte zostało w niej życie, 

cuda św. Rity, a także świadectwa ludzi, którzy za jej pośrednictwem osiągnęli to, co po ludzku niemożliwe. Co 

najważniejsze, nie są to na wpół legendarne opowieści sprzed wieków, ale żywe historie, które wydarzyły się               

w świecie nam współczesnym. Uzupełnieniem całości jest rozbudowana część modlitewna.  
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 55. Uciekinierka i ułan / Joanna Wtulich.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl ; [Katowice] : w porozumieniu z Wydawnictwem Lira Publishing, 

[2022]. 

(Saga napoleońska / Joanna Wtulich) 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i córki , Miłość , Polityka , Szpiegostwo , 

Uprowadzenie , Wojny napoleońskie (1803-1815) , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść historyczna 

     Sygnatura:  WG-KM/1607/H 

     Nowości:  2022-09 

 

Czasy kampanii napoleońskiej w Prusach Wschodnich. Émilie de Berier, tajemnicza Francuzka, szantażowana 

przez politycznych wrogów z Polski, pragnie odzyskać porwaną córkę. Lekkoduch pułkownik Antoni Podolski, 

dziedzic rodzinnego majątku, szuka szpiega, który wykradł dokumenty francuskiemu generałowi. Jego i Émilie 

łączy wspólna podróż do Warszawy zajętej przez Wielką Armię Napoleona. Choć nie pałają do siebie sympatią, 

ich ścieżki nieustannie się krzyżują. Szukając pomocy u księcia Józefa Poniatowskiego, obydwoje zostają wplątani 

w wir wielkiej polityki. Tymczasem Warszawa odbita z rąk Rosjan bawi się na balach i hucznie świętuje przy-

bycie Cesarza. Czy tych dwoje może połączyć coś więcej? Czy mogą sobie pozwolić na uczucia? Czy pokonają 

wszystkie przeszkody, jakie na ich drodze postawi los?  

 

 

 56. Umysł lidera / Iwona Majewska-Opiełka.- Katowice : Wydawnictwo 

Aleksandria, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Menedżerowie , Przywództwo , Psychologia pracy , 

Sukces , Poradnik 

Sygnatura:  WG-KM/1582/159.9 

Nowości:  2022-09 

 

Menedżerowie, szczególnie na starcie, muszą szybko znaleźć się w nowej roli. Muszą zrozumieć o czym myślą, 

dokąd zmierzają, a przede  wszystkim jak myślą i postępują. Ta książka słuchana w aucie, przed snem lub na 

nudnych spotkaniach to dobry wstęp do zrozumienia umysłu lidera. Prof. zw. dr hab. Janusz Strużyna Umysł lide-

ra to książka, która po lekturze zostawia nieodpartą chęć działania i zdobywania szczytów. Autorka sugestywnie              

i w sposób łatwo przyswajalny pokazuje jak lepiej zarządzać zespołem, relacjami z ludźmi, jak efektywnie budo-

wać związki, ale przede wszystkim jak lepiej rozumieć siebie, wykorzystywać swoje zdolności oraz eliminować 

słabości. Treść książki poparta jest wieloma przykładami wziętymi z codziennej  działalności firm polskich oraz 

zagranicznych. To doskonała książka dla kierowników, managerów, dyrektorów, słowem wszystkich, którzy chcą 

lepiej kierować zarówno wielkimi przedsiębiorstwami jak i kilkoma pracownikami.  

 

 

 57. Uporządkowanie siebie ze św. Ignacym Loyolą / Seweryn Wąsik.- Kraków : 

Wydawnictwo WAM - Studio Inigo, [2022]. 

(Elementarz Ignacjański) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ignacy Loyola (święty ; 1491-1556) , Duchowość 

ignacjańska , Rozwój duchowy , Nagranie na żywo , Rozważania i rozmyślania 

religijne 

     Sygnatura:  WG-KM/1606/2  

     Nowości:  2022-09 
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Bycie nieuporządkowanym to łatwa pokusa, która skutecznie spowalnia życie duchowe chrześcijanina. Św. Ignacy 

był pewien, że Bóg nie przemawia do człowieka do czasu, do kiedy ten nie zdoła zaprowadzić spokoju w swoim 

sercu i uporządkować go. Dlatego założyciel jezuitów cenił milczenie, skupienie, wewnętrzne scalenie, zdolność 

do pokonywania rozproszeń oraz emocjonalne uporządkowanie, ponieważ decydowało to potem o postępie w mi-

łości Jezusa. Sesja poświęcona jest rozpoznaniu najczęstszych nieuporządkowań i ich źródeł oraz ignacjańskim 

sposobom zaradzeniu im.  

 

 

 58. Uwierz w siebie / Joseph Murphy ; [przekład Jacek Konarski].- [Katowice] : 

Wydawnictwo KOS ; [Piaseczno] : we współpracy z Heraclon International. 

Storybox.pl, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Autopsychoterapia , Mapa marzeń , Motywacja 

wewnętrzna , Orientacja pozytywna , Samorealizacja , Wiara , Zdolności , 

Opracowanie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-KM/1588/159.9 

     Nowości:  2022-09 

 

Czy masz wrażenie, że nie do końca korzystasz z talentów, którymi zostałeś obdarzony? Czy chciałbyś zreali-

zować swoje marzenia? U korzeni każdego wielkiego osiągnięcia stoi marzenie - idea w umyśle człowieka, który 

dokonał niezwykłego dzieła. W tym audiobooku dr Joseph Murphy mówi ci, w jaki sposób możesz urzeczywistnić 

swoje marzenia. Należy zacząć od właściwego nastawienia umysłu - od przekonania, że „dla chcącego nic trud-

nego”. Twoja wiara w siebie sprawi, że podświadomy umysł poprowadzi cię od pragnień do czynów, od nadziei 

do jej spełnienia, od marzeń do osiągnięć. Bóg obdarzył cię konkretnymi talentami. Musisz je poznać i zacząć 

świadomie ich używać. Wtedy uaktywni się twój podświadomy umysł, doprowadzając do urzeczywistnienia tego, 

co w nim złożysz - podobnie jak gleba, która troszczy się o to, by zasiane w niej ziarno wydało stokrotny plon. 

Podążając za myślą Autora przekonasz się, w jaki sposób poeci, artyści, wynalazcy i przedsiębiorcy posłużyli się 

myślami obecnymi w ich umysłach do osiągnięcia swoich celów. Przekonasz się, że i ty możesz zastosować te 

same techniki do wzbogacenia swego życia.  

 

 

 59. Wiek kapitalizmu inwigilacji : walka o przyszłość ludzkości na nowej 

granicy władzy / Shoshana Zuboff ; [przekład Alicja Unterschuetz].- Poznań : 

Zysk i S-ka Wydawnictwo ; [Piaseczno] : we współpracy z Heraclon 

International. Storybox.pl, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Big data , Czwarta rewolucja przemysłowa , 

Deanonimizacja , Globalizacja , Prognozy gospodarcze , Przedsiębiorstwo 

wielonarodowe , Kapitalizm , Opracowanie 

     Sygnatura:  WG-KM/1563/339 

     Nowości:  2022-09 

 

Gra toczy się o wysoką stawkę. Dążenia potężnych korporacji do przewidywania i kontrolowania naszych zacho-

wań są prawdziwym wyzwaniem dla ludzkości. Pasożytnicza logika ekonomiczna, w której wytwarzanie towarów 

i usług jest podporządkowane globalnej architekturze modyfikacji behawioralnych, może zmienić ludzką naturę   

w XXI wieku tak samo, jak przemysłowy kapitalizm zniekształcił naturalne środowisko w XIX i XX wieku. 

Autorka pokazuje, jak patronująca tym procesom Dolina Krzemowa wpływa na każdy sektor światowej gospo-

darki; jak prognozy naszych zachowań są kupowane i sprzedawane na rynkach prognoz behawioralnych, a bogac-

two, wiedza i władza koncentrują się w jednym miejscu na niespotykaną dotąd skalę. Wskazuje, że prawdziwe 

zagrożenie dla naszego społeczeństwa płynie już  nie ze  strony  totalitarnych  państw,  lecz  ze  strony  globalnych 
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korporacji, powszechnie inwigilujących nasze zachowania i kuszących obietnicami maksymalnego zysku kosztem 

demokracji, wolności i - ostatecznie - naszej przyszłości.  

 

 

 60. Wielkie proroctwo Fatimy : moje serce zatriumfuje! / Joao Scognamiglio.- 

Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, copyright 2021. 

(Książka do Słuchania) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Maria (matka Jezusa Chrystusa) , Kult maryjny , Objawienia 

maryjne w Fatimie (1917) , Proroctwo (religia) , Fatima (Portugalia) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-KM/1558/2 

Nowości:  2022-09 

 

Z orędzia fatimskiego jasno wynika, że nadejście nowej epoki na tym świecie - epoki panowania Maryi - jest 

czymś nieodwołalnym! Jakże trudno to sobie dziś wyobrazić. Laicyzacja, kryzys Kościoła, zgorszenie, odejście od 

wiary całych społeczeństw, ideologie wymierzone w prawo Boże, prześladowania za wiarę... Wydaje się, że świat 

naprawdę zmierza ku apogeum moralnego zepsucia. Ale przecież wielkie proroctwo z Fatimy jest jasne. Serce 

Maryi zatriumfuje! Nie symbolicznie, nie w zaświatach, nawet nie na końcu czasów, ale tu, na tym świecie. Czy 

zapomnieliśmy o tej niezwykłej obietnicy? W jakim miejscu dziejów jesteśmy? Kiedy nadejdzie czas panowania 

Maryi? Jak do tego dojdzie? Jak będzie wyglądać? Książka stawia wiele pytań o przyszłość w kontekście 

przesłania z Fatimy i koncentruje się na tej części orędzia, w które bodaj najtrudniej dziś uwierzyć. To czyni tę 

publikację jedną z najbardziej przemawiających, istotnych i fascynujących lektur o objawieniach w Fatimie i ich 

konsekwencjach. 

 

 

 61. Więcej niż siostry / Mariola Zaczyńska.- Piaseczno : Heraclon International. 

Storybox.pl, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Ojcowie i córki , Przyjaźń , Relacje 

międzyludzkie , Tęsknota , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1611/O 

Nowości:  2022-09 

 

Przyjaciółki z dzieciństwa. Jedną wychowywał dziadek, drugą histeryczna matka. Przez całe życie mierzą się                  

z syndromem „nieobecnego ojca”, każda inaczej. Benita - pyskata dziennikarka i wieczna optymistka - ma dosyć 

niefrasobliwy stosunek do mężczyzn. Roma - owiana legendą ratowniczka z psem tropiącym - harda i nieufna, 

ciągle szuka mężczyzny, dla którego będzie wszystkim, będzie najważniejsza. Kiedy ich siostrzana więź pękła?  

W tej historii kryje się wiele niedomówień i dramatyczna tajemnica. Czy odkryjemy ją, gdy te „prawie siostry” 

znowu spotkają się po latach?  

 

 

 62. Wspomnienia z mego życia : autobiografia / Werner Siemens ; przekład M. 

S.- Piaseczno : Heraclon International. Storybox.pl, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Siemens, Werner von (1816-1892) , Elektrotechnika , 

Wynalazcy i odkrywcy , Niemcy , Autobiografia , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-KM/1596/929-052 

Nowości:  2022-09 
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Werner von Siemens zapisał się w historii jako wynalazca m.in. prądnicy, telegrafów automatycznych, maszyny 

dynamoelektrycznej, trolejbusu czy elektrycznej windy i lokomotywy. W ciągu zaledwie kilku lat zdołał zbudo-

wać najdłuższą w Europie linię telegraficzną. Jego umiłowanie do nauk ścisłych i nieodparta chęć tworzenia, mi-

mo wielu trudów, pozwoliła mu rozwinąć przedsiębiorstwo, które z sukcesami funkcjonuje po dziś dzień. Publika-

cja obejmuje wspomnienia życia rodzinnego, okresu edukacji i lat spędzonych w służbie pruskiej armii. Przedsta-

wia również czasy rozwoju przedsiębiorstwa Siemens et Halske i realizacji jego projektów. Są tu wspomnienia               

z rozwijania przez niego metod ciągnięcia linii telegraficznych na dnie mórz i oceanów, niebezpiecznych sytuacji  

i fascynujących zjawisk atmosferycznych doświadczanych w podróży, kariery naukowej, wynalezienia maszyny 

dynamo-elektrycznej i przyrządów pomiarowych do alkoholu. Książkę cechuje ujmująca skromność autora. 

Stanowi niezwykle ciekawe źródło wiedzy na temat powstawania rzeczy, z którymi za sprawą Wernera von 

Siemensa obcujemy do dzisiaj.  

 

 

 63. Wszyscy muszą zginąć / Marcel Moss.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; 

[Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl, copyright 2021. 

(Filia Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gracze komputerowi , Licea , Mowa nienawiści , 

Nacjonalizm , Rzeczywistość wirtualna , Sekty i nowe ruchy religijne , 

Strzelanina w szkole , Terroryzm , Uczniowie szkół średnich , Zamach 

samobójczy , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść , Thriller 

     Sygnatura:  WG-KM/1587/S 

     Nowości:  2022-09 

 

W prestiżowym warszawskim liceum dochodzi do krwawego ataku terrorystycznego. Zamaskowani sprawcy deto-

nują ładunki wybuchowe i strzelają na oślep do przerażonych uczniów i pracowników. Jednym z zamachowców 

jest Błażej Dragiel, który popełnia samobójstwo na oczach swojej najlepszej przyjaciółki, Kai Almond. Nikt nie 

rozumie, dlaczego syn znanego biznesmena i filantropa posunął się do takiego okrucieństwa. Tymczasem w me-

diach rozpoczyna się nagonka na Kaję. Pod adresem dziewczyny padają oskarżenia o współorganizację zamachu. 

Zmagająca się z olbrzymim hejtem Kaja, próbuje za wszelką cenę poznać prawdę na temat tragedii i oczyścić się  

z zarzutów. Wkrótce jednak odkrywa, jak mało wiedziała na temat swojego przyjaciela...  Komu tak bardzo zależy 

na tym, żeby pogrążyć Kaję? Jaki związek z zamachem ma nacjonalistyczna sekta, do której należy brat Błażeja?  

I czym jest gra Thunderworld, przez którą Błażej niemal całkowicie wyłączył się z prawdziwego życia?  

 

 

 64. Wszystkie dzieci maharadży / Joanna Puchalska.- Piaseczno : Heraclon 

International. Storybox.pl, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Digvijaysinhji (1895-1966) , Adopcja zagraniczna , 

Dzieci , Polacy za granicą , Uchodźcy , Indie 

Sygnatura:  WG-KM/1594/H 

Nowości:  2022-09 

 

Rok 1942, na świecie toczy się krwawa wojna. W Indiach, w okolicy wsi Balachadi, pojawiają się białe dzieci 

budzące zdumienie tym, że najchętniej biegają na bosaka, czego nigdy nie zrobiłby żaden mały Anglik. Wygło-

dzone i w łachmanach docierały do formującej się na terenie Sowietów Armii Andersa i dzięki temu po opusz-

czeniu przez polską armię ZSRS znalazły się w końcu w Indiach. Maharadża Jam Saheb Digvijay Sinhji zaprosił 

młodych uchodźców, by zamieszkali w wybudowanym specjalnie dla nich osiedlu. Mieli odtąd dach nad głową, 

zapewnione wyżywienie, ubranie, naukę i opiekę lekarską. W ciągu czterech lat działalności przez osiedle prze-

winęło się około tysiąca polskich dzieci. To opowieść o tym, jak dzięki  hinduskiemu  księciu – który  stał  się  ich  
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Bapu, czyli ojcem - wykorzystały szansę na odzyskanie utraconego dzieciństwa i mogły przeżywać to, co powinni 

przeżywać młodzi ludzie: pierwsze przyjaźnie, pierwsze miłości, szkolne wzloty i upadki, przygody na harcerskim 

szlaku. Jam Saheb Digvijay Sinhji osobiście znał generała Władysława Sikorskiego, jeszcze przed wojną 

zaprzyjaźnił się z Ignacym Janem Paderewskim, a ulubioną lekturą maharadży byli... "Chłopi" Reymonta                    

w angielskim tłumaczeniu. Obietnicy, że będzie ojcem dla polskich sierot, dotrzymał w konkretnym wymiarze. Po 

wojnie, aby uchronić kilkaset dzieci przed przymusową deportacją do komunistycznej Polski, formalnie je 

adoptował. Dopiero po kilkudziesięciu latach Polska uhonorowała go za tę ogromną pomoc i wielkie serce. Dziś 

jest patronem znanej warszawskiej szkoły społecznej, od 2012 roku jeden ze stołecznych skwerów nosi nazwę 

skweru Dobrego Maharadży, a w 2016 roku Sejm przyjął uchwałę w sprawie uczczenia jego pamięci.  

 

 

 65. Wypalone dzieci : o presji osiągnięć i pogoni za sukcesem / Michael Schulte-

Markwort ; [przekład Małgorzata Guzowska].- [Słupsk] : Dobra Literatura ; 

[Piaseczno] : we współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, [2021]. 

(Kontrasty i Kontrowersje) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Młodzież , Stres , Zmęczenie , Niemcy , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-KM/1557/61 

     Nowości:  2022-09 

 

Dzieci również mogą się wypalić. Dzieci niemal całkowicie poddają się dyktatowi społeczeństwa, w którym liczy 

się tylko sukces i ponoszą tego bolesne konsekwencje. Presja wywierana na nie jest nie do wytrzymania. Muszą 

mieć perfekcyjną stylizację na występ w klasie, idealne oceny, a po lekcjach i dodatkowej godzinie języka obcego 

biegną na trening i naukę gry na pianinie. Doświadczony psychiatra, profesor Michael Schulte-Markwort, codzien-

nie diagnozuje u dzieci i młodzieży wypalenie. Swoją książką chciałby nami wstrząsnąć i wywołać dyskusję na 

temat stresu, który towarzyszy najmłodszym. Nauka i chodzenie do szkoły powinny być dla nich przyjemnością. 

Tymczasem żyją w świecie, który gna je bez tchu od jednej przeszkody do następnej i zmusza do walki o wątpliwe 

wartości. To ważne, by dzieci we właściwym czasie sygnalizowały, kiedy żąda się od nich zbyt wiele. Te, które 

bez szemrania wykonują wszystko, czego się od nich wymaga, nie wyrosną na ludzi krytycznych, mających 

możliwość kształtowania świata.  

 

 

 66. Za horyzont / Tomasz Kieres.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : 

we współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aktorzy , Nauczyciele , Scenarzyści filmowi , Show 

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

Sygnatura:  WG-KM/1575/Rom 

Nowości:  2022-09 

 

Ona - piękna aktorka, żyjąca w świetle fleszy, nieustannie kreująca swój wizerunek na Instagramie. On - spokojny, 

melancholijny nauczyciel, ceniący swoją prywatność. Napisany przez niego scenariusz filmu otwiera mu drzwi do 

show-biznesu. Ona zakończyła właśnie swój długoletni związek ze znanym aktorem. Ich życie było ciągłą zabawą 

- imprezy, kluby, alkohol. Teraz pragnie spokoju i odnalezienia siebie. On jest wrażliwym mężczyzną, którego nie 

interesują przelotne romanse. Za każdym razem, gdy się angażował uczuciowo, nie kończyło się to dla niego 

dobrze. Dlatego po raz pierwszy w życiu postanawia choć ten jeden raz skupić się na bieżącej chwili, bez 

wybiegania myślami w przyszłość. Drogi tych dwojga się przecinają, ale czy jest szansa, by się połączyły? Czy 

mimo przeciwności losu będą w stanie zatracić się w miłości?   
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 67. Zaginiony chłopiec / Nicole Trope ; [przekład Klaudia Wyrwińska].- Poznań 

: Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : we współpracy z Heraclon International. 

Storybox.pl, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i synowie , Osoby zaginione , Sekrety rodzinne , 

Uprowadzenie , Nowa Południowa Walia (Australia) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/1603/S 

     Nowości:  2022-09 

 

Dociera do niej przeciągająca się po drugiej stronie słuchawki cisza. Serce zaczyna jej szybciej bić. - kogo znale-

źli? - pyta, powoli, ostrożnie, z uwagą wypowiadając słowa. - znaleźli Daniela. Megan czeka przed bramą szkoły 

na swojego sześcioletniego syna, Daniela. Gdy plac pustoszeje, zaczyna panikować. Nigdzie nie może go znaleźć. 

Jej syn zaginął. Po latach nieprzespanych nocy i tęsknoty za synem, Megan w końcu odbiera telefon, o którym 

marzyła. Odnaleźli Daniela. Kiedy jednak wraca, coś jest nie tak… Megan zaczyna podejrzewać, że chodzi o coś 

więcej. Obawia się, że jej syn skrywa sekret. Sekret, który może zniszczyć jej rodzinę… Co myślisz o swoim 

powrocie do domu? Dlaczego na mnie nie spojrzysz? Proszę, powiedz mi, o czym myślisz.  

 

 

 68. Znajdę cię, córeczko / Dorota Glica.- Piaseczno : Heraclon International. 

Storybox.pl, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Matki i córki , Mowa nienawiści , Osoby 

zaginione , Policjanci , Śledztwo i dochodzenie , Elbląg (woj. warmińsko-

mazurskie) , Krynica Morska (woj. pomorskie, pow. nowodworski, gm. Krynica 

Morska) , Sulejówek (woj. mazowieckie, pow. miński, gm. Sulejówek) , Powieść 

, Thriller 

     Sygnatura:  WG-KM/1569/S 

     Nowości:  2022-09 

 

Na bałtyckiej plaży, w środku lata, ginie dwuletnia Marysia. Wszystko wskazuje na to, że dziewczynka się utopiła, 

chociaż jej ciało nie zostaje odnalezione... Rodzice dziecka muszą zmierzyć się nie tylko z ogromną tragedią, 

najskrytszymi tajemnicami, ale i hejtem, który spada na nich ze strony internautów. Czy warto zaufać silnemu 

przeczuciu, które wbrew zdrowemu rozsądkowi podpowiada, że spotkana przypadkiem trzy lata później dziewczy-

nka, to zaginiona córeczka?  

 

 

 69. Zniszczę Twój Kościół : ostatnie 100 lat walki dobra ze złem : historia jakiej nie 

znacie / Aleksandra Polewska- Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, copyright 2021. 

(Książka do Słuchania) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kościół katolicki , Diabeł , Totalitaryzm , Walka duchowa , 

Zagrożenia duchowe , Zło , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-KM/1556/2 

Nowości:  2022-09 

 

Jesienią 1884 roku papież Leon XIII doznał mistycznej wizji, w czasie której usłyszał dialog demona Bogiem. 

"Mogę zniszczyć Twój Kościół - mówił diabeł do Stwórcy. Potrzebuję na to tylko większej władzy i więcej czasu: 

od 75 do 100 lat". "Masz więc tę władzę i ten czas" - odparł Bóg. Oto opowieść o wielkich  papieżach  XX  wieku,  
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wymierzonej w nich broni i oszczerczej propagandzie, absolutnie nadzwyczajnych interwencjach Bożych i najbar-

dziej bestialskich w dziejach świata reżimach programowo walczących z Kościołem. Oto historia, jakiej nie 

znacie.  

 

 

 
 
 
 
 

Film 
 
 
 
 
 
 

 1. Łukasiewicz : nafciarz romantyk / reżyseria Maciej Wójcik ; scenariusz Łukasz 

Walczak- [Krosno] : Telewizja Obiektyw, 2019. 

(Historyczny Pejzaż Podkarpacia ; 5) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Łukasiewicz, Ignacy (1822-1882) , Farmaceuci , Przemysł 

naftowy , Rafineria ropy naftowej , Bóbrka (woj. podkarpackie, pow. krośnieński, 

gm. Chorkówka) , Polska , Fabularyzowany dokument , Film biograficzny , Film 

historyczny 

Sygnatura:  WG-F/1800/B 

Nowości:  2022-09 

 

„Łukasiewicz  nafciarz romantyk” opowiada o życiu i działalności wynalazczej, przemysłowej oraz społecznej 

Ignacego Łukasiewicza. Scenariusz do filmu napisał Łukasz Walczak, za reżyserię odpowiada Maciej Wójcik. 

Zdjęcia to efekt pracy Mariusza Konopki z Horyzont Studio. W rolę Ignacego Łukasiewicza wcielił się Mariusz 

Bonaszewski. W pozostałych rolach wystąpią m.in.: Artur Dziurman, Łukasz Konopka, Peter Lukas, Dagny Cipo-

ra oraz Mateusz Mikoś, Marek Litewka.  Film obejmuje lata 1848 -1870 od momentu rozpoczęcia przez Łuka-

siewicza we Lwowie pracy farmaceuty do uruchomienia rafinerii w Chorkówce. Scenariusz powstał w oparciu              

o pierwszy wywiad, jaki przeprowadził z Ignacym Łukasiewiczem krakowski dziennikarz Feliks Jan Szczęsny - 

Morawski. Do dzisiaj zachował się tylko jeden egzemplarz książki z zapisem tej rozmowy pt: „Światek Boży                 

i życie na nim”. Zachowane do dzisiaj szyby naftowe i urządzenia naftowe w skansenie to naturalna scengrafia do 

zdjęć filmowych. Pokazanie osiągnięć takiego człowieka jakim był Łukasiewicz to dobry przykład dla młodego 

pokolenia. Okazją do realizacji tego filmu jest zbliżająca się 200. rocznica urodzin Ignacego Łukasiewicza 

przypadająca na 2022 rok, oraz 165. rocznica wynalezienia lampy naftowej. Film o twórcy przemysłu naftowego 

pokaże go jako wielkiego Polaka, ale również jako przykład do naśladowania dla dzisiejszych przedsiębiorców. 

Przykład pomysłowości, wytrwałości, pracowitości ale również społecznej odpowiedzialności i uczciwości.  
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 2. Zaułek koszmarów / reżyseria Guillermo del Toro ; scenariusz Kim Morgan, 

Guillermo del Toro.- Warszawa : Galapagos, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gresham, William Lindsay (1909-1962). Zaułek koszmarów , 

Awans społeczny , Femme fatale , Manipulacja (psychologia) , Oszuści , Spirytyzm , 

Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Adaptacja filmowa , Film fabularny , Dramat 

filmowy , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1799/K 

Nowości:  2022-09 

 

Nowy Jork, lata 40. XX wieku. Manipulant i oszust (Cooper) łączy siły z równie przebiegłą psychiatrą (Blanchett), 

z którą planuje wykorzystać naiwność nowojorskich elit. Przekonuje się jednak, że jego wspólniczka zbrodni 

może być również jego najgroźniejszym przeciwnikiem. "Zaułek koszmarów", oparty na powieści Williama Lind-

saya Greshama, wyreżyserował del Toro przy współpracy scenarzystki Kim Morgan.  

 

 
 


