
1 
 

 
 

Nowości 2022 – LISTOPAD 

 

 

Literatura piękna 

 
 

 

1. 1793 / Niklas Natt och Dag ; z języka szwedzkiego przełożył Wojciech Łygaś.- 

Wydanie 2.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gustaw III (król Szwecji ; 1746-1792) , Elita społeczna , 

Spisek , Władza , Sztokholm (Szwecja) , Kryminał , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2022-11 

 

 

 Mija rok od tragicznego zamachu na życie króla Szwecji, Gustawa III. Następca tronu jest niepełnoletni, wojny 

ogołociły państwową kasę. Krajem rządzą ludzie, którzy mają na względzie tylko własne interesy, podczas gdy 

ludowi żyje się coraz gorzej. Nikt nikomu nie ufa, a intrygi stały się czymś powszechnym. Z cuchnącego sztok-

holmskiego rynsztoku, jeziora Fatburen, wydobyto zmasakrowane ludzkie zwłoki pozbawione kończyn. Policja 

prosi o pomoc cierpiącego na suchoty Cecila Winge, który niechętnie podejmuje śledztwo. Wkrótce zaplątuje się 

w sieć mrocznych sekretów i bezkresnego zła, której nitki prowadzą wprost do śmietanki sztokholmskiego 

towarzystwa… Niklas Natt och Dag tworzy obraz miasta w końcowych latach epoki gustawiańskiej. Zrywa maskę 

przepychu i przedstawia straszliwą, lecz fascynującą rzeczywistość Szwecji końca XVIII wieku.  
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Mroczny i wciągający skandynawski kryminał historyczny. Niklas Natt och Dag tworzy obraz Sztokhlmu w koń-

cowych latach epoki gustawiańskiej. Zrywa maskę przepychu i przedstawia straszliwą, lecz fascynującą rzeczy-

wistość Szwecji końca XVIII wieku. Oglądamy świat tętniący życiem, a zarazem zgniły. Wkrótce miasto doczeka 

się swoich najciemniejszych dni, gdy fasady pękają, a blask dawnych czasów ustępuje mrokowi kryjącemu się               

w zakamarkach miasta. Brutalne zbrodnie, niebezpieczne tajemnice i odrażający przestępcy. Autor umiejętnie kor-

zysta z dorobku takich mistrzów jak: Umberto Eco, Arthur Conan Doyle i James Ellroy.  
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Trzecia, ostatnia część trylogii noir z czasów klasycystycznego poety i kompozytora Carla Michaela Bellmana. 

Tycho Ceton krąży po Sztokholmie jak ranne zwierzę. Przez cały czas snuje różne plany, które pomogłyby mu 

odzyskać dawną pozycję i sławę. W jednym z teatrów zamierza wystawić przedstawienie, które będzie jeszcze 

bardziej zadziwiające, porywające i na wskroś obrzydliwe niż wszystko to, co mieszkańcy przesiąkniętej ohydą               

i zgnilizną stolicy Szwecji widzieli do tej pory. Cetona zamierza powstrzymać Emil Winge. Niestety, po pewnym 

czasie wsparcie władz miasta dla jego działań słabnie i maleje. Władze mają bowiem ważniejsze sprawy na gło-

wie, a jego towarzysz, Mickel Cardell, zajęty jest szukaniem Anny Stiny Knapp, która zaginęła po śmierci swoich 

dzieci.  
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Takiej powieści o Mickiewiczu jeszcze nie było! To nie jest nudna biografia wieszcza, nic z tych rzeczy. To zez-

nanie pewnej tajemniczej postaci. W tej niesamowitej historii narratorem jest… No właśnie – kto? Bies, licho,               

a może sam… diabeł, opiekujący się Adamem od kołyski w Zaosiu po istambulskie łoże śmierci? Czy bez inter-

wencji tego czarciego ducha nie mielibyśmy wieszcza oraz Polski – Chrystusa narodów? Mickiewicz nie jawi się 

tu wyłącznie jako geniusz, cudowne dziecko romantyzmu. Jest mężczyzną z krwi i kości – delikatnym i uducho-

wionym, ale też kochliwym, burkliwym, zadufanym w sobie, równie skłonnym do uniesień, jak i konfliktów.  
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Po lekturze Agáty Denisy Fulmekovej myślę o ostrym słońcu, które padało na udręczoną i poniżoną bohaterkę, 

gdy w maju 1624 roku dopełnił się jej los. Myślę jeszcze o krzywdzie, której nie sposób wybaczyć, i o żalu, że się 

nie odstanie. Denisa Fulmeková w oszczędny, niemal kronikarski sposób opisuje losy Agáty oskarżonej o czary. 

Pokazuje, jak działa mechanizm władzy i przemocy wobec kobiet, a także pozornie nieszkodliwe rzucanie oszcze-

rstw. Fulmeková tworzy zimny, surowy świat, w którym potrzeba miłości, bliskości i bezpieczeństwa nigdy nie 

zostanie zaspokojona. Agáta - tak jak przez całe życie - w sądnym dniu była bowiem sama. Współczucie i zrozu-

mienie natomiast płynie tylko z jednej strony - od czytelnika.  Urszula Honek 
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Stawiająca trudne pytania i niedająca komfortowych odpowiedzi powieść o bolączkach milenialsów autorstwa 

wschodzącej gwiazdy literatury irlandzkiej. Bezimienna narratorka odkrywa życie w Dublinie. Wyrzucona ze 

studiów, pracuje jako kelnerka, wieczorami zaś pije i uprawia przygodny seks. Życie bohaterki zmienia się wraz           

z poznaniem starszego od niej Ciarana - idealnego w oczach dziewczyny chłopaka, który jest pewnym siebie 

krytykiem sztuki. Para jednak nie tworzy idealnego związku. "Akty sesperacji" to kronika toksycznej relacji,                

w której kobieta i mężczyzna grają na przemian role kata i ofiary. To także studium autodestrukcji i uzależnienia - 

od bliskości drugiej osoby, seksu, alkoholu.   
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copyright 2022. 
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Zima 1885 roku, podkrakowska wieś. Młodziutka Franciszka rodzi swoje pierwsze dziecko. W porodzie towarzy-

szy jej przybrana matka, znana w okolicy akuszerka. W tym samym czasie w pobliskim dworze również rodzi się 

dziecko. Franciszka zostaje zatrudniona jako jego mamka. Splot okoliczności sprawia, że zaczyna pomagać okoli-

cznym kobietom w przyjściu na świat ich dzieci, a dzięki nieoczekiwanemu wsparciu zaczyna naukę w krakow-

skiej szkole położnych. Na początku jest zagubiona, lecz wkrótce zyskuje pewność siebie. Wraca z Krakowa do 

rodzinnej wsi bogatsza w wiedzę o rodzeniu, która boleśnie zderza się z wiejską rzeczywistością, biedną i zabo-

bonną. Wciąga ją wir namiętności i wielkiej historii. „Akuszerki” to inspirowana autentycznymi zapiskami praba-

bki autorki monumentalna i porywająca opowieść o kobiecie, która obcowała z życiem i śmiercią, kochała, niena-

widziła i niosła pomoc o każdej porze dnia i nocy, także podczas wojennej zawieruchy. 
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Jess musi zacząć nowe życie. Jest zmuszona wyjechać i zatrzymać się w mieszkaniu przyrodniego brata, w Pary-

żu. Gdy tam jednak dociera, okazuje się, że ekskluzywny apartament jest pusty. Jej brat, Ben, zaginął. Z czasem 

Jess zadaje sobie coraz więcej pytań. Przyjechała do Paryża, aby uciec przed swoją przeszłością, ale wygląda na 

to, że to przyszłość Bena stoi pod znakiem zapytania. Bywalczyni salonów, dziwny gość, alkoholik, dziewczyna 

na skraju załamania i konsjerżka. Wszyscy są teraz jej sąsiadami. Wszyscy są podejrzani - i wszyscy wiedzą coś,  

o czym nie chcą opowiedzieć. 
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S-ka - Prószyński Media, 2022. 
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Wielokrotnie podczas spotkań z Tanyą Valko i lektury jej książek pojawia się pytanie: skąd ona to wszystko może 

wiedzieć? Z własnego życia! "Arabskie opowieści" opisują ekscytujące losy zwariowanej arabistki, która w latach 

osiemdziesiątych zeszłego stulecia z duszą na ramieniu poleciała do Libii, gdzie rządził Kadafi. Dowiemy się, jak 

zaczęła się przygoda Valko z krajami arabskimi. Poznamy ciężkie, a czasem cudowne życie kontraktowiczów, 

przeczytamy o rozwiązłości i pijaństwie na polskich kampach, o nieszczęśliwych wypadkach, często kończących 

się śmiercią, gwałtach i przemocy, a także o kontraktowych miłościach i przyjaźniach. Będziemy śledzić niez-

wykłe losy polskich żon Arabów, nie zawsze nieudane i toksyczne związki muzułmańsko-chrześcijańskie, ale też 

tragedie kobiet uwikłanych w relacje z podłymi mężczyznami. W "Arabskich opowieściach" miłośniczki "Arab-

skiej sagi" odnajdą pierwowzory kluczowych postaci z jej kart. Większość z nich przewinęła się przez barwne 

życie pisarki. Valko opisuje świat tak, jak go zapamiętała i postrzegała. "Arabskie opowieści" to podsumowanie 

ponad 25-letniego pobytu autorki w krajach Orientu. 
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Tadeusz Borowski, poeta, wraca z piekła obozu zagłady. Witają go przyjaciele, zapraszają przedstawiciele władz, 

z przekonaniem włącza się budowę nowej socjalistycznej Polski. Jako dziennikarz obsługuje procesy „antyko-

munistycznych bandytów”, jako literat spotyka się z czytelnikami różnych miast i pokoleń, nawet współpracuje              

z wywiadem. Powoli dociera do niego prawda, że trafił znów do łagru - tym razem jako członek załogi obozu. 

Sowiecki wariant obozu jest lepiej zamaskowany, ludzie nie chodzą w pasiakach, zamiast bunkrów śmierci są cele 

UB, dla mieszkańców wymyśla się pełne wzniosłych haseł pochody, elity oprawców spotykają się na przyjęciach  

i balach. W sposób niepostrzeżony cała Polska jest zamieniana w jeden wielki obóz. Wędrówka poety po Polsce to 

wędrówka po kolejnych kręgach piekła. Symbolem nowej rzeczywistości jest bal u więziennego kata. Poeta traci 

ostatnią ze swych wiar.   

 

 

 11. Bezlitośni bogowie / Emily A. Duncan ; przełożyła Danuta Górska ; [mapa Rhys 

Davies].- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2022. 
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Nieustannie rozdzierani przez konflikty, dziewczyna, książę i potwór odkrywają, że ich losy zostały nieodwraca-

lnie splecione. Ktoś... lub coś nimi manipuluje. Głosy, które Serefin słyszy w ciemności, te, które Nadia uważa za 

swoich bogów, te, które Malachiasz za wszelką cenę pragnie spotkać - te głosy chcą władzy w tym świecie i nie 

zgadzają się dłużej milczeć. Nadia już nie ufa swojej magii. Serefin walczy z głosem w swojej głowie, który nie 

należy do niego. Malachiasz prowadzi wojnę z tym, kim - i czym - się stał.   

 

 

 12. Biała elegia / Han Kang ; przełożyła Justyna Najbar-Miller.- Warszawa : 

Wydawnictwo WAB - Grupa Wydawnicza Foksal, 2022. 
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Han Kang snuje opowieści o tym, co na przekór wszystkiemu pozostaje nieskazitelne. Bohaterka książki wraca 

pamięcią do starszej siostry, która zmarła zaledwie dwie godziny po przyjściu na świat. Kiedy zapytano ją o doś-

wiadczenie z dzieciństwa, przypomniała sobie o dziecku, które było "piękne i białe". O tym, że narodziła się                

w jego miejscu i dorastała zamiast niego. Odległe wspomnienia powracają do niej również po tym, jak przeprowa-

dza się z Seulu do Warszawy. Pewnego dnia przypadkiem ogląda film nakręcony wiosną 1945 roku, który przed-

stawia całkowicie zniszczone miasto. Kiedy siedemdziesiat lat później bohaterka kroczy ulicami odbudowanej 

metropolii, po raz pierwszy zaczyna wyobrażać sobie "twarz siostry, która miała tyle wspólnego z tym miastem".  

 

 

 13. Biały Ląd / Łukasz Błaszczyk, Paweł Sajewicz, Marek Wełna.- Warszawa : 

Wydawnictwo Agora, 2022. 
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Rok 1998: Polska rozpoczyna negocjacje akcesyjne z Unią Europejską, do kin wchodzą Młode wilki 1, a w sercu 

Afryki zespół fachowców ze Szczecina robi największy biznes w historii III RP. Media rozpisują się o wielo-

milionowym kontrakcie, o czarnym złocie cenniejszym niż węgiel i o polskim przemyśle wstającym z kolan. Tyl-

ko że na miejscu rzeczywistość wygląda inaczej niż w prospekcie dla inwestorów. Wycieńczeni upałem  i oszalali 

od wódki górnicy, nieprawdopodobna korupcja i kryjący się w buszu rebelianci, a przy telefonach agenci wywia-

dów… Gdy w kopalni na południu nowo powstałej Demokratycznej Republiki Konga dochodzi do tragicznego            

w skutkach sabotażu, szef polskiej ochrony obiektu staje przed zadaniem niemożliwym do wykonania. Wypo-

sażony w wątrobę z marmuru i dyskusyjne kompetencje językowe, ma ledwie trzy dni, aby dowieść, że wypadek 

jest elementem międzynarodowego spisku, a polski sen o Białym Lądzie to co najwyżej klimatyzowany koszmar. 

Nic już nie będzie takie, jak było…  

 

 

 14. Biblioteka o północy / Matt Haig ; przełożyła Ewa Wojtczak.- Poznań : Zysk i S-

ka Wydawnictwo, copyright 2021. 
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Gdzieś poza krańcami wszechświata znajduje się biblioteka wypełniona niezliczoną liczbą książek, z których każ-

da jest historią innej rzeczywistości. Wszyscy czasami zastanawiamy się, jak inaczej mogłoby wyglądać nasze 

życie, ale co wówczas, gdyby to naprawdę było możliwe? Co, gdybyśmy zyskali okazję wejścia do takiej biblio-

teki i przekonania się na własnej skórze, czy jakieś inne życie byłoby rzeczywiście bezwarunkowo lepsze? Nora 

Seed staje w obliczu takiej właśnie szansy. Kiedy śmierć kota okazuje się ostatnią kroplą, która przepełnia czarę, 

postanawia rozstać się z tym światem i... trafia do Biblioteki o Północy. Otrzymuje możliwość nowego życia                 

i dokonania innych niż dotąd wyborów - może wybrać inny kraj zamieszkania, uratować związek z narzeczonym, 

zrealizować marzenie o zostaniu glacjolożką. Każdy taki wybór to  nowa  przygoda,  w  trakcie  której  Nora  musi 
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odkryć, co tak naprawdę składa się na satysfakcjonujące życie. A przede wszystkim musi znaleźć odpowiedź na 

najważniejsze pytanie: co sprawia, że w ogóle warto żyć…  

 

 

 15. Bieg Anioła / Dorota Wójcik.- Radom : Wydawnictwo Lucky, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biegi , Kobieta , Psy , Spisek , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

 

 

 

Gertruda od wielu lat wiedzie życie naznaczone piętnem tragicznych wydarzeń z przeszłości. Ale z chwilą, gdy 

znajduje w lesie przywiązanego do drzewa psa, w jej codzienność wkraczają nowi ludzie, a ona musi zmierzyć się 

z nowymi wyzwaniami. A łatwo nie będzie! Bo nie wszyscy mają czyste intencje. Na szczęście Gertruda nie jest 

już sama - drużyna Anioła da jej wsparcie i razem zawalczą o słuszną sprawę. Nie przeszkodzi im ani sołtys, który 

szuka zemsty, ani Igor, który szuka swojego psa, ani meksykański kartel narkotykowy, który szuka Igora... Bieg 

Anioła się odbędzie! Dorota Wójcik z humorem kreśli nietuzinkową intrygę. Poznaj drużynę Anioła, a dowiesz 

się, kim jest Anioł, co planuje sołtys i co z tym wszystkim ma wspólnego Don Padre. A to tylko namiastka atrak-

cji!   

 

 

 16. Cała prawda / Kasia Bulicz-Kasprzak.- Warszawa : Prószyński i S-ka, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Rodzeństwo , Rodzina , Spadek , Powieść 

obyczajowa , Komedia romantyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

 

 

Idealnie w środku tej równiny leży miasteczko Prawda. Położenie jest jedyną idealną rzeczą w Prawdzie, wszystko 

inne... no cóż. Ktoś kiedyś powiedział, ze wszystkie urokliwe miasteczka są do siebie podobne, a każde paskudne 

miasteczko jest paskudne na swój własny sposób. I jest to prawda. Szalona komedia z mężem w tle. Edward 

Sokołowski nie przepada za swoimi czterema córkami, za to uwielbia Bartosza, narzeczonego Hanny. Jako że nie 

doczekał się syna, tak konstruuje testament, by schedą zajął się przyszły zięć. Umiera spokojny, bo wie, że córka 

niedługo wyjdzie za mąż i zięć będzie zarządzał rodzinnym majątkiem. Niestety, relacje Bartosza i Hanny się 

psują i wygląda na to, że ślubu nie będzie. Na swoje szczęście Hanna poznaje treść ostatniej woli ojca. Jeśli chce 

zachować posiadłość, nie może pozwolić, by którakolwiek z sióstr wyprzedziła ją w drodze do ołtarza. Musi więc 

szybko znaleźć nowego narzeczonego. W desperacji jednoczy siły ze swoim największym wrogiem, Wiktorem 

Wiśniewskim. Ślub z nim to początek kłopotów. Hanna musi się zmierzyć z siostrą, która czuje się oszukana,                 

z własnym sercem, które ciągnie ją do młodego weterynarza Matteo, z mężem, który jest człowiekiem interesów              

i bardzo ich pilnuje, z matką i macochą, które ustawicznie się wtrącają.  
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 17. Charaktery czyli Obyczaje naszych czasów = Les caractères ou les Mœurs de ce 

siècle / Jean de La Bruyère ; przełożyła Anna Tatarkiewicz ; posłowie Justyna 

Smoleń-Starowieyjska.- Wydanie drugie, poprawione.- Warszawa : Państwowy 

Instytut Wydawniczy, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Charakter , Obyczaje i zwyczaje , Polityka , 

Życie towarzyskie , Aforyzmy , Anegdoty , Esej 

Sygnatura:  WG-82-84 

Nowości:  2022-11 

 

„Chwałą jednych jest, że piszą dobrze, a innych, że się do tego nie zabierają” stwierdza w swoich Charakterach 

Jean de La Bruyère, francuski eseista żyjący w epoce Ludwika XIV. A że sam robił to po mistrzowsku, jego 

książka, będąca zbiorem obserwacji i anegdot z Dworu (Wersalu) i Miasta (Paryża), w ciągu sześciu lat doczekała 

się ośmiu (!) wydań, a on sam został przyjęty w poczet Akademii Francuskiej. Pisał krytycznie, ale prawdziwie. 

Jego człowiek jest więc daleki od ideału, to istota, którą znamy z autopsji: zmienna, samolubna, próżna i egoisty-

czna. W aforyzmach i maksymach de La Bruyère’a potrafił wzbić się na wyżyny uogólnienia, ale w następujących 

scenkach nie gardził już konkretem z krwi i kości. Dlatego Charaktery zaludniają całe tłumy postaci, w których 

XVII-wieczni czytelnicy bez trudu rozpoznawali ówczesnych dworzan, bogaczy i innych bywalców salonów. Miał 

niezwykły talent obserwatorski, a jego spostrzeżenia (choćby to o dwóch sposobach odnoszenia sukcesów                     

w życiu: albo dzięki własnej pracowitości, albo przez głupotę innych) zachowują nieprzemijającą aktualność               

i atrakcyjność. To znak, że mamy do czynienia nie tylko celnym spostrzeżeniem, ale też z literaturą najwyższych 

lotów.   

 

 

 18. Chlorek sodu / Jussi Adler-Olsen ; z języka duńskiego przełożyła Joanna 

Cymbrykiewicz.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2022. 

(Departament Q / Jussi Adler-Olsen) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Carl Mørck (postać fikcyjna) , COVID-19 , Samobójstwo , 

Seryjni zabójcy , Dania , Europa , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-duń.  

Nowości:  2022-11 

 

Maja Petersen popełnia samobójstwo w swoje 60. urodziny. Śmierć kobiety prowadzi do wznowienia nierozwią-

zanej sprawy z 1988 roku, tamto dochodzenie połączyło Marcusa Jacobsena z detektywem Carlem Morckiem. 

Sprawa Mai rzuca światło na dziwaczną i pełną symboli sekwencję zejść śmiertelnych, które przez lata uznawane 

były za wypadki lub samobójstwa. Przez trzy dekady przebiegły zabójcy, który starannie i precyzyjnie wybierał 

ofiary i czas śmierci, pozostaje nieuchwytny. Gdy na świecie szaleje koronawirus, w Carl i reszta Departamentu Q 

boryka się z gmatwaniną makabrycznych spraw. Rose, Assad, Gordon i Carl walczą zaciekle, by ustalić między 

nimi związek, zanim będzie za późno. Ekipa zostaje wystawiona na trudną próbę, gdy próbują powstrzymać 

szalonego i bezwzględnego zabójcę przed zrealizowaniem chorego planu, który może doprowadzić do kolejnych 

zgonów.  
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 19. Cisza w Pogrance / Marcin Pilis.- Warszawa : Lira Wydawnictwo, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ukraińska Powstańcza Armia (UPA) , II wojna światowa 

(1939-1945) , Dziewczęta , Miłość , Nacjonalizm , Pamięć autobiograficzna , Polacy 

, Postawy , Rodzeństwo , Stosunki etniczne , Ukraińcy , Wsie , Zbrodnia wołyńska 

(1943-1944) , Polska , Ukraina , Wołyń (Ukraina ; kraina historyczna) , Powieść 

historyczna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

Lipiec 1943 roku. Dwie nastoletnie siostry z Pogranki zakochują się w młodzieńcu z sąsiedniej ukraińskiej wsi 

Połapy. Chłopak jest członkiem UPA, ale dla uczuć nie stanowi to przeszkody. Tymczasem ze Wschodu docierają 

wieści o krwawych atakach na polskie wioski. Polacy będą zmuszeni dokonać wyboru: zostać czy uciekać. Co się 

stanie, jeśli pogłoski o okrucieństwach okażą się prawdziwe? Czy mieszkańcom obu wsi uda się porozumieć i poś-

ród szalejącej rzezi uratować Pogrankę? W latach 60. o tragicznych wydarzeniach wciąż pamięta Ołena Taraszuk, 

mieszkająca w Ukraińskiej SRR… Zaczyna się XXI wiek, ostatni uciekinierzy z Wołynia i Małopolski Wschod-

niej odwiedzają rodzinne strony. Tam, gdzie kiedyś stały domy i toczyło się życie, dziś kwitną puste łąki…  

Wśród mechanizmów historii pojedyncze losy mieszkańców łączą się w opowieść o miłości, zdradzie i okrucień-

stwie, o pamięci i poszukiwaniu utraconych korzeni. Marcin Pilis, autor m.in. „Zemsty kobiet” i „Łąki umarłych”, 

wraca z nową, poruszającą do głębi powieścią o trudnej polsko-ukraińskiej przeszłości.   

 

 

 20. Czerwone Jezioro / Julia Łapińska.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fotoreporterzy , Oligarchowie poradzieccy , PRL , Stres 

pourazowy , Ślub i wesele , Borne Sulinowo (woj. zachodniopomorskie, pow. 

szczecinecki, gm. Borne Sulinowo) , Szczecinek (woj. zachodniopomorskie) , Powieść 

, Kryminał , Publikacja pokonkursowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

Jakie ciemne sprawki łączą uczestników ekskluzywnego przyjęcia ze zbrodniami popełnianymi przed laty w radzi-

eckim garnizonie? Czy miejscowa legenda o żołnierzach topiących ciała kobiet w Czerwonym Jeziorze to tylko 

fikcja? Kuba Krall był na szczycie: najlepszy polski fotoreporter, autor szokujących zdjęć ze wszystkich wojen 

ostatnich lat. Ale sukces to tylko maska, za którą kryje się leczony alkoholem syndrom stresu pourazowego. Gdy 

Krall sięga dna i wraz z perspektywami kończą się mu pieniądze, niespodziewany ratunek nadchodzi ze strony 

dawnego przyjaciela, a obecnie wziętego biznesmena. Tylko czy to aby na pewno ratunek? Kuba dostaje zlecenie 

ostatniej szansy: ma sfotografować przyjęcie weselne wszechwładnego i cynicznego rosyjskiego oligarchy, Borysa 

Morozowa. Ale oko fotografa potrafi wyłowić z luksusowej scenerii niewygodne szczegóły. Pannę młodą, która 

jeszcze na weselu zdradza świeżo poślubionego męża. Tajemniczego mężczyznę w szatach jurodiwego. Zmasa-

krowane zwłoki, które ktoś porzuca nad ranem na terenie imprezy…  
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21. Decyzja / Piotr Kościelny.- Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieciobójstwo , Małżeństwo , Patologia społeczna , 

Policjanci , Przemoc w rodzinie , Wrocław (woj. dolnośląskie) , Powieść , Kryminał , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-11 

 

 

 

Wstrząsający thriller kryminalny autora bestsellerów Zwierz, Łowca i Dom. Wrocław, lato 2018 roku. W śmietni-

ku w centrum miasta znaleziono zwłoki noworodka. Śledztwo prowadzi wydział zabójstw komendy wojewódz-

kiej. Policjanci sprawdzają różne tropy i ustalają przyczyny śmierci – z tak przerażającą zbrodnią nie mieli 

dotychczas do czynienia. Czy to matka podjęła decyzję o zabiciu własnego dziecka? Czy strach usprawiedliwia 

zbrodnię? Jak daleko może posunąć się zdesperowana kobieta?  

 

 

 22. Defekt / Olga Kruk.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2021. 

(Filia Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Myśli natrętne , Rodzina , Tajemnica , 

Wdowieństwo , Zabójstwo , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

 

 

Liwia ma wszystko - dom pełen ciepła, kochającego męża i ślicznego synka. Aż do dnia, gdy cały jej świat rozpa-

da się na kawałki. Ktoś morduje jej męża w ich własnej kuchni. Liwia i jej synek nie mogą już czuć się bezpie-

cznie. Kim jest morderca? Kto obserwuje Liwię? Sekrety powoli wychodzą na światło dzienne, a prawda okazuje 

się przerażająca.   

 

 

 23. Diamentowy plac / Mercè Rodoreda ; z katalońskiego przełożyła Anna Sawicka.- 

Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gołębie , Kobieta , Macierzyństwo , Małżeństwo , Miłość , 

Wojna domowa w Hiszpanii (1936-1939) , Barcelona (Hiszpania) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-katal. 

Nowości:  2022-11 

 

Rok 1930, Barcelona. Piękna Natàlia zostaje poproszona do tańca przez Quimeta. Pewny siebie młodzieniec 

oświadcza, że w ciągu roku się z nią ożeni. I dopina swego. Nazywa ją czule Colometą - Gołąbką - i kocha dziw-

ną, egoistyczną miłością. Tymczasem przyszłość w pochłoniętej wojną Hiszpanii staje się coraz bardziej niepew-

na. Zaborczy i nieco dziecinny Quimet wpada na coraz to nowe pomysły zarobkowania, aż w końcu zaczyna 

hodować gołębie. Kiedy biznes upada, wyrusza na front. Natàlia z dwójką dzieci stara się przeżyć. Haruje dzień              

i noc i powoli traci wiarę w lepsze jutro. Szczęście się jednak do niej  uśmiechnie. "Diamentowy  plac"  to  pięknie 
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napisana powieść o bohaterstwie, za które nie otrzymuje się laurów. Opowieść o wielkich marzeniach i równie 

wielkich rozczarowaniach. Miłość jest tu zapomnianym skarbem odkrytym po latach bólu i przemocy. Rodoreda 

w pozbawiony sentymentalizmu sposób przedstawia życie zwykłych ludzi, którzy znaleźli się w niezwykłej 

sytuacji. Opowiada o miłości codziennej, trudnej, a czasem niemożliwie wręcz wymagającej. Takiej, która zdarza 

się najczęściej.  

 

 

 24. Doktor Zosia / Ałbena Grabowska.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2022. 

(Uczniowie Hippokratesa / Ałbena Grabowska ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Garlicka, Zofia (1874-1942) , Szpital Ujazdowski (Warszawa) 

, II wojna światowa (1939-1945) , Ginekolodzy , Kobieta , Lekarze , Medycyna , 

Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść biograficzna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-11 

 

Kiedy doktor Zofia Nibużanka dostaje propozycję pracy w Szpitalu Ujazdowskim w Warszawie, nie waha się ani 

chwili. W wojskowej placówce medycznej z otwartością wita się lekarki i traktuje je na równi z mężczyznami. Dla 

Zofii jest to szansa, żeby doskonalić wiedzę i umiejętności na wielu prężnie się rozwijających oddziałach medy-

cznych i w nowoczesnych pracowniach. Poznaje tajniki radiologii, neurologii, hematologii i innych specjalizacji, 

które w przyszłości pomogą jej stać się doskonałą pediatrą, chociaż w skrytości ducha marzy o chirurgii. Pracę             

u boku najwybitniejszych specjalistów tamtych czasów przerywa wybuch wojny. Rzeczpospolita Ujazdowska – 

tak medycy nazywają swój szpital – funkcjonuje na bazie konwencji haskiej, ale jej regulacje są bezwzględnie 

łamane przez okupanta, a personel, zwłaszcza lekarze i pielęgniarki zaangażowani w konspirację, doświadcza 

wyjątkowego okrucieństwa wojny. Kadra oficerska zostaje wywieziona na Wschód i przepada bez wieści. Dopiero 

po latach świat usłyszy o Katyniu. Część lekarzy ginie w bombardowaniach, inni są wywożeni do obozów koncen-

tracyjnych, zamykani w getcie albo torturowani w katowniach gestapo. Ocalali, a wśród nich doktor Zosia, starają 

się ratować pacjentów w warunkach urągających ludzkiej godności. Młodej lekarce jest tym trudniej, że jej mąż 

włącza się działania konspiracyjne oraz co chwilę docierają do niej złe wieści o losie najbliższych. Najgorsze 

przyjdzie jednak dopiero wraz z wybuchem powstania warszawskiego. W powieści ożywa przedwojenna Warsza-

wa – losy fikcyjnych bohaterów przeplatają się z prawdziwymi wydarzeniami, w których uczestniczyli wybitni 

artyści, politycy i naukowcy dwudziestolecia międzywojennego. W powieści, wzorem poprzednich części cyklu, 

zostały przedstawione sylwetki autentycznych gigantów medycyny, takich jak Zygmunt Freud, Alois Alzheimer 

czy Kazimierz Funk.  

 

 

 25. Dom pełen miłości / Katarzyna Janus.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gotowanie , Kobieta , Konkursy i festiwale kulinarne , 

Relacja romantyczna , Mazury , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

 

 

 

Zosia szuka miłości i akceptacji w ramionach przygodnie poznanych mężczyzn. W wolnym czasie w pięknym, 

mazurskim domu, oddaje się swojej pasji, jaką jest gotowanie. Wygrywa nawet konkurs kulinarny. W  zmaganiach 

towarzyszą jej  trzej  mężczyźni; Alex, młody Grek, w którego życiu odegra wielką rolę,  przystojny  Jan, sporo od  
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niej starszy mężczyzna po przejściach, oraz Tomasz, chłopak, którego kiedyś porzuciła. Które uczucie okaże się 

najsilniejsze? Czy Zosia wreszcie odnajdzie miłość?   

 

 

 26. Droga do Tarvisio / Grzegorz Kozera.- Wydanie 2.- Słupsk : Wydawnictwo Dobra 

Literatura - Grupa Wydawnicza Literatura Inspiruje, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mężczyzna , Podróże , Polacy za granicą , Rozstanie , 

Spostrzeganie społeczne , Stereotyp , Uprzedzenia , Praga (Czechy) , Wiedeń (Austria) 

, Włochy , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

 

W życiu nie można być niczego pewnym - pokazuje przypadek bohatera "Drogi do Tarvisio". To ironiczna, a zara-

zem gorzka opowieść o Polaku, który w kwietniu 2011 roku odbywa podróż do Pragi, Wiednia i Włoch. W czasie 

samotnej wyprawy zmaga się z własnymi kompleksami, fobiami, przesądami - politycznymi, narodowościowymi, 

religijnymi. Poza tym, na przekór wszystkiemu, liczy, że odzyska ukochaną kobietę, która została w kraju.  

 

 

 27. Druga żona / Jess Ryder ; z języka angielskiego przełożyła Ewa Rosa.- 

Warszawa : Słowne Mroczne - Burda Media Polska, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Małżeństwo , Sekrety rodzinne , Wdowieństwo , 

Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2022-11 

 

 

Wyszła za człowieka, którego właściwie nie znała. To był błąd. Być może zabójczy w skutkach. Rodzinę Morga-

nów łączy jakaś upiorna tajemnica, której natury Lily wkrótce zacznie się domyślać. Podjęte samodzielnie śledz-

two nie pójdzie jej łatwo. Przeciw sobie ma męża, który okazuje się zupełnie innym człowiekiem niż ten, którego 

poznała, a także jego dorosłe córki. Jedynym sprzymierzeńcem Lily jest mały Noah, który wydaje się pamiętać 

coś, czego nigdy nie powinien był zobaczyć. Czy Lily zdąży odkryć prawdę, zanim przydarzy jej się nieszczęście? 

Bycie drugą żoną to niełatwa rola. Szczególnie gdy nie wiadomo, co się stało z pierwszą.  

 

 

 28. Dziadka nie ma / Michał Turowski.- Kraków : Instant Classic, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turowski, Michał (1990- ) , Dziadkowie i wnuki , Mężczyzna 

, Muzycy , Rodzina , Śmierć bliskiej osoby , Nowy Tomyśl (woj. wielkopolskie) , 

Polska , Powieść autobiograficzna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 
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Debiut prozatorski Michała Turowskiego to literatura odsłaniająca nowy rodzaj tekstualnej szczerości, uprawianej 

bez krztyny zadęcia i formalnej mgły. Książka Turowskiego jest nieoczywista do zaklasyfikowania i poniekąd (jak 

wiele debiutów), autotematyczna, jednak opowiadająca o jednym z najważniejszych, literackich motywów -                 

o spotkaniu. Bohater "Dziadka nie ma" spotyka się bowiem ze stratą i z nieobecnością. Tropi istotę zniknięcia                  

i śmierci bliskiego członka rodziny niczym nieustępliwy researcher - w architekturze rodzinnego miasteczka,                

w strzępach niewyraźnych wspomnień, ale przede wszystkim w zdumieniu własnymi emocjami. Ta opowieść 

może być dla wielu czytelników niewygodna, może robić wrażenie nazbyt intymnej czy prostolinijnej, jednak jej 

celność, gorzka autoironia i bolesna precyzja mentalizacji narratora czyni z "Dziadka nie ma" jeden z ciekawszych 

debiutów literackich, jakie czytałam.  Natalia Fiedorczuk 

 

 

 29. Dziennik roku zarazy / Daniel Defoe ; przełożyła Jadwiga Dmochowska ; wstęp 

Gustaw Herling-Grudziński ; posłowie Zofia Sinko.- Wydanie 2.- Warszawa : 

Państwowy Instytut Wydawniczy, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dżuma , Epidemie , Przedsiębiorcy , Relacje międzyludzkie , 

Statystyka medyczna , Zachowanie zbiorowe , Londyn (Wielka Brytania) , Powieść 

historyczna 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-11 

 

Bez tej książki nie byłoby ani "Dżumy" Alberta Camusa, ani "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. 

Napisana jak reportaż, położyła podwaliny pod literaturę, która stawia człowieka twarzą w twarz z problematyką 

zagłady. Ale "Dziennik roku zarazy" Daniela Defoe to nie tylko dokument o zarazie, która nawiedziła Londyn             

w 1665 roku, to również powieść historyczno-obyczajowa, której bohaterem jest City. To powieść-metafora, z za-

powiedzią kolejnej zarazy. Właśnie dlatego badacze Defoe dopatrują się w niej "kontynuacji Robinsona Cruzoe". 

 

 

 30. Dzień prawdy / Anna M. Brengos.- Radom : Wydawnictwo Lucky, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziadkowie i wnuki , Klątwa , Kobieta , Mieszkańcy wsi , 

Przestępczość zorganizowana , Polska , Powieść , Komedia kryminalna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-11 

 

 

 

 

Rodzina Nowaków, chcąc odpocząć od interesów i miejskiego gwaru, przeprowadza się do nowej willi na wieś. 

Miało być cicho i spokojnie. Nic bardziej mylnego... Nad wsią zawisła rzucona cztery wieki temu klątwa. Działa 

przez jeden dzień w roku. Rodzice dezerterują przed nią w popłochu. Na placu boju zostają Babcia i Zuzanna.              

W ich beztroskie życie wkradają się działania lokalnej mafii. Kim jest ofiara znaleziona w lesie i tajemniczy 

rycerz na czarnym motocyklu? Czy Nowaczkom uda się uwolnić mieszkańców wsi od groźnej szajki i od klątwy? 

Tym razem Anna M. Brengos daje nam odpocząć od trudnych tematów społeczno-obyczajowych na rzecz 

powieści kryminalnej z przymrużeniem oka.  
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 31. Dziewczyna z Paryża / Kristy Cambron ; przekład Aleksandra Gietka-

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

2022. 

 

 

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

samotna , Kolaboracja , Nazizm , Sztuka żydowska , Paryż (Francja) , Powieść 

historyczna 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-11 

 

Paryż, rok 1939. Miasto Świateł ogarnia mrok. Dla Sandrine Paquet wojna zmieniła wszystko. Jej mąż zaginął na 

froncie, a szczęśliwe, pełne blasku życie stało się jedynie mglistym wspomnieniem. Tymczasem z polecenia 

nazistów Sandrine kataloguje dzieła sztuki kradzione żydowskim rodzinom, w tajemnicy przekazując informacje 

na ich temat francuskiemu ruchowi oporu. Pewnego dnia otrzymuje skrzynkę zawierającą suknię Chanel z zagad-

kową wiadomością… Lila de Laurent, krawcowa pracująca dotychczas w domu mody Chanel, z dnia na dzień 

traci pracę - firma zostaje zamknięta, w chwili gdy do Paryża wkraczają Niemcy. Szykowne bale, praca u słynnej 

projektantki, uczucie do René Touliarda zastępuje wojenna rzeczywistość, codzienna walka o przetrwanie i świa-

domość, że dawny ukochany kolaboruje z wrogiem. Wkrótce pod pretekstem szycia kreacji dla żon i kochanek 

niemieckich żołnierzy krawcowa zbiera informacje, które mogą zaważyć na losach Francji. Czy Sandrine i Chri-

stian się odnajdą? Czy Lila przeżyje? Czy odkryje, co ukrywa René? Czy dawni kochankowie odzyskają utraconą 

miłość?   

 

 

 32. Dziewczyna z portretu / Natalia Thiel.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 

copyright 2022. 

 

 

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

Dwudziestolecie międzywojenne (1918-1939) , Dwory , Dziadkowie i wnuki , 

Malarze , Miłość , Okupacja niemiecka Polski (1939-1945) , Pamięć autobiograficzna 

, Przyjaźń , Sekrety rodzinne , Pomorze , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-11 

 

W życiu Hani Skorskiej nic nie dzieje się tak, jak sobie wymarzyła. By oderwać się od problemów, Hania decy-

duje się na wyjazd do dworku dziadków, Mirosławy i Jana Doroszów, na Pomorzu. Na targu pod wpływem impu-

lsu kupuje portret nieznanej dziewczyny. Osobliwa reakcja dziadków na obraz skłania Hanię do poszukiwań odpo-

wiedzi na pytanie, kim jest dziewczyna z portretu. Splot wydarzeń sprawia, że Jan Dorosz, obecnie słynny malarz, 

postanawia zdradzić wnuczce swój sekret i wrócić pamięcią do czasów wczesnej młodości. Lata dwudzieste XX 

wieku. Dziesięcioletni Janek, uczony przez ojca krawieckiego fachu, podczas wizyty w luksusowym pensjonacie 

„Biała Dama” po raz pierwszy widzi świat pełen bogactw i elegancji. Tam spotyka młodą panienkę Klarę i jej 

bogatego przyjaciela, Williama Goldsteina. To przy nich Janek dorasta, poznaje smaki i odcienie dorosłości, prze-

żywa pierwszą miłość i pierwsze rozczarowanie. Spokojne życie trójki przyjaciół przerywa wojna.   
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 33. Dziewczynka, która nie potrafiła nienawidzić : moje świadectwo / Lidia 

Maksymowicz, Paolo Rodari ; przekład Anna Wójcicka.- Kraków : Znak Horyzont - 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Franciszek (papież ; 1936- ) , Mengele, Josef (1911-1979?) , 

Skibicka-Maksymowicz, Lidia (1939- ) , Auschwitz-Birkenau (niemiecki obóz 

koncentracyjny) , Dzieciństwo , Eksperymenty medyczne na ludziach , Holokaust , 

Więźniowie obozów , Polska , Powieść autobiograficzna 

Sygnatura:  WG-pol. 

         Nowości:  2022-11 

 

NIE PŁAKAŁA, GDY TATUOWANO JEJ NUMER NIE KRZYCZAŁA, GDY PRZYCHODZIŁ PO NIĄ MEN-

GELE NIE PODDAŁA SIĘ Lidia ma trzy latka, gdy trafia do Auschwitz. Ukrywa się pod pryczą przed wzrokiem 

doktora Mengele. Nie zawsze skutecznie. Eksperymenty pamięta do dziś. Po wojnie trafia do nowej rodziny - 

biologiczną zabrała wojna. Wiele lat później okaże się, że matka jednak żyje - mieszka w dalekiej Rosji i nigdy nie 

przestała szukać swojej córki. Lidia Maksymowicz była jedną z półtora miliona osób, które przeszły przez 

Auschwitz. Jedną z siedmiu tysięcy, które doczekały wyzwolenia obozu. Numerem wytatuowanym na ręku. Długo 

zaklejała go plastrem. Żeby ludzie nie pytali. Żeby nie musiała tłumaczyć. Ale numeru nie usunęła - by dziś opo-

wiadać o piekle, które przeżyła, o utraconym dzieciństwie i najmroczniejszym sprawdzianie z człowieczeństwa. 

Ponad 70 lat później wyblakły już numer całuje papież Franciszek. 70072. Symbol zwycięstwa nad nienawiścią. 

 

 

 34. Echo / Natasza Socha.- Warszawa : Purple Book Wydawnictwo, copyright 2022. 

(Grey Book) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nastolatki , Policjanci , Poznań (woj. wielkopolskie) , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

 

 

Przypadkowa para spacerowiczów znajduje w poznańskim jeziorze Rusałka ciało młodego chłopaka. Szybko oka-

zuje się, że to szesnastoletni Stanisław, uczeń społecznego liceum, który nie wrócił do domu po urodzinowej 

imprezie jednego z kolegów. Sekcja zwłok potwierdza przypuszczenia Florentyny, policjantki śledczej, że było to 

zabójstwo i próba upozorowania wypadku. Zaczyna się wyjątkowo trudne dochodzenie - ślady nie wskazują na 

nikogo ze znajomych, a kolejne wątki prowadzą donikąd. Na jeziorze zaś co jakiś czas ktoś puszcza wianki 

uplecione z białych kwiatów...  

 

 

 35. Ekstra rok z życia introwertyczki / Jessica Pan ; przełożyła Maciejka Mazan.- 

Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pan, Jessica , Dziennikarze , Ekstrawertycy , Introwertycy , 

Psycholodzy , Londyn (Wielka Brytania) , Pekin (Chiny) , Stany Zjednoczone (USA) , 

Powieść autobiograficzna 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-11 
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Co by się stało, gdyby nieśmiała introwertyczka żyła przez rok niczym najprawdziwsza towarzyska ekstrawer-

tyczka? Co by było, gdyby świadomie i dobrowolnie stawiała się w niebezpiecznych sytuacjach społecznych, 

których normalnie unikałaby za wszelką cenę? Jessica Pan postanawia to sprawdzić. Kiedy Jess znalazła się bez 

pracy i przyjaciół, nie mogła powstrzymać się od rozważań, jak mogłoby wyglądać jej życie, gdyby była choć 

trochę bardziej… otwarta. Gdyby podążała za potrzebą nowych doświadczeń. Gdyby poznawała wciąż nowych 

ludzi. Gdyby bardziej od chęci powrotu do domu przywiązana była do stołka przy barze. Złożyła więc sobie przy-

sięgę: przez rok postara się żyć tak, jak nigdy nie chciała. Improwizacje, samotne wakacje, rozmowy z niezna-

jomymi w metrze - to tylko kilka z punktów realizowanych podczas jej podróży w głąb siebie… której natych-

miast pożałowała. "Ekstra rok z życia introwertyczki" to prawdziwy meldunek z frontu. Czy życie ekstrawertyka 

jest rzeczywiście łatwiejsze? A może to koszmar, za jaki uważają je wszyscy introwertycy? Kto jak kto, ale Jess 

Pan na pewno się tego dowie.   

 

 

36. Emerycka szajka idzie na całość! / Catharina Ingelman-Sundberg ; z języka 

szwedzkiego przełożyła Patrycja Włóczyk.- Wydanie 2.- Katowice : Wydawnictwo 

Sonia Draga, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Emeryci i renciści , Humor , Kradzież , Osoby w wieku 

starszym , Saint-Tropez (Francja) , Szwecja , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2022-11 

 

To już trzecia książka o uwielbianych przez czytelników emerytach, którzy uciekli z domu opieki. Nic nie jest              

w stanie powstrzymać Emeryckiej Szajki. Zdeterminowani, chcąc poprawić jakość życia starszych i ubogich osób, 

ruszają do akcji. Przy pomocy śmieciarki i kilku świnek skarbonek dokonują spektakularnego napadu na bank. 

Niedługo potem otwierają restaurację z szybkimi randkami i potańcówkami dla seniorów. Jednak Märtha i jej 

przyjaciele mierzą o wiele wyżej. Chcą pomagać wszystkim tym, którzy ledwo wiążą koniec z końcem - i polować 

na prawdziwych przestępców wśród oszustów podatkowych i inwestorów wysokiego ryzyka. W pogoni za fortuną 

wiodą ryzykowne życie pośród szczwanych miliarderów i mafii we francuskim Saint-Tropez…  

 

 

37. Emerycka Szajka powraca / Catharina Ingelman-Sundberg ; z języka szwedzkiego 

przełożyła Patrycja Włóczyk.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Emeryci i renciści , Kradzież , Osoby w wieku starszym , Wsie 

, Szwecja , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2022-11 

 

 

Każdy może zmieniać świat. Niezależnie od wieku. Emerycka Szajka - trochę starsza i mniej ruchliwa wersja 

Robin Hooda - powraca! Jest grudzień, pewien pochmurny dzień, kiedy Märtha mija sztokholmski dom aukcyjny, 

w którym ma się odbyć licytacja biżuterii wartej siedemdziesiąt milionów koron. Dla Emeryckiej Szajki to nie 

lada gratka! Po napadzie policja zaczyna jednak coś podejrzewać, dlatego seniorzy muszą pomyśleć o kryjówce - 

nie mają przecież czasu na siedzenie za kratkami! I tak uciekają na wieś. Ale życie w małej miejscowości 

Hemmavid okazuje się dalekie od oczekiwań. Stacja benzynowa zlikwidowana, sklep spożywczy zamknięty, nie 

ma nawet zasięgu! Paczka rabusiów nie zamierza jednak siedzieć z założonymi rękami - zamierza tchnąć w to 

miejsce nowe życie. Seniorzy  próbują  zaktywizować  nielicznych  pozostałych  w  Hemmavid  mieszkańców,  na 
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wszelkie sposoby przyciągnąć turystów, uratować szkołę… Problem w tym, że całą tę działalność trzeba jakoś 

sfinansować… 

 

 

 38. Empatajzer / Aleksandra Borowiec.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 

copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Policjanci , Rzeczywistość postapokaliptyczna , Uczucia , 

Wynalazki , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

 

W powstałym po katastrofie ekologicznej postindustrialnym mieście Pattium, w którym woda jest towarem luksu-

sowym, a dzielnicę biedoty, Mizerię, od reszty miasta odgradza wysoki mur, popularnością cieszą się wynalezione 

przez Inżyniera empatajzery – urządzenia, które pozwalają zapisywać i odtwarzać skrajne emocje i przeżycia  Sara 

Schwartz, policjantka z miejskiej obyczajówki, dostaje nową sprawę. Na platformie empatajzerów ktoś umieścił 

nagranie, na którym bierze prysznic. Problem w tym, że dostęp do wody w Pattium jest ściśle limitowany.                  

W dodatku nagranie wrzucono z konta jednego z pracowników firmy Empathy, produkującej urządzenia.  

Śledztwo toczy się raczej leniwie, bo i sprawa nie jest początkowo zbyt dużego kalibru. Po kilku dniach pojawia 

się kolejne nagranie. Tym razem ktoś pije na nim wino - które również jest nielegalne. Większego ciężaru sprawa 

nabiera wówczas, kiedy - również z konta jednej z pracownic firmy - ktoś wrzuca w sieć nagranie, na którym jakaś 

kobieta umiera z pragnienia. Tropy prowadzą na Mizerię, dzielnicę biedoty. Sprawę zaciemniają nagrania, które 

udostępnia performerka Bea Gerwich - na nich także umierają ludzie. W dodatku na Mizerii wybucha dziwaczny 

bunt – Przebudzeni, których znakiem rozpoznawczym jest wytatuowana na policzku łza, kontestują empatajzery 

jako urządzenia dostarczające jedynie namiastek prawdziwych uczuć i namawiają ludzi, by w proteście umierali            

z Pragnienia…   

 

 

 39. F@ceci z sieci, czyli W poszukiwaniu miłości / Katarzyna Gubała.- Warszawa : 

Wydawnictwo Czarna Owca, 2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Wybory życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

 

 

Dowcipna opowieść, a zarazem dokładny przepis na to, jak znaleźć ukochanego. Trzydziestoletnia Karolina posta-

nawia rzucić wyzwanie losowi i… zakochać się w odpowiednim mężczyźnie przez Internet. Nie w pijaku, łajdaku, 

brzydalu czy fajtłapie. W kimś nieidealnym, ale odpowiednim. Do zadania podchodzi metodycznie, jak do najpra-

wdziwszego biznes planu – w końcu chodzi o jej przyszłość! W sposób zabawny i ze zmysłem praktycznym opi-

suje swoje zaskakujące przygody z kolejnymi facetami poznanymi w sieci. Jak nie spaprać sobie życia z napo-

tkanym facetem i nie związać się z życiowym nieudacznikiem? To dopiero wyzwanie! Czy mężczyzna prawie 

idealny istnieje? Czy Szarlotka go odnajdzie? Czy można szukać miłości za pomocą rozumu i jasno sprecyzowa-

nych kryteriów? Przeczytajcie, a dowiecie się sami! Książka w swym założeniu ma być nie tylko lekturą łatwą             

i przyjemną. Ma także pełnić rolę przewodnika dla osób, które szukają miłości i chcą ją znaleźć. To podręcznik po 

świecie Internetu i wirtualnych portali randkowych.  
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 40. Fetor : fascynujący thriller psychologiczny / Catherine Reiss.- Warszawa : 

Wydawnictwo WasPos, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Tajemnica , Tożsamość osobista , Uprowadzenie , 

Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

 

Zło może skryć się wszędzie. Nie oszczędza nawet zakonu złożonego z grupy sióstr związanych ślubami 

milczenia. Kobiety są zamknięte – dosłownie – w małej społeczności, żyją swoimi wspomnieniami, pragnieniami. 

Tęsknią za światem zewnętrznym i jednocześnie oddane są bóstwu do granic możliwości. Wśród nich mieszka 

tajemniczy chłopiec o twarzy naznaczonej bliznami. Wygląd dziecka nie pozostawia zakonnicom wątpliwości, iż 

jest on owocem szatana. Aleksander, schowany przed światem w najdalszym zakamarku północnej wieży, kończy 

siedem lat, wtedy to Tekla – jedyna z sióstr, która obdarowała go wsparciem i troską – znika bez śladu. Kolejnego 

dnia chłopiec we framudze drzwi odnajduje kartkę z napisem Musisz uratować Laurę. Wykonując swoją misję, 

odkrywa coraz bardziej brutalne sekrety zakonu…  

 

 

 41. Furia / Marcel Moss.- Warszawa : Wydawnictwo WAB - Grupa Wydawnicza 

Foksal, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mobbing , Policjanci , Przestępstwa ze szczególnym 

okrucieństwem , Tajemnica , Wypalenie zawodowe , Polska , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

 

Od obłędu dzieli nas tylko chwila. Przez świat przetacza się fala totalnego zdziczenia i furii. Wtorek, godzina 

11:45. W czterech różnych miejscach w Polsce zupełnie obce sobie osoby wpadają w szał i na oczach świadków 

zabijają przypadkowych ludzi. Nie potrafią powiedzieć, dlaczego to zrobiły. Media szybko podchwytują temat                 

i nagłaśniają "syndrom 11:45”. Według niektórych badań to właśnie o tej porze we wtorki ludzie są najbardziej 

przemęczeni pracą i sfrustrowani. Śledztwo prowadzi bezkompromisowy komisarz Konrad Tajner. Próbuje od-

kryć, co łączyło pogrążoną w depresji nauczycielkę, gnębioną przez szefa pracownicę korporacji, zmagającego się 

z poważnymi oskarżeniami księdza i wycieńczonego pracą po godzinach lekarza. Gdy Tajnerowi wydaje się, że 

jest coraz bliżej rozwiązania zagadki, zostają odnalezione brutalnie okaleczone zwłoki. Rozpoczyna się walka                

z czasem.  

 

 

42. Głusza / Mark Edwards ; przełożyła Agata Suchocka.- Warszawa : Warszawskie 

Wydawnictwo Literackie Muza, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ojcowie i córki , Ośrodki wypoczynkowe , Tajemnica , 

Wakacje , Zabójstwo , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-11 
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Gdy Tom Anderson wraz z nastoletnią córką trafia do "Płytkich Zdrojów", ośrodek jest świeżo po rewitalizacji. 

Malowniczo położony w leśnej głuszy nieopodal jeziora. Okolica przepiękna. Zapowiadają się wspaniałe wakacje. 

Jak się niebawem okaże, ten relaks w "środku nicości" obfitować będzie w mocne wrażenia. Urokliwe "Płytkie 

Zdroje" skrywają bowiem mroczną tajemnicę sprzed lat. Okolica tylko z pozoru jest senna, leniwa i spokojna. 

Wiele się tu działo, a echa wydarzeń sprzed lat wciąż krążą ponad głowami. Przerażające odgłosy, które raz po raz 

dobiegają z różnych stron, przyprawiają o dreszcz. W dodatku miejscowi nie są przyjaźnie nastawieni do przyby-

szów. Atmosferę niepokoju i napięcia wiszącego w powietrzu potęgują niesamowite opowieści. Mówi się o złych 

duchach, które czają się w głębi lasu. O rytualnym mordzie na pobliskiej polanie. O mordercy, którego nie zdołano 

schwytać i ukrył się w leśnych ostępach. Po serii dziwnych incydentów ojciec i córka wiedzą już, że to nie będzie 

sielski wypoczynek…  

 

 

 43. Gra w ludzi / Eva Minge.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludzie bogaci , Przemoc wobec kobiet , Przestępczość 

zorganizowana , Tajni współpracownicy policji , Zemsta , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

 

Najpierw szkoła, potem studia i praca - dobra i dobrze płatna - taki plan na życie miała Anna. Ale jej olśniewająca, 

nietypowa uroda wcale jej w tym nie pomogła. Zwróciła na nią uwagę niewłaściwych ludzi. Anna zakochuje się                           

w swoim wykładowcy i idąc za głosem serca, spełnia wszystkie jego żądania. Bardzo szybko jednak romantyczny 

związek, który wydawał się wielką miłością, a którego owocem jest syn, okazuje się więzieniem. Dziewczyna 

otrzymuje szansę na rozpoczęcie życia od nowa, gdy policja składa jej propozycję wniknięcia w strukturę niefor-

malnej międzynarodowej grupy bogatych mężczyzn, którzy szukając podniet, wykorzystują naiwność młodych 

kobiet, traktując je jak pionki w swojej grze. Anna wkracza więc do świata blichtru, płatnego seksu i grupowych 

orgii, by wziąć odwet na dawnym ukochanym i uwolnić od tego koszmaru inne kobiety. Tylko że tym razem zna 

już reguły tej gry…  

 

 

 44. Grzesznik nawrócony / Julia Quinn ; przekład Maria Wójtowicz, Katarzyna 

Krawczyk.- Wydanie 1. w tej edycji.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Wdowieństwo , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-11 

 

 

Każdemu w życiu trafia się punkt zwrotny, nawet jeśli jest niepoprawnym uwodzicielem… Dla Michaela Stir-

linga, najbardziej osławionego londyńskiego hulaki, tym punktem była chwila, kiedy pierwszy raz jego oczy 

ujrzały Francescę Bridgerton. Po wieloletnim uganianiu się za kobietami i sprytnych uśmieszkach, jakim reagował 

na kobiety uganiające się za nim, po tym, jak pozwalał się złapać, ale nigdy nie angażował serca w związki, Mi-

chael rzucił jedno spojrzenie na Francescę Bridgerton… i zakochał się tak gwałtownie i głęboko, że tylko cudem 

zachował równowagę. Jednak na jego nieszczęście Francesca miała być panną Bridgerton jeszcze tylko przez 

trzydzieści sześć godzin, gdyż  poznali  się  na  kolacji dla uczczenia jej ślubu z jego kuzynem, który miał wkrótce 
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nastąpić. Jednak to przeszłość... Teraz Michael jest księciem, a Francesca jest wolna, tyle że wciąż uważa go 

jedynie za drogiego przyjaciela i powiernika. Michael nie śmie wyznać jej miłości, aż do pewnej niebezpiecznej 

nocy, kiedy Francesca niewinnie pada mu w ramiona, a namiętność okazuje się silniejsza, niż najgorszy możliwy 

sekret...  

 

 

 45. Hard Land / Benedict Wells ; przełożył Viktor Grotowicz.- Poznań : 

Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dojrzewanie , Kina , Młodzież , Praca młodocianych , Śmierć 

rodzica , Wybory życiowe , Missouri (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-niem.  

Nowości:  2022-11 

 

„…i poczułem się tak, jak chciałbym czuć się przez całe moje życie: beztroski, opanowany, otwarty i nieśmier-

telny”. Missouri, rok 1985. Podczas wakacji piętnastoletni Sam podejmuje pracę w starym kinie, aby uciec od 

problemów w domu. W ciągu tego magicznego lata jego życie zmienia się diametralnie. Znajduje przyjaciół, zako-

chuje się i odkrywa tajemnice swojego rodzinnego miasta. Po raz pierwszy czuje, że znalazł swoje miejsce na zie-

mi. Aż wydarza się coś, co zmusza go do szybkiego wejścia w dorosłość. Poruszająca opowieść i hołd złożony 

filmom coming of age z lat osiemdziesiątych, takim jak "Klub winowajców" czy "Stań przy mnie" – historia tego 

jednego lata, którego nie da się zapomnieć.   

 

 

46. Hex / Thomas Olde Heuvelt ; z angielskiego przełożył Piotr Kuś.- Warszawa : 

Wydawnictwo Albatros, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czarownice i czarownicy , Klątwa , Prowincja , Stany 

Zjednoczone (USA) , Powieść , Horror 

Sygnatura:  WG-hol. 

Nowości:  2022-11 

 

 

Ktokolwiek się tu urodził, jest skazany, by zostać tu aż do śmierci. Ktokolwiek się tu osiedli, już nigdy nie opuści 

tego miejsca. Miasteczko Black Spring w malowniczej dolinie rzeki Hudson mogłoby być nie lada atrakcją tury-

styczną, gdyby nie to, że nocami nawiedza je upiorne widmo. To wiedźma Black Rock, siedemnastowieczne tru-

chło kobiety, której oczy i usta zaszyto. Ślepa i niema wałęsa się po ulicach, wchodzi do wybranych domów. Tam 

staje przy dziecięcych łóżkach, pogrążona w czuwaniu aż do samego rana. Wszyscy wiedzą, że jeśli wiedźma 

kiedykolwiek otworzy oczy, konsekwencje będą straszliwe. Starszyzna nałożyła na miasto swoistą kwarantannę – 

korzystają z najnowocześniejszych technik nadzoru, więc nic i nikt nie może wydostać się z Black Spring, a to, że 

jest nawiedzone, musi pozostać ściśle strzeżoną tajemnicą. Ale młodzi mają już dość przymusowego zamknięcia, 

sfrustrowani łamią rygorystyczne reguły i ujawniają straszliwą prawdę. Odważny, lecz nieroztropny czyn sprawia, 

że do łask powracają mroczne praktyki rodem z najgłębszych mroków średniowiecza.   

 

 

 

 



21 
 

 47. Iluzja / Nicole Deese ; tłumaczenie: Katarzyna Wolska.- Rzeszów : Dreams 

Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Blogerzy , Działalność charytatywna , Kariera , Kobieta , 

Młodzież trudna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2022-11 

 

 

Profesjonalna i zabawna blogerka modowa Molly McKenzie przyciąga rzesze obserwujących, a wraz z nimi – 

niezłe zarobki. Gdy jej chłopak i jednocześnie menedżer proponuje udział w castingu na gospodynię telewizyjnego 

programu na temat kreowania wizerunku, marzenia o prawdziwej sławie są na wyciągnięcie ręki. Aby zdobyć 

konieczne doświadczenie w pracy z młodzieżą, Molly ubiega się o wolontariat w lokalnej fundacji. Silas Whit-

taker nie jest zachwycony, że do jego projektu chce dołączyć karierowiczka, która nie ma pojęcia o działaniach na 

rzecz potrzebujących. Jednak to zderzenie dwóch światów może doprowadzić do weryfikacji stereotypów, którymi 

żyje Silas, i kłamstw, którymi karmiła się Molly.  

 

 

 48. Imię śmierci / Hanna Greń.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa 

Poznańskiego, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przemoc wobec kobiet , Rodzina , Toksyczne 

związki , Trudne sytuacje życiowe , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-11 

 

 

Rok 1985. Za drzwiami domu małżeństwa Tarnawów rozgrywa się dramat. Regularnie katowana Jolanta jest już 

na skraju wytrzymałości. Mąż staje się coraz agresywniejszy, a życie Joli to pasmo bólu i upokorzenia. W końcu 

kobieta decyduje się na ucieczkę. Koszmar jednak trwa. Mąż nie pozwoli na to, by ofiara wymknęła mu się z rąk. 

Okaleczone zwłoki Doroty Milewskiej znaleziono w jej własnym łóżku. Czy i w tej rodzinie szczęście było tylko 

pozorne? Wiele na to wskazuje, bo małżeństwo denatki nie było udane. Mąż staje się głównym podejrzanym                   

o dokonanie zbrodni. W czterech ścianach więzną krzyki ofiar, kaci przez lata pozostają bezkarni, a świadkowie 

odwracają wzrok. Są jednak i tacy, którzy szukają winy w ofierze, a nie w jej kacie. Thriller "Imię śmierci" to 

wstrząsająca historia o ludziach tkwiących w toksycznych, niebezpiecznych relacjach i przemocy, która zatacza 

coraz szersze kręgi.  

 

 

 49. It starts with us / Colleen Hoover ; tłumaczenie Anna Gralak.- Kraków : 

Wydawnictwo Otwarte, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Floryści , Osoby po rozwodzie , Restauratorzy (gastronomia) , 

Rozterki miłosne , Boston (Stany Zjednoczone, stan Massachusetts) , Powieść , 

Romans 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2022-11 
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Każde zakończenie może być początkiem. „It Starts with Us” rozpoczyna się w momencie, w którym pozostawił 

nas emocjonujący epilog „It Ends with Us”. Lily i jej były mąż Ryle zgodnie współdzielą opiekę nad córką 

Emerson. Pewnego dnia Lily wpada na swoją pierwszą miłość - Altasa. Jest zachwycona tym spotkaniem i gdy 

tylko Atlas proponuje randkę, bez namysłu się zgadza. Entuzjazm Lily szybko przygasa, gdy uświadamia sobie, że 

Ryle wciąż odgrywa ważną rolę w jej życiu, a Atlas to jedyna osoba, której Ryle nie zaakceptuje u boku swojej 

córki i byłej żony. Czy Lily uda się w końcu odnaleźć szczęście? Czy Ryle stanie na drodze prawdziwej miłości?  

 

 

 50. Jakby jutra miało nie być / Weronika Tomala.- Poznań : Zysk i S-ka 

Wydawnictwo, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miasta małe , Rodzeństwo , Trauma , Trudne sytuacje 

życiowe , Żołnierze , Afganistan , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-11 

 

 

Miłość, potajemne spotkania, obsesja. Czy prawdziwe uczucie ma szansę przetrwać, kiedy wokół czai się zło? 

Niewielką miejscowość, w której wszyscy się znają, obiega wiadomość o powrocie z zagranicznej misji Adama 

Wejchera, młodego żołnierza. Adam ma za sobą trudną przeszłość – kiedy jego żona popełniła samobójstwo, 

wielu podejrzewało go o dokonanie morderstwa. Przystojnego żołnierza ma na oku pewna siebie Malwina. Jednak 

wypadki nie układają się po jej myśli i rozżalona skarży się siostrze, łagodnej Oliwii. Ta postanawia zainter-

weniować i spotyka się z mężczyzną, by bez ogródek powiedzieć mu, co o nim myśli. Konfrontacja przynosi 

zaskakujący skutek. Adam i Oliwia odkrywają, że nie są tacy, za jakich na początku się mieli, a wzajemne uprze-

dzenia to najmniejsza z przeszkód, jaka pojawi się na ich drodze.  

 

 

 51. Jedyna na świecie / Agata Przybyłek.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2022. 

(W tajemnicy / Agata Przybyłek ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rafał Kamieński (postać fikcyjna) , Animatorzy kultury , 

Poszukiwania zaginionych , Prywatni detektywi , Rodzeństwo , Śledztwo i 

dochodzenie , Tajemnica , Wybory życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-11 

 

Po odejściu z policji Damian dostaje pracę w renomowanej agencji detektywistycznej. Pierwsze zlecenie jest dla 

niego ogromnym wyzwaniem. Zaginęła Agnieszka, jego młodsza siostra. Krótko po maturze po prostu rozpłynęła 

się w powietrzu. Dokąd zaprowadzi Damiana śledztwo? Jaki sekret skrywa Aga? Czy uda się ją odnaleźć? Maja 

przybywa na Wybrzeże, by pracować jako animatorka w nadmorskim hotelu. Z początku nieufna, z czasem coraz 

lepiej odnajduje się w nowej roli. Z każdym dniem bliższy staje jej się też syn pracodawców, Hubert. Co łączy te 

dwie historie? Komu pisane jest szczęście i co ono tak naprawdę oznacza? Agata Przybyłek w pełnej sekretów 

historii o ludzkich decyzjach wpływających na całe nasze życie.  
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 52. Jej piękna twarz / Robyn Harding ; przełożył Michał Juszkiewicz.- Warszawa : 

Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Ludzie bogaci , Kradzież tożsamości , Matki i 

synowie , Przyjaźń , Szkolnictwo niepubliczne , Młodzież trudna , Sekrety rodzinne , 

Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-kanad. 

Nowości:  2022-11 

 

Dwie przyjaciółki. Jedna z nich nie jest osobą, za którą się podaje. Obie mają mroczne tajemnice. Dla Frances 

Metcalfe każdy dzień to walka o przetrwanie. Frances nie pracuje zawodowo, a cały swój czas poświęca synowi, 

który od przedszkola sprawia problemy wychowawcze. Kiedy został przyjęty do prestiżowej prywatnej szkoły, 

kobieta miała nadzieję, że teraz będzie mogła żyć normalnie. Usilnie stara się dopasować i odnaleźć w gronie 

rodziców, pomimo swoich kompleksów związanych z nadwagą, samotnością i brakiem wiary w siebie. Wkrótce 

jednak niemiły incydent z udziałem jej syna stawia ich oboje poza nawiasem szkolnej społeczności. Frances czuje 

się samotna jak jeszcze nigdy w życiu. To się zmienia, kiedy poznaje Kate Randolph. Kate jest dokładnym 

przeciwieństwem Frances - piękna, bogata, silna i pewna siebie - ale z jakiegoś powodu chce przyjaźnić się tylko  

z nią. Łączy je lekceważenie dla snobek ze szkoły i gorąca miłość do swoich synów. Wkrótce jednak wyjdzie na 

jaw pewna mroczna tajemnica, która zachwieje tą wartościową znajomością. Bo jedna z tych dwóch kobiet nie jest 

osobą, za którą się podaje. Nosiła kiedyś inne nazwisko. Nazwisko związane z głośnym morderstwem. Robyn 

Harding, autorka "Złego towarzystwa", snuje na kartach swojej nowej powieści gęstą sieć kłamstw, mistyfikacji              

i zdrady, aby postawić przed czytelnikiem pytanie: czy człowiek jest w stanie się zmienić? A nawet jeśli tak, to 

czy można mu wybaczyć winy z przeszłości?  

 

 

 53. Jezioro Dargin / Wojciech Chmielewski.- Warszawa : Czytelnik, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bilans życia , Mężczyzna , Pamięć autobiograficzna , Przyjaźń 

, Śmierć bliskiej osoby , Tożsamość osobista , Dargin (jezioro) , Mazury , Warszawa 

(woj. mazowieckie) , Powieść obyczajowa , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

 

 

Po przedwczesnej śmierci przyjaciela główny bohater i narrator tej współczesnej powieści - zwolniony właśnie                 

z pracy w redakcji w radiu warszawski inteligent - wyjeżdża nad mazurskie jeziora, by móc psychicznie odpocząć, 

przemyśleć swoje dotychczasowe życie i obecne położenie. W powracających retrospekcjach przygląda się dzie-

jom tej wyjątkowej przyjaźni, porównuje losy przyjaciela i swoje, rozmyśla o życiowych ideałach i idealnych 

uczuciach, których wizje wyniósł z romantycznych lektur, a które boleśnie zderzają się z rzeczywistością. Pobyt 

nad mazurskim jeziorem przynosi też niespodziewany przełom w jego życiu osobistym. Czy bohater odnajdzie 

sens w losach przyjaciela i swoich? Czy wracając do Warszawy, będzie gotów zaakceptować życie takim, jakie 

ono jest?  
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 54. Johnny : powieść o księdzu Janie Kaczkowskim / Maciej Kraszewski.- Warszawa 

: Wydawnictwo Agora, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Galewski, Patryk , Kaczkowski, Jan (1977-2016) , 

Duchowieństwo katolickie , Hospicja , Młodociani przestępcy , Przyjaźń , Puck (woj. 

pomorskie) , Powieść biograficzna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

Zamiast wciąż na coś czekać, zacznij żyć - właśnie dziś. Jest o wiele później, niż ci się wydaje. Porywająca                      

i wzruszająca opowieść o dwóch facetach z zupełnie różnych światów i o spotkaniu, które jednemu z nich ocaliło 

życie. Prawdziwa historia przyjaźni księdza Jana Kaczkowskiego, łamiącego stereotypy charyzmatycznego ducho-

wnego, i Patryka Galewskiego, recydywisty, a dziś szefa kuchni, chwyta za serce i inspiruje. Patryk nie miał łat-

wego startu w życiu. Karierę przestępcy rozpoczął, mając dwanaście lat. Wydawało się, że jego życie już zawsze 

będzie toczyć się w zawiasach, między kolejnymi odsiadkami, jednak gdy wyrokiem sądu trafia do pracy               

w puckim hospicjum, poznaje ks. Jana Kaczkowskiego, który odmieni jego los na zawsze. Gdyby ktoś mnie 

zapytał, jaka rzecz jest symbolem moich życiowych wyborów, to odpowiedziałbym, że petarda. Bo moja kariera 

przestępcy rozpoczęła się od włamania do kiosku z petardami i fajerwerkami. Przez petardy zostałem przestępcą, 

aż pewnego dnia poznałem kulawego i prawie ślepego klechę, którego najsłynniejszym tekstem jest ten o życiu na 

pełnej petardzie. Bomba, prawda? Ks. Kaczkowski, niezwykły dziwak, traktowany lekceważąco przez ważne emi-

nencje, miał podejście do młodych gniewnych. Angażował chłopaków z zawodówki, na pozór twardych buntow-

ników, do pomocy chorym. Działając często w niekonwencjonalny sposób, jaki nie przystoi księżom, zjednywał 

serca i zyskiwał popularność. Powieść Maciej Kraszewskiego to historia wywrotowej przyjaźni, która nie miała 

prawa się wydarzyć, a zdarzyła się naprawdę. To pełna autentycznych emocji opowieść o życiu, które daje w kość, 

o wierze, który czyni cuda, i o przyjaźni, która może zmienić życie.  

 

 

55. Klatka / Krzysztof Jóźwik.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2021. 

(Filia Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Policjanci , Tajemnica , Zabójstwo seryjne , Zemsta , Puławy 

(woj. lubelskie) , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

 

 

W Puławach w tajemniczych okolicznościach giną ludzie. Śledczy szukają wspólnego mianownika dla okrutnych 

morderstw. Co łączy zamordowane osoby? Co wydarzyło się na hucznej urodzinowej imprezie przed dwudziestu 

laty? Policja próbuje rozwiązać zagadkę, ale pojawia się coraz więcej wątpliwości.  

 

 56. Kobieta osobna i miasto / Vivian Gornick ; przełożył Łukasz Witczak.- Warszawa 

: Wydawnictwo Filtry, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gornick, Vivian (1935- ) , Kobieta , Pisarze amerykańscy , 

Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Powieść autobiograficzna 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-11 
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"Kobietę osobną i miasto" Vivian Gornick napisała już jako osoba – podług wszelkich definicji – dojrzała, bo 

dobiegała osiemdziesiątki. I w dużej mierze ten autobiograficzny esej właśnie dojrzałości i niedojrzałości dotyczy; 

obserwujemy tu bowiem życie autorki z perspektywy przełomowego dla niej momentu: kiedy kończąc sześć-

dziesiąt lat, po raz pierwszy poczuła, czym może być pełnia istnienia. Kanwę dla tego memuaru stanowią spacery 

po Nowym Jorku, rozmowy z przechodniami, dyskusje z przyjaciółmi, zwłaszcza z najbliższym Leonardem,                

a także dysputy ze znaną nam z Przywiązań matką, jednym słowem: spotkania – czasem przygodne, czasem 

trwające latami – z ludźmi, w oczach których nasza bohaterka odbija się i przegląda. Wśród nich są również ważni 

dla Gornick pisarze, jak Charles Dickens, Henry James, George Gissing, Edmund Gosse, Charles Reznikoff, Eve-

lyn Scott i wielu, wielu innych. Dialogując z bliźnimi, autorka roztrząsa kwestie dla każdego z nas fundamentalne: 

czym jest praca, czym jest przyjaźń, czym jest miłość… A robi to w specyficzny dla siebie sposób, prezentując 

punkt widzenia osoby „z marginesu” – urodzonej w niewłaściwej klasie społecznej, niewłaściwej płci, niewłaś-

ciwej rasie.   

 

 

 57. Kobieta, która kochała owady / Selja Ahava ; z fińskiego przełożyła Justyna 

Polanowska.- Warszawa : Wydawnictwo Relacja, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Nauka , Owady , Postęp naukowy , Procesy o czary 

, Przyroda , Przyrodnicy , Religia , Rysownicy , Berlin (Niemcy) , Holandia , Japonia 

, Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-fiń. 

Nowości:  2022-11 

 

Piękna, tajemnicza i pełna pasji literacka podróż od czasów procesów czarownic do współczesnego Berlina. 

Maria, urodzona w epoce procesów czarownic, od dzieciństwa fascynowała się owadami. Zaczyna rysować ich 

metamorficzne cykle życia, podobnie jak jej historyczny pierwowzór, niemiecka przyrodniczka Maria Sibylla 

Merian (1647-1717). W miarę upływu czasu świat się zmienia, a religia znajduje konkurenta w nauce. I tak jak 

owady przechodzą transformację, tak z czasem zmienia się też Maria. Lecz stary świat nie poddaje się bez walki,  

a wokół płoną stosy… Kobieta, która kochała owady to zachwycająca opowieść o relacji człowieka z naturą, ale 

przede wszystkim wciągająca historia kobiety podążającej pełną wyzwań drogą wytyczoną własnymi pasjami, 

mimo przeszkód, jakie stawiała jej epoka.  

 

 

 58. Koniec świata / scenariusz James Tynion IV ; rysunki Martin Simmonds ; oryg. 

liternictwo Aditya Bidikar ; projekt Dylan Todd ; tłumaczenie Paulina Braiter.- 

Katowice : Non Stop Comics - Wydawnictwo Sonia Draga, copyright 2022. 

(Departament Prawdy / James Tynion IV ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cole Turner (postać fikcyjna) , Tajne organizacje , Teorie 

spiskowe , Stany Zjednoczone (USA) , Komiks , Fantastyka , Sensacja 

Sygnatura:  WG-82-91 

Nowości:  2022-11 

 

Cole Turner całe życie zgłębiał teorie spiskowe, od płaskiej Ziemi i zabójstwa JFK po współczesnych kryzyso-

wych aktorów, nie jest jednak gotów żyć w świecie, w którym powszechnie dzielona wiara może zamieniać mar-

ginalne teorie w rzeczywistość. A właśnie tego dowiaduje się, gdy zostaje zatrudniony w Departamencie Prawdy, 

ściśle tajnej agencji rządu amerykańskiego, która od pokoleń pilnuje, by niebezpieczne przekonania nie zdołały 

zapuścić korzeni w prawdziwym świecie. Gdy unosi się zasłona, wszystko, w co Cole do tej pory wierzył, zostaje 

zakwestionowane. Pozostaje tylko pytanie, czy tajemniczy Departament działa po stronie dobra... czy raczej po-

wody, dla których stara się kontrolować prawdę, są dużo bardziej złowieszcze?  
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 59. Królowa Celtów / Clive Cussler, Dirk Cussler ; przekład Maciej Pintara.- 

Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dirk Pitt (postać fikcyjna) , Archeolodzy , Celtowie , 

Faraonowie , Groby , Katastrofy , Spisek , Tajemnica , Zabójstwo , Ameryka 

Południowa , Egipt , Europa , Irlandia , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2022-11 

 

Dirk Pitt w jednej z najbardziej zuchwałych i ryzykownych misji w nowym bestsellerze Wielkiego Mistrza Przy-

gody. Śmiertelne zatrucie wody i morderstwa naukowców ONZ w Salwadorze… Katastrofa tankowca w pobliżu 

Detroit… Atak na archeologów prowadzących wykopaliska nad Nilem… Co łączy te zbrodnie?  Dirk Pitt podczas 

badań w Ameryce Południowej, a jego dzieci – Dirk i Summer – w Egipcie, stają się świadkami tych przera-

żających wydarzeń. Dirk podejrzewa, że natrafił na ogólnoświatowy spisek, który grozi zagładą części ludzkości            

i bezpośrednio jego rodzinie. Dirk i Summer widzą szansę ratunku w odnalezieniu grobowca córki faraona, 

Meritaton, która 3000 lat temu uciekła przed śmiertelną zarazą z Egiptu do Europy. Razem z ojcem ruszają 

tropem, który prowadzi z gorącej egipskiej pustyni przez górzystą Szkocję do skalistych irlandzkich wysp. Czy             

w starożytnej zagadce tkwi klucz do uratowania przyszłości ludzkości?   

 

 

 60. Krzycz, jeśli żyjesz / Cyryl Sone.- Kraków : Znak Koncept - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2022. 

(Konrad Kroon / Cyryl Sone ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konrad Kroon (postać fikcyjna) , Kobieta , Osoby zaginione 

, Prokuratorzy , Tatuaż , Zabójstwo , Gdańsk (woj. pomorskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

W październikowy poranek spacerujący z psem mężczyzna zauważa dryfujące w Strzyży ciało młodej kobiety. 

Okazuje się, że to zaginiona miesiąc wcześniej Weronika Zatorska. Sprawa trafia na biurko prokuratora Konrada 

Kroona - najbardziej błyskotliwego ze wszystkich gdańskich śledczych niepokornego aroganta. Kroon nie szanuje 

żadnych reguł, rzadko słucha zdania innych. I nigdy się nie myli. Na ciele Zatorskiej nie ujawniono jakichkolwiek 

obrażeń, a przeprowadzona sekcja zwłok nie wykazała, by do śmierci dziewczyny przyczyniły się osoby trzecie. 

Pogrążeni w żałobie rodzice Weroniki próbują przekonać prokuratora, że to niemożliwe. Nikt jednak nie daje 

wiary im słowom. Do czasu. Gustaw Kolasa, student prawa i praktykant Kroona, przeglądając zdjęcia z oględzin 

Zatorskiej, zauważa na przedramieniu zmarłej znajomy tatuaż ze słowami "krzycz, jeśli żyjesz". Wtedy opowiada 

swojemu przełożonemu historię poprzednich wakacji. Nocny Gdańsk, który nigdy nie zasypia. Przygodny seks, 

muzyka i narkotyki. Dzikie imprezy pośród stoczniowych dźwigów Ulicy Elektryków. I piękna Julia, która ponad 

wszystko pragnęła śmierci. Choć prokurator początkowo nie wierzy chłopakowi i postanawia umorzyć śledztwo, 

wkrótce dociera do niego, że za śmiercią dziewczyny stoi coś więcej.  
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 61. Książę szpiegów / Elizabeth Camden ; tłumaczyła Magdalena Peterson.- 

Rzeszów : Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, 2022. 

(Nadzieja i honor / Elizabeth Camden ; [3]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Fotografowie , Miłość , Szpiegostwo , 

Wybory życiowe , Waszyngton (Stany Zjednoczone, DC) , Powieść , Romans 

historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-11 

 

Luke Delacroix, uroczy bywalec waszyngtońskich salonów, nie stroni od ryzyka i nowych wyzwań. W swoich 

dziennikarskich publikacjach śledzi prace Kongresu, a potajemnie chce storpedować ponowne uzyskanie mandatu 

przez Clyde’a Magrudera. Sytuacja komplikuje się, gdy poznaje jego błyskotliwą córkę Marianne, która jako rzą-

dowy fotograf ma wstęp do miejsc nieosiągalnych dla zwykłych śmiertelników. Ta znajomość zapoczątkuje nie-

bezpieczną grę. Rodziny Marianne i Luke’a dzielą trzy pokolenia wrogości, a zawieszenie broni już teraz wydaje 

się naiwnym marzeniem. Gdy działalność Luke’a wywoła polityczny huragan, zakazana miłość upomni się o po-

ważne odpowiedzi na najtrudniejsze pytania.   

 

 

 62. Lata / Annie Ernaux ; przełożyli Krzysztof Jarosz i Magdalena Budzińska.- 

Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ernaux, Annie (1940- ) , Kobieta , Pamięć zbiorowa , Pisarze 

francuscy , Przemijanie , Społeczeństwo , Życie codzienne , Francja , Powieść 

autobiograficzna 

Sygnatura:  WG-fr.  

Nowości:  2022-11 

 

Annie Ernaux to bez wątpienia jedna z najważniejszych współczesnych pisarek francuskich, a jej autobiograficzne 

Lata po raz pierwszy ukazują się po polsku. „Czy byłabym szczęśliwsza, mając inne życie?” – zdaje się stale pytać 

Ernaux, prowadząc nas przez kolejne dekady swej biografii, które w mistrzowskim laboratorium jej prozy stają się 

zarazem biografią całego pokolenia. Od czasów niedostatku po lata kapitalistycznego przesytu. Od powojennej 

młodości, kiedy rytm życia w małym normandzkim miasteczku wyznaczały święta religijne, po dorosłość, kiedy              

z religijną gorliwością czytało się Simone de Beauvoir. Od wstydu wychowania w robotniczej rodzinie po wsty-

dliwe przyjemności klasy średniej. A wszystko to na tle wielkiej historii, której motywem przewodnim było 

wyzwolenie. Wyzwolenie polityczne, wyzwolenie seksualne, wyzwolenie z klasowych ograniczeń. Ernaux mierzy 

się z zagadnieniami rewolucji obyczajowej, postępującego konsumpcjonizmu i sekularyzacji, przywołuje przeło-

mowe momenty dla historii Francji i Europy.  

 

 

 63. Lustrzana kraina / Carole Johnstone ; tłumaczenie Agnieszka Brodzik.- Poznań : 

Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bliźnięta , Osoby zaginione , Rodzeństwo , Edynburg 

(Wielka Brytania) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-szkoc. 

Nowości:  2022-11 
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Cat mieszka w Los Angeles, z dala od okazałego, gotyckiego domu w Edynburgu, w którym dorastała wraz                   

z siostrą El. W dzieciństwie wymyśliły Lustrzaną Krainę - mroczne miejsce w spiżarni, zamieszkałe przez pira-

tów, czarownice i klaunów. Teraz Cat rzadko wspomina o rodzinnym domu i o tym, że El mieszka tam wraz ze 

swoim mężem. Jednak kiedy El ginie w tajemniczych okolicznościach, siostra musi wrócić do Edynburga. Stary 

dom wciąż jest pełen ciemnych zakamarków, a Cat na każdym kroku napotyka dawne tajemnice i przerażające 

duchy z przeszłości - ktoś (El?) pozostawił jej wskazówki, które mają doprowadzić do Lustrzanej Krainy, gdzie 

pozna całą prawdę...   

 

 

 64. Magia pocałunku / Julia Quinn ; przekład Maria Wójtowicz, Katarzyna 

Krawczyk.- Wydanie 1 w tej edycji.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 

2022. 

(Bridgertonowie / Julia Quinn) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Bliskie związki międzyludzkie , Rodzeństwo , 

Sekrety rodzinne , Londyn (Wielka Brytania) , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2022-11 

 

Nic nie jest tak proste – a równocześnie tak skomplikowane - jak jeden doskonały pocałunek Poznajcie naszego 

bohatera… Gareth St. Clair jest w kropce. Ojciec, który go nienawidzi, za wszelką cenę chce zadłużyć posiadłość 

St. Clair i zrujnować jego dziedzictwo. Jedynym majątkiem Garetha jest stary dziennik rodzinny, który być może 

kryje sekrety przeszłości… oraz klucz do przyszłości młodego człowieka - ukryty skarb. Problem w tym, że napi-

sano go po włosku, a Gareth ani w ząb nie zna tego języka. Poznajcie naszą bohaterkę… W zgodnej opinii socjety 

nie ma drugiej takiej jak Hiacynta Bridgerton. Jest to dziewczyna szatańsko inteligentna, wyjątkowo wygadana,             

a według Garetha - należy ją zażywać w małych dawkach. Jednak jest w niej coś - coś czarującego i niepokoją-

cego - co go ujęło i nie chce dać spokoju… Poznajcie biednego pana Mozarta… Albo nie. Jednak bądźcie pewni, 

że przewraca się w grobie, kiedy drogi Garetha i Hiacynty skrzyżują się na corocznym - i jak zwykle pełnym 

fałszów - koncercie rodzinnym Smythe-Smithów. Hiacynta każde słowo Garetha przyjmuje jak wyzwanie; propo-

nuje mu przetłumaczenie dziennika, mimo że jej włoski nie jest całkiem doskonały. Jednak w miarę zagłębiania 

się w tajemniczy tekst oboje zaczynają odkrywać, że odpowiedzi leżą nie w dzienniku, lecz w każdym z nich…  

 

 

 65. Mała towarzyszka i dorośli : opowieść o szczęśliwym dzieciństwie / Leelo Tungal 

; przekład i posłowie Marta Perlikiewicz.- Wrocław ; Wojnowice : Kolegium Europy 

Wschodniej, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  NKWD , Dziewczęta , Prześladowania polityczne , Rodzina , 

Stalinizm , Estonia , Powieść autobiograficzna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-est. 

Nowości:  2022-11 

 

 

Czas stalinowskich represji w Estonii. Do domu zwyczajnej, spokojnej rodziny wkraczają enkawudziści. Mama 

małej Leelo zostaje aresztowana za rzekomą zdradę radzieckiej ojczyzny. Estończycy, podobnie jak inne narody 

zniewolone przez ZSRR, wykazali się odpornością na komunistyczną propagandę. Powieść "Mała towarzyszka              

i dorośli" to złożony portret czterolatki, która poznaje świat w czasie okrutnego terroru, a mimo to z dziecinnym 

optymizmem czeka na powrót ukochanej mamy.  
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 66. Matrioszka / Marta Dzido.- Warszawa : Grupa Wydawnicza Relacja, copyright 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alkoholizm w rodzinie , Kobieta , Relacje międzyludzkie , 

Rodzina , Współuzależnienie , Wybory życiowe , Powieść obyczajowa , Powieść 

psychologiczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

 

Pierwsze książkowe wydanie hipertekstowej opowieści, w której przeplatają się ze sobą historie kobiet z jednej 

rodziny. "Matrioszka" opowiada losy trzech pokoleń, połączonych wspólnotą doświadczeń alkoholizmu w rodzi-

nie. Takie samo cierpienie, takie same pomyłki, egzystencjalne błędne koło wydarzeń.   

 

 

 67. Mengele / Max Czornyj.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2022. 

(Filia na Faktach) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mengele, Josef (1911-1979?) , Auschwitz-Birkenau 

(niemiecki obóz koncentracyjny) , II wojna światowa (1939-1945) , Eksperymenty 

medyczne na ludziach , Esesmani , Ludobójstwo niemieckie (1939-1945) , Nazizm , 

Przestępcy wojenni , Więźniowie obozów , Oświęcim (woj. małopolskie) , Powieść 

biograficzna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

Wydarzenia w tej książce są oparte na faktach. Prawda bywa bardziej przerażająca od najwymyślniejszej fikcji.  

Josef Mengele był nie tylko zbrodniarzem, ale również opętanym szaleństwem pseudonaukowcem, który więź-

niów obozów koncentracyjnych wykorzystywał jako żywy materiał do swych chorych badań. Umyślne zarażanie 

wirusami, zszywanie tułowi kilku osób, operacje bez znieczulenia i wyrywanie płodów. To nie upiorne science-

fiction, a prawdziwa historia. Do tego jedynie jej niewielka część. Ta książka opisuje znacznie więcej. Będziecie 

przerażeni tym, do czego zdolny jest człowiek.   

 

 

 68. Mentalista / Camilla Läckberg, Henrik Fexeus ; przełożyła Inga Sawicka.- 

Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mina Dabiri (postać fikcyjna) , Vincent Walder (postać 

fikcyjna) , Mentalizm , Seryjni zabójcy , Sztuki iluzjonistyczne , Tajemnica , 

Zabójstwo seryjne , Sztokholm (Szwecja) , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-szwedz.  

Nowości:  2022-11 

 

 

Pierwsza część nowej serii kryminalnej Camilli Läckberg i Henrika Fexeusa! W centrum Sztokholmu zostaje 

znaleziona skrzynia ze zwłokami młodej kobiety przebitej mieczami. Policja staje wobec pytania: czy ma do 

czynienia z nieudaną sztuczką magiczną, czy z brutalnym morderstwem? Inspektor Mina Dabiri, która prowadzi 

śledztwo, zwraca się z prośbą o pomoc do Vincenta Waldera, mentalisty,  eksperta od mowy  ciała i  świata  iluzji. 
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Szybko ustalają, że ta sprawa jest podobna do wcześniejszej zbrodni. Wtedy staje się jasne, że ścigają bezwz-

ględnego seryjnego mordercę. Muszą go powstrzymać, zanim ofiar będzie więcej...  

 

 

 69. Miasto na wzgórzu / scenariusz James Tynion IV ; rysunki Martin Simmonds ; 

oryg. liternictwo Aditya Bidikar ; projekt Dylan Todd ; tłumaczenie Paulina Braiter.- 

Katowice : Non Stop Comics - Wydawnictwo Sonia Draga, copyright 2022. 

(Departament Prawdy / James Tynion IV ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cole Turner (postać fikcyjna) , Tajne organizacje , Teorie 

spiskowe , Stany Zjednoczone (USA) , Komiks , Fantastyka , Sensacja 

Sygnatura:  WG-82-91 

Nowości:  2022-11 

 

Jako rekrut w Departamencie Prawdy, ściśle tajnej agencji rządu Stanów Zjednoczonych zapobiegającej wpływa-

niu groźnych teorii spiskowych na rzeczywistość, Cole Turner na własne oczy przekonał się, w jak straszny 

sposób zbiorowa wiara może kształtować świat. Lecz im więcej dowiaduje się od swojego nowego mentora Haw-

ka Harrisona o działaniach zarządzanego przez Lee Harveya Oswalda Departamentu, tym większe ma wątpli-

wości, czy naprawdę stoi po właściwej stronie wojny faktów z fikcją. A gdy Tulpy - czysta wiara, zyskująca 

cielesną formę - coraz pewniej poczynają sobie w realnym świecie, Cole'owi kończy się czas na wybór strony...  

 

 

 70. Miłosne tajemnice / Julia Quinn ; przekład Aleksandra Jagiełowicz, ["Miłosne 

tajemnice - drugi epilog" przełożyła Katarzyna Krawczyk].- Wydanie 1. w tej edycji.- 

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

(Bridgertonowie / Julia Quinn) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bridgertonowie (rodzina fikcyjna) , Arystokracja , Tajemnica 

, Uczucia , Londyn (Wielka Brytania) , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-11 

 

Kiedy największego przystojniaka w Londynie zaczyna prześladować w snach pewna znajoma dziewczyna, 

sytuacja wymyka się spod kontroli… Penelopa Featherington skrycie uwielbia brata przyjaciółki od... właściwie 

od zawsze. Po spędzeniu połowy życia na obserwacji Colina Bridgertona z daleka Penelopa myśli, że wie o nim 

wszystko, ale nagle natyka się na jego najgłębszy sekret... i zaczyna się obawiać, że może jednak wcale go nie zna. 

Colin Bridgerton jest zmęczony swoją reputacją lekkoducha i pustego czarusia, ma także dość tego, że wszyscy 

przejmują się autorką znanej rubryki plotkarskiej, lady Whistledown, która wspomina o nim w pierwszych zda-

niach każdej swojej publikacji. Jednak po powrocie z podróży zagranicznej Colin odkrywa, że życie w Londynie 

całkowicie się zmieniło, co dotyczy zwłaszcza Penelopy Featherington! Kiedy okazuje się, że Penelopa ma własne 

sekrety, ten, który dotąd unikał związków, musi zdecydować: czy jest ona dla niego największym zagrożeniem, 

czy też szansą na szczęście…  
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 71. Miłosny układ / Sarah Hogle ; przełożyła Magdalena Sommer.- Warszawa : Muza 

Warszawskie Wydawnictwo Literackie, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konflikt , Narzeczeństwo , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-11 

 

 

 

Mistrzowska komedia romantyczna, iskrząca się złośliwym humorem, zabawna i prawdziwa. Kiedy twój najgor-

szy wróg jest jednocześnie twoim narzeczonym... Naomi i Nicholas są parą idealną. Wkrótce ma się odbyć ich 

wystawne, eleganckie wesele. Tymczasem... mają siebie serdecznie dość. Niestety osoba, która wycofa się pierw-

sza, będzie musiała także pokryć niebotyczne koszty niedoszłego wesela. Kiedy Naomi orientuje się, że nie tylko 

ona udaje szczęście na myśl o wspólnej przyszłości, oboje rozpoczynają wojnę podjazdową: uciekają się do 

sztuczek, złośliwych kawałów i różnych podstępów, byle tylko dokuczyć drugiemu i zmusić go do zerwania. 

Wszystkie chwyty są dozwolone. Okazuje się jednak, że gdy nie mają już nic do stracenia, nareszcie mogą być 

sobą. Co więcej, tak doskonale bawią się, dręcząc się nawzajem, że cała sytuacja zaczyna nabierać zupełnie 

innego charakteru… „Przekonujący obraz sytuacji, w której fałsz i udawanie doprowadzają do kryzysu między 

parą zakochanych. Inteligentna i dowcipna ilustracja zasady, że nad udanym związkiem należy pracować, a sed-

nem każdej relacji uczuciowej jest szczerość wobec siebie i partnera”.  

 

 

 72. Miłość w Zakopanem / Agnieszka Jeż.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dwudziestolecie międzywojenne (1918-1939) , Kobieta , 

Masażyści , Rozstanie , Trudne sytuacje życiowe , Wybory życiowe , Zakopane (woj. 

małopolskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-11 

 

 

Teraz po prostu chciałam ci powiedzieć, że tym jest dla mnie miłość – spojrzała w górę – wędrówką na szczyt. 

Razem. Że to czasem potrwa, zmęczy, ale się chce, a satysfakcja jest ogromna. Córka szanowanego lekarza, 

Jadwiga Walkiewicz, zostaje porzucona przez męża, bankruta. Kobieta musi stawić czoło przeciwnościom ota-

czającego ją, konserwatywnego świata. Postanawia wykorzystać swoją wiedzę medyczną, by pomagać pacjentom, 

oferując im profesjonalne masaże. Decyduje się porzucić Warszawę i wyjechać do Zakopanego. Tam Jadwiga 

urządza mały gabinet na Krupówkach i odważnie rozpoczyna świadczenia masaży leczniczych. Z czasem na jej 

drodze pojawią się przystojny góral oraz charyzmatyczny dziennikarz, a wspomnienia o mężu będą blednąć coraz 

bardziej. Zakopane, wspaniały kurort, wyrosły pod okiem doktora Chałubińskiego, nęci postępowością i otwar-

tością. Jadwiga spotyka pod Tatrami wiele niezwykłych postaci. Krupówkami przechadzają się Witkacy i Maku-

szyński, a do jej gabinetu wstępuje Zofia Nałkowska. W świeżym, górskim powietrzu może wreszcie odetchnąć 

pełną piersią, zawalczyć o swoje prawa i być może także odnaleźć miłość.  
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 73. Moje serce pamięta / Agata Przybyłek.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2022. 

(W tajemnicy / Agata Przybyłek ; tom 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rafał Kamieński (postać fikcyjna) , Mężczyzna , Prywatni 

detektywi , Miasta małe , Tajemnica , Relacja romantyczna , Śledztwo i dochodzenie , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-11 

 

Czy jesteś gotowa na opowieść pełną niewyjaśnionych spraw, trudnych decyzji i zaskakujących rozwiązań?  

Michał Piotrowski to znudzony mężczyzna, który dotąd żył na garnuszku rodziców, a kobiety traktował raczej 

przedmiotowo. Pracuje w biurze detektywistycznym Kamieńskich, ale nie wykazuje inicjatywy. Dobra zabawa 

jest dla niego ważniejsza. To wszystko do czasu, gdy zostaje wysłany do niewielkiej miejscowości w Zachodnio-

pomorskiem. Ma udowodnić niewinność mężczyzny oskarżonego o morderstwo. Początkowo detektyw podchodzi 

do sprawy niechętnie, ale z czasem coraz bardziej się w nią angażuje. Nie bez znaczenia jest tu znajomość z Igą, 

nieprzychylną mu panią sierżant. Dokąd zaprowadzi Michała śledztwo? Czy rozwiąże zagadkę i zyska sławę?                

A może zdobędzie coś, czego nigdy nie spodziewał się znaleźć? Agata Przybyłek powraca z historią pełną tajem-

nic, o której nie przestaniesz myśleć.  

 

 

 74. Mondo cane / Jerzy Jarniewicz.- Wydanie 3. - Kołobrzeg : Biuro Literackie, 

2022. 

(Poezje ; 229) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polska , Wiersze 

Sygnatura:  WG-821.162.1-1 

Nowości:  2022-11 

 

 

Tom wyreżyserowany przez autora zgodnie z regułami gatunku kina mondo cane. Jarniewicz rejestruje prawdziwe 

śmierci znajomych, zerwania, odejścia – i bezlitośnie przygląda się własnym reakcjom na te „krańcówki”. Kpiar-

sko poczyna sobie z modelem poezji konfesyjnej, gdy obnaża zarówno perwersyjny wojeryzm mediów, jak i sła-

bości własnego, coraz częściej schorowanego ciała. Ciągle zmienia perspektywę składni: raz ustawia obiektyw                   

z ironicznego dystansu, a chwilę później kameruje wszystko w szokująco intymnym zbliżeniu. Jest tu wszystko, 

na co tak bardzo pragnęliście patrzeć, i na co tak bardzo patrzeć wam nie dano.  

 

 

 75. My name is Lena / Alicja Skirgajłło.- Gliwice : Editio Red - Helion, copyright 

2022. 

(Romans mafijny / Alicja Skirgajłło ; 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nastolatki , Ojcowie i córki , Przemoc , Przestępczość 

zorganizowana , Rosjanie , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 
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Oto Lena - pewna siebie, beztroska, piękna. Roześmiana, ciesząca się swoją młodością, jak każda nastolatka. 

Zwyczajna? Nie do końca. Nic nie może być zwyczajne, kiedy jest się córką potężnego bossa rosyjskiej mafii. Na 

potencjalnych adoratorów ten fakt może działać odstraszająco. Nie na Evana. Evan nie przejmuje się takimi 

drobiazgami, nie przejmuje się też tym, że Lena początkowo wcale nie jest nim zainteresowana. Ani tym, że jego 

przyjaciele próbują wybić mu z głowy fascynację dziewczyną. Przyjaciele wiedzą, co mówią, wszak to doskonale 

znani z poprzednich książek Alicji Skirgajłło bracia mafiosi: Joshua i Declan. Ojcem Leny z kolei jest nie kto 

inny, jak Siergiej, ich rosyjski wspólnik w nie do końca legalnych interesach. Siergiej, który najbardziej na świecie 

nie lubi, kiedy ktoś go oszukuje, i który w gniewie potrafi być wyjątkowo okrutny. Co więcej, jak każdy mafijny 

boss, także ojciec Leny ma zaprzysięgłych wrogów...  

 

 

 76. Na końcu ulicy / Diane Chamberlain ; przełożył Michał Juszkiewicz.- Warszawa : 

Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Miasta małe , Prześladowanie , Rasizm , Sekrety 

rodzinne , Śmierć małżonka , Uprzedzenia , Wdowieństwo , Wypadki , Karolina 

Północna (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-11 

 

Rodzinny dramat, mroczna tajemnica i grzechy z przeszłości… Kiedy mąż Kayli Carter ginie w wypadku na budo-

wie ich wymarzonego domu, kobieta wie, że ze względu na ich czteroletnią córeczkę musi się trzymać. Budynek 

w Round Hill zawsze będzie jednak wywoływać tragiczne wspomnienia… Kiedy Kayla spotyka dziwną starszą 

kobietę, która mówi jej, by zrezygnowała z zamieszkania w tej okolicy, prawie się zgadza. Szybko okazuje się też, 

że samo miejsce skrywa sekrety sięgające dekad wstecz… Czy Ellie Hockley, sąsiadka Kayli, naprawdę chce 

naprawić zło z przeszłości? Czy kluczem do zagadki jest dom na końcu ulicy? Odpowiedź na te pytania znajduje 

się w najnowszej powieści Diane Chamberlain - historii o szokujących uprzedzeniach, przemocy, zakazanej miło-

ści, poszukiwaniu sprawiedliwości i dwóch związanych ze sobą węzłem tajemnicy rodzinach.  

 

 

 77. Na rozdrożu / Jonathan Franzen ; z języka angielskiego przełożył Witold 

Kurylak.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kryzys wartości , Kryzys wiary , Relacje 

międzypokoleniowe , Rodzina , Wspólnoty religijne , Stany Zjednoczone (USA) , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-11 

 

Dwudziestego trzeciego grudnia 1971 roku rodzina Hildebrandtów staje na rozdrożu. Ojciec rodziny, Russ, pełnią-

cy funkcję młodszego pastora w podmiejskim kościele w Chicago, lada moment wyrwie się z nieszczęśliwego, 

jego zdaniem, małżeństwa – chyba że pierwsza z tego związku wymknie się jego błyskotliwa i niezrównoważona 

żona Marion. Ich najstarsze dziecko, Clem, powraca z college’u przepełnione ideą moralnego absolutyzmu, poczy-

niwszy wcześniej kroki, które wstrząsną jego ojcem. Siostra Clema, Becky, od dawna brylująca wśród licealnych 

rówieśników, skłania się w stronę ówczesnej kontrkultury, podczas gdy ich młodszy brat Perry, zdecydowany 

skończyć z handlem trawką, który pomagał mu trwać w narkotykowym nałogu, postanawia zostać lepszym 

człowiekiem. Wszyscy Hildebrandtowie szukają wolności, której znalezienie może utrudnić każdy z pozostałych 

członków rodziny.  
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 78. Najbardziej niebieskie oko / Toni Morrison ; przełożyła Kaja Gucio.- Poznań : 

Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Afroamerykanie , Dziecko maltretowane , Kobieta , Rasizm , 

Ohio (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść obyczajowa , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-11 

 

 

Największym marzeniem jedenastoletniej Pecoli Breedlove jest posiadanie niebieskich oczu jak pozostałe amery-

kańskie jasnowłose dzieci. Dziewczynka wierzy, że jeśli jej oczy zmienią kolor, zyska akceptację rówieśników              

i nikt nie będzie zwracał uwagi na jej kolor skóry. Jesienią 1941 roku nagietki w przydomowym ogródku rodziny 

Breedlove nie kiełkują. Pecola jeszcze nie wie, że ten niepozorny fenomen jest początkiem bolesnych wydarzeń, 

które zniszczą jej dotychczasowe życie. Opowiedziana z perspektywy kilku narratorów, częściowo oparta na 

prawdziwych wydarzeniach historia Pecoli jest pierwszą powieścią Morrison, refleksją na temat społecznych ide-

ałów piękna (i brzydoty) oraz skutków rasizmu, które będą przenikać całą późniejszą twórczość Noblistki.   

 

 

 79. Najdłuższe czasy : ballada miejska / Wołodymyr Rafiejenko ; przełożyli Marcin 

Gaczkowski i Anna Ursulenko.- Wrocław ; Wojnowice : KEW, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wojna , Konflikt na Wschodniej Ukrainie (2014- ) , 

Tożsamość narodowa , Donieck (Ukraina, obw. doniecki) , Rosja , Ukraina (część 

wschodnia) , Powieść 

Sygnatura:  WG-ukr. 

Nowości:  2022-11 

 

Wołodymyr Rafiejenko w kunsztowny i nieszablonowy sposób podejmuje temat wojny, która nieodwracalnie 

zmieniła jego ojczysty region. Odkąd do alegorycznego miasta Z na wschodzie Ukrainy zawitało wojenne piekło, 

przestały tu obowiązywać prawa boskie i ludzkie. Ukraińcy z Donbasu mierzą się nie tylko z realiami rosyjskiej 

okupacji, lecz także zaburzeniami czasoprzestrzeni i zjawiskami paranormalnymi. Od trudnych wyborów, których 

muszą dokonać bohaterowie Najdłuższych czasów, zależeć będą nie tylko ich własne losy, lecz także przyszłość 

całej Ukrainy i Rosji oraz Związku Radzieckiego, który co prawda upadł, ale nie do końca. "Piąty Rzym to coś 

więcej niż łaźnia. W mieście Z nie działają prawa fizyki. A mówiąc ściślej, działają inaczej, niż do tego przy-

wykliśmy. Wysyłasz tu konia, a ten zmienia się w wiolonczelę. Czołg staje się grzechotką. Nieboszczyk melodią. 

Prawosławny czołgista Buriatem." "Żadnego innego Raju o prócz kraju swojego serca człowiek mieć nie może.          

I żadne inne Piekło też mu nie grozi. Możesz jeszcze za życia zasłużyć na Ukrainę wieczną i piękną, a możesz na 

wiekuiste prorosyjskie Z." "Uśmiechnie się, wysunie nos spod koca, a za oknem będzie padać śnieg. Błękitny 

promyk błyśnie w zamarzniętym oknie. Przed nim wielkie, ogromne życie, a wojny nie ma, nie było nigdy i już 

nigdy nie będzie."  
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 80. Najsłynniejsze opowiadania wigilijne / Charles Dickens, Anthony Trollope ; 

tłumaczenie Jerzy Łoziński, Tomasz Tesznar.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 

copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Anglia (Wielka Brytania) , Antologia , 

Opowiadania i nowele 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-11 

 

 

Opowiadania wybitnych pisarzy, które łączy świąteczna atmosfera i niepowtarzalny wiktoriański styl. Ta niezwy-

kła książka jest idealnym prezentem dla wszystkich miłośników tradycyjnych świątecznych opowieści. Zawiera 

najsłynniejsze opowieści wigilijne wszech czasów autorstwa Charlesa Dickensa oraz dwa uznane świąteczne ut-

wory Anthony'ego Trollope'a, ukazujące zabawny, a zarazem wnikliwy portret wiktoriańskiej Anglii.  

 

 

 81. Nasza dziewczynka / Georgina Cross ; przełożyła Klaudia Wyrwińska.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2022. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Kobieta , Otępienie , Macochy i pasierbice , Pożar , 

Osoby zaginione , Sekrety rodzinne , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2022-11 

 

To zwyczajne popołudnie, gdy wychodzę przez drzwi kuchenne na patio, żeby sprawdzić, co u mojej pasierbicy, 

Mii, która pływa w basenie. Ale nie ma jej. Serce zamiera mi w piersi, gdy widzę otwartą tylną bramkę. Byłam 

kilka metrów dalej. Dlaczego nie słyszałam jej krzyków? KTO ZABRAŁ NASZĄ DZIEWCZYNKĘ? Mój mąż 

nie rozumie, jak mogłam pozwolić na to, żeby nasza córka zniknęła. Widzę, że śledczy mi nie wierzą. Uważają 

mnie za złą macochę. Detektyw ciągle pyta mnie, co robiłam przez te pięć minut, kiedy Mia zniknęła. Ale nie 

mogę zdradzić jej mojego sekretu. Nigdy nie byłyśmy z Mią blisko i czasami doprowadzała mnie do szału, ale 

nigdy bym jej nie skrzywdziła. MUSICIE MI PO PROSTU UWIERZYĆ.  

 

 

 82. Nazwij to snem / Henry Roth ; z języka angielskiego przełożył Wacław 

Niepokólczycki.- Wydanie 2.- Warszawa : ArtRage ; Wrocław : Książkowe 

Klimaty, 2022. 

(Cymelia) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Imigranci , Konflikt rodzinny , Matki i synowie , Ojcowie i 

synowie , Przemoc wobec dzieci , Żydzi , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Powieść 

obyczajowa , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-11 

 

"Nazwij to snem" to historia rodziny galicyjskich imigrantów żydowskiego pochodzenia, którzy trafiają do Sta-

nów Zjednoczonych na początku XX wieku. Głównym bohaterem książki jest Dawid Schaerl, chłopiec doras-

tający w nowojorskich slumsach. Obserwuje pełen konfliktów świat dorosłych, którzy próbują ułożyć  sobie  życie 
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na obczyźnie, nie pasuje do bezwzględnego środowiska rówieśników w Nowym Jorku. Matka otacza go czułością, 

ojciec natomiast pozostaje powściągliwy i niezwykle surowy względem syna. Dawid żyje w ciągłym strachu przed 

przemocą z jego strony. Sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta, kiedy w domu Schaerlów pojawia się siostra 

matki - Berta. Książka uważana jest za arcydzieło literatury żydowsko-amerykańskiej, a także za klasyczną po-

wieść o imigrantach. "Nazwij to snem" miała swoją premierę w 1934 roku, mimo pochlebnych recenzji okazała 

się jednym z najbardziej zapomnianych dzieł pierwszej połowy XX wieku. Została wznowiona w 1964 roku i do-

piero wtedy odniosła sukces, osiągając ponadmilionowy nakład.   

 

 

 83. Nie idź tam / Dorota Glica.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2022. 

(Filia Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lekarze , Miasta małe , Pedagodzy szkolni , Zabójstwo , 

Zespoły ds. przestępstw niewykrytych , Polska , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

 

Marta i Piotr znają się właściwie od zawsze. Od dwóch lat tworzą szczęśliwe małżeństwo. On jest szanowanym 

lekarzem, a ona pedagogiem szkolnym w miejscowym liceum. Łączy ich prawdziwa miłość, ale i wspomnienie 

tragedii z przeszłości, kiedy w pobliskim lesie, podczas zorganizowanego po maturze ogniska, zostaje zamor-

dowana przyjaciółka Marty - Karolina. Mimo upływu lat sprawcy do dziś nie odnaleziono. Za sprawą specjalistów 

z polskiego Archiwum X las zostaje ponownie przeszukany, świadkowie przesłuchani, pojawiają się nowe 

poszlaki i dowody, a sprawa zostaje znów otwarta. Jednocześnie Marta zaczyna dostawać anonimowe wiadomości 

sugerujące, że jej mąż, któremu ufa bezgranicznie, może mieć coś wspólnego z tragicznymi wydarzeniami w lesie. 

Czy ktoś był świadkiem morderstwa i dlaczego milczał przez tyle lat? Jak daleko jest w stanie posunąć się kobieta 

chcąca uchronić ukochanego mężczyznę i utrzymać wizerunek idealnego małżeństwa? I wreszcie czy człowiek               

z natury jest tylko dobry, albo tylko zły?   

 

 

 84. Nie wszystko zostaje w rodzinie / Hannah Rothschild ; przełożyła Anna 

Bańkowska.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Rody , Rodzina , Sekrety rodzinne , Upadłość , 

Zamki i pałace , Kornwalia (Wielka Brytania ; hrabstwo) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2022-11 

 

 

Szlachectwo zobowiązuje, ale pieniądze nie śmierdzą… Tak zabawnej książki o arystokratach jeszcze nie czyta-

liście! Zamek Trelawney, dawniej najwspanialsza siedziba rodowa na południu Kornwalii, powoli zamienia się             

w ruinę. Od ośmiuset lat pozostaje w rękach tej samej rodziny, która po utracie dawnego bogactwa rozpaczliwie 

broni się przed oddaniem go w obce ręce. Gdy wśród klepiących biedę arystokratów pojawia się dziewczyna 

przedstawiająca się jako nieznana dotąd krewna, życie mieszkańców Trelawney gwałtownie przyspiesza. Na jaw 

wychodzą tajemnice, które wydawały się na zawsze pogrzebane, stare urazy wybuchają z nową siłą, gdzieś rodzi 

się miłość, a skłócone przyjaciółki są zmuszone zakopać wojenny topór… "Nie wszystko zostaje w rodzinie" to 

wyśmienita opowieść o schyłku i upadku, zemście, a przede wszystkim o skomplikowanych relacjach, które za-

równo wzruszają, jak i śmieszą.  
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 85. Niekochane / Hanna Dikta.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziadkowie i wnuki , Kobieta , Matki i córki , Relacje 

międzyludzkie , Relacje międzypokoleniowe , Sekrety rodzinne , Spadek , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-11 

 

"Ona chyba odziedziczyła geny po mojej matce" - Mówi Monika do przyjaciółki. "Nie bój się, wyrośnie z tego".  

A co, jeśli nie wyrośnie? Z Polą, swoją nastoletnią córką, Monika nie potrafi się porozumieć. Na wsparcie byłego 

męża raczej nie może liczyć, na pomoc swojej matki nie mogła liczyć nigdy. Marzy o spokoju, wolności i o Panu 

Idealnym. Informacja o testamencie spada na nią jak grom z jasnego nieba. Okazuje się, że niedawno zmarła 

matka zostawiła jej swój rodzinny dom. Przyjaciel matki z młodości obiecuje pomoc w sprzedaży nieruchomości, 

pod jednym wszakże warunkiem - że Monika chociaż raz zobaczy spadek. Kobieta nie rozumie, dlaczego miałoby 

być to tak ważne, ale ostatecznie się zgadza. Podczas wizyty w odziedziczonej posiadłości odkrywa pamiętniki 

nigdy niepoznanej babci Antoniny. Uświadamia sobie, że z kobietami w swojej rodzinie łączy ją więcej, niż 

mogłaby przypuszczać. Podróż w przeszłość okaże się najważniejszą, jaką Monika odbyła w życiu.   

 

 

 86. Nieobliczalna / Magda Stachula.- Warszawa : Wydawnictwo Luna - Imprint 

Wydawnictwa Marginesy, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Zazdrość , Zemsta , Zwłoki , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

 

 

Kim jest kobieta, której ciało znaleziono przed blokiem? Czy ktoś ją zabił? A może to samobójstwo albo niesz-

częśliwy wypadek? Wśród mieszkańców osiedla jest ktoś, kto zna prawdę. Prawdę, która okazuje się bardziej 

przerażająca niż się początkowo wydaje. Alicja i Martyna to przyjaciółki z lat młodzieńczych. Jedna jest samotną 

matką już dorosłego syna, druga trwa w nieszczęśliwym związku z zaborczym mężem, z którym ma kilkuletnią 

córkę. Obie nawzajem zazdroszczą sobie życia, nie wiedząc, jak naprawdę wygląda ich codzienność. Daniel to syn 

Alicji, dwudziestodwuletni student. Niebawem wyjeżdża na stypendium do Włoch. Adelina, jego dziewczyna, nie 

ma łatwego życia. Mieszka z matką od lat pogrążoną w depresji, ojca nigdy nie poznała. Może liczyć tylko na 

siebie. Z pozoru udane relacje między bohaterami zaczynają się nagle komplikować, gdy do głosu dochodzą 

zakłamanie, zdrada, zemsta i zazdrość. Kto jest bardziej niebezpieczny - zdradzona czy może jednak zakochana 

kobieta? Czy wymierzanie sprawiedliwości na własną rękę daje ukojenie, czy wciąga nas w spiralę zła, której sami 

padamy ofiarą? "Nieobliczalna" to hipnotyzujący thriller, od którego nie sposób się oderwać.  
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 87. Niewidzialne życie Addie LaRue / V. E. Schwab ; przełożył Maciej Studencki.- 

Wydanie 2.- Poznań : We Need YA - Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Nieśmiertelność , Pakt z diabłem , Pamięć , Świat , 

Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-11 

 

 

Francja, rok 1714. Uciekająca sprzed ołtarza młoda dziewczyna imieniem Adeline popełnia niewyobrażalny błąd – 

zawiera umowę z diabłem. Faustowski pakt nakłada na nią ograniczenie – możliwość wiecznego życia bez szansy 

na bycie zapamiętaną przez kogokolwiek. Dlatego Addie decyduje się opuścić swoją wioskę, albowiem straciła 

wszystko. Dziewczyna jest zdeterminowana znaleźć dla siebie właściwe miejsce, nawet jeśli została skazana na 

wieczną samotność. Ale czy na pewno? Każdego roku, w dniu jej urodzin, tajemniczy Luc przychodzi z wizytą             

i pyta, czy Addie jest już gotowa, by oddać mu swą duszę. Ich mroczna i ekscytująca gra będzie trwać przez wieki.  

Minie trzysta lat, zanim Addie odwiedzi ukrytą w Nowym Jorku księgarnię i pozna kogoś, kto zapamięta jej imię 

– i nagle wszystko znów zmieni się na zawsze.  

 

 

 88. Niewinna pomyłka / Joanna Hacz.- Radom : Wydawnictwo Lucky, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Humor , Pech , Relacje międzyludzkie , Powieść obyczajowa , 

Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

 

 

On - bogaty, przystojny i elegancki. Właściciel dużej firmy. Ona… stanowi dla niego zagadkę. Kim tak naprawdę 

jest dziewczyna, którą ściga bezwzględny morderca? Może coś ukrywa? Na kartach Niewinnej pomyłki, w scene-

rii jak z filmu sensacyjnego spotykają się dwie niezwykłe osobowości, które wydaje się dzielić niemal wszystko. 

Ale tajemnicza moc miłości popycha tych dwoje ku sobie jak magnes. Czy będą gotowi pójść za głosem serca? 

Czy związek tych dwojga jest w ogóle możliwy , skoro pochodzą z tak różnych od siebie światów?  

 

 

 89. Niewyczerpany żart / David Foster Wallace ; tłumaczyła Jolanta Kozak.- 

Warszawa : Wydawnictwo WAB - Grupa Wydawnicza Foksal, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Film , Relacje międzyludzkie , Rodzina , Uzależnienie (nałóg) 

, Życie codzienne , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-11 

 

 

Opus magnum Davida Fostera Wallace’a. Gargantuiczna, błyskotliwa i dowcipna historia o pogoni za szczęściem 

w Ameryce. Portretująca najbardziej wzruszająco dysfunkcyjną rodzinę, jaka pojawiła  się w  literaturze  ostatnich  



39 
 

lat, powieść zgłębia zasadnicze pytania o kondycję człowieka i o rozrywkę: czym ona jest i dlaczego w tak dużym 

stopniu zdominowała nasze życie; jak pragnienie rozrywki wpływa na naszą potrzebę kontaktu z innymi ludźmi; 

co o nas mówią przyjemności, które wybieramy. „Niewyczerpany żart” powszechnie uznawana jest za przełomo-

wą amerykańską powieść lat dziewięćdziesiątych i najlepszą jak dotąd próbęuchwycenia rzeczywistości w nie-

realnym świecie. Główną osią fabuły jest poszukiwanie zaginionej kopii taśmy wideo znanej jako „Rozrywka”: 

filmu tak zabawnego, że każdy, kto go zobaczy, będzie zmuszony oglądać go w kółko, a zainteresowanie jedze-

niem, piciem i podstawowymi warunkami sanitarnymi z czasem wygaśnie. To pełna rozmachu analiza namięt-

ności i rozkoszy, które czynią nas ludźmi – a także jedna z tych rzadkich książek, które na nowo definiują granice 

powieści.  

 

 

 90. Nieznajoma z Sekwany / Guillaume Musso ; z francuskiego przełożyła Joanna 

Prądzyńska.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Kradzież tożsamości , Osoby zaginione , Pianiści , 

Pisarze , Śledztwo i dochodzenie , Tajemnica , Zaburzenia psychiczne , Paryż 

(Francja) , Sekwana (Francja ; rzeka) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-fr.  

Nowości:  2022-11 

 

Emocjonujący thriller, w którego fabule znajdziemy odniesienia do jednej z najsłynniejszych paryskich historii 

kryminalnych oraz do greckiej mitologii. Kim jest zagadkowa nieznajoma z Sekwany? Pewnej mglistej grud-

niowej nocy w Paryżu, zauważono nagie ciało młodej kobiety unoszące się na wodach Sekwany. Gdy ją wyło-

wiono, okazało się, że jeszcze żyje, ale nic nie pamięta. Z posterunku policji, na który zostaje zabrana, znika kilka 

godzin później… Dzięki analizie DNA i zdjęciom udaje się ustalić, że wydobyta z wody kobieta to światowej 

sławy pianistka, Milena Bergman. Tyle że to niemożliwe, bo Milena ponad rok temu zginęła w katastrofie lotni-

czej. Prowadząca tę nietypową sprawę młoda policjantka Roxane oraz były narzeczony Mileny, Raphael, będą 

musieli wyjaśnić zagadkę: kim tak naprawdę jest nieznajoma znad Sekwany i co się z nią stało? Inspiracją do na-

pisania książki była prawdziwa Nieznajoma z Sekwany. Taki przydomek nadano niezidentyfikowanej martwej 

kobiecie, której ciało wyłowiono pod koniec XIX wieku z Sekwany w Paryżu, w pobliżu Luwru. Jej wiek ocenio-

no na 16 lat, nie miała obrażeń wskazujących na przyczynę zgonu. Zgodnie z ówczesnym zwyczajem zwłoki 

wystawiono w witrynie kostnicy, w nadziei na ich identyfikację. Mimo to tożsamości kobiety nigdy nie ustalono. 

Uwagę publiczności zwrócił wygląd jej twarzy – delikatny uśmiech nie pasował do zwłok osoby, która utonęła,             

a tym bardziej popełniła samobójstwo.  

 

 

 91. Nim skończy się noc / Bartosz Szczygielski.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tajemnica , Problemy małżeńskie , Urlopy , Las , Powieść , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

 

 

Agata kocha męża, ale już go nie lubi. Monika satysfakcję w sypialni osiąga poza małżeńskim łożem. Justyna ży-

ciową tragedię przeżywa zupełnie sama, choć nie powinna. Wszystkie spędzają weekend z mężami w idealnym 

miejscu, by naprawić swoje związki. Chcą oderwać  się  od  rozpraszających  zdobyczy  cywilizacji,  dzwoniących 
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smartfonów i ciągłych powiadomień. Miało być tak romantycznie. Kominek, sypiący za oknem śnieg i oni. Las, 

spokój i nadzieja. Przecież ona umiera ostatnia. Ale śmierć miała inne plany. Przyszła wcześniej, nie zapowie-

dziana, by zabrać… kogoś. Trzy pary, sześć osób i setki kłamstw. I ktoś, kogo nikt się nie spodziewał. 

 

 

92. No właź! / Charles Bukowski ; przełożył Michał Kłobukowski.- Warszawa : 

Oficyna Literacka Noir sur Blanc, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wiersze 

Sygnatura:  WG-82-1 

Nowości:  2022-11 

 

 

 

Niepodrabialna charyzma Bukowskiego – niepokornego outsidera, który pisał o alkoholu i samotności w niezno-

szących reguł wierszach – uczyniła z niego jednego z najsławniejszych współczesnych poetów na długo przed 

śmiercią w 1994 roku. I nawet dekady później wciąż odnajdywane i odkrywane są kolejne jego utwory. Zbiór ten 

został stworzony z wierszy, które sam autor zastrzegł do publikacji dopiero po swojej śmierci. Nie brakuje tu 

klasycznych dla „starego świntucha” motywów: seksu i miłości, pociechy i ukojenia dla „nieudaczników i wyko-

lejeńców”, życiowych i hazardowych porażek i pokornej akceptacji tego, że wkrótce on sam będzie musiał posta-

wić na papierze ostatnią już kropkę…  

 

 

 93. Nowa żona / Sue Watson ; przełożyła Malwina Stopyra.- Poznań : Wydawnictwo 

Filia, 2022. 

(Filia Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Matki i synowie , Śmierć małżonka , Tajemnica 

, Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-11 

 

Mój najdroższy syn, Sam, żeni się ze swoją ukochaną z dzieciństwa, a ja nie mogłabym być bardziej dumna                 

z mężczyzny, na jakiego wyrósł. Gdybym nie pchnęła ich ku sobie wiele lat temu, mógłby nigdy nie znaleźć tak 

idealnej dziewczyny, jak Lauren. To prawda, co mówią, że matka zawsze wie najlepiej. Ale kilka tygodni później 

Lauren jest martwa, a samochody policyjne wypełniają cały podjazd ich idyllicznego, wiejskiego domu. Wyczu-

wam, że mój syn coś ukrywa. Dlaczego nie chce patrzeć mi w oczy? W desperacji robię to, co zrobiłaby każda 

dobra matka: wchodzę do sypialni Sama i Lauren. Nigdy nie będę w stanie zapomnieć tego, co zobaczyłam. Czy 

mogę oczyścić imię syna? I czy moje życie może teraz też być w niebezpieczeństwie?  

 

 94. Ocean chciwości / Clive Cussler, Graham Brown ; przekład Tomasz Klonowski, 

Maciej Pintara.- Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2021. 

(Z archiwów NUMA / Clive Cussler, Graham Brown) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kurt Austin (postać fikcyjna) , Kryzys gospodarczy , 

Odnawialne źródła energii , Ropa naftowa , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść 

przygodowa , Sensacja 
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Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-11 

 

Kurt Austin i Zespół Specjalny NUMA w nowym wybuchowym thrillerze Wielkiego Mistrza Przygody muszą 

rozwikłać kolejną zagadkę historii i zmierzyć się z miliarderką, która chce zakończyć epokę ropy naftowej!  

Światowe zasoby ropy znikają w niewytłumaczalny sposób, gospodarka staje na skraju zapaści, a kluczem do ura-

towania przyszłości jest tajemnica sprzed pięćdziesięciu lat. Kurt Austin i ekipa NUMA dostają od prezydenta 

Stanów Zjednoczonych zadanie natychmiastowego wyjaśnienia przyczyn kryzysu. Trop wiedzie do genialnej mi-

liarderki, opracowującej alternatywne źródła energii, która teraz poszukuje wraku okrętu podwodnego, zaginio-

nego w 1968 roku na Morzu Śródziemnym. Czy Kurt Austin, ścigany przez płatnych zabójców, zdoła ją wyprze-

dzić i zdobyć tajemniczy ładunek, od którego zależą losy świata?  

 

 

 95. Odejść w cień / Jolanta Czartoryska.- Wydanie 2. - Warszawa : rozpisani.pl, 

[2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adwokaci , Dziadkowie i wnuki , Ojcowie i córki , PRL , 

Relacje międzypokoleniowe , Studenci , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

 

Już drugie pokolenie Polaków otrzymuje wybiórczą i szczątkową wiedzę o realiach Polski w latach 1945–1989, 

czyli o PRL. Powszechna indoktrynacja trwa. Ocet i pałowanie to jedyne komunikaty sączone do głów tych, 

którzy urodzili się w ostatnim trzydziestoleciu. A ich rodzice i dziadkowie? Zagubieni, często bezradni i porażeni 

kłamstwami, zamykają się w sobie i unikają sporu. Na szczęście są też tacy jak Jolanta Czartoryska, autorka 

ważnej powieści Odejść w cień, wydanej w 2012 r., lecz przemilczanej przez media. Dzięki dyskusji starego 

aparatczyka z przyszłym politologiem w książce zawarty został uczciwy opis realiów tamtych czasów i praw-

dziwych dylematów, jakie było trzeba wówczas rozwiązywać. Jolanta Czartoryska rozumie te dylematy i docenia 

to, co w PRL zostało zrobione. Dając świadectwo prawdzie, daje równocześnie przykład innym, by nie milczeć 

wobec oczywistych kłamstw o okresie PRL. Jerzy Domański redaktor naczelny tygodnika "PRZEGLĄD”. 

 

 

 96. Okruchy pamięci / Tim Weaver ; z angielskiego przełożył Lech Z. Żołędziowski.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy z amnezją , Osoby zaginione , Tajemnica , Tożsamość 

osobista , Anglia (Wielka Brytania) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-11 

 

 

David Raker wkracza do akcji wtedy, gdy nikt inny nie może już pomóc ludziom, których bliscy zapadli się pod 

ziemię. Tym razem jednak zwraca się do niego sam zaginiony i prosi, by pomógł mu odnaleźć… siebie. I nie 

chodzi tu o pomoc psychologiczną. Dziesięć miesięcy wcześniej Richard Kite – jeśli to w ogóle jego prawdziwe 

nazwisko – zostaje wyłowiony z morza na wybrzeżu Anglii, pobity i ledwie żywy. Nie pamięta, kim jest ani skąd 

pochodzi. Policja próbuje to ustalić, lecz bezskutecznie. W prasie ukazują się artykuły i ogłoszenia z  prośbami, by 
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zgłaszał się każdy, kto może cokolwiek powiedzieć. I znów nic – nikt w Wielkiej Brytanii nie zna tego czło-

wieka… albo nie chce się do tego przyznać. Ostatnią nadzieją dla Kite’a jest David Raker. Ten jednak ma więcej 

pytań niż odpowiedzi.   

 

 

 97. Ośli brzuch / Andrea Abreu ; przełożyła Agata Ostrowska.- Warszawa : ArtRage, 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dojrzewanie , Dziewczęta , Miasta małe , Przyjaźń , Przemoc 

emocjonalna , Ubóstwo , Wyspy Kanaryjskie (Hiszpania) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-hiszp. 

Nowości:  2022-11 

 

 

Odważna, oszałamiająca, przezabawna powieść. Andrea Abreu jest prawdziwym meteorytem literatury hiszpań-

skojęzycznej - Fernanda Melchor. Mam na koncie już ponad trzydzieści przekładów literackich, ale pierwszy raz 

postanowiłam napisać słowo od tłumaczki. Pierwszy raz podczas pracy nad przekładem opowiadałam o nim 

wszystkim: znajomym, rodzinie i przyjaciołom. Zdarzało mi się tłumaczyć książki przeciętne, dobre i bardzo dob-

re, ale żadnej z nich tak mocno nie odczuwałam na poziomie emocjonalnym, a nawet fizycznym - Agata Ostrow-

ska. „Ośli brzuch” Andrei Abreu to najgłośniejszy hiszpański debiut ostatnich lat, porównywany najczęściej                  

z „Genialną przyjaciółką” Eleny Ferrante i „Życiem Adeli” Abdellatifa Kechiche’a. W samej Hiszpanii powieść 

doczekała się już sześciu wydań i sprzedała się w ponad 60 000 egzemplarzy. Prawa do wydania zostały sprzedane 

do 22 krajów, El Estudio nabyło prawa do ekranizacji, „New York Times” uwzględnił książkę w gronie najle-

pszych lektur na lato, „Corriere della Sera” uznała jej tłumaczenie za najlepszy przekład 2021 roku na język 

włoski, a samą Abreu wyróżniono za „Ośli brzuch” prestiżową Nagrodą im. Dulce Chacón (wśród wcześniejszych 

laureatów m.in. Javier Marias i Fernando Aramburu). „Ośli brzuch” to znakomicie napisana opowieść o przyjaźni, 

problemach okresu dojrzewania, budzącej się seksualności i biednej małomiasteczkowej wspólnocie. Lato 2005 

roku, Wyspy Kanaryjskie, robotnicza dzielnica małego miasteczka, do którego przyjeżdżają bogaci turyści. Dzie-

sięcioletnia narratorka, zwana Shit, opowiada o swej przyjaźni z Isorą, władczą i odważną dziewczynką, którą 

wszyscy uwielbiają. Isora ma już włosy łonowe i zaczynają jej się rysować piersi, o co Shit bywa zazdrosna, ale 

zdecydowanie nie zazdrości przyjaciółce tego, że wychowuje ją okropna babka, która ciągle trzyma Isorę na 

diecie. Shit robi dla Isory wszystko: obżera się ciastkami, żeby ta mogła się napatrzeć, chodzi za nią do łazienki, 

gdy Isora sra, loguje się do czatów, aby pisać sprośne rzeczy z nieznajomymi. Ale Shit coraz trudniej dotrzymać 

Isorze kroku. Przyjaciółka dojrzewa bez niej na pełnych obrotach, a gdy uległość Shit zmienia się w bolesne 

przebudzenie seksualne, trudno odróżnić pożądanie od przemocy.  

 

 

 98. Owoc miłości / Roma J. Fiszer.- Warszawa : Purple Book Wydawnictwo, 

copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biżuteria , Miłość , Sekrety rodzinne , Spadek , Śledztwo i 

dochodzenie , Parchowo (woj. pomorskie, pow. bytowski, gm. Parchowo) , Kopenhaga 

(Dania) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-11 

 

"Eliza i Max wracają do Parchowa po odzyskaniu przez Interpol klejnotów babci Anny. Przed nimi czas decyzji  

w sprawie ślubu, zarządzania willą w Gdyni i pracy Elizy na uczelni. Do tego Max chce wrócić  do  swojego  daw- 
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nego nazwiska. A Felicja Skierka ogłasza, że młodzi odziedziczą po niej gospodarstwo „Iskierka”, czym wzburza 

rodzinę. Tymczasem Zenek Korycki z Wawelu pokazuje im nieznany list królowej Marysieńki opisujący złoty 

wisiorek. Matylda, przyjaciółka Elizy z uczelni, prosi ją o pomoc w przygotowaniach i wyjazd na konferencję do 

Kopenhagi. Eliza wybiera się tam z Maxem i na zdjęciach klejnotów ze skarbca królewskiego w Rosenborg Slot 

zauważa broszę duńskiej królowej, łudząco podobną do wisiorka królowej Marysieńki... A co ze ślubem, podróżą 

poślubną i… owocami ich miłości?! Jak młodzi pogodzą dodatkowe wyzwania z własnymi planami?"  

 

 

 99. Ósma szansa na miłość / Annette Christie ; przełożyła Anna Rajca-Salata.- 

Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Narzeczeństwo , Podróże w czasie , Rodzina , Ślub i wesele , 

Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-11 

 

 

Po koszmarnej próbie weselnego przyjęcia para odwołuje ślub, a następnego ranka budzi się uwięziona w pętli 

czasu. Razem. Zabawna debiutancka powieść, której intryga nawiązuje do „Dnia Świstaka”. Megan i Tom czeka 

magiczny ślubny weekend na pięknej wyspie San Juan. Przed nimi próba weselnego przyjęcia przed najważ-

niejszym dniem w życiu. Niespodziewanie wszystko się jednak komplikuje. Dwie trudne rodziny, dziesięć wspól-

nych lat i zbyt wiele tajemnic sprawiają, że sprawy szybko wymykają się spod kontroli. Po koszmarnej próbie 

weselnego przyjęcia para postanawia odwołać ślub, lecz następnego ranka oboje budzą się uwięzieni w pętli czasu. 

Czy ich przeznaczeniem jest przeżywanie najgorszego dnia w życiu wciąż od nowa? I co się stanie, jeżeli w końcu 

nadejdzie dzień ślubu?   

 

 

 100. Pani Labiryntu / Magda Knedler.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ariadna (postać mitologiczna) , Minos (postać mitologiczna) , 

Minotaur (postać mitologiczna) , Boginie , Bunt , Kobieta , Labirynt , Miłość , 

Mitologia grecka , Ojcowie i córki , Walka dobra ze złem , Kreta (Grecja ; wyspa) , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

Tam gdzie inni tracili rozum, ona odnalazła swoją drogę Starożytna Kreta. Rządy na wyspie sprawuje okrutny 

Minos, oddający cześć olimpijskim bogom. Choć ku ich chwale organizuje krwawe igrzyska, w sercach Kreteń-

czyków wciąż tli się wspomnienie starej religii, w której najwyższym bóstwem była Potnia. Wielka Bogini. 

Kobieta. Ariadna, córka Minosa, od dziecka czuje więź z potężnymi siłami przyrody. Kiedy wchodzi w dorosłe 

życie, coraz mocniej uświadamia sobie, co łączy ją z pradawną boginią, i coraz śmielej sprzeciwia się rządom 

swojego ojca. Gdy odkrywa tajemnicę Labiryntu, skrytego głęboko pod marmurowymi podłogami pałacu, zaczyna 

rozumieć, czym jest prawdziwe zło. I kim jest ona sama. Na fundamencie znanego mitu Magda Knedler tworzy 

własną opowieść. Z historii o Minotaurze wyłania bunt, walkę ze złem i niesprawiedliwością, a także kobiecą siłę  

i wielką miłość, która znosi wszystkie bariery.  
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 101. Piastunka róż / Katarzyna Michalak.- Kraków : Znak JednymSłowem - 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Parki i ogrody , Przezwyciężanie lęku , 

Rodzeństwo , Róża (roślina) , Samotność , Stres pourazowy , Trudne sytuacje 

życiowe , Uczucia , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-11 

 

SĄ TAKIE WSPOMNIENIA, KTÓRE KRADNĄ ŻYCIE. JĄ URATOWAŁA RÓŻA. Flora przestała wychodzić 

z pokoju, zdana na łaskę – czy raczej niełaskę – swojej siostry. Jedyną jej radością był rosnący tuż za oknem wątły 

krzaczek róży, który uparcie walczył o każdy promień słońca. Flora skazała się na samotność z własnej woli. Nic 

nie przerażało jej bardziej niż inni ludzie. Nie po tym, co przeżyła siedem lat temu... CZASEM TRZEBA SIĘ-

GNĄĆ PO KŁAMSTWO, ŻEBY KOMUŚ POMÓC. PODSTĘPEM MOŻNA KUPIĆ ŚMIERĆ. ALE MOŻNA 

TEŻ PODAROWAĆ NOWE ŻYCIE. Gdyby nie szantaż siostry, Flora nigdy nie odważyłaby się odpowiedzieć na 

to ogłoszenie. A przecież pielęgnowanie różanego ogrodu, gdzieś przy zagubionym wśród nadmorskich lasów 

dworku, było jej marzeniem. Kochała róże bardziej niż cokolwiek na świecie, ale strach przed światem skuwał jej 

serce. Nie mogła się domyślić, że tam, w tym samym ogrodzie, swoje demony oswaja ktoś, kogo już kiedyś 

spotkała. I to w dniu, o którym ze wszystkich sił pragnęła zapomnieć… CZY TO MOŻLIWE, ABY TE DWA 

ZRANIONE SERCA BYŁY DLA SIEBIE JEDYNYM RATUNKIEM? CZY KTOŚ, KTO NIE WIE JAK ŻYĆ, 

MOŻE NAUCZYĆ TEJ SZTUKI UKOCHANĄ OSOBĘ?  

 

 

 102. Pieprzyć teraz to tysiąc dinarów / Boris Dežulović ; przekład Magdalena Wąs.- 

Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Sedno, copyright 2021. 

(Sedno Literatura) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boszniacy , Chorwaci , Działania specjalne (wojsko) , 

Jednostki wojskowe , Młodzi dorośli , Wojna w Bośni i Hercegowinie (1991-1995) , 

Żołnierze , Kraje bałkańskie , Powieść , Satyra polityczna 

Sygnatura:  WG-chorw. 

 

Akcja „Pieprzyć teraz to tysiąc dinarów” – kultowej powieści Borisa Dežulovicia – rozgrywa się w ciągu jednego 

dnia wojny w Bośni i Hercegowinie. Latem 1993 roku na tajną akcję wyrusza sześcioosobowa grupa chorwackich 

żołnierzy z jednostki specjalnej, z zamiarem obejścia muzułmańskiej linii frontu i udaremnienia budowy drogi, 

powstającej na bośniackie potrzeby wojenne. W tym samym czasie, z przeciwnej strony, z podobną misją rusza 

sześciu członków jednostki specjalnej bośniackiej Armii BiH. Dowództwa obu oddziałów wpadają na pomysł, że 

w wykonaniu zadania żołnierzom pomoże przebranie się w mundury wojsk nieprzyjaciela. Do przypadkowego 

spotkania obu grup dochodzi w sierpniową, upalną niedzielę we wsi Muzaferove Kuće.  

 

 103. Pies ogrodnika / Katarzyna Gacek.- Kraków : Wydawnictwo Znak - Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

(Agencja Detektywistyczna Czajka / Katarzyna Gacek) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Małżeństwo , Prywatni detektywi , Rozwód , 

Zdrada małżeńska , Milanówek (woj. mazowieckie, pow. grodziski, gm. Milanówek) 

, Kryminał , Powieść 
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Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

Tajemnicze morderstwo, nielegalna miłość i miasteczko pełne podejrzanych Co zrobić, kiedy mąż cię zdradza? 

Możesz spróbować go przechytrzyć, a potem… założyć kobiecą agencję detektywistyczną! Gaja jest zmuszona, by 

zmienić swoje pozornie poukładane życie. Wspiera ją przebojowa rudowłosa modelka Klara i najlepsza przyja-

ciółka – urzędniczka Matylda. Pech (albo szczęście?) sprawia, że właśnie wtedy w Milanówku zostaje popełnione 

morderstwo. Ofiarą jest uczennica liceum, a agencja Czajka dostaje pierwsze zlecenie: ma udowodnić niewinność 

jedynego podejrzanego – przystojnego nauczyciela matematyki, którego właśnie aresztowano. By rozwikłać taje-

mnicę morderstwa, Gaja wchodzi w konflikt z miejscową policją i będzie musiała stawić czoło uczuciom, o któ-

rych dawno zapomniała.  

 

 

 104. Plac Leńskiego / Daniel Wyszogrodzki.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wyszogrodzki, Daniel , Chłopcy , Dojrzewanie , Nastolatki , 

Plac Hallera (Warszawa) , PRL , Przyjaźń , Kaszuby , Warszawa (woj. mazowieckie) , 

Zakopane (woj. małopolskie) , Powieść autobiograficzna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

Danka – ucznia praskiej podstawówki, bystrego, ciekawego świata półsierotę – kształtują przedwojenne wspom-

nienia dziadków i bieżące fascynacje wszystkim, co zakazane: partyzanci i hipisi, patriotyzm i onanizm, wczesne 

lektury i odkrycia muzyczne, ciągły stan zagrożenia ze strony wrogich gitowców i niestrudzone poszukiwanie 

bardzo nieświętego Grala pod sukienkami koleżanek. To wszystko miesza się w barwnej opowieści wypełnionej 

realistycznym językiem i galerią postaci: kumpli bohatera, koleżanek z wakacji, ojca lekarza, nauczycieli, księdza, 

a nawet tajemniczego proroka. Wielką nieobecną pozostaje matka. W tej autobiograficznej powieści inicjacyjnej 

monumentalna, socrealistyczna przestrzeń warszawskiej Nowej Pragi staje się centrum świata, mapą, którą młody 

bohater stale poszerza w przestrzeni i w czasie. Ożywa park Praski, Stare i Nowe Miasto oraz stołeczne mosty, 

którymi przebiegały trasy szczenięcych wypraw pieszych i rowerowych. Jest bazar Różyckiego, są kultowe kina, 

zoo i saturator. Książka jest szczera do bólu. Roi się w niej od fantazji nie tylko seksualnych, bywa histerycznie 

śmieszna, bywa wzruszająca. A jednak nie jest to książka o PRL-u jakich wiele. To opowieść o dorastaniu w cza-

sach PRL-u – w świecie pełnym absurdów i ograniczeń, który dla dziecka i tak pozostaje fascynujący.  

 

 

 105. Po pierwsze nie szkodzić / Emelie Schepp ; z języka szwedzkiego przełożyła 

Anna Kicka.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jana Berzelius (postać fikcyjna) , Prokuratorzy , 

Przestępstwa ze szczególnym okrucieństwem , Ratownicy medyczni , Szaleństwo , 

Norrköping (Szwecja) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-szwedz.  

Nowości:  2022-11 

 

 

Pewnego marcowego poranka w swoim mieszkaniu w Norrköping zostaje znaleziona ciężko ranna kobieta. 

Pierwszy na miejscu pojawia się pielęgniarz pogotowia ratunkowego Philip Engström, który robi wszystko, aby 

uratować jej życie. Niebawem zostaje znaleziona kolejna ofiara. Kiedy Jana Berzelius przejmuje  dowodzenie  nad 
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śledztwem, zaczyna dostrzegać makabryczny schemat. I to, co na pierwszy rzut oka wyglądało na pojedynczy akt 

szaleństwa, szybko przeradza się w coś znacznie gorszego. Kto stoi za przerażającymi morderstwami? Wraz                 

z inspektorem Henrikiem Levinem i inspektor Mią Bolander, Jana jest zdeterminowana, aby dowiedzieć się pra-

wdy.  

 

 

106. Początek / Monika Liga.- Katowice : Monika Liga, 2021. 

(Psychol / Monika Liga ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Erotomania , Okrucieństwo , Tortury , Zgwałcenie , Śląsk , 

Powieść erotyczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

 

Piotr jest psycholem – sam tak o sobie mówi. Skrzywiło go dzieciństwo i brak kogokolwiek, kto pokazałby mu, 

czym jest miłość. Dane mu było poczuć to uczucie dzięki dziewczynie, na którą zapolował. Nie podejrzewał, że           

i ona poluje na niego i jest zupełnie inna, niż mu się wydawało. Marta straciła najważniejszą osobę – Sarę. Siostra 

oddała się nałogowi, w końcu sprzedawała się za działkę narkotyku. Za jej śmierć Marta obwinia Maksa – dealera, 

który wciągnął jej siostrę w świat prostytucji, narkotyków i patrzyła na jej śmierć. Tych dwoje trafia na siebie            

w pociągu, podczas „polowania” i tylko nie wiadomo, które z nich jest drapieżcą, a które ofiarą. „Psychol” to 

brutalna i mroczna książka o miłości, która leczy rany i uzdrawia duszę, stając się lekarstwem na całe zło świata.  

 

 

 107. Pod czerwonym aniołem / Alek Rogoziński.- Warszawa : Agencja Wydawniczo-

Reklamowa Skarpa Warszawska, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Góry , Hotele , Zabójstwo seryjne , Tatry 

(góry) , Powieść , Komedia kryminalna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-11 

 

 

 

Stare grzechy z reguły rzucają najdłuższe cienie! Mały, odcięty od świata, górski pensjonat, a w nim jedenaścioro 

gości, którzy mają nadzieję w spokoju spędzić w tym miejscu ostatnie dni roku. Kiedy jednak świąteczną sielankę 

przerwie morderstwo, każdy z pensjonariuszy będzie musiał odpowiedzieć na pytanie: co faktycznie wie o swoich 

towarzyszach i na ile może im ufać. Tymczasem wydarza się kolejna zbrodnia… „Pod Czerwonym Aniołem” to 

kolejna powieść Alka Rogozińskiego, autora znanego z łączenia w swoich książkach klasycznej fabuły krymi-

nalnej z dużą dawką czarnego humoru.  

 

 108. Podejrzani / Danielle Steel ; przełożyła Magdalena Rabsztyn-Anioł.- Warszawa : 

Wydawnictwo Luna - Wydawnictwo Marginesy, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  CIA , Elita ekonomiczna , Moda , Okup , Przedsiębiorcy , 

Przemysł odzieżowy , Szpiegostwo , Uprowadzenie , Zemsta , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-11 
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"Podejrzani", ekscytująca powieść Danielle Steel, najpoczytniejszej autorki na świecie, wprowadza nas w świat 

ekskluzywnej mody i biznesu, wielkich intryg, zbrodni i misternych akcji wywiadowczych. Theodora Morgan 

należy do elity świata mody. Założycielka popularnego internetowego serwisu zakupowego jest jedną z najlepiej 

prosperujących biznesmenek na świecie. Nie lubi jednak rozgłosu, zwłaszcza w ostatnim czasie. Rok wcześniej jej 

rodzinę dotknął niewyobrażalny dramat, gdy mąż Theodory, magnat branży modowej, Matthieu Pasquier, oraz ich 

syn zostali porwani dla okupu – koszmar, który zakończył się tragedią. Pomimo dowodów łączących ze zbrodnią 

zagranicznych konkurentów Matthieu sprawa ucichła i Theo niechętnie wraca do pracy. Lecąc do Nowego Jorku 

na bankiet z okazji otwarcia jednego ze swoich butików, na pokładzie spotyka Pierre’a de Vaumonta, który 

zajmuje się budowaniem sieci międzynarodowych biznesowych relacji. Zaprasza go na swoją imprezę – nie 

wiedząc, że jest on obiektem zainteresowania CIA. Podejrzane kontakty zagraniczne Pierre’a bada Mike Andrews, 

wysoki rangą agent CIA. Na wiadomość, że Theodora Morgan leci z tym mężczyzną jednym samolotem, zaczyna 

obawiać się o jej bezpieczeństwo i rozpoczyna tajną misję. Podając się za prawnika, pojawia się na bankiecie            

z okazji otwarcia butiku Theo. Kiedy ją poznaje, natychmiast nawiązuje się między nimi więź, jednak Theo jest 

całkowicie nieświadoma rzeczywistego celu i tożsamości Mike’a… Ani tego, że jej życie, które stara się odbu-

dować, jest poważnie zagrożone.   

 

 

 109. Potwór z Podhala / Bartłomiej Kowaliński.- Rzeszów : Dreams Wydawnictwo 

Lidia Miś-Nowak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Paweł Wolski (postać fikcyjna) , Dziennikarstwo śledcze , 

Dziennikarze , Przedsiębiorcy , Sekrety rodzinne , Podhale , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-11 

 

 

W tajemniczych okolicznościach ginie podrzędny dziennikarz. Policyjne śledztwo i sekcja zwłok jednoznacznie 

wykazują brak udziału osób trzecich. W tym samym czasie znany dziennikarz śledczy Paweł Wolski bezsku-

tecznie czeka w biurze na umówionego rozmówcę. Kiedy okazuje się, że mężczyzna zginął kilka dni wcześniej, 

czuje się zobowiązany, by zbadać, nad czym pracował. Tym bardziej że portal informacyjny, który go zatrudniał, 

o niczym nie wie. Tropy wiodą do kontrowersyjnego biznesmena i coraz głębiej w przeszłość kilku rodzin z Pod-

hala. Wszystko wskazuje na to, że ktoś próbuje się rozliczyć za historię sprzed lat. Jednak każda nowa poszlaka 

rzuca nowe światło na to, kto ma być katem, a kto ofiarą.  

 

 

 110. Powiedz pszczołom, że odszedłem / Diana Gabaldon ; z angielskiego przełożyli 

Robert Ginalski, Agnieszka Myśliwy, Alina Patkowska, Dorota Stadnik.- Warszawa : 

Świat Książki, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podróże w czasie , Przyjaźń , Relacje międzyludzkie , 

Rodzina , Wojna , Karolina Północna (Stany Zjednoczone ; stan) , Fantastyka , 

Powieść 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2022-11 

 

W 1743 roku powstanie jakobitów rozdzieliło Jamiego Frasera i Claire Randall. Minęło dwadzieścia lat, zanim się 

odnaleźli, ale rewolucja amerykańska ponownie grozi im rozstaniem. Jest rok 1779. Claire i Jamie wreszcie spoty-

kają córkę Briannę, jej męża Rogera oraz ich dzieci na farmie Fraser’s Ridge, choć sądzili, że już nigdy nie zdołają 

zjednoczyć całej rodziny. Jednak nawet  w  odległych  rejonach  Karoliny  Północnej  odczuwa  się  skutki  wojny. 
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W koloniach rośnie napięcie, a miejscowe nastroje sprawiają, że w piekielnym tyglu wrze. Jamie wie, że nie wszy-

scy najemnicy są lojalni i wojna zapuka do jego drzwi. Rewolucja zbliża się do Fraser’s Ridge. A zjednoczona 

rodzina, z Jamiem i Claire, ma do stracenia więcej niż kiedykolwiek wcześniej.  

 

 

 111. Propozycja dżentelmena / Julia Quinn ; przekład Agnieszka Kowalska, 

Katarzyna Krawczyk.- Wydanie 1. w tej edycji.- Poznań : Zysk i S-ka 

Wydawnictwo, copyright 2021. 

(Bridgertonowie / Julia Quinn) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bridgertonowie (rodzina fikcyjna) , Arystokracja , Bale 

kostiumowe , Książęta i księżne , Oszustwo , Sprzątaczki i sprzątacze , Londyn 

(Wielka Brytania) , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-11 

 

Czy ona przyjmie jego propozycję zanim wybije północ? Sophie Beckett nigdy nawet nie marzyła, że weźmie 

udział w słynnym balu maskowym lady Bridgerton, i do tego, że spotka na nim prawdziwego księcia z bajki! Choć 

jest córką hrabiego, została przez złą macochę zdegradowana do roli służącej. Ale teraz, wirując w silnych ramio-

nach zabójczo przystojnego Benedicta Bridgertona, czuje się jak księżniczka. Niestety wie, że czar tej nocy pryś-

nie, gdy zegar wybije północ… Kim była ta oszałamiającej urody dama? Od tamtej magicznej nocy, gdy ujrzał ją 

po raz pierwszy, Benedict Bridgerton nie może o niej zapomnieć i stał się kompletnie nieczuły na uroki innych 

kobiet. No może z wyjątkiem jednej z pokojówek, której uroda i wdzięk wydają mu się dziwnie znajome. Przy-

siągł znaleźć i poślubić tajemniczą pannę z balu, ale ta czarująca pokojówka osłabia nieco to postanowienie…  

 

 

 112. Przedsionek piekła / Anna Bailey ; z angielskiego przełożyła Małgorzata 

Stefaniuk.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby zaginione , Poczucie winy , Uczniowie szkół średnich , 

Kolorado (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-11 

 

 

Whistling Ridge, miasteczko w Górach Skalistych w Kolorado, jest rajem wyłącznie dla turystów. Poza sezonem 

diabeł mówi tu dobranoc, mimo że ostatnie zdanie należy do pastora Pierwszego Kościoła Baptystycznego.                 

A może właśnie dlatego… Kiedy siedemnastoletnia Emma zostawia swoją najlepszą przyjaciółkę Abi na imprezie 

w lesie, jak większość dziewczyn w jej wieku wciąż sądzi, że ich życie dopiero się zaczyna. Są w ostatniej klasie 

liceum i już wkrótce świat wreszcie stanie przed nimi otworem. Ale tej nocy wydarzy się wiele rzeczy, a Emma 

może już nigdy nie zobaczyć przyjaciółki. Wiedziona poczuciem winy, zrobi wszystko, by ustalić, co się napra-

wdę stało. 
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 113. Przeklęta szkatułka / Alek Rogoziński.- Warszawa : Lekkie Wydawnictwo - 

Time, copyright 2022. 

(Gorset i szpada / Alek Rogoziński ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Maria Kazimiera (królowa Polski ; 1641-1716) , Jan III 

Sobieski (król Polski ; 1629-1696) , Arystokracja , Kobieta , Miłość , Pałac w 

Wilanowie (Warszawa) , Szlachta , Uprowadzenie , Zabójstwo , Francja , Polska , 

Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol.  

       Nowości:  2022-11 

 

Hrabianka Julia Zasławska stara się odnaleźć majątek, który jej zmarła tragicznie ciotka ukryła w sekretnym 

miejscu. Sprawy się komplikują, gdy wierny kompan i kuzyn Julii, Pierre, zostaje oskarżony o popełnienie mor-

derstwa, a z królewskiego pałacu ktoś porywa najstarszego syna królowej Marysieńki. Czy hrabianka zdoła urato-

wać kuzyna, odnaleźć swój majątek i ocalić królewicza Jakuba? „Przeklęta szkatułka” to druga część sensacyjno- 

obyczajowej sagi „Gorset i szpada” pióra bestsellerowego pisarza Alka Rogozińskiego. Hrabianka Julia Zasławska 

stara się odnaleźć majątek, który jej zmarła tragicznie ciotka ukryła w sekretnym miejscu. Sprawy się komplikują, 

gdy wierny kompan i kuzyn Julii, Pierre, zostaje oskarżony o popełnienie morderstwa, a z królewskiego pałacu 

ktoś porywa najstarszego syna królowej Marysieńki. Czy hrabianka zdoła uratować kuzyna, odnaleźć swój mają-

tek i ocalić królewicza Jakuba? „Przeklęta szkatułka” to druga część sensacyjno- obyczajowej sagi „Gorset i szpa-

da” pióra bestsellerowego pisarza Alka Rogozińskiego.  

 

 

 114. Przełęcz / Krzysztof Domaradzki.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 

copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawnicy , Prywatni detektywi , Studenci , Tajemnica , 

Tragedia na Przełęczy Diatłowa (1959) , Turystyka górska , Rosja , Ural (Rosja ; 

góry) , ZSRR , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

 

Są tajemnice, które bezpieczniej jest zostawić bez wyjaśnienia. Pierwsza polska powieść inspirowana słynną trage-

dią na Przełęczy Diatłowa, która do dziś pobudza wyobraźnię. I wciąż rodzi strach. Jedna z największych zagadek 

kryminalnych ZSRR nadal wywołuje ogromne emocje. Zimą 1959 roku grupa doświadczonych wspinaczy wyru-

sza w góry Uralu Północnego. Bazę opuszcza dziewięcioro turystów. Nie wraca nikt. Przez lata powstały dziesią-

tki teorii spiskowych, ale to, co wydarzyło się naprawdę na zboczu góry Chołatczahl, nie zostało wyjaśnione do 

dziś. Krzysztof Domaradzki, zainspirowany tymi wydarzeniami, opowiada mrożącą krew w żyłach historię 

kryminalną. Ponad sześćdziesiąt lat po tragedii prywatny detektyw Żenia Kowalczuk i prawniczka Anna „Uzi” 

Gamowa dostają zadanie od wysoko postawionego polityka: mają odtworzyć przebieg wyprawy i odkryć winnych 

śmierci turystów. Jednak ludzie, którzy przez lata zatajali fakty o tragedii, zrobią wszystko, by świat nie poznał 

prawdy. Wątek współcześnie prowadzonego śledztwa przeplata się z historią uczestników wyprawy. Kogo się 

bali? Plemienia Wortów, które ukradkiem ich obserwowało? Tajemniczych mężczyzn spotkanych w trakcie wspi-

naczki? A może wróg czyhał tuż obok, w namiocie?  
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 115. Przymknięte oko sprawiedliwości / Jeffrey Archer ; przełożyła Małgorzata 

Grabowska.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  William Warwick (postać fikcyjna) , Korupcja , Policja , 

Policjanci , Przestępczość zorganizowana , Londyn (Wielka Brytania) , Powieść , 

Sensacja 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-11 

 

 

William Warwick, znany już czytelnikom z tomów "Nic bez ryzyka" i "Ukryte na widoku", po wytropieniu barona 

narkotykowego z Brixton awansuje na detektywa inspektora. Nikt w Scotland Yardzie nie spoczywa jednak na 

laurach, bo komendant Hawksby ma dla Williama i jego zespołu nowe wymagające i niewdzięczne zadanie: 

muszą się przyjrzeć korupcji w Policji Metropolitalnej. Zgłębiając problem, William uświadamia sobie, że zep-

sucie sięga znacznie głębiej, niż przypuszczał, i że jego koledzy zbyt często przymykają na nie oko. To wyczer-

pujące śledztwo sprawia, że ma mało czasu dla rodziny - i choć to Beth na co dzień opiekuje się ich bliźniętami, 

także ją czeka nie lada wyzwanie zawodowe.  

 

 

 116. Ptaszyna / [tekst Darcy Van Poelgeest ; rysunki Ian Bertram ; tłumaczenie 

Hubert Brychczyński].- Poznań : Centrala - Mądre Komiksy, 2021. 

(Miłość, Życie, Śmierć) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ruch oporu , Wojna , Komiks , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-82-91 

Nowości:  2022-11 

 

 

"Ptaszyna" to uznana przez krytyków opowieść sci-fi stworzona przez wielokrotnie nagradzany zespół pisarza/fil-

mowca Darcy'ego Van Poelgeesta i artysty Iana Bertrama. Urodzona w czasie niekończącej się wojny między 

opresyjnym Amerykańskim Imperium a słabnącym ruchem oporu, Ptaszyna jest ostatnią nadzieją rebelii. Gdy jej 

wioska została zniszczona, matka wzięta jako zakładniczka, a kraj leży w gruzach, młoda bojowniczka musi 

przemierzać dystopijny kanadyjski krajobraz z misją uwolnienia legendarnego Topora i wskrzeszenia ruchu oporu 

- by ocalić swój kraj, swoich ludzi i odkryć swoją prawdziwą tożsamość w świecie, który płonie.   

 

 

 117. Pusty przelot / Daniel Odija.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alkoholizm , Relacje międzyludzkie , Rodzina , Wybory 

życiowe , Zaburzenia psychiczne , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

 

 

Jak kierować własnym życiem, gdy jedna z najbliższych osób popada w chorobę psychiczną? Pusty przelot to 

historia dorastania i życia dwóch braci. Gdy starszy niczym męczennik na klęczkach wyrusza w  drogę, z  ust  psy- 
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chiatry pada diagnoza. Od tej chwili młodszy brat musi zmierzyć się z nową sytuacją, poczuciem winy i odpowie-

dzialności oraz własnymi problemami, w tym nierówną walką z alkoholem. Nie może liczyć na pomoc matki – 

zrezygnowana trzyma się z boku. Daniel Odija opowiada w tej poruszającej powieści o rodzinnych relacjach, które 

życie wystawia na najcięższą próbę. Choroba psychiczna kładzie się cieniem na losach całej rodziny. Rzeczy-

wistość wyznaczają kolejne wizyty w szpitalach, remisje i nawroty. Główny bohater z całych sił stara się nie stra-

cić z oczu człowieka, z którym się wychował. Tylko czy to jest możliwe, gdy życie brata zamienia się w pusty 

przelot, „tam, gdzie niepojęta pustka staje się tobą, a ty stajesz się pustką”?  

 

 

118. Reder '44 / Piotr Czarnecki.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  2 Batalion Komandosów Zmotoryzowanych (Polskie Siły 

Zbrojne na Zachodzie) , II wojna światowa (1939-1945) , Komandosi , Oficerowie , 

Rzeczywistość alternatywna , Wywiad polski , Zamach na Adolfa Hitlera (1944) , 

Niemcy , Polska , Political fiction , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

W lipcu 1944 roku porucznik Paweł Reder wraz z grupą komandosów w brawurowej akcji w Berghofie zabija 

Adolfa Hitlera. Wbrew pozorom nie rozwiązuje to jednak wszystkich problemów świata, a zwłaszcza Polski.               

W walącym się hitlerowskim kolosie bezwzględna walka o władzę i możliwość układania się z aliantami osiąga 

apogeum. Konferencja w Teheranie już się odbyła i los Polski wydaje się przypieczętowany. Aby go odmienić, 

należy doprowadzić do zmiany nastawienia najpotężniejszego z aliantów – Stanów Zjednoczonych. Ale nie da się 

tego zrobić z F.D. Rooseveltem u steru, zatem wybory prezydenckie musi wygrać jego rywal, Thomas Dewey…  

Świetna, błyskotliwa powieść political fiction: polscy komandosi za liniami wroga, śmiałe akcje polskiego wywia-

du, brutalni szpiedzy i misje w najdalszych zakątkach globu, tajemnicza dama w czerwieni. Oto świat, w którym 

sojusznik staje się wrogiem, a dotychczasowy śmiertelny wróg cennym sojusznikiem, i w którym wola przetrwa-

nia determinuje tak jednostki, jak całe narody.  

 

 

 119. Ręka pszczelarza / Tomasz Różycki.- Kraków : Wydawnictwo Znak - 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

(Poezja / Znak) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wiersze 

Sygnatura:  WG-821.162.1-1 

Nowości:  2022-11 

 

 

W nocnym labiryncie zgiełku i neonowych świateł poeta szuka zbawienia. Zagląda w zaułki zamieszkane przez 

migrantów i uchodźców, błądzi ścieżkami ich lęków i frustracji. Gubi się między jawą a snem. Ręka pszczelarza 

Tomasza Różyckiego to zbiór wierszy powstałych podczas pandemii, którą poeta spędził w Berlinie. Pełen plasty-

cznych, rytmicznych obrazów utwór buzuje wielością sensów i znaczeń. Znajdziemy tu nawiązania do obrzędu 

starosłowiańskich dziadów, żydowskiego Jizkor, Sanatorium pod Klepsydrą Brunona Schulza czy Czarodziejskiej 

góry Tomasza Manna. Wejście do stanowiącego motyw przewodni tomu ogrodu zoologicznego, Tiergarten, to 

tajemnicza i mroczna wyprawa w głąb siebie.  
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 120. Rok 5699 : opowieść o świecie, którego już nie ma / Jerzy Raszkowski- Brzezia 

Łąka : Wydawnictwo Poligraf, 2022 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Relacje międzyludzkie , Życie codzienne , Przemyśl (woj. 

podkarpackie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

 

Tytuł książki sugeruje, że jej akcja rozgrywać się będzie w odległej przyszłości. Nic bardziej mylnego! To nie 

futurystyczna wizja świata z gatunku science fiction. Rzecz dzieje się w Przemyślu w latach trzydziestych ubieg-

łego wieku, ale dotyka też czasów współczesnych. Tam mieszkają po sąsiedzku trzej chłopcy - Franek Wilk, Arie 

Lejzer i Wasyl Dańko. Lejzerowie prowadzą swój mały handełes, rodzice Wasyla mają niewielkie gospodarstwo, 

zaś Konstanty Wilk, ojciec Franka, jest lekarzem wojskowym. Poznajemy codzienne życie naszych bohaterów, ich 

wzajemne relacje, poznajemy religie, kulturę i tradycje trzech nacji, które przez dziesiątki lat egzystowały w zgo-

dzie i pokoju, chociaż bynajmniej nie w idylli. Ich losy splatają się ze sobą w nieprzewidywalnym rytmie wojny             

i okupacji. Czy w obliczu zagłady przetrwa ich przyjaźń i czy uda im się zachować swoje wartości? Kiedy rozpo-

czyna się ta opowieść, chłopcy liczą sobie po dwanaście wiosen. Gdy docieramy do finału, znajdują się u schyłku 

życia. Historia opowiedziana jest z perspektywy chłopca, potem młodego mężczyzny, a wreszcie starego czło-

wieka, który sięga do zakamarków swojej pamięci, by raz jeszcze zmierzyć się z trudną przeszłością. Wydarzenia  

i realia zostały zaczerpnięte z kart wielkiej historii, natomiast fabuła i postacie bohaterów są tworem czysto 

literackim i narodziły się w wyobraźni autora. Dlaczego wybrałem datę z kalendarza księżycowo-słonecznego, ja-

kim od dwóch i pół tysiąca lat posługują się Żydzi i który został użyty w Biblii? I który rok w naszym kalendarzu 

stanowi jego odpowiednik? Mam nadzieję, że odpowiedzi na te pytania znajdziecie na stronicach tej książki. 

Mimowolnym bohaterem książki jest także magiczne i malownicze miasto Przemyśl.  

 

 

121. Roman(s) / Piotr C.- Gdynia : Wydawnictwo Novae Res - Zaczytani, copyright 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pracownicy korporacji , Mieszkańcy wsi , Relacje 

międzyludzkie , Uczucia , Urlop wypoczynkowy , Wsie , Zima , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

 

Pożądanie. Czułość. Wariacka miłość. I książę na białym koniu! O tym marzą kobiety, prawda? A co gdyby książę 

okazał się zatwardziałym singlem, który uważa, że dzisiejsze randki noszą znamiona łamania praw człowieka? 

Roman emocje czuje głównie wtedy, gdy otwiera arkusz Excela, kroi steka albo patrzy na Pałac Kultury ze swo-

jego apartamentu na 29 piętrze. Eldorado trwa do momentu, aż jego szef, Chemiczny Ali, wysyła go na przymu-

sowy urlop. W styczniu! Roman walczy, ale nikomu nie udało się jeszcze wygrać z lisicami z działu HR. Rezer-

wuje więc bilety na Jamajkę. Jeden telefon sprawia, że zamiast na wyspę z lazurową wodą trafia na zabitą decha-

mi, skutą lodem pomorską wieś. Zamiast luksusu czeka na niego zrujnowana chałupa, w której musi zamieszkać.  

Kogo tam spotka?  Czy największa miłość twojego życia może trwać tylko cztery tygodnie? 
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 122. Romy i droga do Paryża / Michelle Marly ; przełożyła Urszula Pawlik.- 

Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Schneider, Romy (1938-1982) , Aktorzy austriaccy , Paryż 

(Francja) , Powieść biograficzna 

Sygnatura:  WG-niem.  

Nowości:  2022-11 

 

 

Miłość zawiodła ją do Francji. Sztuka ją tam zatrzymała. Dwudziestoletnia Romy Schneider jest najlepiej opłaca-

ną niemieckojęzyczną aktorką lat pięćdziesiątych. Rola Sisi, młodziutkiej cesarzowej, przyniosła jej między-

narodową sławę, uwielbienie widzów, ogromne pieniądze i status gwiazdy, ale jednocześnie wtłoczyła w ramy 

niewiniątka – zarówno na ekranie, jak i w życiu. W obliczu oczekiwań rodziny i rzeszy fanów, którzy widzą                  

w niej ideał, a nie dorastającą dziewczynę, Romy nie ma odwagi, by zerwać z przesłodzonym wizerunkiem                      

i rozwijać się artystycznie. Wszystko zmienia się, gdy w jej życiu pojawia się Alain Delon, debiutujący francuski 

aktor, będący zupełnym przeciwieństwem osób z jej otoczenia. Po burzliwym początku znajomości między 

młodymi rodzi się romans i dziewczyna decyduje się podążyć za ukochanym do Paryża. Ten związek może jednak 

zniszczyć nie tylko jej karierę, ale także relacje z najbliższymi. Niespodziewana propozycja od włoskiego reżysera 

stanie się dla aktorki okazją do zawalczenia o siebie. Michelle Marly przedstawia drogę, jaką Romy Schneider 

musiała przebyć, żeby uwolnić się od wizerunku Sisi i stać się tą wersją siebie, którą zawsze chciała być. Oparta 

na faktach powieść o fascynującej kobiecie, która u szczytu kariery odważyła się położyć na szali wszystko, by 

pójść własną drogą.  

 

 

 123. Ruchome święto / Ernest Hemingway ; słowo wstępne Patrick Hemingway ; 

redakcja oryginalnego wydania i wprowadzenie Seán Hemingway ; przełożył Miłosz 

Biedrzycki.- Wydanie odtworzone.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hemingway, Ernest (1899-1961) , Artyści , Pisarze 

amerykańscy , Życie kulturalne , Paryż (Francja) , Powieść autobiograficzna 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2022-11 

 

Literackie – i nigdy przez niego nieukończone – wspomnienia Hemingwaya z Paryża lat dwudziestych. „Ruchome 

święto” oznacza doświadczenie, które staje się częścią człowieka i które niesie on dalej przez życie. Takim rucho-

mym świętem była dla Hemingwaya młodość spędzona w stolicy Francji. W latach 1921–1926 wiódł tam życie 

ekspatrianta wraz z innymi przedstawicielami „straconego pokolenia” i szlifował warsztat pisarski pod okiem Ger-

trude Stein. Gdy po trzech dekadach wrócił do Paryża, w hotelu Ritz otrzymał dwa kufry, które oddał do przecho-

walni bagażu w marcu 1928 roku. W skrzyniach znajdowały się maszynopisy tekstów literackich, materiały do 

powieści Zaś słońce wschodzi, książki, wycinki z gazet, notatki. Znalezisko zainspirowało pisarza do odtworzenia 

scen życia artystycznego tamtych lat. Hemingway opisał między innymi swoją relację z żoną Hadley, znajomość   

z Ezrą Poundem, problemy F. Scotta Fitzgeralda z alkoholem i zazdrość jego żony Zeldy, działalność Sylvii Beach 

w księgarni Shakespeare and Company, kawiarniane i wyścigi konne oraz rzucił światło na proces pisania Na 

podstawie maszynopisu z odręcznymi notatkami wnuk pisarza przywraca ten klasyczny tekst w takim kształcie, 

jaki nadał mu autor przed samobójczą śmiercią w 1961 roku. Ruchome święto to nie tylko literacka uczta – to 

także niezwykle sugestywny obraz epoki i hartowania się Hemingwaya jako pisarza.  

 

 



54 
 

 124. Schron przeciwczasowy / Georgi Gospodinow ; z bułgarskiego przełożyła 

Magdalena Pytlak.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pamięć , Podróże w czasie , Szpitale kliniczne , Wynalazcy i 

odkrywcy , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-bułg. 

Nowości:  2022-11 

 

 

Gaustyn, osobliwy i niestrudzony wynalazca, wędruje w czasie. Swoją ideę niesienia innym pomocy realizuje                   

w wyjątkowej klinice przeszłości w Szwajcarii, którą zakłada dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera. Pacje-

nci mogą wybierać spośród wszystkich minionych dekad XX wieku, by odnaleźć swoją bezpieczną przestrzeń. 

Wkrótce oferowana przez Gaustyna kuracja przyciąga nie tylko chorych, ale także wszystkich tych, którzy chcie-

liby powrócić do szczęśliwych chwil. Klinika odblokowuje ich wspomnienia, przywracając czas, w którym czuli 

spokój i spełnienie. Jednocześnie europejscy przywódcy, chcąc ratować przyszłość świata, organizują ponadnaro-

dowe referendum w sprawie wyboru… wspólnej przeszłości.  

 

 

 125. Schronisko, które przestało istnieć / Sławek Gortych.- Wrocław : Wydawnictwo 

Dolnośląskie - Oddział Publicat, copyright 2022. 

(Ślady Zbrodni) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzina , Schroniska górskie , Stomatolodzy , Tajemnica , 

Karkonosze (góry) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-11 

 

Młody stomatolog Maksymilian Rajczakowski jedzie w Karkonosze, by odetchnąć od rodzinnych problemów, nie-

świadomy tajemnic drzemiących w wojennej przeszłości gór. Czy znajdzie to, czego naprawdę szuka? Właściciel 

nieczynnego schroniska Nad Śnieżnymi Kotłami ginie w nieszczęśliwym wypadku. Niedługo po tej tragedii na 

miejsce przybywa jego bratanek Maksymilian. Mężczyzna dowiaduje się, że wuj przed śmiercią z niejasnych 

przyczyn interesował się losami innego górskiego schroniska, które tuż po II wojnie światowej spłonęło w niewy-

jaśnionych okolicznościach. Gdy na jaw wychodzą kolejne fakty, Rajczakowski nabiera podejrzeń, że śmierć wuja 

nie była nieszczęśliwym zrządzeniem losu. Nieświadomy czyhającego zagrożenia podejmuje własne śledztwo. 

Wkrótce zaczyna otrzymywać pogróżki od kogoś, kto podaje się za Ducha Gór… Jeśli w porę nie rozwikła 

zagadki, znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. "Schronisko, które przestało istnieć" otwiera serię 

powieści poświęconych Karkonoszom. To trzymające w napięciu i naznaczone rodzinnymi sekretami kryminały,   

a także gęsta od zagadek i legend wędrówka po zapomnianych szlakach przeszłości.  

 

 126. Serce jak smoła / Robert Galbraith ; przełożyła z angielskiego Anna Gralak.- 

Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie - Oddział Publicat, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cormoran Strike (postać fikcyjna) , Cyberprzemoc , Internet , 

Prywatni detektywi , Pisarze , Rysownicy , Stalking , Kornwalia (Wielka Brytania ; 

hrabstwo) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2022-11 
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W agencji detektywistycznej Cormorana Strike’a i Robin Ellacott zjawia się roztrzęsiona młoda kobieta i błaga              

o rozmowę. To Edie Ledwell, współtwórczyni popularnej kreskówki "Serce jak smoła". Od jakiegoś czasu prześ-

laduje ją w Internecie osoba posługująca się nickiem Anomia. Zdesperowana Edie prosi o ustalenie jej prawdziwej 

tożsamości, jednak Robin z kilku powodów odmawia przyjęcia sprawy. Jakiś czas później na cmentarzu Highgate, 

gdzie rozgrywa się akcja kreskówki, zostaje popełniona wstrząsająca zbrodnia. Poruszeni nią Robin i Cormoran 

przyjmują zlecenie schwytania mordercy. Para detektywów musi zmierzyć się z wirtualną rzeczywistością i wnik-

nąć w skomplikowaną sieć nicków, sprzecznych interesów i nabrzmiałych konfliktów. Jednocześnie zarówno 

Robin, jak i Cormoran nieudolnie próbują poukładać swoje życie osobiste.  

 

 

127. Serce pełne skorpionów : powieść / Wojciech Engelking.- Warszawa : 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Atrakcyjność fizyczna , Chłopcy , Licea , Nastolatki , PRL , 

Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

 

Warszawa, 1960 rok. Mroczne miasto, które podnosi się z ruin. Jacek ma 16 lat, głowę pełną opowieści, nosi 

jeansy Lee, na torsie biały podkoszulek i spojrzenia rówieśniczek. Wygląda prawie jak James Dean, potrafi mówić 

jak on i… czuje się trochę jak on. W paczce chłopaków ze Śródmieścia, w liceum, na boisku. Gdy do pokoju peł-

nego spoconych ciał, dymu papierosowego, butelek i dźwięków rock’n’rolla wchodzi Nina, atmosfera gęstnieje. 

Dziewczyna, która przyjechała do Warszawy ze Związku Radzieckiego, nie wygląda na licealistkę ani nie zacho-

wuje się jak ona. Gdzieś tam pewnie czeka na nią starszy chłopak: jazzman albo aktor. W tym samym czasie                

w zaciszu pewnej garsoniery, równie zadymionej, toczy się gra, o której bawiący się nastolatkowie nie mogą mieć 

pojęcia. Gra, od której zależy nie tylko ich życie, lecz także przyszłość Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.  

 

 

 128. Sezon na truskawki / Marta Dzido.- Warszawa : Wydawnictwo Relacja, 

copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ciało ludzkie , Dojrzewanie , Dziewczęta , Erotyzm , 

Kobieta , Macierzyństwo , Polska , Opowiadania i nowele psychologiczne 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

 

Zmysłowość, sensualność, namiętność. Młode dziewczyny, mężatki i matka w kryzysie wieku średniego. Jest też 

historia miłosna w stylu retro, której bohaterowie tańczą tango na gruzach miasta. Są opowieści dorastających               

w końcówce lat osiemdziesiątych dziewczynek, których marzeniem jest życie jak w filmie. Marta Dzido, pisarka            

i reżyserka, laureatka Europejskiej Nagrody Literackiej, w „Sezonie na truskawki” eksploruje cielesność, przekra-

czanie granic ciała i języka. Obraca je na różne strony, pisze z różnych perspektyw, próbując znaleźć słowa do 

nazwania tego, na co zwykle brakuje nam słów, i bawiąc się wyrazami, ukazuje ich wieloznaczność i potencjał 

emancypacyjny. Erotyka nie jest tu ani wulgarna, ani medyczna, a ciało nie ma obszarów wstydliwych czy brud-

nych. Bohaterki to wyzwalające się kobiety, potrafiące bez wstydu i poczucia winy czerpać radość z własnej 

cielesności.  
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 129. Siedem głazów przeznaczenia / Diana Gabaldon ; z angielskiego przełożyli 

Katarzyna Bażyńska-Chojnacka, Barbara Gadomska, Bożena Keff, Szymon 

Kołodziejski, Elżbieta Kowalewska, Agnieszka Wyszogrodzka-Gaik, Anna 

Żukowska-Maziarska.- Warszawa : Świat Książki Wydawnictwo, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podróże w czasie , Szkocja (Wielka Brytania) , Fantastyka , 

Opowiadania i nowele 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-11 

 

Uzupełniając karty historii bohaterów, których dzieje czytelnicy śledzili na tysiącach stron książek, Diana Gabal-

don daje popis swoich wyjątkowych umiejętności. Urzekające opowiadania kuszą poczuciem humoru i wątkami 

romansowymi.  

 

 

 130. Siódmy życiorys / Ota Filip ; przełożył Jan Stachowski ; wstęp Andrzej S. 

Jagodziński.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Filip, Ota (1930-2018) , Pisarze czescy , Służba 

bezpieczeństwa , Czechosłowacja , Powieść autobiograficzna 

Sygnatura:  WG-czes. 

Nowości:  2022-11 

 

 

Ta powieść zapewne nigdy by nie powstała, gdyby historia nie dopadła Oty Filipa. W 1998 roku w niemieckiej 

telewizji wyemitowano dokument oskarżający pisarza o to, że na początku lat pięćdziesiątych, współpracując               

z bezpieką, przyczynił się do skazania i uwięzienia kilku swoich kolegów z wojska. Syn pisarza pod wpływem tej 

informacji załamał się i popełnił samobójstwo. Ten cios stał się dla Oty Filipa pretekstem do rozliczenia z przesz-

łością. Urodzony w Śląskiej Ostrawie pisarz o czesko-niemieckim pochodzeniu rozliczył nie tylko z wielką histo-

rią, ale także z sobą samym i najbliższą rodziną. Siódmy życiorys to wybitna powieść, ale przede wszystkim bez-

względnie szczera spowiedź z kilkunastu lat życia – „trzynaście decydujących dla mnie lat pomiędzy wiosną 1939 

roku a październikiem 1952 roku, czyli od moich dziewięciu do dwudziestu dwu lat, kiedy w sercu Europy 

połamała mnie, przemieliła i w końcu wypluła na dalsze życie skurwiona historia, którą wtedy władali dwaj zbrod-

niarze – Hitler i Stalin”.  

 

 

 131. Skrawki dla Iriny / Waldemar Bawołek.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Erotyzm , Femme fatale , Kobieta , Pisarze , Robotnicy , 

Samotność , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

 

Powietrze jest gęste, wokół roznosi się zapach zbudzonej natury i rozkładu. Rzeka obija się o brzeg, jakby chciała 

wyrwać się z koryta. Duchota wisi  nad  świeżo  wysypanym  na  drodze  żwirem. Chłodne  ciało  mężczyzny  leży 
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wśród wieńców. Nikt nie przyjdzie na jego pogrzeb. Nikt się nie dowie, kto zabił. Gdzieś dalej rozgrzana łopata 

parzy ręce innego mężczyzny, który nie czuje nic prócz bólu w mięśniach, smrodu potu i pogardliwego wzroku 

przechodniów. Nikt nie doceni jego wkładu w naprawianie dróg, tak jak nikt nie wysłucha opowieści o jego 

klęsce. Waldemar Bawołek w swojej onirycznej prozie przedstawia historię dwóch z pozoru skrajnie różnych bo-

haterów: odnoszącego sukcesy pisarza i robotnika fizycznego. Łączy ich nie tylko miłość do Rozalki, ciężko-

wickiej femme fatale, ale też przekonanie, że są wyrzutkami społeczeństwa. Skrawki dla Iriny to pełna cielesności 

opowieść o tęsknocie za innym życiem, o męskości, którą trzeba udowodnić najpierw ojcu, a potem sobie, i w 

końcu o śmierci, która trwa tyle, ile się o niej gada we wsi.  

 

 

 132. Smutek i rozkosz / Meg Mason ; tłumaczenie Mateusz Borowski.- Kraków : 

Znak Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Trudne sytuacje życiowe , Zaburzenia psychiczne , 

Londyn (Wielka Brytania) , Oksford (Wielka Brytania) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-nowozel. 

Nowości:  2022-11 

 

 

 

To jest opowieść o Marcie. Ale mogłaby być o każdym z nas. Odkąd sięga pamięcią, Martha czuła, że coś jest                

z nią nie w porządku. Wszyscy mówili jej: „Weź się w garść”. Próbowała. Naprawdę wolałaby żyć tak jak inni. 

Ale przez większość czasu głównie chciało jej się wyć. Albo schować. Pod stół.  Kiedy po latach w końcu słyszy 

od lekarza prawidłową diagnozę, myśli, że na wszystko w jej życiu jest już za późno. A może wcale nie? Powieść 

rozgrywa się w Londynie i Oksfordzie. Jest smutna i zabawna.  

 

 

 133. Solista czyli On, ona i jego żona / Piotr C.- Gdynia : Novae Res, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludzie bogaci , Małżeństwo , Prawnicy , Relacje 

międzyludzkie , Zdrada , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

 

 

Czy na pewno chcesz wiedzieć, dlaczego faceci zdradzają? To tylko skok w bok. Wini ma żonę, dziecko, kance-

larię prawniczą i głębokie przekonanie, że świat kręci się wokół niego. Jest królem życia, a impreza właśnie trwa. 

Realizuje wszystkie swoje zachcianki, począwszy od wypasionego białego bmw, na młodych kochankach koń-

cząc. Wszystko z czarującym uśmiechem na ustach. Zmiana następuje, gdy zaczyna flirt z kobietą przypadkowo 

poznaną w nocnym klubie. Nie wiedzą o sobie nic. Znają tylko swoje ciała i swoje imiona. Dokąd zaprowadzi ich 

żądza? Romans ubarwi życie Winiego czy zmieni je w koszmar?  
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 134. Spirala zła / Monika Liga.- Katowice : Monika Liga, 2022. 

(Psychol / Monika Liga ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Film pornograficzny , Tortury , Uprowadzenie , Zgwałcenie , 

Śląsk , Powieść erotyczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

 

 

 

„Psychol – Spirala zła” to kontynuacja losów Piotra i Marty, których ciągnie do siebie, a jednocześnie próbują 

wrócić do życia, jakie prowadzili, zanim się poznali. Okazuje się, że dla obojga nic już nie jest takie samo. Piotr 

przestaje dostrzegać sens swojej działalności, a Marta tęskni za mężczyzną, do którego czuje o wiele więcej, niż 

tylko wdzięczność za ratunek. Dziewczyna staje również przed koniecznością sprzedaży mieszkania po babci, gdy 

po odejściu Tadeusza nie jest w stanie sama go utrzymać. Piotr obserwuje dziewczynę i czuje do niej zdecy-

dowanie więcej niż tylko pożądanie. Niestety demony przeszłości nie dają o sobie zapomnieć. Jeden z klientów 

nieżyjącego już Maxa postanawia dokończyć przerwany film, nagrywany w piwnicy seksklubu. Odnajduje Martę                 

i ponownie porywa dziewczynę. Poziom niebezpieczeństwa zdecydowanie wzrasta. Porywacz jest gwałtowny                

i nieobliczalny. Własne niepowodzenia odbija sobie na ofiarach, brutalnie je gwałcąc i bijąc do utraty przytomno-

ści. Czy Piotrowi uda się ocalić dziewczynę? Co czeka Martę w rękach szaleńca? Jaką rolę w poszukiwaniach 

Marty odegra komisarz Marcel Zieliński? Jedno jest pewne – nie zabraknie emocji, pożądania, strachu i brutalno-

ści. Zakończenie natomiast jest tak zaskakujące, że powala z nóg.  

 

 

 135. Spustoszenie / Terri Blackstock ; tłumaczyła Katarzyna Wolska.- Rzeszów : 

Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adwokaci , Niesłuszne skazanie , Oskarżony , Terroryzm , 

Wojsko , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2022-11 

 

 

Niszczycielski wybuch, bagażnik pełen dowodów i prawniczka, która zaryzykuje karierę, by bronić w sądzie ter-

rorysty. Trzy przyjaciółki wybierają się na koncert ulubionego zespołu, ale tylko jedna z nich wraca… Kiedy 

policja zatrzymuje Dustina Webba z nakazem przeszukania jego bagażnika, on wie, że to pomyłka. Jest tylko 

byłym żołnierzem i właścicielem firmy z zabezpieczeniami. Jednak ku jego zaskoczeniu funkcjonariusze znajdują 

materiały wybuchowe, a on nie ma pojęcia, skąd się tam wzięły. Adwokat Jamie Powell była w dzieciństwie 

najlepszą przyjaciółką Dustina. Nie rozmawiali ze sobą, odkąd zaciągnął się do wojska, ale była pierwszą osobą,  

o której pomyślał, gdy został aresztowany. Kobieta wie, że ryzykuje swoją karierę, broniąc oskarżonego o terro-

ryzm, ale nie chce go opuścić. Ktoś ewidentnie wrabia Dustina, by poniósł odpowiedzialność za wstrząsający akt 

przemocy… Ale dlaczego?  
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 136. Stan terroru / Hillary Rodham Clinton, Louise Penny ; przełożyła Paulina 

Braiter.- Warszawa : Wydawnictwo Poradnia K, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Administracja rządowa , Bezpieczeństwo międzynarodowe , 

Politycy , Terroryzm , Spisek , Stany Zjednoczone (USA) , Political fiction , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-11 

 

 

Atak. Strach. Spirala terroru. Gra toczy się o najwyższą stawkę. Autorki bestsellerów Hillary Clinton i Louise 

Penny napisały powieść pełną napięcia i wiedzy dostępnej tylko wtajemniczonym. Stan terroru to najgorętszy tytuł 

jesieni! Seria ataków terrorystycznych wstrząsa światem, dając początek międzynarodowej rozgrywce i wyścigowi 

zbrojeń… Gdy przerażająca skala zagrożenia staje się faktem, nowo powołana sekretarz stanu zdaje sobie sprawę, 

że była to od początku do końca starannie zaplanowana intryga. By stawić jej czoła, potrzebny jest wyjątkowy 

zespół zaangażowanych i nieustraszonych ludzi ze zdeterminowaną panią sekretarz na czele. Przychodzi czas 

wielkiej próby dla nich, nowo zaprzysiężonego prezydenta i całego kraju – osłabionego wewnętrznymi sporami                

i pozbawionego mocy sprawczej na arenie międzynarodowej. "Stan terroru" to wyjątkowy, fascynujący thriller 

napisany wspólnie przez Hillary Rodham Clinton, 67. sekretarz stanu USA, i Louise Penny, laureatkę wielu na-

gród i autorkę bestsellerów „New York Timesa”, w Polsce znaną z popularnej serii wydawanej przez Poradnię K  

o inspektorze Armandzie Gamache’u.  

 

 

 137. Struna ; Wyspa Nazino / Stefan Türschmid.- Warszawa : Biblioteka Słów - 

Biblioteka Analiz ; Kraków : Instytut Literatury, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Vlasov, Andrej Andreevič (1900-1946) , Russkoe 

Osvoboditel'noe Dviženie , Generałowie , Kolaboracja , Stalinizm , Wysiedlanie , 

Nazino (Rosja ; wyspa) , Niemcy , ZSRR , Opowiadania i nowele historyczne 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

Książka zawiera dwa opowiadania Stefana Türschmida, oba utwory związane są z epoką stalinowską. Bohaterem 

"Struny" jest generał Armii Czerwonej Andriej Własow, który po trwającej ponad dwanaście miesięcy bohater-

skiej walce z hitlerowskimi Niemcami dostaje się do niewoli. Jest rok 1942. Własow decyduje się na kolaborację. 

Marzy mu się odtworzenie narodowej Rosji na gruzach stalinowskiej tyranii i komunistycznego systemu. Wpraw-

dzie - niestety - u boku armii Hitlera, ale to przecież jedyna realna siła, która jest w stanie tego dokonać. "Wyspa 

Nazino" również opowiada o wydarzeniach autentycznych. Tym razem o wielkim polowaniu, jakie NKWD 

(wówczas GPU) urządziło na początku lat trzydziestych na tzw. społeczne pasożyty, które postanowiono wywieźć 

z miast na Syberię. Kryterium "pasożytnictwa" stanowił brak aktualnego dowodu osobistego. Patrole wyłapywały 

zarówno bandytów, jak i osoby przypadkowe. Trafili na tytułową wyspę na ogromnej rzece w pobliżu Omska. 

Władzę sprawowali tu podzieleni na bandy zdegenerowani przestępcy, którzy aby napełnić żołądki, posuwali się 

do drastycznych czynów...   
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138. Szlam / Andrzej Mathiasz.- Poznań : Replika, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adam Szmyt (postać fikcyjna) , Policjanci , Prokuratorzy , 

Psycholodzy policyjni , Zabójstwo seryjne , Lublin (woj. lubelskie) , Kryminał , 

Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

 

 

W sercu lubelskiej starówki dwie licealistki natrafiają na fragment męskiego ciała. Tej samej nocy na pobliskim 

podwórku zostaje znaleziona reszta zwłok mężczyzny. Dochodzenie prowadzi prokurator Adam Szmyt, przenie-

siony do Lublina ze stolicy. Pomagają mu ambitne policjantki: komisarz Aneta Brudka i psycholożka Magdalena 

Choroba. Zabójca pozostaje nieuchwytny, a niebawem znalezione zostaje kolejne ciało… Śledczym udziela się 

ponura i zwodnicza atmosfera Starego Miasta. Pogoń za sprawcą przez mroczne podwórka staje się dla nich 

wyprawą w głąb siebie. Co odkryją na dnie swojej duszy? Dlaczego giną tylko mężczyźni i gdzie pojawią się 

brakujące fragmenty ich ciał? Wreszcie, czy uda się złapać zabójcę i zapobiec dalszym zbrodniom?  

 

 

139. Szum / Małgorzata Oliwia Sobczak.- Warszawa : Wydawnictwo WAB - Grupa 

Wydawnicza Foksal, 2022. 

(Granice ryzyka / Małgorzata Oliwia Sobczak) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Nastolatki , Osoby zaginione , Tajemnica , 

Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-11 

 

To tylko ciało, w którym się chowam. Listopad 1992 roku, Trójmiasto. Flirtująca przez CB-radio młoda dziewczy-

na, Adrianna Milewska, zostaje zamordowana w niejasnych okolicznościach. Dwadzieścia siedem lat później mia-

stem wstrząsa zaginiecie kolejnej nastolatki – Liwii Dembskiej, córki prominentnego polityka. Czy te zdarzenia 

coś łączy? Na tropie zagadkowych spraw po raz kolejny bezkompromisowa dziennikarka Alicja Grabska i chary-

zmatyczny detektyw Oskar Korda. Szum to nie tylko kryminalna opowieść – to historia o dojrzewaniu, postrzega-

niu własnego ciała, potrzebie akceptacji i sekretach, które w sobie skrywamy.  

 

 

 140. Świat na nowo / Barbara Wysoczańska.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Partyzanci , Pielęgniarki i pielęgniarze , Relacja romantyczna 

, Repatriacja , Służba bezpieczeństwa , Szpitale , Wybory życiowe , Nowa Sól (woj. 

lubuskie) , Ziemie Odzyskane , Powieść historyczna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

 

Historia wyłaniającej się z gruzów Polski, wielkich uczuć, troski i zrozumienia, które miały zbudować świat na 

nowo. Kończy  się  II  Wojna  Światowa, a w Polsce  zaczyna  się  czas powojennej odbudowy i podnoszenia kraju  



61 
 

z gruzów. Porucznik Szczepan Andryszek, służący podczas wojny w Wojsku Polskim pod rozkazami Sowietów, 

zostaje funkcjonariuszem podległym Urzędowi Bezpieczeństwa. Przez przełożonych zostaje oddelegowany do 

niewielkiej Nowej Soli na Ziemiach Odzyskanych. Tymczasem do miasta przybywa jeden z wielu transportów               

z repatriantami ze Wschodu, a wśród nich z Drohobycza przyjeżdża Lidia Malczewska z ojcem profesorem piani-

stą, siostrą Zofią i jej rodziną. Lidia zostaje zatrudniona w poniemieckim szpitalu. Tam poznaje Janka Zieliń-

skiego, ciężko rannego partyzanta z Lubelszczyzny, który po śmierci narzeczonej próbuje odnaleźć swoje miejsce. 

Losy trojga bohaterów splotą się, a przyszłość postawi przed nimi bardzo trudne wybory. 

 

 

 141. Świeccy / Marcel Andino Velez.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa 

Wydawnicza Foksal, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Kościół a państwo , Ludzie bogaci , Rodzina wielopokoleniowa 

, Świeckość , Polska , Świecie (woj. kujawsko-pomorskie, pow. świecki, gm. Świecie) 

, Powieść , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

„Świeccy” to połączenie powieści przygodowej, satyrycznej i historycznego eseju. Barwna saga rodzinna z nieco 

alternatywnej rzeczywistości. Są wykształceni, kulturalni, znają się na sztuce i mają pieniądze. O familii Świec-

kich można śmiało powiedzieć, że są swego rodzaju elitą. Nie skupiają się jednak na beztroskim przejadaniu 

majątku. Ich życie to działanie. Dzięki nim powstają tanie mieszkania. Walczą z patodeweloperką i z kościołem, 

który lubi zajmować się sprawami odbiegającymi daleko od wiary. Ale to właśnie dzięki Świeckim świat zmienia 

się na lepsze. Poznajcie cztery pokolenia wyjątkowej rodziny! Przed Wami niezwykła saga rodzinna, która ma 

wiele wspólnego z alternatywną rzeczywistością, fikcją polityczną i którą jednocześnie znakomicie się czyta.  

„Świeccy” określani są żartobliwie jako młodzieżowa powieść dla dorosłych. Powieść adresowana jest do tych 

czytelników, którzy tęsknią za Panem Samochodzikiem, ale czują, że są już na niego trochę za starzy. To książka 

dla ludzi, którzy nie godzą się na zastaną, polską rzeczywistość; dla tych, którzy żywią nadzieję na jakąś alter-

natywę.   

 

 

142. Tajemnica "Titanica" / Clive Cussler, Jack Du Brul ; przekład Maciej Pintara.- 

Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2022. 

(Isaac Bell / Clive Cussler, Du Brul, Jack B) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Isaac Bell (postać fikcyjna) , Dirk Pitt (postać fikcyjna) , 

Osoby zaginione , Spisek , Śledztwo i dochodzenie , Tajemnica , Titanic (statek) , 

Zabójstwo , Kolorado (Stany Zjednoczone ; stan) , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , 

Arktyka (region) , Paryż (Francja) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-11 

 

Dirk Pitt i Isaac Bell po raz pierwszy w jednym śledztwie! Isaac Bell, próbując wyjaśnić tajemnicę śmierci 

dziewięciu mężczyzn, natrafia na spisek, który może zmienić losy świata, w nowym bestsellerze Wielkiego Mis-

trza Przygody! Czasy współczesne, Nowy Jork: Dirk Pitt z narażeniem życia ocala odnalezioną pierwszą łódź 

podwodną z XVIII wieku. Jego wyczyn podziwia prawnik z renomowanej nowojorskiej kancelarii, który przeka-

zuje mu utajniony przez ponad sto lat fragment pamiętników Isaaca Bella, zawierający wyjaśnienie ostatniej 

tajemnicy „Titanica”. Rok 1911, Kolorado: Isaac Bell, główny śledczy Agencji Detektywistycznej Van Dorn, zos-

taje zaangażowany do zbadania zagadkowej śmierci dziewięciu górników. Ludzie ci zniknęli bez śladu w nieczyn- 



62 
 

nej kopalni Little Angel. Trop prowadzi od skutej lodem wyspy w rosyjskiej Arktyce, przez Paryż, do spokojnych 

wiosek w południowej Anglii. Celem jest zdobycie jedynych zasobów rzadkiego pierwiastka droższego 75 000 

razy od złota. Na drodze Bella staje jedna z największych firm wydobywczych świata. Wyścigowi po najcen-

niejszą substancję na świecie towarzyszą morderstwa, śmiertelne zmęczenie i szaleństwo…  

 

 

 143. Tajemnica carycy / Małgorzata Starosta.- Warszawa : Wydawnictwo WAB - 

Grupa Wydawnicza Foksal, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Agata Śródka (postać literacka) , Konkursy i festiwale 

kulinarne , Restauratorzy (gastronomia) , Talent show , Zamki i pałace , Zwłoki , 

Roztoka (woj. wielkopolskie, pow. koniński, gm. Kleczew) , Komedia kryminalna , 

Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

Agata Śródka – restauratorka celebrytka – zostaje zaproszona do jurorowania w finale telewizyjnego talent show, 

którego tematem jest wykonanie jadalnej repliki jaja Faberge. Zrządzeniem losu dokładnie w tym samym czasie 

szkolna przyjaciółka prosi Agatę o przyjazd do remontowanego pałacu i pomoc w przygotowaniu uroczystego 

otwarcia hotelu. Zaradna i przedsiębiorcza Śródka postanawia połączyć obie te okazje i zaprasza ekipę telewizyjną 

do rezydencji w Roztoce. Tymczasem na terenie pałacowego ogrodu policja odkrywa zwłoki mężczyzny… 

 

 

 144. Tęczujący popiół / Sheng Keyi ; przełożyła Joanna Krenz.- Warszawa : 

Państwowy Instytut Wydawniczy, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Chiny , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-chiń. 

Nowości:  2022-11 

 

 

 

 

Ostrość obrazu, płynność granic. Tak bodaj najprościej można byłoby ująć specyfikę narracji w Tęczującym 

popiele Sheng Keyi. Ten sposób pisania – niestroniący od naturalistycznej wręcz dosadności i brutalności, balan-

sujący nieraz na granicy dobrego smaku, ale też pozostawiający wrażenie tajemnicy i niedopowiedzenia, dryfujący 

pomiędzy światem materialnym i rzeczywistością duchową – sytuuje powieść w bliskim artystycznym sąsiedztwie 

znanego już dobrze polskim czytelnikom realizmu magicznego Mo Yana czy mitorealizmu Yan Lianke. (Frag-

ment ” Posłowia” Joanny Krenz) 

 

 

 145. Trąby jerychońskie : utwory wybrane / Unica Zürn ; przełożyły Małgorzata 

Łukasiewicz, Maryna Ochab ; posłowiem opatrzyła Agnieszka Taborska.- Okoniny ; 

[Czersk] : Wydawnictwo Drzazgi, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antologia , Opowiadania i nowele psychologiczne 

Sygnatura:  WG-niem. 

Nowości:  2022-11 
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Po raz pierwszy po polsku ukazują się, zebrane w jednym tomie i opatrzone posłowiem Agnieszki Taborskiej, 

najważniejsze teksty Uniki Zürn (1916-1970). Surrealistki, pisarki, rysowniczki, pacjentki zakładów dla nerwowo 

chorych w Niemczech i we Francji, wieloletniej partnerki Hansa Bellmera - jako jego kochanka dotąd w pierw-

szym rzędzie kojarzonej. Do rąk czytelniczek i czytelników trafiają: Ciemna wiosna, zapis seksualnego dojrzewa-

nia małej dziewczynki, Mężczyzna w jaśminach, świadectwo pogrążania się w chorobie psychicznej i pobytów              

w klinikach psychiatrycznych, i Trąby jerychońskie, historia zamkniętej w wieży rodzącej kobiety, która chce poz-

być się swego niechcianego dziecka. Pół wieku po samobójczej śmierci Zürn ma szansę zaistnieć w polszczyźnie 

jako niezawisła postać XX-wiecznego ruchu surrealistycznego.  

 

 

 146. Trylogia kopenhaska / Tove Ditlevsen ; z duńskiego przełożyła Iwona Zimnicka.- 

Wołowiec  : Wydawnictwo Czarne, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ditlevsen, Tove (1917-1976) , Awans społeczny , Dojrzewanie 

, Dzieciństwo , Kobieta , Matki i córki , Pisarze duńscy , Rozwód , Ubóstwo , 

Kopenhaga (Dania) , Powieść autobiograficzna 

Sygnatura:  WG-duń. 

Nowości:  2022-11 

 

W podzielonej na trzy części książce urodzona przed wojną autorka opisuje kolejne etapy swojego burzliwego 

życia – dzieciństwo spędzone w ubogiej rodzinie w kopenhaskiej dzielnicy robotniczej, młodość wypełnioną 

pierwszymi próbami literackimi i miłosnymi tęsknotami oraz dorosłość naznaczoną nieudanymi związkami i głę-

bokim uzależnieniem od opiatów. W opisach różnorodności kobiecego doświadczenia Ditlevsen jest bezkompro-

misowo szczera, a jednocześnie nieuchwytna, jakby pomimo wielkiego talentu nie mogła uwierzyć, że kilka słów 

zapisanych na kartce wystarczy, by przekazać prawdę o własnym życiu. „Wiem, że to straszne nie być normal-

nym, i sama muszę się męczyć z udawaniem, że jestem normalna” – pisze nastoletnia Tove. A w jej życiu szczęś-

cie nieustannie miesza się ze smutkiem, pragnienie zmian ze stagnacją, a trzeźwość myśli z narastającym szaleń-

stwem. Ditlevsen na wiele lat przed Eleną Ferrante stworzyła przejmującą opowieść o awansie społecznym, 

porzuceniu własnych korzeni i miłości pełnej poświęceń. Jednak podczas gdy autorka Genialnej przyjaciółki 

potrzebowała do tego dwóch głównych bohaterek, duńskiej pisarce wystarczy tylko jedna – ona sama.  

 

 

 147. Trzeba być cicho / Agnieszka Jelonek.- Warszawa : Wydawnictwo Cyranka, 

2022. 

(Seria Prozatorska Cyranki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alkoholizm , Małżeństwo , Rodzina , Rozprawa doktorska , 

Śmierć , Trauma , Berlin (Niemcy) , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

 

Luna i Theo czują, że ich małżeństwo weszło w okres stagnacji. W nadziei na zmianę wprowadzają się do starego 

wiejskiego domu, nie sami jednak, lecz z przyjaciółką – przeciwieństwem Luny, kimś pomiędzy dzieckiem                     

a szeptuchą. Pod jej wpływem w Lunie zaczynają odzywać się sekrety z dzieciństwa; domagają się ujawnienia.              

A przecież chciała tylko poudawać, że jest kimś innym, córką innego ojca, żoną innego męża. Pragnienie, żeby 

coś się w życiu zmieniło ziszcza się, ale nie tak, jak sobie wyobrażała. Należało marzyć ostrożnie.  
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 148. Uśmiech anioła / Renata Kosin.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Iluzjoniści , Relacja romantyczna , 

Rozstanie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

 

 

Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy w ludziach odżywa wiara w magię. Niektórzy jednak uważają, że ich to 

nie dotyczy lub celowo ją odrzucają. Oskar rezygnuje z miłości, ponieważ wierzy, że w ten sposób ocali przyjaźń. 

Katia mu przytakuje, choć się z tym nie zgadza. Ukrywa żal i smutek, ucieka przed własnymi odczuciami i trafia 

do parku, gdzie spotyka siedem kamiennych aniołów, w tym tego, który daje jej nadzieję na odnalezienie magii 

świąt i utraconej miłości. Dzięki aniołom dziewczyna zyskuje nowych sąsiadów: Alojzego, który nie lubi Bożego 

Narodzenia, ludzi i siebie za to, co kiedyś zrobił; panią Różę, która też ma swoje tajemnice oraz małego Józia, 

pragnącego za wszelką cenę ocalić przyjaciela, co nie jest proste, bo do tego potrzebna jest nie tylko ta świąteczna, 

ale prawdziwa magia. Na szczęście chłopiec ani na chwilę nie traci w nią wiary, a to sprawia, że odzyskują ją też 

inni.  

 

 

 149. W imię wiecznej przyjaźni / Nele Neuhaus ; przełożył Miłosz Urban.- Poznań : 

Media Rodzina, copyright 2022. 

(Gorzka Czekolada) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oliver von Bodenstein (postać fikcyjna) , Pia Kirchhoff 

(postać fikcyjna) , Osoby zaginione , Seryjni zabójcy , Tajemnica , Zabójstwo seryjne 

, Frankfurt nad Menem (Niemcy) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-niem. 

Nowości:  2022-11 

 

Zaniepokojona kobieta zgłasza zaginięcie przyjaciółki. Na piętrze domu zaginionej w Bad Soden policja znajduje 

jej chorego na demencję ojca, odwodnionego i zdezorientowanego, a w kuchni trafia na ślady krwawej jatki. 

Dochodzenie prowadzi Pię Sander i Olivera von Bodensteina do renomowanego frankfurckiego wydawnictwa 

Winterscheid, gdzie zaginiona jeszcze do niedawna była redaktorką prowadzącą. Kiedy policja odnajduje jej 

zwłoki i kiedy dochodzi do śmierci kolejnej osoby, Pia i Bodenstein natrafiają na dobrze skrywaną tajemnicę. 

Obie ofiary się znały. To był dla nich wyrok śmierci. Kto będzie następny?   

 

 

 150. W kręgu Crome / Aldous Huxley ; z angielskiego przełożył Bartłomiej Zborski.- 

Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Ludzie bogaci , Elita społeczna , Relacje 

międzyludzkie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-11 
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Nie publikowana dotychczas w Polsce pierwsza powieść Aldousa Huxleya – autora „Kontrapunktu”, „Diabłów           

z Loudun” oraz innych dzieł, które weszły na trwałe do kanonu literackiego XX wieku. Jest rok 1919, a w starym 

dworze Crome położonym w „zielonym sercu Anglii” spotyka się doborowe towarzystwo: ekscentryczni arysto-

kraci, artyści i pozerzy, nienasycone erotycznie damy, nawiedzeni propagatorzy osobliwych teorii, prorocy nad-

chodzącego jakoby Armagedonu. Dominują błyskotliwe i pełne paradoksów rozmowy, niesamowite, niekiedy 

okrutne opowieści i niespełnione romanse. Towarzyszy im wizja technokratycznego, totalitarnego społeczeństwa, 

którą autor rozwinął dziesięć lat później w „Nowym wspaniałym świecie”.  

 

 

 151. W nawiedzonym zamczysku / Jan Łada.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 

copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Klątwa , Konflikt , Kozacy , Miłość , Nawiedzone zamki , 

Szlachta , Zamki i pałace , Wołyń (Ukraina ; kraina historyczna) , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

 

Powieści Jan Łady (literacki pseudonim księdza Jana Gnatowskiego) „Oman”, „W zaklętym zamczysku” czy „An-

tychryst” cieszyły się olbrzymią popularnością w dwudziestoleciu międzywojennym. W okresie PRL-u jego 

książki objęte zostały całkowitą cenzurą i wycofane z bibliotek. Jan Łada uważany jest za twórcę polskiej powie-

ści gotyckiej w manierze powieści historycznej Waltera Scotta. W 2020 roku w bestsellerowej antologii „Z ducha-

mi przy wigilijnym stole” ukazała się po raz pierwszy po wojnie jego mini powieść „Lucyfer”. „W nawiedzonym 

zamczysku”(zmieniony tytuł „W zaklętym zamczysku”) rozpoczyna się w 1633 roku na Wołyniu. Ukazuje wyda-

rzenia na kresach będące jakby prologiem do historii z „Ogniem i mieczem” Sienkiewicza. Książka opisuje dzieje 

zwaśnionych rodów Miśniakowskich i Turobojskich. Zło zasiane przez Hrehora Miśniakowskiego, okrutnego                 

i chciwego wojewodę, jest krwawym dziedzictwem - klątwą, z którą zmagają się bohaterowie powieści, szczegól-

nie jego prawnuk rotmistrz Kazimierz. Książka przemawia filmowym klimatem i tempem zdarzeń. Jest napisana 

według oczekiwań dzisiejszego czytelnika, poszukującego opisu obrazami, a nie słowem, połączenia magii, 

cudowności z rzeczywistymi wydarzeniami historycznymi. Książka na nowo opracowana i zredagowana zgodnie  

z wymogami współczesnej polszczyzny.  

 

 

 152. W sieci kłamstwa / Małgorzata Matwij.- Warszawa : Dlaczemu - Da 

Management, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Internauci , Kobieta , Media społecznościowe , Oszustwo , 

Problemy małżeńskie , Relacje międzyludzkie , Polska , Rzeszów (woj. podkarpackie) 

, Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-11 

 

 

Z pozoru niewinna internetowa znajomość dwojga osób, które nie mają szansy spotkać się w realnym świecie, 

przeradza się w skomplikowaną relację. Ona - mężatka z ułożonym życiem. On – bardzo tajemniczy mężczyzna             

z silnym poczuciem własności. Historia o zawiłych ścieżkach kobiecych emocji i pragnień. Czy mężczyźnie uda 

się podbić serce kobiety? A może ona odkryje jego tajemnice i skreśli go ze swojego życia?  
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 153. W tej powieści wszyscy umierają / Beka Adamaszwili ; tłumaczenie Magda 

Nowakowska.- Piaseczno : Wydawnictwo Widnokrąg, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bunt , Literatura światowa , Postacie fikcyjne , 

Przeznaczenie , Śmierć , Tematy i motywy , Powieść , Fantastyka , Literatura 

autotematyczna 

Sygnatura:  WG-gruziń. 

Nowości:  2022-11 

 

W dniu, w którym Memento Mori zdaje sobie sprawę, że jest postacią z supermocą podróżowania po książkach, 

postanawia zaatakować pisarzy, którzy skazują swoich bohaterów na śmierć. Wraz z grupą równie niezwykłych 

postaci wyrusza w nieprawdopodobną podróż po literackich dziełach i epokach, z reguły odnosząc sukcesy. 

Wszystko jednak wywraca się do góry nogami, gdy Mori odkrywa, że w książce, której jest bohaterem, autor też 

postanawia kogoś zabić… W tej historii tylko kilka stron dzieli Shakespeare’a, Prousta, Hemingwaya od Leonarda 

di Caprio, Samuela Becketta, Przyjaciół czy Doktora Who. Tu historia przeplata się z baśnią, baśń z dramatem, 

mit z współczesnym światem. Dość wspomnieć, że – jest taka możliwość – o życiu na Ziemi decydują tajemniczy 

Kardaszianie – elita wszechświata. Napisana w mistrzowskim stylu, nagrodzona Nagrodą Literacką Unii Europej-

skiej książka usatysfakcjonuje najbardziej wymagających czytelników, zwłaszcza tych, którzy cenią w książce 

absurdalny humor, zabawę słowem oraz nieposkromioną wyobraźnię autora. To abstrakcyjna, nieprawdopodobna, 

momentami wręcz szalona historia, w której pełno jest znanych z klasyki literatury, teatru i filmu postaci oraz 

aluzji do niezliczonej ilości dzieł literackich.   

 

 

 154. Werdykt / Remigiusz Mróz.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa 

Poznańskiego, copyright 2022. 

 

 

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

fikcyjna) , Aktorzy , Dzieciobójstwo , Policjanci , Poszukiwania zaginionych , 

Prawnicy , Procesy sądowe , Przemoc wobec kobiet , Warszawa (woj. mazowieckie) , 

Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-11 

 

Warszawą wstrząsa informacja o odnalezieniu martwego niemowlaka na jednym z publicznych placów zabaw. 

Policja nie jest w stanie odnaleźć rodziców, nic nie pozwala też zidentyfikować tożsamości dziecka. To media 

jako pierwsze trafiają na trop – udaje im się odnaleźć matkę, która przed kamerami twierdzi, że nie pamięta, co się 

wydarzyło, i nie wie, gdzie jest jej syn. Dziennikarze przyklejają kobiecie łatkę dzieciobójczyni, zapowiada się 

jeden z najgłośniejszych procesów ostatnich lat – a Chyłka i Oryński zrobią wszystko, by poprowadzić tę obronę. 

Nowy partner zarządzający kancelarią nie ma jednak zamiaru pozwalać, by dwójka prawników dłużej dzieliła się 

sprawami.  

 

155. Wiatr / Jozef Karika ; [tłumaczenie Mirosław Śmigielski].- Rudno : Stara Szkoła, 

copyright 2021. 

(Groza) 

 

Hasła przedmiotowe:  Góry , Kierowcy samochodów osobowych , Karpaty 

Zachodnie (góry) , Powieść , Horror 

Sygnatura:  WG-słow. 

Nowości:  2022-11 
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Jozef Karika, słowacki mistrz grozy nie zwalnia tempa, wręcz przeciwnie! Zabiera nas w szaleńczą jazdę. I to do 

Polski! Nie możecie tego przegapić! Nudny sobotni wyjazd służbowy. Opuszczony parking przydrożny. A na 

nim… porzucona kamera samochodowa. Jakie tajemnice może skrywać? Odcinek drogi, na którym dochodzi do 

wielu śmiertelnych wypadków. Kobieta w czerni, chodząca wzdłuż szosy. Szkolna miłość. Dorosłe rozczarowania. 

Tajemnice umysłu.   

 

 

 156. Wieża strachu / Przemysław Borkowski.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gabriela Seredyńska (postać fikcyjna) , Apartamenty , 

Małżeństwo , Prokuratorzy , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

 

W centrum Warszawy, na trzydziestym piętrze ekskluzywnego apartamentowca, w jednym z mieszkań policja 

znajduje zwłoki kobiety i mężczyzny. Początkowo śledczy przyjmują, że mają do czynienia z typową zbrodnią 

małżeńską, jednak kolejne makabryczne, trudne do wytłumaczenia odkrycia wywracają ich wszystkie hipotezy do 

góry nogami. Sprawą zajmuje się prokurator Gabriela Seredyńska, znana ze swojej nieustępliwości i bystrego 

umysłu. Kiedy niespodziewanie pojawia się świadek, który może rzucić nowe światło na szokującą zbrodnię, jest 

niemal pewna, że śledztwo zmierza ku końcowi. Niestety zarówno jego zeznania, jak i sekcja zwłok ofiar, zamiast 

odpowiedzi, przynoszą tylko nowe, coraz bardziej niepokojące pytania. Gdy jedni bohaterowie biorą swój osąd za 

pewnik, inni kwestionują wszystko, co widzą. W tym kameralnym thrillerze o mroku trawiącym ludzką duszę nic 

nie jest takie, jakim się wydaje.  

 

 

 157. Więcej niż jedno życie / Irena Małysa.- Białystok : Mova - Wydawnictwo 

Kobiece Łukasz Kierus, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Baśka Zajda (postać fikcyjna) , Dziecko chore , Kwesta , 

Neurochirurdzy , Szpital , Zabójstwo , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

 

Od wydarzeń w Zawoi minęły trzy miesiące. W tym czasie Baśka Zajda w całości poświęciła się zbiórce charyta-

tywnej dla małego Mateuszka, syna sąsiadki. Chłopiec potrzebował miliona złotych na leczenie w prywatnej 

klinice w Niemczech. Mimo że udało się zebrać potrzebną kwotę, to problemy Baśki dopiero mają się zacząć. Tuż 

po tym jak Baśka odwiedza Mateuszka, w szpitalu dochodzi do tragicznego wypadku. Z okna na trzecim piętrze 

wypadła doktor Marta Kuc. Kobieta ginie na miejscu. Ponieważ znana z twardego charakteru i nieustępliwości 

lekarka nie cieszyła się sympatią rodziców ani współpracowników, policja podejrzewa, że jej śmierć nie była 

przypadkowa… Dowody wskazują, że ktoś jej w tym pomógł. Pierwsze poszlaki wskazują na matkę jednej                

z chorych dziewczynek, która była w konflikcie z lekarką. Media huczą, a Baśka ma bardzo mało czasu, aby 

udowodnić niewinność kobiety i ochronić ją przed samosądem. Na szali jest więcej niż jedno życie, a wszystkie 

tropy wskazują, że matka jest winna. Co ukrywała Marta Kuc, szanowana neurochirurg? Dlaczego wokół sprawy 

jej śmierci jest tyle sekretów i pojawia się coraz więcej tajemniczych zgonów? „Więcej niż jedno życie” to coś 

więcej niż kryminał. To  opowieść  o  heroizmie, determinacji  oraz  nieograniczonej  mocy  wiary i  miłości. Irena 
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Małysa stworzyła niezwykle przejmującą i wciągającą historię, która angażuje czytelnika od pierwszej do ostatniej 

strony.   

 

 

 158. Wybory serca / Agnieszka Krawczyk.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2022. 

(Leśne ustronie / Agnieszka Krawczyk ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mieszkańcy wsi , Przyroda , Relacje międzyludzkie , 

Sąsiedztwo (socjologia) , Schroniska dla zwierząt , Trudne sytuacje życiowe , Wybory 

życiowe , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-11 

 

 

W Nieznajomce trwa zima, ale powoli przesila się w wiosnę. Czy przyniesie ona odrodzenie i uspokojenie? Wszy-

scy mieszkańcy stają przed kluczowymi wyborami. Zośka zastanawia się, w którą stronę kieruje się jej serce. Czy 

prawdziwa miłość wygra z przywiązaniem i zauroczeniem? Które uczucie jest trwałe i prawdziwe, jak osiągnąć 

szczęście i spokój ducha, ale jednocześnie nie skrzywdzić nikogo? Mieszkańcy górskiej miejscowości będą 

musieli odpowiedzieć na wiele pytań i pokonać mnóstwo przeciwności zanim minie zima, a świat zazieleni się 

wiosennie. Mariusz przeżyje trudne chwile w swoim przytulisku, jego siostra stanie wobec konieczności podjęcia 

ważnych życiowych decyzji, Teo skonfrontuje się nie tylko ze swoją chorobą, ale i z przeszłością, która właśnie 

go dogoniła. Poruszająca i pełna magii opowieść o naszych wyborach. Kiedy prowadzi nas serce, nie zabłądzimy 

na manowce, choć nie wszystkie rozstrzygnięcia są łatwe, niektóre kosztują wiele łez i nieprzespanych nocy. 

Trzeba jednak wierzyć, że na końcu tej drogi świeci słońce i rodzi się nowy, pogodny dzień.  

 

 

 159. Wybór sióstr / Kate Hewitt ; przełożył Adrian Napieralski.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2022. 

 

 

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

koncentracyjne , Rodzeństwo , Ruch oporu , Austria , Niemcy , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-11 

 

 

Poruszająca historia o odwadze trzech sióstr, które zaryzykują wszystko, włącznie z własnym życiem, by ocalić 

ukochanych ludzi i kraj przed niewyobrażalnym złem nazistowskich rządów. ROK 1938, AUSTRIA. Johanna, 

Birgit i Lotte wiodą spokojne życie, pracując w warsztacie zegarmistrzowskim ojca i pomagając mamie w prowa-

dzeniu domu. W kraju zachodzą zmiany. Każdego dnia ich serca są łamane na nowo, a życie ukochanych przyja-

ciół i rodziny jest zagrożone. Pewnego dnia ojciec zatrudnia Franza, młodego Żyda. Gdy z czasem Johanna się             

w nim zakochuje, uświadamia sobie, że miłość do niego naraża całą rodzinę na niebezpieczeństwo. Siostry zrobią 

wszystko, by ocalić ukochanych. Udowodnią hart ludzkiego ducha. Jeśli mają przetrwać w obozach koncentra-

cyjnych w Ravensbrück i Mauthausen, muszą pokazać, że nawet w ciemności może zakwitnąć maleńkie ziarenko 

nadziei... Żyję, pomyślała. Teraz czuję, że żyję. Czy tak właśnie odczuwało się odwagę? Tę niezwykłą świado-

mość, poczucie czasu jednocześnie ulotnego i cennego, płynącego niczym woda, stale odmierzanego tykaniem, jak 

w zegarach ojca?  
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 160. Wyrównane rachunki / Izabella Frączyk.- Kraków : Wydawnictwo Bookend, 

2022. 

(Kobiety z odzysku / Izabella Frączyk ; t. 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przyjaźń , Relacje międzyludzkie , Trudne sytuacje 

życiowe , Zemsta , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-11 

 

Po niesamowitym ślubie Gośki oraz niespodziewanych zaręczynach Agaty zaprzyjaźnione towarzystwo wraca do 

swoich codziennych zajęć. Niestety tragiczny wypadek Ahmeda burzy sąsiedzką sielankę. Zrozpaczona Zuzka 

postanawia towarzyszyć mu za granicą w żmudnej rekonwalescencji. Z pomocą Agaty i Andrzeja Gośka rozwija 

swoją firmę, a w kancelarii Felicji pojawia się zdradzana przez męża klientka. Zdeterminowana kobieta postana-

wia utrzeć nosa niewiernemu mężowi i pokazać mu, że z kobietami takimi jak ona się nie zadziera. Aby sfinali-

zować swój plan, Matylda potrzebuje prawnika. Ale czy tylko? Czwarty tom bestsellerowej serii "Kobiety z odzy-

sku". Liczne perypetie przyjaciółek przyniosą sporą dawkę humoru i refleksji. To historia o zaufaniu, determinacji 

i miłości.  

 

 

 161. Wyspa Sachalin / Eduard Wierkin ; przełożył Paweł Podmiotko.- Warszawa : 

Wydawnictwo Czarna Owca, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ekspedycja naukowa , Katastrofy , Przemoc , Rzeczywistość 

postapokaliptyczna , Wojna , Sachalin (Rosja ; wyspa) , Fantastyka , Powieść 

Sygnatura:  WG-ros. 

Nowości:  2022-11 

 

 

Trudno przewidzieć przyszłość, gdy świat już się skończył. Gdy światowe mocarstwa pogrążyły się w najbardziej 

wyniszczającym konflikcie wszechczasów, cywilizacja praktycznie przestała istnieć. Z dawnych stolic pozostały 

wypalone bombami pustkowia. Tam, gdzie promieniowanie nie zabija na miejscu, panoszy się zaraza, której nie 

sposób powstrzymać. W oszczędzonej w trakcie wojny Japonii trwa walka o przetrwanie. To właśnie stamtąd 

pochodzi Lilak – młoda futurolożka, która decyduje się na ryzykowną wyprawę badawczą. Jeśli jej się powiedzie, 

być może uda jej się dowiedzieć, co czeka ludzi w przyszłości. Celem Lilak jest Sachalin – wyspa będąca strefą 

przejściową między Japonią a piekłem rozciągającym się na kontynencie. To tutaj przybywają ostatni uchodźcy 

dramatycznie walczący o przeżycie. To tutaj trafiają ci, którzy nie zasługują na życie w społeczeństwie. Lilak bar-

dzo szybko przekona się, że Sachalin to coś więcej niż kolonia karna. To odpowiedź na to, dlaczego ludzkość zna-

lazła się na krawędzi zagłady. Kanibalizm, przemoc i wszechogarniające szaleństwo. Tylko co się wydarzy, gdy 

podczas wyprawy coś pójdzie nie tak? Wyspa Sachalin to olśniewająca i przerażająca wizja tego, dokąd może 

zmierzać nasza cywilizacja. Eduard Wierkin po mistrzowsku parafrazuje Czechowa, snując narrację, która zasłu-

żenie stawia go w jednym rzędzie z braćmi Strugackimi. Poetyckość i bezwzględność opisu, uchwycona w prze-

kładzie Pawła Podmiotko, zachwyca, a tempo akcji zapiera dech w piersiach.  
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 162. Zaczarowana zima w Olszowym Jarze / Joanna Tekieli.- Poznań : Wydawnictwo 

Filia, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Architekci , Boże Narodzenie , Powroty , Relacja 

romantyczna , Relacje międzyludzkie , Rodzina , Wsie , Wybory życiowe , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

 

Olszowy Jar to mała wioska, w której Weronika spędzała w dzieciństwie każde święta, ferie i wakacje. W pełnym 

uroku domu dziadka dziewczyna wraz z kuzynką Małgosią i przyjaciółką Patrycją przeżyła wiele beztroskich 

chwil. Z czasem jednak, pochłonięte przez dorosłe życie, przestały bywać w Olszowym Jarze. Po latach Małgosia 

planuje powrót w rodzinne strony, a przed Weroniką, która zajmuje się projektowaniem, staje trudne, ale bardzo 

przyjemne zadanie: ma przywrócić duszę domowi dziadków, który stracił wiele ze swojego czaru, a także przygo-

tować jego wystrój do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.  

 

 

 163. Zaginiony klejnot Ferrary / Greg Krupa.- Warszawa : LeTra - Wydawnictwo 

Arkady, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Kolekcjonerzy , Przedmioty magiczne , 

Śledztwo i dochodzenie , Śmierć , Tajemnica , Zaginione dzieła sztuki , Ferrara 

(Włochy) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-11 

 

Czy niewielkie włoskie miasto kryje w sobie mroczne tajemnice pochodzące z zamierzchłej przeszłości? Młody 

dziennikarz o polskich korzeniach angażuje się w śledztwo związane ze śmiercią znanego kolekcjonera sztuki. Ta, 

z pozoru błaha, kryminalna historia doprowadza go na trop sekretnych organizacji poszukujących niezwykle cen-

nego klejnotu. Pełen zwrotów akcji thriller rozgrywający się wśród zabytków i dzieł sztuki, które zawierają tajem-

nicze wskazówki pozostawione przez średniowiecznych i renesansowych architektów, alchemików i artystów.               

W malowniczej Ferrarze heretycy okazują się świętymi, femme fatale aniołami, a przestępcy dobroczyńcami, 

ponieważ w tym niezwykłym miejscu wyobrażenia rzeczy, które uznajemy za prawdziwe, od wieków okazują się 

zdradliwe.  

 

 

 164. Zagubione życie / Piotr Podgórski.- Radom : Wydawnictwo Lucky, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kłamstwo , Kobieta , Osoby zaginione , Problemy małżeńskie 

, Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

 

 

 

Jolanta wiodła ciche, komfortowe życie u boku męża, który zapewniał jej poczucie bezpieczeństwa. Pewnego dnia 

otrzymuje zaskakującą wiadomość, która burzy jej wewnętrzny spokój: pierwszy  mąż, wiele  lat  temu  uznany  za 
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zaginionego, najprawdopodobniej sie odnalazł. Ale to nie koniec niespodzianek, bo kobieta przeżywa kolejny 

szok, przypadkiem dowiadując się o niewierności obecnego męża. Kiedy postanawia rozwieść się z Szymonem, 

bieg zdarzeń nagle przyjmuje nieoczekiwany obrót. Jolanta będzie musiała zmierzyc się z brutalną rzeczywisto-

ścią, w której szybko okaże się, że nikt z jej najbliższego otoczenia nie jest tym, kim się wqydawał.  

 

 

 165. Zakazany mężczyzna / Jodi Ellen Malpas ; przekład Julia Wolin, Magdalena 

Ufland.- Wydanie 4.- Warszawa : Amber, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Architekci , Relacja romantyczna , Trójkąt miłosny , Zdrada 

małżeńska , Powieść erotyczna 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-11 

 

 

 

Noc, o której ona nie potrafi zapomnieć… Pragnienie, przed którym nie potrafi uciec… Annie nigdy jeszcze nie 

zaznała z żadnym mężczyzną tej „iskry” – tej natychmiastowej chemii, która odbiera oddech i mąci zmysły. Aż do 

wieczoru z przyjaciółmi w barze, gdy poznaje obłędnie seksownego i tajemniczego Jacka. To, co ich połączyło, to 

nie iskra. To eksplozja. Jack obiecuje, że posiądzie ją całą. I w stu procentach spełnia obietnicę. Annie, przytło-

czona intensywnością ich jednej wspólnej nocy, ucieka z pokoju hotelowego. Jest przekonana, że mężczyzna, 

który ma na nią tak potężny wpływ i z taką łatwością poddaje ją swojej woli, musi być niebezpieczny. Ale weszła 

w to już za głęboko. A Jack jest nie tylko niebezpieczny. Jest ZAKAZANY...  

 

 

 166. Zakładnik / Clare Mackintosh ; przełożyła Magda Witkowska.- Warszawa : 

Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Piractwo powietrzne , Stewardesy i stewardzi , Transport 

powietrzny , Zakładnicy , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2022-11 

 

 

 

Możesz ocalić setki żyć… albo te, które znaczą najwięcej.Lot Londyn - Sydney. Na pokładzie stewardesa Mina 

próbuje zapomnieć o problemach z pięcioletnią córką i rozpadającym się małżeństwie. Krótko po starcie otrzy-

muje jednak bardzo niepokojący list od anonimowego pasażera - ktoś informuje ją, że samolot nigdy nie dotrze do 

celu… Problem w tym, że tajemniczy autor notki, żeby doprowadzić do katastrofy, potrzebuje pomocy samej 

Miny. Niestety wie też, jak ją do tego skłonić. Kobieta staje się zakładniczką. Tymczasem samolot ma lądować           

w Sydney za dwadzieścia godzin, podczas których wiele może się jeszcze zdarzyć...  

 

 167. Zamieć / Zuzanna Gajewska.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ewelina Zawadzka (postać fikcyjna) , Detektywi amatorzy , 

Kobieta , Przedsiębiorcy , Przedsiębiorstwo pogrzebowe , Samotne matki , Ślub i 

wesele , Młynary (woj. warmińsko-mazurskie, pow. elbląski, gm. Młynary) , Powieść , 

Kryminał 
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         Sygnatura:  WG-pol. 

         Nowości:  2022-11 

 

Życie mieszkańców Młynar powoli wraca do normalności po tragicznych wydarzeniach, do których latem doszło 

w miasteczku. Główną bohaterkę, Ewelinę Zawadzką, pochłaniają przygotowania do nadchodzących świąt Boże-

go Narodzenia oraz wesela znajomych. Niestety, święta marzeń zmieniają się w koszmar. Ojciec Karolinki zabiera 

córkę na wigilię do siebie i grozi Ewelinie sądem. Zrozpaczona kobieta nie znajduje wsparcia u własnej matki, na 

domiar złego zaostrza się konflikt z bratem.  A to dopiero początek serii nieszczęść. Zorganizowana przed ślubem 

cmentarna sesja fotograficzna Anety i Jacka kończy się tragicznie. Przyszła panna młoda zostaje znaleziona mar-

twa, w sukni ślubnej, z nożem wbitym w pierś. Czy kobieta miała wrogów? Kto chciał się jej pozbyć? Czyżby na-

rzeczeni mieli przed sobą mroczne tajemnice? Czy w morderstwo Anety był zamieszany partner Eweliny? Zawa-

dzkiej wali się świat. Zostaje sama, skonfliktowana z rodziną, z czarną wizją utraty dziecka i ukochanego. Zdeter-

minowana, po raz kolejny podejmuje prywatne śledztwo. Tym razem stawka jest znacznie wyższa.  

 

 

 168. Zamknij oczy / Alicja Sinicka.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece Łukasz 

Kierus, 2022. 

(Oczy wilka / Alicja Sinicka) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Przestępczość zorganizowana , Rodzeństwo , 

Rodzina , Tajemnica , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-11 

 

Ludzie się nie zmieniają, tylko zakładają lepsze maski. Artur obiecywał, że po narodzinach dziecka zmieni status 

swojej działalności. Choć dla mieszkańców Głębi wciąż jest gangsterem, dla Leny miał być kimś zupełnie innym. 

Kobieta wie, że Artur ma nad nią władzę, mimo to życie z nim pociąga ją i fascynuje. Kiedy znajduje pod łóżkiem 

walizkę z pieniędzmi, jest już pewna, że słyszała od ukochanego obietnice bez pokrycia. Od przeszłości nie da się 

tak łatwo odciąć. Adrenalina uzależnia. Jedna noc zabija w Arturze przeświadczenie, że jest w stanie wszystko 

kontrolować. Mężczyzna nie może odpuścić, bo tym razem chodzi o jego brata. Lena nie zamierza biernie przy-

glądać się rozwojowi wydarzeń. Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, kiedy do Głębi powraca Nadia...  

 

 

 169. Zapach lukrecji / Wiktoria Gische ; [ilustracja William Bernard Clarke].- 

Warszawa : Wydawnictwo WasPos, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Prostytucja , Spotkanie po latach , Wdowieństwo , 

Wybory życiowe , Zemsta , Indie , Londyn (Wielka Brytania) , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

Druga połowa XIX wieku. Ulice Powiśla. Zakamarki Krakowskiego Przedmieścia. Salony warszawskich kupców 

i przedsiębiorców. Ciasne pokoiki obskurnych burdeli. Mała dziewczynka, wychowywana w domu publicznym, 

do której niespodziewanie uśmiecha się los – trafia do rodziny bogatego kupca, Stanisława Berga. Życie nareszcie 

zaczyna się układać, ale jeden nierozsądny, młodzieńczy wybuch pożądania sprawia, że panna zostaje zmuszona 

do wyjazdu. Krótka wyprawa do Indii, która miała być tylko przygodą i nauką rzemiosła, staje się wieloletnim 

zesłaniem. Dziewczyna skazana na zapomnienie, pomieszkuje u przyjaciół Bergów, ale kiedy warszawski kupiec 

wysyła list z informacją, że nie zamierza po nią wracać, zawisa nad  nią  groźba  wydania  za  mąż  za  pierwszego 
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lepszego kandydata. Szczęśliwie zostaje żoną znanego, bogatego angielskiego podróżnika, który z racji różnicy 

wieku traktuje ją bardziej jak córkę i przyjaciółkę. Jego śmierć uruchamia całą lawinę zdarzeń, a głównym celem 

kobiety staje się odwet na rodzinie Bergów. Życiowe wybory po wielu latach przywiodą ją ostatecznie na Krako-

wskie Przedmieście. Czasy, kiedy była córką prostytutki, są już jednak tylko wspomnieniem. Dziś jest tajemniczą, 

bajecznie bogatą wdową, której pragną mężczyźni i nienawidzą kobiety, chociaż i jedni, i drudzy zabiegają o jej 

uwagę. A wśród nich jest jeszcze on. Przyjaciel z dzieciństwa, którego spotyka w najmniej odpowiednim dla się-

bie momencie. Czy zemsta okaże się silniejsza od uczucia, jakie rodzi się w jej sercu? Czy zaryzykuje utratę przy-

jaciela tylko po to, by dopiąć swego i zrealizować plan układany w głowie przez lata? A może pragnienie odwetu 

weźmie górę nad uczuciami i drogi tych dwojga rozejdą się na zawsze?  

 

 

 170. Zapomniana dziewczyna / Karin Slaughter ; tłumaczenie Dorota Stadnik.- 

Warszawa : HarperCollins Polska, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ochrona osób , Sędziowie , Uczniowie , Zabójstwo , Zmowa 

milczenia , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2022-11 

 

 

Dziewczyna z tajemnicą Longbill Beach, rok 1982. Emily Vaughn szykuje się na bal maturalny, najważniejsze 

wydarzenie w szkolnym życiu każdego licealisty. Lecz Emily ma pewną tajemnicę. I przed upływem wieczora 

umrze. Morderstwo, które pozostaje zagadką Czterdzieści lat później zabójstwo Emily nadal jest nierozwiązane. 

Jej przyjaciele zwarli szyki i trzymają się jednej wersji wydarzeń, rodzina zamknęła się w sobie, społeczność mia-

sta żyje swoim życiem. Lecz już niedługo wszystko ulegnie zmianie. Ostatnia szansa na wykrycie zabójcy Andrea 

Oliver zjawia się w Longbill Beach z prostym zadaniem: zapewnić ochronę sędzi, której ktoś grozi śmiercią. To 

jednak tylko przykrywka, ponieważ tak naprawdę Andrea szuka sprawiedliwości dla Emily i chce odkryć prawdę, 

zanim zabójca postanowi ją uciszyć.  

 

 

 171. Złe towarzystwo / Robyn Harding ; przełożyła Magdalena Rychlik.- Warszawa : 

Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nastolatki , Kłamstwo , Sekrety rodzinne , Trudne sytuacje 

życiowe , Urodziny , San Francisco (Stany Zjednoczone, stan Kalifornia) , Powieść , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-kanad. 

Nowości:  2022-11 

 

Na pozór sielankowe życie zamożnej rodziny z San Francisco zostaje wywrócone do góry nogami. Kiedy w pięk-

nym domu dochodzi do tragedii, mroczne sekrety wychodzą na jaw, a przyjaciele stają się wrogami. Szesnaste 

urodziny obchodzi się raz w życiu. To radosny rytuał przejścia, wkroczenia w dorosłość, ważny etap rozwoju              

i symboliczny koniec niewinności. Jeff i Kim Sandersowie planują z tej okazji wydać przyjęcie dla swojej córki. 

Hannah nigdy nie sprawiała problemów, dobrze się uczy i przyjaźni tylko z miłymi dziewczętami. Uroczystość ma 

być skromna: cztery najbliższe przyjaciółki, pizza, tort i seans filmowy. Co mogłoby pójść nie tak? Okazuje się, że 

wszystko. Po strasznym wypadku, który ma miejsce pod ich dachem, idealne życie Kim i Jeffa na bogatych 

przedmieściach wielkiej metropolii nagle zaczyna się rozpadać na kawałki. Fasada doskonałości pęka, wychodzą 

na jaw prawdziwe oblicze Hannah oraz ciemne tajemnice jej rodziców. Oszałamiający, prowokujący  do  myślenia  
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dramat rodzinny, który przypadnie do gustu wielbicielom książki autorstwa Liane Moriarty i serialu produkcji 

HBO pod tytułem "Wielkie kłamstewka". Robyn Harding w swej porywającej powieści udowadnia, że nawet 

najlepsza rodzina może nie przetrwać pod ciężarem kłamstw i zdrady. Wszyscy mamy jakieś tajemnice. 

 

 

 172. Zło czai się na szczycie / Marta Matyszczak.- Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo 

Dolnośląskie - Publicat. Oddział, copyright 2018. 

(Kryminał pod psem / Marta Matyszczak) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szymon Solański (postać fikcyjna) , Hotele , Prywatni 

detektywi , Psy , Beskidy (góry) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

Detektyw Szymon Solański bawi się na weselu w Zdrojowicach. Na moment wymyka się z uroczystości i trafi              

a na teren budowy kolejnego budynku hotelu. W świeżo wylanych fundamentach odkrywa ciało. Ktoś zamordo-

wał miejscowego aptekarza! Właściciel hotelu, którego interes jest zagrożony, zleca Solańskiemu odnalezienie 

mordercy. W śledztwo włącza się Róża Kwiatkowska, a i kundelek Gucio wetknie swój nos. W tej malowniczej 

beskidzkiej wiosce każdy zna każdego, a mieszkańcy niechętnie zdradzają swoje tajemnice. Dla Szymona ta spra-

wa jest tym trudniejsza, że to właśnie w Zdrojowicach zginęła w pożarze jego żona...  

 

 

 173. Zniknięty ksiądz : moja historia / Marcin Adamiec.- Warszawa : Wydawnictwo 

Agora, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adamiec, Marcin (ksiądz) , Apostazja od stanu duchownego , 

Duchowieństwo katolickie , Kryzys wiary , Polska , Anegdoty , Opowiadania i nowele 

autobiograficzne , Opowiadania i nowele biograficzne 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

Marcin Adamiec jest zwykłym księdzem z żarliwym powołaniem. Wytrzyma sześć lat. Po pełnym nadziei i ekscy-

tacji okresie seminarium szybko nadchodzi rozczarowanie rzeczywistością plebanii, nałogi, obezwładniająca sa-

motność, choroba, poważny wypadek, a w końcu najgorsze dla młodego księdza – utrata wiary. Wali mu się świat, 

ale też pojawia się światełko w tunelu – ona. Dziś były już ksiądz mówi, że uciekł od śmierci w życie. Oprócz 

swojej historii Adamiec opowiada historie innych mężczyzn, którzy wybrali drogę kapłaństwa. Zapijających kry-

zysy. Zepsutych łatwymi pieniędzmi. Żyjących z kobietami. Odkrywających swój homoseksualizm. Porzucają-

cych sutannę dla miłości oraz tych zamkniętych w domach dla emerytów i zapomnianych. Takich księży kościelni 

hierarchowie „znikają”. Mimo goryczy Marcin mówi o ciemnych stronach Kościoła bez zacietrzewienia, raczej ze 

smutkiem, czasem z humorem, ale zawsze ze zrozumieniem dla ludzkich słabości. Kończy swą opowieść z nadzie-

ją: „Przestałem wierzyć w Boga jako duchowny. A odzyskałem poczucie, że jestem Dzieckiem Bożym, kiedy bis-

kup zabronił mi przystępować do sakramentów”. 
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174. Zwierzę / Lisa Taddeo ; przełożyła Aga Zano.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 

copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gniew , Kobieta , Relacje międzyludzkie , Samobójstwo , 

Seksualność , Zdrada , Los Angeles (Stany Zjednoczone, stan Kalifornia) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-11 

 

Oszałamiający portret kobiecej furii Kiedy żonaty kochanek Joan popełnia na jej oczach samobójstwo, kobieta 

ucieka z Nowego Jorku i wyrusza na poszukiwania Alice, jedynej osoby, która może pomóc jej zrozumieć prze-

szłość naznaczoną męską dominacją i okrucieństwem. Na zalanych żarem wzgórzach Los Angeles Joan powraca 

do koszmarnych wydarzeń z dzieciństwa, kładących się cieniem na całym jej życiu. Jednocześnie w niej samej do-

jrzewa decyzja, by w końcu wziąć odwet na patriarchalnym świecie. Powieść Zwierzę zainspirowały doświa-

dczenia kobiet, z którymi Lisa Taddeo rozmawiała, tworząc głośny reportaż Trzy kobiety. Autorka błyskotliwie i z 

niezwykłą przenikliwością pisze o sprawach, o których nie opowiada się nawet przyjaciółkom. Pokazuje, jak                 

w zdominowanym przez mężczyzn świecie narasta kobieca wściekłość oraz co może się wydarzyć, kiedy ta wście-

kłość eksploduje. To odważna i bezkompromisowa proza. Historia Joan tętni życiem, nasycona jest erotyzmem              

i seksem. Trzyma czytelnika za gardło od pierwszej do ostatniej strony. Autorka przełamuje tabu i z niespotykaną 

wnikliwością, a zarazem czułością pisze o najbardziej intymnych i skrywanych kobiecych lękach i pragnieniach.  

 

 

 175. Żony Konstancina / Ewelina Ślotała.- Warszawa : Prószyński i S-ka - 

Prószyński Media, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludzie bogaci , Małżeństwo , Przemoc wobec kobiet , 

Przemoc w rodzinie , Zdrada małżeńska , Życie codzienne , Konstancin-Jeziorna 

(woj. mazowieckie, pow. piaseczyński, gm. Konstancin-Jeziorna ; okolice) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-11 

 

Wyobraź sobie, że jesteś mną. Właśnie szofer odwiózł cię do domu, a konkretnie do 800-metrowej willi wartej 20 

milionów złotych. Z bagażnika wyjmuje torby z zakupami. W godzinę wydałaś 100 tysięcy na rzeczy, których nie 

potrzebujesz i w których przez najbliższe dni będzie cię widywała tylko służba. Twoja czarna karta nie ma limitu, 

a prezenty od męża nigdy się nie kończą. Jesteś kimś, należysz do najbardziej elitarnej i hermetycznej grupy ludzi, 

wzbudzasz zachwyt i podziw. Masz wszystko do momentu, aż lukier z tortu spłynie na marmurową posadzkę. Tę 

samą, na której od wielu godzin leżysz – samotna, nieszczęśliwa, poniżona. Twoje usta zamiast słodką polewą 

umazane są krwią. A ty wierzysz, że na to zasłużyłaś, wierzysz, że jesteś nic nie warta. I że jutro będzie lepiej. Bo 

jesteś mną, żoną Konstancina. Ewelina Ślotała odczarowuje mit życia ludzi z pierwszych stron gazet i list naj-

bogatszych Polaków. Szczerze i bezlitośnie obnaża mechanizmy członków tej hermetycznej grupy, w której 

blichtr, gigantyczne pieniądze i pozycja kamuflują codzienność pełną uzależnień, przemocy, zdrad i ludzkich 

tragedii.  I co? Nadal chcesz być mną?  
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 176. Życie za życie / Alex Dahl ; przekład Emilia Skowrońska.- Wydanie 1 pocket.- 

Poznań : Wydawnictwo Filia, 2020 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i córki , Transplantacja , Utonięcie , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2022-11 

 

 

 

DWIE MATKI. DWIE CÓRKI. JEDNO SERCE. Jak daleko się posuniesz, by uratować życie swojemu dziecku? 

Minął rok, kiedy życie Alice Miller rozpadło się na kawałki, po tym jak utonęła jej córka, Amelie. Rok wypeł-

niony słowami otuchy ze wszystkich stron i niekończącymi się kondolencjami. Jednak Alice znajduje ukojenie tyl-

ko w alkoholu i pigułkach nasennych. Pogrążona w ciężkiej depresji kobieta, nie dba już o nic. Pragnie tylko tego, 

by Amelie powróciła. Wszystko się zmienia, kiedy dowiaduje się o istnieniu dziewczynki, której przeszczepiono 

serce jej córki. Dziewczynka żyje tylko dlatego, że bije w niej serce Amelie. W najciemniejszych zakamarkach 

mózgu Alice zaczyna się kształtować pewien bardzo niebezpieczny plan... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatura piękna młodzieżowa 
 
 

 

 

 

 1. Bez ciebie nie ma lata / Jenny Han ; przełożyła Matylda Biernacka.- Białystok : 

Young - Wydawnictwo Kobiece, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Przyjaźń , Rodzeństwo , Wakacje , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2022-11 

 

 

Kiedyś Belly nie mogła się doczekać powrotu do letniego domu, który należał do rodziny Conrada i Jeremiaha. 

Jednak to lato będzie inne. Problemy rodziny Fisherów narastają. Susannah, matka chłopców, walczy z nawrotem 

choroby, a jej najstarszy syn nie radzi sobie z tą sytuacją. Wszystko, co sprawiało, że warto było czekać cały rok 

na wakacje, przestało istnieć. Dla Belly już nie ma lata. Gdy Jeremiah dzwoni do dziewczyny, by powiedzieć, że 

Conrad zniknął, Belly wie, że tylko ona może naprawić to, co się rozpadło. Musi zebrać całą trójkę w domku na 

plaży. Jeśli to lato naprawdę ma być ich ostatnim, powinno zakończyć się tak, jak się zaczęło - w Cousins Beach.   
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 2. Dla nas zawsze będzie lato / Jenny Han ; przełożyła Matylda Biernacka.- Białystok 

: Young - Wydawnictwo Kobiece, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Przyjaźń , Rodzeństwo , Wakacje , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2022-11 

 

 

 

Belly zawsze wiedziała, że kocha dwóch chłopców o nazwisku Fisher. Dwa lata temu Conrad powiedział jej, żeby 

wybrała jego brata. Od tamtej pory Belly i Jeremiah są nierozłączni, uczęszczają do tego samego college'u i spra-

wiają wrażenie bratnich dusz. Ale ich związek tylko pozornie jest tak szczęśliwy. Kiedy Jeremiah popełnia najgor-

szy z możliwych błędów, Belly musi zakwestionować to, co uważała za prawdziwą miłość.   

 

 

3. Tego lata stałam się piękna / Jenny Han ; przełożyła Matylda Biernacka.- 

Białystok : Young - Wydawnictwo Kobiece, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Młodzież , Wakacje , Zakochanie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2022-11 

 

 

 

Lato, które zmieni wszystko. Belly cały rok czeka na wakacje. Wszystko, co najlepsze i magiczne, dzieje się właś-

nie podczas letnich miesięcy. To wtedy może spędzić czas z braćmi Fisher – Conradem i Jeremiahem. W jednym 

od dawna się podkochuje, a drugi jest jej najlepszym przyjacielem. Tego lata nadchodzi przełom. Chłopcy przes-

tają widzieć w niej młodszą siostrę. To także ich ostatnie wspólne wakacje. Niebawem każdy z braci znajdzie się  

u progu dorosłości i zajmie się innymi sprawami. Czy dziewczyna zdobędzie się na odwagę i wyzna swoje 

uczucia? Czy to lato odmieni ją na zawsze?  
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Literatura popularnonaukowa 
 

 

 

 

 

 

  1. (Nie)zupełnie prywatnie : studia i szkice o literaturze współczesnej / Adrian Gleń.- 

Kraków : Instytut Literatury, 2021. 

(Biblioteka Pana Cogito) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Esej , Literatura polska , Poezja , Antologia , Artykuł naukowy 

, Esej , Recenzja literacka 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091) 

Nowości:  2022-11 

 

O historię czytelniczych świadectw (notatki). Zamiast wprowadzenia ; CZTERY GLOSY O CZYTANIU: Sto na 

sto. Wiele pytań i kilka postulatów [w związku z ankietą „Toposu” pod tytułem „Sto tomów na stulecie 1918–

2018”] ; Pokruszone i scalone. Uwagi o krytyce poezji Andrzeja Zawady ; O radości czytania i pożytkach z ma-

rzycielstwa. Lektura „Zaufania i utopii” Łukasza Musiała ; Doświadczenie rzetelności. Uwagi o „Przestrze-

niach…” Marcina Pliszki ; DWA STUDIA O KORNHAUSERZE: Między autobiografią a przypowieścią. O paru 

tajemnicach „Domu, snu i gier dziecięcych” Juliana Kornhauser ; O wierszach (nie tylko) dla dzieci Juliana 

Kornhausera ; DWA RAZY O WOJCIECHU KASSIE: Mapa wierszy Wojciecha Kassa ; Zaufać rzece. Wpro-

wadzenie do lektury poematów Wojciecha Kassa ; OD BARAŃCZAKA DO ZAGAJEWSKIEGO. STUDIA                

I SZKICE: „Dzikie mięso”. Lektura „Przerostów” Stanisława Barańczaka ; O wierszu „Nie obchodzi mnie” 

Feliksa Netza. Lektura filologiczno-hermeneutyczna ; „Jasność istnienia”. O „Metafizyce” Heleny Raszki ; Ciała 

jaskrawość. „Jatentamten” Bogusława Kierca (notatki) ; „Z ciekawości co jeszcze się stanie…”. Laudacja na cześć 

poezji Ewy Lipskiej ; Widok zewsząd. Słowo o tomie eseistycznym Adama Zagajewskiego „Poezja dla począ-

tkujących” ; Zamiast epilogu. Jacka Solińskiego „Drążenie nieba” (fuga i wariacja). 

 

 

 2. 2030 : jak ścieranie się najważniejszych dzisiejszych trendów przekształci 

przyszłość wszystkiego / Mauro F. Guillén ; przełożyła Iwona Jamrozik.- Warszawa : 

Wydawnictwo Studio EMKA, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Depopulacja , Globalne ocieplenie , Kobieta , Media 

społecznościowe , Prognozy , Wirus SARS-CoV-2 , Zmiana społeczna , 

Transformacja systemu społeczno-gospodarczego , Kryzys , Globalizacja , Klasa 

średnia , Europa , Świat , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-316 

Nowości:  2022-11 
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Kilka faktów i liczb ; Wprowadzenie: Zegar tyka ; Podążaj za dziećmi. Posucha populacyjna, afrykański wyż de-

mograficzny i nastepna rewolucja przemysłowa ; Siwy to nowy czarny. Znający się na technologiach seniorzy. 

Odkładanie na później przejscia na emeryturę i nowe myślenie o "starych" i 'młodych" ; Dotrzymywanie kroku 

Singhom i Wangom. Stara klasa średnia, nowa klasa średnia i bitwa o uwagę ; Już nie druga płeć? Nowe oblicze 

bogactwa, przedsiębiorczości i przywództwa jutra - milionerki, przedsiębiorczynie i liderki ; Miasta toną pierwsze. 

Globalne ocieplenie, hipsterzy i przyziemność przetrwania ; Więcej telefonów komórkowych niż toalet. Wymy-

ślanie koła na nowo, nowa eksplozja kambryjska i przyszłość technologii ; Wyobraź sobie brak wlasności. Płynię-

cie na falach, efekty sieci i siła 8,5 miliarda połączeń ; Więcej walut niż państw. Drukowanie własnych pieniędzy, 

blockchain i koniec nowoczesnej bankowości ; Podsumowanie: Lateralne wskazówki i triki, by przetrwać rok 

2030 ; Postscriptum. Jak dysrupcyjne zdarzenie takie jak covid-19 wpływa na trendy omawiane w tej książce. 

Książka Mauro Guilléna będzie obowiązkową lekturą dla tych, którzy chcą zrozumieć, czym są, dlaczego są i z 

czym się wiążą globalne zmiany transformacyjne - nowe trendy, które się kształtują w sposób zdecydowany, trwa-

ły oraz radykalnie oddziałujący; dlaczego tak się dzieje i co to oznacza nie tylko dla państw i firm, ale również dla 

gospodarstw domowych i społeczności. Mohamed El-Erian, autor "Kiedy rynki się zderzają". 

 

 

 3. Andrzej Dąbrowski : do zwariowania jeden krok / Agnieszka Matynia-

Dąbrowska.- Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dąbrowski, Andrzej (1938- ) , Muzyka rozrywkowa , 

Piosenkarze polscy , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-78.071A/Z-Dąbrowski A. 

Nowości:  2022-11 

 

 

Opowieść o Andrzeju Dąbrowskim (ur. 1938 r.) – wspaniałym jazzmanie, popularnym piosenkarzu, kierowcy 

rajdowym, fotografiku i dziennikarzu. Relację o jego niezwykle bujnym życiu, o domu rodzinnym – najpierw Wil-

nie, potem w Krakowie, o rozlicznych pasjach, o przyjaźniach, koncertach i podróżach po świecie, a także o jego 

zaletach i wadach zanotowała, spisała i uzupełniła komentarzami Agnieszka Matynia-Dąbrowska, dziennikarka 

radiowa i telewizyjna, żona bohatera książki. Swoimi zainteresowaniami i zajęciami Andrzej Dąbrowski mógłby 

obdarzyć kilka osób, a każda z nich zyskałaby ciekawy i bogaty w osiągnięcia życiorys. Najpierw pojawiła się 

fascynacja motoryzacją, chwilę później – jazzem i fotografią. Zupełnie niespodziewanie przyszedł pierwszy 

sukces, gdy w 1957 r. dziewiętnastolatek, student krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej, zdobył 

wicemistrzostwo Polski w… rajdach samochodowych. A wkrótce stał się jedną z ważnych postaci polskiego ruchu 

jazzowego – najpierw jako perkusista, później także wokalista jazzowy. Na scenie debiutował w trio Andrzeja 

Kurylewicza. Potem przez ponad pół wieku grał i nagrywał m.in. z Wandą Warską, Wojciechem Karolakiem, 

Janem „Ptaszynem” Wróblewskim, Krzysztofem Komedą, Urszulą Dudziak, Michałem Urbaniakiem… Miał też 

okazję występować ze Stanem Getzem i Artem Farmerem, fotografować za kulisami Duke’a Ellingtona, a na 

scenie Sarah Vaughan czy Counta Basiego. W latach 70. zasłynął jako piosenkarz, wykonawca superprzebojów. 

Zielono mi – ze słowami Agnieszki Osieckiej i muzyką „Ptaszyna” – oraz Do zakochania jeden krok (słowa 

Andrzej Bianusz, muzyka Antoni Kopff) znał i nucił wtedy każdy. A były jeszcze: Przygoda z Marią, A ty się, 

bracie, nie denerwuj, Zapomnij mnie i wiele, wiele innych. Żadnej spośród swoich pasji Andrzej Dąbrowski nigdy 

nie porzucił: nadal śpiewa, nagrywa jazz, fotografuje oraz startuje w wyścigach samochodowych. Tekst książki 

uzupełnia niezwykle bogaty wybór zdjęć pochodzących z archiwum rodzinnego i spośród artystycznych fotografii 

autorstwa samego bohatera książki.  
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 4. Antylopa z Podbeskidzia / Artur Andrus ; zilustrował Daniel de Latour.- 

Warszawa : Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Andrus, Artur (1971- ) , Czasopismo polskie , Czasopismo 

regionalno-lokalne , Dziennikarze , Polska , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Andrus A. 

Nowości:  2022-11 

 

 

Podczas swoich występów Artur Andrus odwiedził wiele zakątków Polski. Z tych wyjazdów przywiózł nie tylko 

wspomnienia, lecz także lokalne gazety, które skrzętnie przechowuje w czarnym pudełku. Te zbiory posłużyły mu 

jako inspiracja do tworzenia skrzących się absurdalnym humorem "Ballad dziadowskich", stylizowanych na pieśni 

podwórzowe. W książce zebraliśmy sporą porcję tych ballad, opatrzonych barwnymi opowieściami zdradzającymi 

kulisy ich powstania.  

 

 

5. Artyści '44 / Agnieszka Cubała.- Warszawa : Wielka Litera, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Artyści polscy , Powstanie 

warszawskie (1944) , Powstańcy warszawscy , Życie kulturalne , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-7 

Nowości:  2022-11 

 

 

I. ARTYŚCI W WALCE: Zbigniew Blichewicz, Maria Bogda i Adam Brodzisz, Fryderyk Járosy, Stefan Kisiele-

wski, Maria Kownacka, Irena Kwiatkowska, Duet Jan Krzysztof Markowski i Mirosław Jezierski, Jeremi Przybo-

ra, Edmund Rudnicki, Leon Schiller, Danuta Szaflarska, Jan Wesołowski, Filmowcy - dokumentaliści powstania 

warszawskiego ; II. POWSTAŃCZA SCENA: Karol Adwentowicz, Hanka Brzezińska, Jan Ciecierski, Jan Ekier, 

Mieczysław Fogg, Stefan Wiechecki, Mira Zimińska-Sygietyńska, Teatrzyk Kukiełki pod Barykadą ; III. ARTYŚ-

CI CYWILE: Iwo Gall, Mariusz Maszyński, Ludwik Solski, Władysław Szpilman ; IV. U PROGU KARIERY: 

Małgorzata Damięcka-Lorentowicz, Barbara Fijewska, Wieńczysław Gliński, Alina Janowska, Andrzej Łapicki, 

Zdzisław Maklakiewicz, Krystyna Zachwatowicz-Wajda ; ANEKS: Ludzie teatru, sceny i filmu przebywający 

podczas powstania warszawskiego w stolicy. 

 

 

 6. Banksy / [opracowanie Simon Munnery i in. ; tłumaczenie i opieka 

merytoryczna Kamila Kamińska, tłumaczenie tytułu Konrad (este) Iwanowski].- 

Wydanie 2.- Kraków : Wydawnictwo Sine Qua Non, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wielka Brytania , Album 

Sygnatura:  WG-75.071A/Z-Banksy 

Nowości:  2022-11 
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Trzymasz w ręce zbiór najlepszych prac najbardziej poszukiwanego brytyjskiego artysty. Kim jest Banksy? Arty-

stycznym geniuszem, politycznym aktywistą, malarzem, dekoratorem, mityczną legendą, a może po prostu pow-

szechnie znanym writerem? Prac Banksy’ego nie można pomylić z niczym innym, nie sposób ich przeoczyć, no 

chyba, że zostały skutecznie przemycone i zakamuflowane w Tate czy The Metropolitan Museum of Art w No-

wym Jorku. Banksy odpowiada za ‘ozdabianie’ ulic, murów, mostów i zoo w miastach dużych i małych na całym 

świecie. Jest przy tym dowcipny, a jego prace przewrotne: małpy dzierżące broń masowego rażenia, policjanci              

z uśmiechniętymi emotikonami zamiast twarzy, szczury z wiertłami i parasolami. Banksy wskazuje światu na to, 

co istotne, podburza ludzi, ironizuje, inteligentnie, acz bezczelnie komentuje wszystko, od monarchii i kapita-

lizmu, po wojnę w Iraku i zwierzęta hodowlane. Tożsamość Banksy’ego nadal pozostaje tajemnicą, mimo że jego 

prace są już powszechnie znane.  

 

 

7. Berlin : metropolia Fausta. T. 1 / Alexandra Richie ; przełożyła Zofia Kunert.- 

Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Berlin (Niemcy) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(430) 

Nowości:  2022-11 

 

 

 

 

Historia, legenda i narodziny Berlina ; Stolica absolutyzmu ; Rodzący się olbrzym ; Od rewolucji do Realpolitik ; 

Czerwony Berlin ; Cesarski Berlin ; Ku wielkiej Wojnie ; Gorzkie następstwa wojny ; Szalone lata dwudzieste. 

Berlin to miasto, które po każdym upadku rodzi się na nowo, niepodobne do żadnej innej z europejskich stolic. 

Choć monumentalnych rozmiarów, ale napisana lekko i przystępnie, książka Richie to nie tylko historia w wymia-

rze lokalnym – to historia Niemiec, ale i całej Europy widzianej przez pryzmat tego niezwykłego miasta.  

 

 

8. Berlin : metropolia Fausta. T. 2 / Alexandra Richie ; przełożył Maciej 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Mur Berliński (Niemcy) , 

Trzecia Rzesza (1933-1945) , Zimna wojna , Zjednoczenie Niemiec (1990) , Berlin 

(Niemcy) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(430) 

Nowości:  2022-11 

 

Hańba Weimaru ; Nazistowski Berlin - życie przed burzą ; Druga wojna światowa ; Upadek Berlina ; Kryzys 

berliński i zimna wojna ; Punkt zapalny Berlin ; Berlin Wschodni ; Miasto za murem - Berlin Zachodni ; Nowa 

stolica. Drugi, długo wyczekiwany, drugi tom monumentalnego dzieła Alexandry Richie Berlin. Metropolia Fau-

sta. Berlin – zwany miastem niemieckiego przeznaczenia – od wieków był w centrum najważniejszych wydarzeń 

nie tylko Niemiec, ale także współczesnej Europy. Drugi tom koncentruje się na mieście w okresie przewrotów 

XX wieku: dekadenckiej stolicy Republiki Weimarskiej; faszystowskiej metropolii Hitlera i Goebbelsa; miasta 

podzielonego przez zimną wojnę. Kończy się upadkiem Muru Berlińskiego.  
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 9. Białe płatki, złoty środek : historie rodzinne / Paweł Piotr Reszka.- Warszawa : 

Wydawnictwo Agora, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Egzorcyzmy , Kobieta , Ofiary przestępstw , Policjanci , 

Pracownicy socjalni , Przemoc w rodzinie , Rodzina , Samobójstwo , Świadkowie , 

Trudne sytuacje życiowe , Antologia , Reportaż 

Sygnatura:  WG-316.3 

Nowości:  2022-11 

 

Zbiór wstrząsających reportaży laureata nagrody Kapuścińskiego i autora głośnych „Płuczek”, które znalazły się 

m.in. w finale Nagrody Literackiej Nike. Poruszające losy matek, ojców i dzieci wciągniętych w wielkie i kame-

ralne polskie piekła. To historie, ułożone z bezlitosną reporterską precyzją i jednocześnie wielką wrażliwością,                

z tropów i śladów wydobytych z prokuratur, akt sądowych, zeznań i opowieści. Oblicza polskiej rodziny, których, 

zanurzeni w stereotypowych wyobrażeniach i zamykający oczy przed tabu, na co dzień nie widzimy. Reszka 

oddaje głos nastoletnim dzieciobójczyniom, żonom przez lata bitym i upokarzanym przez swoich pijących mężów, 

sprawcom brutalnych mordów, którzy nie widzą swojej winy a także świadkom rodzinnych tragedii, pracownikom 

społecznym i policji. Wśród jego bohaterów są m.in: rodzina zastępcza, która brała dzieci po to, by na nich zara-

biać; rodzice, którzy zagłodzili swoją córkę, małżeństwo emerytów opiekujące się dorosłym niepełnosprawnym 

synem; rodzice, którzy usiłują wypędzić z córki złego ducha za pomocą egzorcyzmów czy czarnoskóry bokser               

z domu dziecka, nastolatka, która zbuntowała się przeciwko reżimowi pogotowia opiekuńczego, gimnazjalista, 

który się powiesił, najprawdopodobniej z głodu. „Historie rodzinne” to także mocny głos oskarżenia polskiego 

systemu opieki społecznej – często nieudolnego i ślepego na dramaty rozgrywające się za zamkniętymi drzwiami 

mieszkań i instytucji noszących miano „opiekuńczych”. I jednocześnie to obraz świata, w którym czasami, nie-

oczekiwanie i wbrew wszystkiemu, pojawia się dobro. Zbiór zawiera reportaże nominowane do Nagrody Grand 

Press.   

 

 

 10. Błękitne noce / Joan Didion ; przekład Jowita Maksymowicz-Hamann.- 

Warszawa : Grupa Wydawnicza Relacja, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Didion, Joan (1934-2021) , Didion, Quintana Roo Michael 

(1967-2005) , Dunne, John Gregory (1932-2003) , Adopcja , Chorzy w rodzinie , 

Małżeństwo , Matki i córki , Rodzicielstwo , Starzenie się , Uczucia , Uważność 

rodzicielska , Stany Zjednoczone (USA) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-616-083 

Nowości:  2022-11 

 

Poruszające bolesną szczerością refleksje o utracie córki, starzeniu się i upływie czasu. Joan Didion rozpoczyna 

"Błękitne noce” 26 lipca 2010 roku, w siódmą rocznicę ślubu jedynej córki Quintany, która zmarła 26 sierpnia 

2005, zaledwie półtora roku po nagłej śmierci swojego ojca, Johna Gregory’ego Dunne’a. Pisarka, wychodząc od 

wspomnień ze ślubu córki, wraca do czasów jej dzieciństwa, przygląda się swoim myślom, analizuje lęki i wątpli-

wości dotyczące małżeństwa, adopcji i rodzicielstwa, chorób i starzenia się. Nie unika bolesnych pytań. Czy za-

wiodła jako matka? Czy coś przegapiła? Czy cokolwiek mogła zrobić inaczej? "Błękitne noce”, podobnie jak po-

przedzający ją "Rok magicznego myślenia”, to niebywale przenikliwe zapiski zmarłej niedawno wybitnej amery-

kańskiej pisarki, która w swoich tekstach drobiazgowo analizuje nie tylko wydarzenia, ale i towarzyszące im myśli 

i emocje. 

 

 

 



83 
 

 11. Buntowniczki z Afganistanu / Ludwika Włodek.- Warszawa : Wydawnictwo 

WAB - Grupa Wydawnicza Foksal, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bunt , Emancypacja kobiet , Fundamentalizm muzułmański , 

Kobieta , Polityka wewnętrzna , Wojna w Afganistanie (2001-2021) , Zmiana 

społeczna , Afganistan , Reportaż 

Sygnatura:  WG-316 

Nowości:  2022-11 

 

„Buntowniczki z Afganistanu” opowiada o walce Afganek o niezależność. Pokazuje jaką drogę musiały przejść 

żeby stać się znanymi polityczkami, artystkami, działaczkami. Włodek rozmawiała z kobietami, dla których udział 

w modernizacji kraju był rodzinną tradycją, ale też z dziewczynami, które musiały postawić się nawet własnym 

rodzicom, żeby pokonać stereotypy i ograniczenia narzucane przez patriarchat i specyficznie rozumianą tradycję. 

Za swoją niezależność płaciły ogromną ceną. Były obiektem ataków i hejtu. Talibowie umieszczali ich nazwiska 

na listach do odstrzału, konserwatywni mułłowie wytykali je palcem. Atakowane były one same i ich najbliżsi. 

Włodek zna swoje bohaterki od lat. Z wieloma się przyjaźni. Śledziła rozwój ich karier, towarzyszyła im w suk-

cesach zawodowych i w życiu prywatnym. Była z nimi w kontakcie gdy w sierpniu 2021 roku talibowie zajmo-

wali Kabul, z niektórymi spotkała się w Polsce. Jej książka pokazuje, że walka o prawa kobiet w Afganistanie             

(i nie tylko) nigdy się nie kończy, a kobieca solidarność może zdziałać cuda.  

 

 

 12. Cena : w poszukiwaniu żydowskich dzieci po wojnie / Anna Bikont.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2022. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Centralny Komitet Żydów w Polsce , Antysemityzm , Dzieci , 

Ocaleni z Holokaustu , Postawy , Ratowanie Żydów i pomoc Żydom (1939-1945) , 

Sprawiedliwy wśród Narodów Świata , Żydzi , Polska , Reportaż 

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

Nowości:  2022-11 

 

Od maja 1947 do sierpnia 1948 roku Lejb Majzels, pracownik Centralnego Komitetu Żydów w Polsce, wyjeżdża 

w teren dwadzieścia osiem razy w poszukiwaniu pięćdziesięciorga dwojga dzieci, które przeżyły Zagładę i pozo-

stają pod opieką Polaków. Każdy wyjazd skrupulatnie odnotowuje: o której wyjechał, o której dotarł, czy znalazł 

dziecko i za ile naród żydowski może je wykupić. Bo życie każdego żydowskiego dziecka ma cenę. Siedemdzie-

siąt lat później Anna Bikont powtarza próbę ich odnalezienia. Podąża śladem zapisków pozostawionych w dwóch 

zeszytach – „Sprawozdaniach z podróży służbowych L. Majzelsa w sprawie poszukiwania dzieci znajdujących się 

w rękach Polaków”. Z niezwykłą dociekliwością szuka choćby najdrobniejszych informacji, które mogłyby dopro-

wadzić do spotkania po latach. Dokonuje niemożliwego, jednocześnie stając przed kolejnym potężnym wyzwa-

niem – jak skłonić do wspomnień ludzi, którzy uciekli od przeszłości, niekiedy na koniec świata. Cena to repor-

terskie śledztwo rzucające nowe światło na losy dzieci po Zagładzie. Prowadzone z przenikliwością znakomicie 

oddaje niepokojącą atmosferę powojnia i burzy pozornie oczywistą ocenę wyborów życiowych ocalałych.   
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 13. Churchill : opowieść o przegranym zwycięzcy / Nina Smolar.- Poznań : 

Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Churchill, Winston (1874-1965) , Politycy , Polityka , 

Przywódcy i głowy państw , Wielka Brytania , Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052A/Z-Churchill W. 

Nowości:  2022-11 

 

 

Sir Winston Leonard Spencer Churchill urodził się w imperium brytyjskim, a zmarł w Wielkiej Brytanii, w jed-

nym z państw europejskich. Za życia został odznaczony 37. orderami i medalami, 11. doktoratami honoris causa,  

a także innymi tytułami. Niemal na całym świecie znaleźć można mnóstwo jego pomników czy popiersi w urzę-

dowych gmachach lub w parkach. Churchill wygrywał w Wielkiej Brytanii wszystkie plebiscyty na człowieka naj 

– najlepszego brytyjskiego premiera w XX wieku, największego Brytyjczyka wszech czasów. W czasie dyskusji, 

sporów i awantur o brexit wystarczyło, aby jeden z działaczy laburzystowskich powołał się na niego, by na dobre 

kilka dni zapomniano o Unii Europejskiej, a mówiono jedynie o tym, kim był Winston Churchill. Dla miłośników 

historii natomiast nazwisko Churchilla jest nieustannie nośne i wzbudza wielkie emocje. Książka, którą oddajemy 

czytelnikowi, jest opowieścią o wielkim mężu stanu, wybitnym polityku, nobliście i człowieku żyjącym w niez-

wykle ciekawych czasach. Winston Churchill słynął z błyskotliwego umysłu i nietuzinkowego poczucia humoru, 

przez co był często tematem anegdot.  

 

 

 14. Ciałaczki : kobiety, które wcielają feminizm / Karolina Sulej.- Kraków : 

Wydawnictwo Znak - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antropologia społeczna , Ciało ludzkie , Dyskryminacja , 

Feminizm , Gender , Kobieta , Seksuologia , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-3 

Nowości:  2022-11 

 

 

Krystyna Kofta ; Nina Kowalewska-Motlik ; Renata Dancewicz ; Paulina Młynarska ; Iwona Demko ; Katarzyna 

Szustow ; Krystyna Kacpura i Justyna Wydrzyńska ; Aleksandra Józefowska ; Instytut Pozytywnej Seksualności, 

czyli Agnieszka Szeżyńska, Agata Loewe-Kurilla i Patrycja Wonatowska ; Marta Niedźwiecka ; Kamila Raczy-

ńska-Chomyn ; Aleksandra Domańska ; Betty Q ; Margaret ; Marta Dyks ; Izabela Sopalska-Rybak ; Joanna Oku-

niewska ; Ka Katharsis. 

 

15. Co Ci się przydarzyło? : rozmowy o traumie, odporności psychicznej i zdrowieniu 

/ Bruce D. Perry, M.D., Ph.D., Oprah Winfrey ; przełożyła Katarzyna Mojkowska ; 

[ilustracje Henry Sene Yee].- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dorośli , Dzieciństwo , Mózg , Rozwój emocjonalny , Rozwój 

psychiczny , Trauma , Opracowanie , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-159.9:616 

Nowości:  2022-11 
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Poprzez głęboko osobiste rozmowy Oprah Winfrey i dr Bruce Perry badają, jak to, czego doświadczamy we 

wczesnym dzieciństwie, wpływa na to, jakimi ludźmi się stajemy. Zachęcają nas, byśmy przestali skupiać się na: 

„Co jest z tobą nie tak?” albo „Dlaczego zachowujesz się w ten sposób”, na rzecz pytania: „Co ci się przyda-

rzyło?”. Wielu z nas doświadcza nieszczęść, które mają trwały wpływ na nasze zdrowie fizyczne i emocjonalne. 

To, co przydarza się nam w dzieciństwie, prognozuje ryzyko wystąpienia w dorosłym życiu problemów zdrowo-

tnych, ale też daje naukowy wgląd we wzorce zachowań, które wielu z nas usilnie próbuje zrozumieć. W tej 

książce Winfrey dzieli się historiami z własnej wstrząsającej przeszłości i podejmuje próbę zrozumienia wrażli-

wości wynikającej z konieczności stawienia w młodym wieku czoła traumie. Łącząc siły z dr. Perrym, jednym               

z czołowych światowych ekspertów w dziedzinie dziecięcej traumy, Winfrey splata moc opowiadania historii             

z nauką i doświadczeniem klinicznym, aby lepiej zrozumieć i przezwyciężyć skutki traumy. Koncentrują się nie 

tylko na poznaniu na nowo ludzkich zachowań, ale także na wpływie traumy na nasze życie. To subtelna, ale 

głęboka zmiana w podejściu do traumy, która każdemu z nas pozwala zrozumieć przeszłość, tak abyśmy mogli 

oczyścić drogę ku przyszłości - otwierając drzwi do odporności i uzdrowienia w sprawdzony, skuteczny sposób.  

 

 

 16. Cokoły przechodnie : życiorysy z pogranicza / Piotr W. Fuglewicz.- Katowice : 

Post Factum - Wydawnictwo Sonia Draga, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ślązacy , Górny Śląsk , Katowice (woj. śląskie ; okolice) , 

Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052 

Nowości:  2022-11 

 

 

"Cokoły przechodnie" to zbiór biogramów mniej znanych Ślązaków i postaci związanych z tym regionem, żyją-

cych tu i działających na przestrzeni XIX i XX wieku, zapomnianych bądź świadomie wymazanych z kart historii. 

Jak pisze Piotr Fuglewicz, to dwa tuziny portretów ludzi z górnośląskiego pogranicza ukazane na tle jego skompli-

kowanych, nierzadko tragicznych dziejów. Życiorysy niesztampowe, w dużej mierze oparte na wspomnieniach                

i własnych doświadczeniach autora, osadzone w realiach i faktach, ale ukazujące ludzkie pasje i marzenia, będące 

niejednokrotnie inspiracją i motorem zmian kulturowych i cywilizacyjnych.   

 

 

 17. Czego pragnie kobieta / Zbigniew Lew-Starowicz ; rozmawia Krystyna 

Romanowska.- Warszawa : Czerwone i Czarne, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lew-Starowicz, Zbigniew (1943- ) , Kobieta , Fantazje 

erotyczne , Marzenia , Relacje międzyludzkie , Życie seksualne , Wywiad 

dziennikarski 

Sygnatura:  WG-613.88 

Nowości:  2022-11 

 

Gdyby kobiety zaczęły nagle otwarcie mówić o wszystkich swoich pragnieniach i potrzebach, u wielu mężczyzn 

powstałoby poczucie zagrożenia. Zwłaszcza w sferze seksualnej. Po co prowokować w imię feministycznego has-

ła: partnerstwo, mówimy prawdę i nie mamy oporów. Hasła szczytne, ale nierozsądne. Jeżeli jesteśmy w związku, 

mamy prawo do ujawnienia wobec drugiej osoby swoich pragnień, ale musimy się liczyć z jej wrażliwością                  

i odbiorem. Bo jeśli ma się na przykład partnera bardzo wierzącego, praktykującego, który uznaje tylko jedną 

pozycję – to zaproponowanie mu trójkąta wywoła seksualne tornado. Prof. Zbigniew Lew-Starowicz: Kobiece 

pragnienia kojarzą mi się z nieokreślonością. A jednocześnie z konkretem. Mężczyzna powinien się tych pragnień 

domyślić. Czyli ma wiedzieć, że ona wcale nie  chce  analizować  wierszy  Herberta, tylko  uprawiać  z  nim  seks.  
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Mężczyzna, zdaniem kobiety, powinien wiedzieć, co ona teraz chce, jakie są jej pragnienia. Oczywiste jest, że on 

się nie domyśla. I na tym polega bycie w związku: na ciągłym odgadywaniu lub nieodgadywaniu wzajemnych 

pragnień. Gama kobiecych pragnień zmienia się w ciągu życia. Czym innym bowiem są pragnienia młodej matki, 

a czym innym dojrzałej pani na emeryturze. Reasumując, świat kobiety jest zróżnicowanym światem pragnień. 

Dla mężczyzn jest to świat generalnie nieogarniony.   

 

 

 18. Dama dworu : moje nadzwyczajne życie w cieniu Korony / Anne Glenconner ; 

przełożył Mirosław P. Jabłoński.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Glenconner, Anne (1932- ) , Małgorzata (księżniczka, 

hrabina Snowdon ; 1930-2002) , Arystokracja , Dwór monarszy , Anglia (Wielka 

Brytania) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Glenconner A.  

Nowości:  2022-11 

 

Bestseller według „New York Timesa”, „USA Today”, „The Sunday Times” i „The Globe and Mail” oraz „pamię-

tnik roku” według „The Times” (UK)  Poznajcie Anne Glenconner, damę dworu księżniczki Małgorzaty, a wraz          

z nią tajemnice i szczegóły prywatnego życia brytyjskiej rodziny królewskiej. Anne Coke przyszła na świat jako 

pierworodna córka piątego hrabiego Leicesteru, który zarządzał jedną z największych posiadłości ziemskich                 

w Anglii. Od wczesnego dzieciństwa znajdowała się w ścisłym monarszym kręgu, poznała i zaprzyjaźniła się            

z przyszłą królową Elżbietą II, a przede wszystkim z jej siostrą, księżniczką Małgorzatą. Anne stała się wyjątko-

wym świadkiem historii królestwa: dramatycznych lat wojny i powojennej biedy, była jedną z druhen towarzy-

szących Elżbiecie II podczas koronacji, a później została damą dworu. W swoim intymnym, szczerym pamiętniku 

kreśli wyrazisty, emocjonalny obraz życia arystokracji: edukacji w szkole z internatem, debiutanckich balów, 

wielkich polowań, ale także ścisłych powinności oraz sztywnych ról potomków i potomkiń możnych rodów. Jest 

to również przejmująca opowieść o przetrwaniu i sile ducha. Anne opowiada o swoim małżeństwie z Colinem 

Tennantem, wybuchowym lordem Glenconner, który cały majątek zostawił byłemu służącemu; o przedwczesnej 

śmierci syna uzależnionego od narkotyków oraz drugiego, który zmarł na AIDS; o dramatycznej walce o życie 

trzeciego syna po jego wypadku motocyklowym i półrocznej śpiączce. A wszystko to w czasie, gdy była najbli-

ższą powierniczką księżniczki Małgorzaty, uczestniczyła w jej życiowych wzlotach i upadkach i towarzyszyła             

w królewskich podróżach po świecie, pełnych przygód i zabawnych sytuacji. "Dama dworu" jest dowcipną, szcze-

rą, dramatyczną i wzruszającą prywatną relacją przedstawiającą życie kobiety w złotej klatce.  

 

 

 19. Do głębi intrygujący kraj / Arkady Radosław Fiedler.- Pelplin : Wydawnictwo 

"Bernardinum", 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fiedler, Arkady Radosław (1945- ) , Podróże , 

Społeczeństwo , Życie codzienne , Boliwia , Relacja z podróży 

Sygnatura:  WG-913(7/8) 

Nowości:  2022-11 

 

 

Boliwijczycy równą cześć oddają Chrystusowi i Pachamamie. Boliwia jest najbardziej indiańskim krajem w Ame-

ryce Południowej – ponad 60 procent ludności to Indígenas. Burmistrzem La Paz, nieformalnej stolicy tego kraju, 

chciał zostać sam Cervantes… Bo Boliwia przyciąga jak magnes. Kiedyś przyciągała awanturników chcących 

szybko się wzbogacić, umożliwiła im to konkwista. Czerpali pełnymi garściami z bogatych złóż złota, srebra, cy-

ny, ołowiu, litu. Na szczęście zostały jeszcze gaz i ropa, dzięki którym ten wyzwolony  kraj  szybko  rośnie  w  do- 
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brobyt i siłę, a niepowtarzalna przyroda – bujna zieleń, lasy, góry, doliny – przyciąga dziś turystów. Nieodpartemu 

diabelnemu urokowi Boliwii nie oprze się nikt – twierdzi Arkady Fiedler. Czas więc na podróż.   

 

 

 20. Dom pod wiecznym piórem : leksykon legendarnego Domu Literatów w 

Krakowie / Jan Polewka.- Warszawa : "Iskry", copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Związek Literatów Polskich , Dom Związku Literatów 

Polskich (Kraków) , Pisarze polscy , Kraków (woj. małopolskie) , Słownik 

biograficzny 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091) 

Nowości:  2022-11 

 

Leksykon legendarnego Domu Literatów w Krakowie. To zbiór najważniejszych informacji o tym legendarnym 

domu, spisanych na podstawie dokumentów, wspomnień jego mieszkańców i opracowań biograficznych. A także 

pamięci autora leksykonu, który urodzony na Krupniczej jako syn pisarza, przeżył tam całe dotychczasowe życie            

i znał osobiście 60 spośród 100 literackich lokatorów. Oprócz ścisłych danych książka zawiera komentarze i przy-

pomnienia historycznych już wydarzeń związanych z dziejami domu na Krupniczej - z charakterystyką twórców             

i ich szczególnych osobowości oraz klimatem kolejnych pokoleniowych przemian. Staraniem autora jest, na ile to 

tylko możliwe, wprowadzenie obiektywnych i opartych na faktach relacji oraz cytatów ze wspomnień samych 

pisarzy, członków ich rodzin i biografów. Pełna lista literackich lokatorów na przestrzeni 50 lat liczy 100 nazwisk.  

 

 

 21. Droga do siebie : o poczuciu wartości / Ewa Woydyłło.- Kraków : Wydawnictwo 

Literackie, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Poczucie własnej wartości , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2022-11 

 

 

 

Z niskim poczuciem wartości zmaga się wielu ludzi, ale częściej kobiety. Przytłoczone trudnymi doświadczenia-

mi, codziennością i patriarchalną kulturą nie mogą doświadczyć samoakceptacji, sprawczości i wiary we własne 

możliwości. Bywa, że prowadzi to do przyjęcia roli ofiary czy obwiniania całego świata za swoje niepowodzenia.  

Ewa Woydyłło zaprasza do uważnej, czułej, a jednocześnie konkretnej i energetyzującej podróży w głąb siebie             

w poszukiwaniu poczucia wartości. Droga, którą proponuje, zaczyna się od dokładnego przyjrzenia się temu, co 

myślmy, mówimy i robimy. Pozwala to wychwycić szkodliwe schematy, które budują kompleks niższości i bloku-

ją wzrastanie. Demontaż tych mechanizmów i zastąpienie ich nowymi, konstruktywnymi, pozwala zyskać wewnę-

trzną siłę, pewność i spokój.   
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 22. Duch króla Leopolda / Adam Hochschild ; z angielskiego przełożył Piotr 

Tarczyński.- Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Leopold II (król Belgów ; 1835-1909) , Dekolonizacja , 

Kolonializm , Ludobójstwo , Pamięć zbiorowa , Belgia , Demokratyczna Republika 

Konga , Kongo Belgijskie (1908-1960) , Wolne Państwo Kongo (1884-1908) , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(4) 

Nowości:  2022-11 

 

Prawdziwa historia, która stała się kanwą "Jądra ciemności" Josepha Conrada. Wstrząsająca relacja z piekła,              

w którym zginęło blisko osiem milionów ludzi. Opowieść o ludobójstwie, jakiego w swej kolonii w Kongu dopu-

ścił się król Belgów Leopold II, człowiek, którego niespecjalnie obchodziła jego ojczyzna. Poszukiwał kolonii,            

w obawie, że inne europejskie potęgi zgarną wszystko dla siebie. Znalazł Kongo i zaprowadził tam rządy niewyo-

brażalnego terroru. Niezwykły reportaż historyczny o ludzkiej chciwości i okrucieństwie i o tym, jak jeden czło-

wiek - Edmund Dene Morel – postanowił przeciwstawić się złu, wszczynając ogólnoświatową kampanię przeci-

wko zbrodniczej działalności despoty.   

 

 

 23. Dusza puszczyka i zaskakujące historie Kazimierza Nóżki / Marcin Szumowski.- 

Warszawa : Oficyna 4eM, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nóżka, Kazimierz , Leśnicy , Puszczyk , Zwierzęta leśne , 

Polska , Bieszczady (góry) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-591 

Nowości:  2022-11 

 

 

Marcin Szumowski w towarzystwie Kazimierza Nóżki zabiera Czytelników w podróż przez fascynujący świat 

zwierząt i roślin. Już na samym początku poznamy tajemnicę Grzesia, syna niedźwiedzicy Agi. Zaskakujące od-

krycie, którego dokonali bieszczadzcy leśnicy na zawsze odmieni postrzeganie tego niedźwiedzia. W książce cze-

ka na nas także wzruszająca opowieść o muzykalnej duszy pewnej sowy. Wspólnie z baligrodzkim botanikiem 

Marcinem Sceliną odkryjemy jodły ratujące swoje ścięte koleżanki, poszukamy „czarciej miotły”, poznamy aus-

tralijskiego grzyba podobnego do ośmiornicy i wybierzemy się na łąkę pełną polskich storczyków. Posłuchamy 

także opowieści ludzi, którzy jako pierwsi zasiedlali Bieszczady zaraz po II wojnie światowej. „Dusza puszczyka”, 

tak jak dwa poprzedzające ją tomy, uczy szacunku do przyrody, tchnie optymizmem i przybliża nieznane tajem-

nice Bieszczadów.  

 

 

 24. Dwunastu pacjentów : życie i śmierć w szpitalu Bellevue / Eric Manheimer ; 

tłumaczenie Małgorzata Kafel.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Manheimer, Eric , Chorzy , Dyrektorzy , Lekarze , 

Ratownictwo medyczne , Służba zdrowia , Szpitale (budynki) , Stany Zjednoczone 

(USA) , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-61 

Nowości:  2021-11 
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KSIĄŻKA, NA PODSTAWIE KTÓREJ POWSTAŁ SERIAL SZPITAL NEW AMSTERDAM Doktora Maxa 

Goodwina pokochały miliony widzów na całym świecie. Jego pytanie: „Jak mogę pomóc?”, wywołało niejedną 

rewolucję i uratowało życie setek pacjentów. Pierwowzorem serialowego Maxa był doktor Eric Manheimer, który 

z równie niesamowitym zaangażowaniem i poświęceniem walczył o swoich pacjentów w szpitalu Bellevue w No-

wym Jorku. TO JEGO PRAWDZIWA HISTORIA I jedyny taki szpital, w którym spotkają się zarówno dyplomaci 

z pobliskiego ONZ, jak i skazańcy z więzienia na Rikers Island. Obok siebie leżą mieszkańcy Park Avenue, fina-

nsiści z Wall Street, nielegalni imigranci, ofiary tortur oraz mieszkańcy czynszówek. Jeśli prezydent USA poczuje 

się źle podczas obrad ONZ, karetka pogotowia przywiezie go do Bellevue. Doktor Eric Manheimer w dwunastu 

historiach przedstawił losy swoich pacjentów, których spotkał, będąc dyrektorem szpitala. Te historie to coś wię-

cej niż skomplikowane medyczne przypadki – to przede wszystkim pełna emocji opowieść o ludziach: rodzinach            

i wspólnotach, rozpaczy i śmierci, nadziei i życiu. Sam autor odsłania się przed nami nie tylko jako lekarz i dyrek-

tor szpitala, ale też jako pacjent. Walce o życie innych towarzyszy jego własny wyścig z chorobą nowotworową.  

 

 

 25. Dziecko wojny / Roma Ligocka ; [wybór i układ tekstów Katarzyna Krzyżan-

Perek oraz autorka].- Wydanie pierwsze w tej edycji.- Kraków : Wydawnictwo 

Literackie, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ligocka, Roma (1938- ) , Dzieci , Getto krakowskie , 

Holokaust , Żydzi , Polacy za granicą , Kraków (woj. małopolskie) , Pamiętniki i 

wspomnienia 

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

Nowości:  2022-11 

 

Dziecko, które przeżyło piekło wojny, już zawsze będzie ją w sobie nosić. To dziecko dorastało w świecie, w któ-

rym jedno słowo, kolor oczu lub nieostrożny gest mogą sprowadzić śmierć, naznaczą na całe życie. Jak mimo 

bólu, lęku, tęsknoty zbudować w sobie siłę i odnaleźć nadzieję? Jak przeżyć następny i kolejny dzień? Jak nauczyć 

się kochać siebie i innych?  Roma Ligocka osobiście, szczerze, wprost intymnie opowiada o tragedii, o zagładzie, 

którą przeżyła w dzieciństwie. Dziś, w obliczu wojny, która dzieje się tu i teraz, na naszych oczach - autorka 

zdecydowała się przybliżyć czytelnikom fragmenty swoich bestsellerowych powieści, m.in. Dziewczynki w czer-

wonym płaszczyku, Dobrego dziecka, Siły rzeczy w nowym układzie i opracowaniu. Dziecko wojny stanowi 

jedyny w swoim rodzaju zapis wojennych przeżyć widzianych z zupełnie nowej perspektywy. Pokazuje też siłę 

doznań z dzieciństwa, które nie opuszczają człowieka przez całe życie. Są w książce także teksty nowe, pisane 

dziś, z potrzeby chwili w obliczu wspólnych nam wszystkim doświadczeń. Jest w niej niezwykła siła wyrazu                

i intensywność uczuć. Są gorycz, walka z samą sobą, ale też nadzieja, która nigdy nie powinna nas opuszczać. 

Wydanie wzbogacone ilustracjami, które Roma Ligocka stworzyła w okresie dziecięcym i młodzieńczym.  

 

 

26. Dzienniki z lat wojny 1939-1945 / Astrid Lindgren ; przełożyła Anna Węgleńska.- 

Warszawa : Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lindgren, Astrid (1907-2002) , Pisarze szwedzcy , II wojna 

światowa (1939-1945) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-821.113.3/.6(091) 

Nowości:  2022-11 

 

 

 

Podczas całego okresu drugiej wojny światowej Astrid Lindgren pisze dziennik, w którym opowiada o świecie            

w tym nieludzkim czasie, o codzienności w Sztokholmie i o tym, jak toczy się życie w jej rodzinie. Między własne 

notatki wkleja wycinki ze szwedzkich gazet i komentuje je. „Dzienniki z lat wojny 1939-1945” to unikatowe auto- 
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biograficzne dzieło, osobisty opis, jak dramatyczne wypadki rozgrywające się na świecie wpływają na nas wszys-

tkich. Tekst pełen smutku i lęku. Książka zawiera wiele niepublikowanych zdjęć rodzinnych oraz wkładkę ze ska-

nami kilkunastu stron oryginalnego dziennika pisarki.  

 

 

 27. Ekonomia obwarzanka : siedem sposobów myślenia o ekonomii XXI wieku / 

Kate Raworth ; przełożyła Aleksandra Paszkowska.- Warszawa : Wydawnictwo 

Krytyki Politycznej, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konsumpcja zrównoważona , Kryzys gospodarczy , Polityka , 

Społeczeństwo , Wzrost gospodarczy , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-33 

Nowości:  2022-11 

 

 

Dotychczasowe koncepcje ekonomiczne nie wystarczają bądź są nieodpowiednie dla świata, który musi radzić 

sobie z katastrofą klimatyczną, nierównościami czy innymi aktualnymi wyzwaniami społecznymi. Potrzebujemy 

nowych dróg i modeli. W tej bezkompromisowej, erudycyjnej, ale i radosnej książce Kate Raworth nie tyle propo-

nuje zmianę w rozumieniu, czym ekonomia jest i mogłaby być, ile przedstawia konkretne rozwiązania jak zerwać 

z mitem potrzeby ciągłego wzrostu, zmienić system monetarny i fiskalny - i wreszcie uczynić biznes czymś warto-

ściowym i potrzebnym dla ludzkości.  

 

 

28. Europa przeciwko Żydom 1880-1945 / Götz Aly ; przełożyła Joanna Czudec.- 

Warszawa : Wydawnictwo Filtry, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antysemityzm , Prześladowanie , Żydzi , Europa , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(4) 

Nowości:  2022-11 

 

 

Słynny niemiecki historyk dokonuje przenikliwej analizy ogólnoeuropejskiej wrogości wobec Żydów. Genezy 

nowoczesnego antysemityzmu doszukuje się w powiększającym się pod koniec XIX wieku dystansie społecznym 

między szybko emancypującą się mniejszością żydowską a dużo wolniej przekształcającymi się wspólnotami 

chrześcijańskimi. Wzrost demokracji i poszerzające się prawa wyborcze paradoksalnie sprzyjały tejże wrogości, 

gdyż sukcesy żydowskie uznawano za nieuprawnione, odnoszone kosztem tzw. narodów gospodarzy. Aly poka-

zuje, jak nowoczesny antysemityzm karmiony przez nacjonalizmy, kryzysy gospodarcze i społeczne konflikty zos-

tał zręcznie wykorzystany przez niemieckich okupantów w czasie II wojny światowej do realizacji polityki ekster-

minacji Żydów.   

 

29. F*ck, fame & game : co faceci robią w sieci / Elżbieta Turlej.- Warszawa : 

Wydawnictwo Krytyki Politycznej, copyright 2022. 

(Nie-Fikcja) 

 

Hasła przedmiotowe:  Celebryci , Internet , Mężczyzna , Młodzi dorośli , Patostream 

, Sława , Życie seksualne , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-316.6 

Nowości:  2022-11 
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Co siedzi w głowach polskich mężczyzn? Przeczytaj reportaż o młodych Polakach i wirtualnym świecie, w którym 

żyją. Influencerzy, rycerze Jezusa, chłopaki z grindra, freak fighterzy, fetyszyści, monarchiści. Tylko niektórzy             

z nich kiedykolwiek pójdą na randkę, ale za to wyrobią 1000% normy. Wszystkich łączy jedno: poszukiwanie 

miłości, której często zabrakło w ich domach. Czy walka płci została ostatecznie przegrana przez silniejszą płeć?  

Reportaż Elżbiety Turlej zabiera nas w mało znany, a często wirtualny świat polskich mężczyzn, który - choć cza-

sem trudno w to uwierzyć - istnieje naprawdę, tuż obok nas. OSTRZEGAMY: książka zawiera treści nieodpowie-

dnie dla czytelników niepełnoletnich oraz poglądy, które mogą urazić niektórych dorosłych. Czytasz na własną 

odpowiedzialność.  

 

 

 30. Gala : niebezpieczna muza / Dominique Bona ; przełożyła Maria Żurowska.- 

Warszawa : Noir sur Blanc, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dalí, Gala (1894-1982) , Dalí, Salvador (1904-1989) , Éluard, 

Paul (1895-1952) , Ernst, Max (1891-1976) , Bohema , Kobieta , Malarze hiszpańscy , 

Małżeństwo , Poeci francuscy , Rosjanie , Surrealizm , Życie artystyczne , Hiszpania , 

Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Paryż (Francja) , Biografia 

Sygnatura:  WG-75.071A/Z-Dalí G. 

Nowości:  2022-11 

 

Kobieta żądna przygód, obdarzona zagadkowym urokiem towarzyszka życia trzech wybitnych mężczyzn, muza, 

której los kształtowały jedynie namiętności... Gala pozostała tajemnicą. Dla swoich kochanków i mężów była 

równocześnie kochanką i matką: swoistą, potężną i niezbędną do życia siłę czerpali z jej osobowości Paul Éluard, 

Max Ernst i Salvador Dalí, trzej spośród wybitnych artystów XX wieku. Samotna i tajemnicza, Gala wychowy-

wała się w Rosji, wyrastając na dziewczynę zbuntowaną przeciw konwenansom, kochającą życie wolne od wszel-

kich podziałów, migotliwe i pełne blasku. Uchodziła za femme fatale o niezaspokojonych apetytach, raz pełną ża-

ru, kiedy indziej lodowatą. Dominique Bona przedstawiła przygodę z surrealizmem w nowym świetle: oto trzech 

sławnych malarzy i poetów zafascynowała kobieta przez całe życie zaciekle broniąca swojego świata wewnę-

trznego. Stała się ich natchnieniem...  

 

 

 31. Getta w okupowanej Polsce : rzadkie fotografie z archiwów wojennych / Ian 

Baxter ; przekład Fabian Tryl ; [redakcja merytoryczna Grzegorz Antoszek].- 

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Fotografia niemiecka , 

Getta żydowskie , Żydzi , Polska , Opracowanie , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-94(438).082 

Nowości:  2022-11 

 

Po napaści na Polskę w 1939 roku hitlerowcy utworzyli getta w miastach i miasteczkach w całym kraju. Funkcją 

tych zamkniętych sektorów była izolacja ludności żydowskiej. Były one nazywane Judischer Wohnbezirk lub 

Wohngebiet der Juden (dzielnicami żydowskimi). Publikacja zawiera wyjątkową kolekcję zdjęć wykonanych              

w czasie wojny przez niemieckich żołnierzy, którzy amatorsko zajmowali się fotografią. Dokumentują one pow-

stanie gett, surowe i pogarszające się warunki życia ich mieszkańców, a także desperackie próby stawiania oporu            

i ich brutalne zduszenie, aż do finalnego wysiedlenia pozostałych przy życiu Żydów do obozów koncentracyjnych 

i obozów zagłady.   
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 32. Glossy : historia Vogue'a / Nina-Sophia Miralles ; przełożył Robert Sudół.- 

[Warszawa] : Wydawnictwo Osnova, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Vogue (czasopismo) , Czasopismo amerykańskie , 

Czasopismo angielskie , Czasopismo francuskie , Czasopismo o modzie , Moda , 

Redaktorzy naczelni , Londyn (Wielka Brytania) , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , 

Paryż (Francja) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-07 

Nowości:  2022-11 

 

„Glossy” to więcej niż historia magazynu „Vogue”. To wciągająca opowieść o namiętności i władzy, o wielkich 

fortunach, o sukcesach i skandalach, o projektantach i modzie – tej z wybiegów i tej zza kulis, o wielkich foto-

grafach i autorach, a przede wszystkim o charyzmatycznych kobietach (i kilku mężczyznach), które stały i stoją na 

czele magazynu. Historia „Vogue’a” liczy 128 lat, zahacza o trzy stulecia i dwie wojny światowe. O czasy prospe-

rity, boomu gospodarczego, jak i o kryzysy ekonomiczne. Bez względu na sytuację, magazyn zawsze wychodził            

i reagował na bieżące wydarzenia. Z zaangażowaniem i klasą. „Vogue” narodził się w Nowym Jorku, dziś wyda-

wany jest w 32 krajach i dociera do ponad miliarda czytelniczek i czytelników na świecie. Książka „Glossy” sku-

pia się na trzech pierwszych edycjach „Vogue’a” – amerykańskiej, brytyjskiej i francuskiej; ilustrowana zdjęciami 

archiwalnymi i współczesnymi.  

 

 

 33. Głowaccy : arka na Manhattanie / Ewa Zadrzyńska-Głowacka.- Warszawa : 

Wydawnictwo Marginesy, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zadrzyńska, Ewa (dziennikarz) , Głowacki, Janusz (1938-

2017) , Pisarze polscy , Dramaturdzy polscy , Malarze polscy , Polacy za granicą , 

Reżyserzy polscy , Scenarzyści filmowi polscy , Dziennikarze , Stany Zjednoczone 

(USA) , Manhattan (Nowy Jork ; część miasta) , Polska , Pamiętniki i wspomnienia , 

Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Zadrzyńska E. 

Nowości:  2022-11 

 

Głowaccy: Ewa i Janusz. Arka na Manhattanie, czyli ich mieszkanie w Nowym Jorku. Tam w latach 80. i 90. 

schronić się mogli artyści z Polski, ale nie tylko. Tam autorka spędziła ponad trzydzieści lat. Najpierw z mężem           

i córką, potem tylko z mężem, a teraz solo. Wśród tych samych obrazów, prawie tych samych mebli i prawie tych 

samych książek. Jest to bezpieczny i duży – jak przystało na arkę – apartament. A w nim przedmioty więcej lub 

mniej wartościowe: solidna grzałka z czasów PRL-u i przedwojenne wydanie Historii literatury polskiej profesora 

Ignacego Chrzanowskiego, wspaniałe prace Andrzeja Czeczota i Andrzeja Dudzińskiego, sióstr Bożeny i Alicji 

Wahl, Hanny Bakuły i Rafała Olbińskiego, Feliksa Topolskiego i Jana Sawki. Ostatnio do kolekcji dołączył z wi-

zytą czasową oryginalny rysunek Matisse’a. Opis kolekcji państwa Głowackich jest pretekstem do opowieści              

o życiu autorki na wyspie Manhattan wśród elit intelektualnych i wśród bezdomnych, wśród kolekcji Metropolitan 

Muzeum i skarbów znalezionych na ulicy. Jest to również opowieść o kłopotach i sukcesach, o małżeństwie                 

i rozpadzie małżeństwa. I wreszcie to głos kobiety niezależnej, pisarki, która założyła korporację i kilkakrotnie 

zmieniając zawody, przeżyła wśród burzliwych fal Manhattanu. Pracowała jako pomocnik przy produkcji filmo-

wej i jako dziennikarka, jako pisarka i copywriterka, bizneswoman i reżyserka filmowa. Książka jest bogato 

ilustrowana pracami Jana Glińskiego i zdjęciami dzieł sztuki, mieszkania oraz fotografiami z archiwum rodziny 

Głowackich.  
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 34. Godny pożądania stan świadomości : o przyjemności jako wartości ostatecznej / 

Katarzyna de Lazari-Radek.- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021. 

(Kim jest Człowiek?) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cierpienie , Dobro , Dobrostan psychiczny , Hedonizm , 

Neuronauka poznawcza , Przyjemność , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-1 

Nowości:  2022-11 

 

Katarzyna de Lazari-Radek przeprowadza współczesną obronę hedonizmu, biorąc pod uwagę argumenty filozo-

ficzne, neuronaukowe i psychologiczne. Stawia śmiałą tezę, że przyjemność to stan mentalny, który sam w sobie 

jest "godny pożądania". Porusza zagadnienia: dobrostanu, szczęścia, dobrego życia, wartości i perfekcjonizmu. 

Podejmuje też polemikę z takimi filozofami, jak Robert Nozick, Gilbert Ryle i Fred Feldman. "Życie człowieka 

może być dobre na wiele sposobów. Można być wybitną pianistką, której chcą słuchać ludzie na całym świecie, 

najlepszym kucharzem, który dostał kolejną gwiazdkę Michelin, podziwianą pięknością, której pożąda wielu 

mężczyzn. Czy jest coś wspólnego tym różnym drogom dobrego życia, co pozwala nam dokonać pozytywnej oce-

ny, nawet jeśli jest ona ograniczona tylko do pewnego jego aspektu? Kiedy możemy powiedzieć o naszym włas-

nym życiu, że jest dobre? Co jest naszym dobrostanem i w jaki sposób mamy go realizować w naszym życiu? Bę-

dę bronić tezy, że tym, co dla nas ostatecznie dobre, jest przyjemność rozumiana jako godny pożądania stan świa-

domości". Fragment książki "Godny pożądania stan świadomości". 

 

 

35. Godziny włoskie / Henry James ; tłumaczyła Anna Arno.- Warszawa : 

Wydawnictwo Próby, 2021. 

(Wędrowiec) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kultura , Podróże , Włochy , Esej 

Sygnatura:  WG-008 

Nowości:  2022-11 

 

 

 

"Godziny włoskie" to godziny błogosławione, spędzone na odkrywaniu Włoch, ich klimatu, krajobrazów, scen 

rodzajowych. Tytuł książki kojarzy się również z "godzinkami", i rzeczywiście Henry James odmawia coś               

w rodzaju modlitwy do tego kraju. Na tom składają się szkice pisane na przestrzeni czterdziestu lat. W tym czasie 

zmieniły się nie tylko Włochy, ale zmienił się także autor tych wyjątkowych zapisków. Jako młodzieniec 

galopował po Kampanii, a później zmęczony zamawiał butelkę domowego wina. Trzydzieści lat później, ociężały, 

w sile wieku, taki, jakim go znamy z płótna Sargenta, oglądał te same okolice przez szybę automobilu i zamiast 

wina wolał pić herbatę. Pisał: "Przychodząca z wiekiem cierpkość – która wysusza w nas tak wiele uczuć – 

sprowadziła moją dawną tendresse [czułość] do wspomnienia. A jednak nie – stale mam ją w kieszeni, blisko na 

tyle, by poczuć, że Włochy nadal są przy mnie". Henry James jest miłośnikiem tego, co minione, ale jest też 

uważnym świadkiem współczesności, widzi świat z wyjątkową ostrością, niezależnie od tego czy jest w Turynie, 

Rzymie, czy Florencji. Układając w 1909 roku "Godziny włoskie", zaczyna je w Wenecji, a kończy w Neapolu.  

W swoich podróżach ceni sobie najwyżej chwile niezakłóconej kontemplacji, nie przestaje marzyć, że "przypłynie 

dobra myśl, lepsze zdanie, szczęśliwy zwrot fabuły. Że na horyzoncie objawi się dobra plama, którą będzie mógł 

położyć na swoim płótnie". Książka Jamesa, klasyczny tom spisany z podróży, ukazuje się po raz pierwszy po 

polsku w tłumaczeniu Anny Arno, dołączając do bogatej już biblioteki kulturowych wędrówek po Włoszech, do 

dzieł Muratowa, Goethego, Taine’a i Gregoroviusa.  
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 36. Golenie frajerów / Janusz Anderman.- Warszawa : Wielka Litera, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polityka , Polska , Antologia , Felieton 

Sygnatura:  WG-32 

Nowości:  2022-11 

 

 

 

 

Kronika głupoty czasów IV RP.  Wachlarz politycznych absurdów dziejących się w pięknym kraju nad Wisłą jest 

doprawdy dramatyczno-zabawny. Bo nie wiadomo, czy śmiać się czy płakać, gdy towarzyszymy Autorowi w fe-

lietonowej wędrówce po prawej stronie publicznego traktu, na którym raz po raz potyka się on o całkiem przy-

ziemne, żeby nie powiedzieć pospolite, zjawiska lub myśl wcale nieskrzydlatą. Spotyka prawe w każdym calu 

postaci lub sięga po głoszące prawilne wiadomości tytuły prasowe. I wtedy nie może się powstrzymać, by nie 

uderzyć w klawiaturę i nie zabrzmieć prześmiewczo. I choć felietony mają to do siebie, że szybko ulatują z pamię-

ci, to w chwili lektury otwierają oczy, poszerzają horyzonty i wciągają bez reszty.   

 

 

 37. GOPR : na każde wezwanie / Wojciech Fusek, Jerzy Porębski.- Warszawa : 

Wydawnictwo Agora, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR) , 

Ratownictwo górskie , Turystyka górska , Wypadki w górach , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-796.5  

Nowości:  2022-11 

 

 

Góry zajmują ułamek powierzchni Polski, ale co roku odwiedzają je miliony urlopowiczów, turystów i sportow-

ców. Nad ich bezpieczeństwem od 70 lat czuwa garstka ratowników. Ludzie w czerwonych polarach, z radiosta-

cjami przy paskach budzą zaciekawienie, sympatię i podziw. Gdy pogoda lub noc zganiają turystów do schronisk 

albo w doliny, oni ruszają do góry po tych, którym nie udało się zejść. Świetni narciarze, wspinacze, mistrzowie 

jazdy śnieżnym skuterem i quadem, ale też medycy, piloci, przewodnicy. Czy wiemy o nich wszystko? Jak są zor-

ganizowani? Jak wygląda praca w Bieszczadach, a jak w Sudetach? Jak zostać ratownikiem i czy pies ma czego 

szukać w GOPR? Kto nigdy nie powinien zgłaszać się do służby? Oprócz mrożących krew w żyłach opisów akcji 

Wojciech Fusek i Jerzy Porębski dają czytelnikom poczucie obcowania z ratowniczą bracią twarzą w twarz. 

GOPR. Na każde wezwanie to książka, która ukazuje się na rynku w jubileuszowym, 70 roku istnienia GOPRu          

i pokazuje fascynującą historię tej organizacji przez pryzmat osobistych doświadczeń ratowników i spektaku-

larnych, czasem mniej znanych akcji ratunkowych w wielu polskich górach. Autorzy Wojtek Fusek i Jerzy Porę-

bski ubarwili opowieść wieloma anegdotami, które osadzili na tle historycznym. Książkę powinien przeczytać 

każdy, kto chodzi w góry, by wiedzieć, jak dbać i swoje bezpieczeństwo, popełniać mniej błędów, a ratowników 

spotykać tylko pod dachem schroniska. Ci, którzy wolą podziwiać góry z daleka znajdą tu rzetelną porcję faktów             

i wciągających opowieści, wykraczających daleko ponad 1000 m n.p.m.   
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 38. Grzechy szejka / Tom Steinfort ; [przekład Aleksandra Kondrat].- Warszawa : 

Muza, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Āl Maktūm, Muḥammad bin Rāshid (1949- ) , Nadużycie 

funkcji publicznej , Ojcowie i córki , Przemoc wobec kobiet , Przywódcy i głowy 

państw , Dubaj (Zjednoczone Emiraty Arabskie) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-36 

Nowości:  2022-11 

 

Dubaj jest uznawany na całym świecie za ostoję nowoczesności: błyszczące drapacze chmur, tygiel kulturowy, 

gospodarz wydarzeń sportowych na wysokim poziomie, a nawet nowy gracz w wyścigu kosmicznym. Miastem 

rządzi szejk Muhammad ibn Raszid Al Maktum, wszechmocny multimiliarder. Ale postępowa propaganda jego 

królestwa jest przykrywką dla ciemnej strony emiratu. Najlepiej widać to w pałacu szejka. Dwie córki władcy                

i najmłodsza żona podjęły próby brawurowej ucieczki spod rządów żelazną ręką, marząc o lepszym życiu. 

Reportaż "Grzechy szejka" obnaża mroczną rzeczywistość kraju, który za lśniącym wizerunkiem, skrywa cierpie-

nie wielu osób. Tom Steinfort, wielokrotnie nagradzany reporter 60 Minutes, spędził wiele lat na śledzeniu postę-

pków szejka Muhammada i niepokojących realiów życia w Dubaju. Teraz dzieli się historiami odważnych osób, 

które doświadczyły horroru i uwierzyły mu, że dzięki publikacji, prawda ujrzy światło dzienne.  

 

 

 39. Hawking Hawking : geniusz i celebryta / Charles Seife ; przełożyli Urszula i 

Mariusz Seweryńscy.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hawking, Stephen (1942-2018) , Fizycy , Fizyka , Wielka 

Brytania , Biografia 

Sygnatura:  WG-53  

Nowości:  2022-11 

 

 

Kim naprawdę był Stephen Hawking, człowiek, którego prochy spoczywają dziś w Opactwie Westminsterskim, 

pomiędzy grobowcami Isaaca Newtona i Karola Darwina? Powszechnie postrzegano go jako uosobienie geniuszu. 

Przykuty do wózka inwalidzkiego, niezdolny do wypowiedzenia jednego słowa, Hawking stał się symbolem wła-

dzy rozumu nad materią, międzynarodowym celebrytą, który zapisał się w zbiorowej wyobraźni jako najlepszy na 

świecie fizyk i najbardziej błyskotliwy umysł. Nie był ani jednym, ani drugim. W książce "Hawking, Hawking" 

Charles Seife pokazuje zupełnie nowy portret wielkiego fizyka. O tym, że zasłużył na miejsce w panteonie nauko-

wych sław i wywarł wpływ na życie tak wielu ludzi, nie zdecydowały ani jego osiągnięcia - niezależnie od ich 

znaczenia - ani jego rozdzierająca serce historia życia. Hawking był nadzwyczajnym geniuszem, ponieważ chcie-

liśmy, żeby nim był. Podzieliśmy jego pragnienie. "Hawking, Hawking" to doskonałe demaskatorskie dzieło zry-

wające warstwy mitu otaczającego renomowanego fizyka, rzucające światło na prawdziwą naturę sławy i oszała-

miający wpływ geniuszu.  
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 40. Indie : kraj miliarda marzeń / Weronika Rokicka.- Kraków : Szczeliny - 

Wydawnictwo Otwarte, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Obyczaje i zwyczaje , Życie codzienne , Indie , Reportaż 

Sygnatura:  WG-3  

Nowości:  2022-11 

 

 

 

Obraz Indii, jaki pokazują nam media, jest najczęściej skrajnie uproszczony. Jedni widzą Indie jako ostoję ducho-

wości i starożytnej wiedzy. Inni zaś jako podszyte przemocą państwo skrajnej biedy. Rzadko słyszymy, że to kraj 

ciągłej przemiany, budowany codzienną pracą i dążeniami ponad miliarda zwykłych ludzi. Kraj, w którym takie 

osoby jak działająca na rzecz praw kobiet sędzia Leila Seth, walczący z pracą dzieci noblista Kailash Satyarthi czy 

wynalazca tanich podpasek Arunachalam Muruganantham zmieniają świat na lepsze. Właśnie o takich Indiach pi-

sze Weronika Rokicka. Postrzega je jako śmiały projekt polityczny, społeczny i gospodarczy, a przede wszystkim 

jako kraj utkany z historii ludzi, którzy z determinacją i cierpliwością realizują swoje marzenia.  

 

 

 41. Ja łebków nie dawałem : procesy przed Żydowskim Sądem Społecznym / Jakub 

Szymczak.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2022. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gran, Wiera (1916-2007) , Rotholc, Szapsel (1913-1996) , 

Weichert, Michał (1890-1967) , Sąd Obywatelski (Centralny Komitet Żydów w 

Polsce) , Holokaust , Kolaboracja , Oskarżenie , Oskarżony , Procesy sądowe , Żydzi , 

Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(=411.16) 

Nowości:  2022-11 

 

II wojnę światową przetrwało w Polsce ledwie kilkadziesiąt tysięcy Żydów. Wszyscy przeżyli niewyobrażalny ko-

szmar, a ich drogi ku ocaleniu były różne. Uldze wyzwolenia towarzyszyła silna potrzeba rozliczeń i wymierzenia 

sprawiedliwości. Zaraz po zakończeniu wojny rozpoczął działalność Sąd Społeczny przy Centralnym Komitecie 

Żydów w Polsce. Odbywały się przed nim procesy oskarżonych o kolaborację i działanie na szkodę narodu żydo-

wskiego. Był to sąd niezwykły – nie mógł skazać na więzienie ani grzywnę, mógł potępić, wydalić ze społe-

czności żydowskiej. Wyroki nie dotyczyły przestępstw, lecz spraw zasadniczych, dobra i zła, granicy walki o prze-

trwanie. Dlatego dla niektórych były druzgoczące. Jakub Szymczak odtwarza procesy Szapsela Rotholca, słynne-

go boksera i policjanta w getcie w Warszawie, Wiery Gran, uwielbianej śpiewaczki, która występowała w getcie, 

oraz Michała Weicherta, cenionego reżysera teatralnego, a w trakcie wojny działacza powołanej za przyzwoleniem 

okupantów Żydowskiej Samopomocy Społecznej, i innych. Interesują go nie tylko fakty, lecz przede wszystkim 

ludzkie postawy wobec Zagłady. Bo wszyscy jego bohaterowie, bez względu na to, jak zostali osądzeni przed 

współczesnych, swoje najtrudniejsze decyzje podejmowali w sytuacji ekstremalnej.  
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 42. Jak być lepszym człowiekiem : poszukiwanie prostych odpowiedzi na trudne 

moralnie pytania / Michael Schur ; z angielskiego przełożyła Xenia Wiśniewska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Etyka , Praxis (filozofia) , Relacje międzyludzkie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2022-11 

 

 

Przewrotny i pasjonujący poradnik o tym… jak żyć przyzwoicie. Współtwórca seriali „Dobre miejsce”, „Parks 

and Recreation” i amerykańskiej wersji „Biura” swobodnie korzysta ze skarbnicy dwóch i pół tysiąca lat świa-

towej myśli filozoficznej, by stworzyć lekką, zabawną i zarazem jak najbardziej poważną książkę o etyce – bez 

pretensji, nudziarstwa i akademickiej oschłości. Większość z nas myśli o sobie jako o dobrych ludziach. Ale czy 

zawsze potrafimy bezbłędnie wskazać, co jest dobre, a co złe? Zwłaszcza we współczesnym świecie, w którym na 

każdym kroku czyhają na nas trudne decyzje, niezbyt mądre rady i inne pułapki? Na szczęście wielu mądrych 

filozofów próbowało oddzielić dobro od zła i zostawiło nam liczne wskazówki na ten temat. „Jak być lepszym 

człowiekiem” w błyskotliwy i przystępny sposób wyjaśnia nam pojęcia takie jak deontologia, utylitaryzm, ubuntu 

i wiele innych, żebyśmy mogli popisać się przed znajomymi na imprezie, a może nawet… stać się lepszymi ludź-

mi. Schur zaczyna od najprostszych pytań, takich jak: „Czy powinienem uderzyć kumpla w twarz bez powodu?” 

(odpowiedź brzmi: „Nie”). Aż dochodzi do najbardziej złożonych problemów etycznych. Czy mogę zachwycać się 

pięknym dziełem sztuki, jeśli jego autor był okropnym człowiekiem? Ile pieniędzy powinienem przekazywać na 

cele charytatywne? Po co w ogóle zawracać sobie głowę czynieniem dobra, jeśli nie spotka nas kara za zło?  

Zanim skończycie czytać tę książkę, będziecie doskonale wiedzieć, jak zachować się w każdej możliwej sytuacji 

w najwłaściwszy sposób. Będziecie idealni, a wasi znajomi zzielenieją z zazdrości. No dobrze, może nie do końca. 

Ale z pewnością poznacie świeże, dowcipne i inspirujące spojrzenie na wiele problemów, które gryzą was na co 

dzień.  

 

 

 43. Jak wspierać dzieci wysoko wrażliwe / Agata Majewska.- Warszawa : Muza, 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Osoby wysoko wrażliwe , Psychologia dziecka , 

Rodzicielstwo , Wrażliwość , Wychowanie w rodzinie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.922.7/.8 

Nowości:  2022-11 

 

 

 

Doktor Agata Majewska jest terapeutką, która poznała zjawisko wysokiej wrażliwości poprzez sesje terapeutyczne 

z dziećmi i młodzieżą. Wyjaśnia czym jest wysoka wrażliwość i jak tę cechę temperamentu zidentyfikować oraz 

lepiej zrozumieć dzieci i ich emocje. Dzięki tej książce dowiesz się, jak sobie radzić w sytuacjach kryzysowych, 

przestaniesz traktować wysoką wrażliwość jako wadę i dostrzeżesz, jak wiele można osiągnąć, żyjąc w zgodzie ze 

swoją wysoko wrażliwą naturą.   
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44. Jaka demokracja? / Marcin Król.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Demokracja , Felieton 

Sygnatura:  WG-321.7 

Nowości:  2022-11 

 

 

 

 

Wszystko, co powinniśmy zawsze wiedzieć o demokracji, a w naszych czasach szczególnie. Demokracja przyszło-

ści musi polegać na wiedzy, bystrości, inteligencji, roztropności i wielu cechach, których nam nie brakuje, ale 

które zostały zepchnięte do kąta przez szatański sojusz mas z idiotami u władzy – trudno o mądrzejsze, ciekawsze 

i konkretniejsze lekcje demokracji bez zbędnego teoretyzowania i niezrozumiałych słów, dosłownie dla każdego, 

niż tych dwadzieścia pięć felietonów. Co jeżeli nie demokracja? – pyta w ostatnim z tekstów Marcin Król. – 

Rozsądek nakazuje zadbać tylko o to, by ustrój, jaki powstanie, kiedy skończy się bajka, był w miarę znośny. Re-

szta jest nie do wykonania. A może jednak coś możemy dla przyszłości demokracji zrobić? Możemy! Przede 

wszystkim za sprawą tej niewielkiej książeczki możemy zdobyć wielką wiedzę i pewność, czym demokracja może 

być, czym bywała i czym obecnie jest. I dlaczego tak bardzo warto o nią zadbać, bo nigdzie nie jest powiedziane, 

że będzie trwała wiecznie. Od tego i tylko od tego w ogóle można zacząć. Inaczej nie dowiemy się, co jest prawdą, 

co fałszem, co stereotypem do obalenia, a co w ogóle mitem.   

 

 

 45. Japonia, Chiny i Korea : o ludziach skłóconych na śmierć i życie  / Michael 

Booth ; tłumaczenie: Barbara Gutowska-Nowak.- Kraków : Bo.wiem - Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2021. 

(Mundus. Fenomeny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konflikt , Kultura , Opinia publiczna , Pamięć zbiorowa , 

Stosunki etniczne , Wojna chińsko-japońska (1937-1945) , Chiny , Japonia , Korea 

Południowa , Tajwan , Reportaż 

Sygnatura:  WG-308 

Nowości:  2022-11 

 

Kolejna książka autora bestsellera "Skandynawski raj". Japończycy, Koreańczycy i Chińczycy nie tylko ze sobą 

sąsiadują, ale też należą do jednej wielkiej konfucjańskiej rodziny. W sferze kulturowej łączy ich bardzo wiele,               

a przyjazne stosunki mogą im przynieść mnóstwo korzyści. Dlaczego wiec pałają do siebie taką nienawiścią? 

Michael Booth, dziennikarz i autor wielu bestsellerów, rusza w podróż po Azji Wschodniej, by zbadać przyczyny 

wzajemnej wrogości trzech azjatyckich tygrysów. Okazuje się, że wszystko może być źródłem konfliktu: przy-

należność terytorialna wysp, wojenna historia, kontrowersyjne pomniki, eskalacja zbrojeń, a nawet… zła deko-

racja deseru. "Japonia, Chiny i Korea…" to barwna, sugestywna i niezwykle zabawna książka, będąca połącze-

niem relacji z podróży z zarysem historii i polityki tamtego regionu. „Dwa tygrysy nie mogą mieszkać na tej samej 

górze” - mówi wschodnie przysłowie. I okazuje się, że jest w nim sporo prawdy. "Polityka historyczna jest w Azji 

Wschodniej najsilniejszą bronią masowego rażenia. Nie trzeba nowoczesnych rakiet, żeby trzymać się w szachu. 

Nienawiść do sąsiadów można włączać i wyłączać, jeżeli rządy tego potrzebują. Booth rzuca światło na ten skom-

plikowany, zerojedynkowy świat". Rafał Tomański, autor kanału "Środek od środka" (TikTok/YouTube/podcast), 

były korespondent Polskiej Agencji Prasowej w Pekinie.  

 

 

 

 



99 
 

 46. Jasna Góra : duchowa stolica Polski / Tomasz P. Terlikowski.- Kraków : 

Wydawnictwo WAM, copyright 2022. 

 

Hasła przedmiotowe:  Jan III Sobieski (król Polski ; 1629-1696) , Frank, Jakub 

Józef (1726-1791). Księga słów Pańskich , Macoch, Damazy (1874-1916) , 

Reymont, Władysław Stanisław (1867-1925) , Stefan Wyszyński (błogosławiony ; 

1901-1981) , Jan Paweł I (papież ; 1912-1978) , Klasztor Paulinów na Jasnej Górze 

(Częstochowa) , Kościół katolicki , Paulini , Matka Boska Częstochowska (obraz) , 

Antysemityzm , Katolicyzm , Kult maryjny , Pielgrzymi , Pogromy Żydów , 

Przestępstwo , Sanktuaria maryjne , Tajni współpracownicy służb specjalnych , 

Tożsamość narodowa , Zakonnicy , Zakony męskie , Częstochowa (woj. śląskie) , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-27-788/-789 

Nowości:  2022-11 

 

Częstochowa jest domem Matki Polaków – Czarnej Madonny. Jak dobrze go znamy? Tysiące cudownych uzdro-

wień, pielgrzymi z najdalszych zakątków świata i legendy, które rozpalają wyobraźnię milionów wierzących. Czy 

klasztor w Częstochowie nawiedził sam Mesjasz? Kto namalował ikonę Czarnej Madonny? Czy był to Łukasz 

Ewangelista? Kto tak naprawdę zranił najważniejszy dla Polaków obraz, pozostawiając na nim dwie rysy – Tata-

rzy, Czesi, a może sami Polacy? Jak w rzeczywistości wyglądała obrona przed Szwedami, o której opowiada Po-

top? Znany dziennikarz Tomasz Terlikowski opowiada o Jasnej Górze jak nikt wcześniej – z dociekliwością bada-

cza i z nieskrywaną fascynacją odkrywa kolejne zapomniane fakty o tym świętym miejscu, które papież Jan Paweł 

II nazwał „sanktuarium narodu”. Świat ma Jerozolimę, Polska ma Częstochowę Tomasz P. Terlikowski – znany 

dziennikarz, autor biografii wielu wybitnych postaci (Franciszek Blachnicki. Ksiądz, który zmienił Polskę czy 

Alicja Lenczewska. Świadectwo życia), tym razem napisał biografię najbardziej niezwykłego miejsca w Polsce – 

Jasnej Góry. Odbrązowił zbyt upiększane historie. Opowiedział dzieje klasztoru i Czarnej Madonny, opierając się 

na prawdziwych, porywających zdarzeniach.  

 

 

 47. Klikniesz, kotku? : naga prawda o internetowych pracownicach seksualnych / 

Piotr Zieliński.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cyberseks , Internauci , Pracownice i pracownicy seksualni , 

Życie seksualne , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-316.3 

Nowości:  2022-11 

 

 

Tu nie ma moralności, tu jest czysty interes - mówi Andrzej Gryżewski, seksuolog i psychoterapeuta. Niektórzy 

pogardliwie nazywają je żetoniarami, bo za żetony, czyli wirtualną monetę, pokażą dosłownie wszystko. Dostępne 

są na jeden klik. Zwykłe kobiety. Czyjeś córki, żony, matki, sąsiadki, koleżanki. Jedne ubrane, inne w maskach za-

krywających twarze, jeszcze inne topless lub nago. Za wirtualną walutę zrealizują każdą fantazję klienta - byle 

tylko utrzymać jego uwagę dłużej. Piotr Zieliński w swoim reportażu o pracownicach seksualnych daje nam do-

stęp do świata fantazji, namiętności i podniet tysięcy Polaków. Towarzyszymy camgirls, gdy te siadają przed ka-

merkami. Czujemy ich emocje, poznajemy motywacje. Zaczynamy rozumieć, dlaczego mężczyźni korzystają z ich 

usług. Dowiadujemy się, co na temat tego zjawiska mają do powiedzenia seksuolodzy i terapeuci. A na koniec 

musimy rozstrzygnąć, czy to dziewczyny z trudnych środowisk, dla których sex kamerki to jedyne źródło zarobku, 

czy wyzwolone kobiety, które traktują pracę seksualną tylko jako pracę i dają mężczyznom zrozumienie - zamiast 

posądzać ich o perwersje.   
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48. Końce świata : niezwykła opowieść o tym, jak wymierała nasza planeta / Peter 

Brannen ; tłumaczenie Ewa Ratajczyk- Kraków : Wydawnictwo Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Impakcja , Katastrofy ekologiczne , Paleoklimatologia , 

Wielkie wymierania , Wymieranie gatunków , Ziemia , Zmiany klimatyczne , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-551.5 

Nowości:  2022-11 

 

A co, jeśli historia rzeczywiście lubi się powtarzać? Jak wyobrażasz sobie koniec świata? Jako zabójczą asteroidę, 

która z całą siłą uderzy w naszą planetę i zniszczy ją doszczętnie? Potężną falę upałów, która zaleje cały świat, 

unicestwi życie zwierząt i roślin? A może jako wielki wybuch wulkanu, którego lawa pokryje kontynenty?  Każdy 

z tych scenariuszy jest prawdopodobny. A to dlatego, że wszystko już było. Peter Brannen, wielokrotnie nagra-

dzany dziennikarz naukowy, przenosi się wraz z czytelnikami w daleką przeszłość. Burzliwą, zagadkową i pełną 

tajemnic. Opisuje pięć największych masowych wymierań, do których w ciągu milionów lat doszło na naszej pla-

necie. Bada analogie pomiędzy zmianami klimatycznymi XXI wieku a tymi, które doprowadziły do największych 

kataklizmów w dziejach świata. Analizuje możliwe scenariusze. Spotyka się z naukowcami - paleontologiami, 

geologami, paleoklimatologami - którzy nie tylko badają historię naszej planety, ale również przyglądają się jej 

obecnej kondycji.  Wszystko po to, aby udowodnić, że tak naprawdę niewiele trzeba, aby Ziemia przestała istnieć. 

"Końce świata" to fascynująca opowieść o naszej planecie, o jej wielokrotnych początkach i końcach. Wnikliwe 

spojrzenie w przyszłość.  

 

 

 49. Kończę z tym, dlaczego dzieci nie chcą żyć / Marta Guzowska.- Kraków : Znak 

Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Autodestruktywność , Depresja psychiczna , Dziecko z 

depresją , Młodzież z depresją , Myśli samobójcze , Próba samobójcza , Samobójstwo 

, Polska , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-616.89 

Nowości:  2022-11 

 

Ta książka nigdy nie powinna powstać. Nikt nigdy nie powinien musieć o tym rozmawiać. To nie powinno się 

dziać. Ale się dzieje. I musimy o tym rozmawiać. Dlatego ta książka musiała powstać. Według statystyk Świato-

wej Organizacji Zdrowia samobójstwo jest drugą najczęstszą przyczyną śmierci wśród nastolatków na świecie. 

Być może nawet pierwszą. Tak bardzo dzieci nie chcą żyć. Także polskie dzieci. Marta Guzowska, pisarka i mat-

ka, otwiera nam oczy na wiele rzeczy. Pokazuje, jak wielki ból potrafią odczuwać nastolatkowie. Pokazuje ich 

codzienną walkę o kolejny dzień życia. Pokazuje naszą bezradność. Nasze błędy i nasz strach. Rozmawia z eks-

pertami, którzy próbują nam wyjaśnić, jak bardzo może boleć życie. I co możemy zrobić, by ten ból złagodzić. 

Wreszcie o ból spyta nastolatków. I ten ból poczujemy także my. Wszystko po to, by uratować życie dzieci. Być 

może także naszych.  
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 50. Krewniacy : życie, miłość, śmierć i sztuka neandertalczyków / Rebecca Wragg 

Sykes ; przełożył Adam Tuz.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 

2021. 

(Na Ścieżkach Nauki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cywilizacja , Człowiek neandertalski , Miłość , Pochodzenie 

człowieka , Sztuka , Śmierć , Życie codzienne , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-56 

Nowości:  2022-11 

 

Książka "Krewniacy" to najlepszy przewodnik po wiedzy na temat neandertalczyków. Jednocześnie to jedna                 

z pierwszych książek przedstawiająca zupełnie nowy i sprzeczny z wcześniejszymi wyobrażeniami wizerunek 

naszych krewnych. Rebecca Wragg Sykes dowodzi, że nie były to prymitywne istoty, ale ciekawi świata bystrzy 

obserwatorzy, a także wynalazcy, obdarzeni zdolnością przystosowywania się do zmiennych warunków, dzięki 

czemu zdołali przetrwać przeszło 300 000 lat w czasach ogromnych zaburzeń klimatycznych. Dużą część cech 

definiujących Homo sapiens sapiens mieli również neandertalczycy, a pozostałości ich DNA istnieją w naszych 

komórkach. Przejawiali zdolność do planowania i współpracy, do rzemiosła, altruizm, poczucie estetyki, wyobra-

źnię, a może nawet pragnienie transcendencji wykraczające dalej niż moralność. Książka "Krewniacy" ukazuje 

neandertalczyków w zupełnie nowym świetle (podobnie jak "Sapiens. Od zwierząt do bogów" Harariego - ludzi), 

przedstawiając pełną głębokich treści opowieść, w której człowieczeństwo jawi się jako nasza pradawna wspólna 

spuścizna.  

 

 

 51. Królestwo człowieka : geneza i klęska projektu nowożytnego / Rémi Brague ; 

przełożył Wiktor Dłuski.- Warszawa : Fundacja Świętego Mikołaja. Redakcja 

"Teologii Politycznej", 2020. 

(Biblioteka Teologii Politycznej ; t. 22) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antropologia filozoficzna , Filozofia nowożytna , Kryzys 

kultury , Nowoczesność , Esej 

Sygnatura:  WG-1 

Nowości:  2022-11 

 

Książka ta to ostatni tom trylogii Rémiego Brague’a, po „Prawie Boga” oraz „Mądrości świata”, stawiającej pyta-

nie o kondycję człowieka w poszczególnych epokach ludzkości, od starożytności do nowożytności. W „Królestwie 

człowieka” autor zastanawia się nad ideą, która przyświeca człowiekowi w nowoczesności, kiedy to został odrzu-

cony porządek kosmiczny i boskie prawo, dotychczas pomagające w realizacji człowieczeństwa. Odrzucenie przez 

człowieka wszelkiego kontekstu swojego istnienia i postawienie w centrum samego siebie, tworzy owe tytułowe 

„królestwo człowieka”. Projekt ten – zdaniem Rémiego Brague’a – jest już w swoim założeniu skazany na klęskę, 

a jego realizacja obraca się przeciwko człowiekowi.  

 

 52. Leniwy umysł : dlaczego warto ciągle weryfikować swoje poglądy i decyzje / 

Adam Grant ; przekład: Magda Witkowska.- Warszawa : MT Biznes, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Myślenie , Przedsiębiorczość (postawa) , Rozwój osobowości 

, Samorealizacja , Sukces , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2022-11 
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"Im kto mądrzejszy, tym większe popełnia gafy". Inteligencja nie tylko nie jest lekiem na całe zło, ale też bywa 

wręcz klątwą. Ludzie wprawni w sztuce myślenia mają często kłopot z weryfikacją swoich poglądów. Im ktoś jest 

bardziej błyskotliwy, tym większe może mieć trudności z dostrzeżeniem własnych ograniczeń. Tymczasem w szy-

bko zmieniającym się świecie bardziej liczą się inne umiejętności poznawcze, a mianowicie zdolność do wery-

fikacji przyjętych założeń i pozbywanie się nieaktualnych informacji.  

 

 

 53. Ludzie Putina : jak KGB odzyskało Rosję i zwróciło się przeciwko Zachodowi / 

Catherine Belton ; tłumaczenie: Przemysław Hejmej.- Kraków : Wydawnictwo Sine 

Qua Non, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Putin, Władimir (1952- ) , KGB , Elita władzy , Polityka , 

Służby specjalne , Władza , Wpływ (politologia) , Rosja , Reportaż 

Sygnatura:  WG-32 

Nowości:  2022-11 

 

Wojna na Ukrainie, sponsorowanie polityki ekstremistycznej w Europie, wpływanie na wybory w USA w 2016 

roku. W ostatnich latach Rosja Władimira Putina prowadzi skoordynowaną kampanię na rzecz rozszerzenia swo-

ich wpływów i osłabienia zachodnich instytucji. Jak i dlaczego do tego wszystkiego doszło i kto to zaaranżował? 

Dziennikarka śledcza Catherine Belton opisuje historię dojścia do władzy Władimira Putina i otaczającej go 

niewielkiej grupy ludzi z KGB. Zagłębiając się w funkcjonowanie Kremla Putina, dociera do kluczowych graczy 

wewnętrznej polityk i ujawnia w jaki sposób Putin zastąpił niesfornych potentatów epoki Jelcyna nowym poko-

leniem lojalnych oligarchów, którzy podkopali gospodarkę i system prawny swojego kraju i rozszerzyli wpływy 

na Zachód. Rezultatem jest mrożące krew w żyłach ujawnienie planu odwetu KGB. To historia, która zaczęła się 

dawno temu w mroku upadku Związku Radzieckiego, kiedy sieć agentów była w stanie wyprowadzić miliardy 

dolarów z Rosji na Zachód. Po przejęciu gospodarki przez Putina ta sieć pozyskała nowe przepływy gotówki, aby 

zrealizować swoje cele - od Moskwy po Londyn, Szwajcarię i Brighton Beach. „Ludzie Putina” to skrupulatny 

opis procesu przejmowania władzy, który pogrzebał nadzieje na nową Rosję i przyniósł poważne konsekwencje 

dla jej mieszkańców i w coraz większym stopniu - dla świata.  

 

 

 54. Matrymonium : o małżeństwie nieromantycznym / Alicja Urbanik-Kopeć.- 

Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dobór małżeński , Małżeństwo , Małżeństwo aranżowane , 

Posag , Swatanie , Esej 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2022-11 

 

 

 

Alicja Urbanik-Kopeć przygląda się dziewiętnastowiecznemu rynkowi matrymonialnemu, na którym liczyły się 

posag, weksle i cenne pamiątki rodzinne, nierzadko pomagające narzeczonemu w spłacie długów. Szczególnie 

uważnie analizuje sytuację kobiet - młodych robotnic, mężatek, starych panien oraz wdów, których samodzielność 

finansowa stopniowo wzrastała, lecz ciężar społecznych oczekiwań pozostawał ten sam. "Matrymonium" to barw-

ny opis kolejnych etapów związku: od poszukiwań partnera za pomocą anonsów aż po małżeństwo, które zape-

wniało kobiecie bezpieczeństwo finansowe oraz złudzenie życiowego sukcesu. Czy jednak biznes małżeński nap-

rawdę był najlepszym z rozwiązań? Korzystając z oryginalnych świadectw epoki - artykułów prasowych, pamięt-

ników, powieści i poradników - autorka przybliża system prawno-społeczny panujący aż do  dwudziestolecia  mię- 
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dzywojennego. Zza ciasnych ram tego systemu wyłania się pasjonujący obraz kobiet, które próbowały kształtować 

własne życie: miłosne, rodzinne i finansowe.  

 

 

 55. Meksyk : opowieści Polki zakochanej w kolibrach, pikantnych tacos i 

Meksykaninie / Barbara Piotrowska.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Piotrowska, Barbara (wiolonczelistka) , Życie codzienne , 

Meksyk , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-913(7/8) 

Nowości:  2022-11 

 

 

Do  Meksyku zaprasza Barbara Piotrowska – wiolonczelistka, autorka bloga Polka w Meksyku, która nie bała się 

postawić wszystkiego na jedną kartę. Pozostawiwszy stateczne życie w Warszawie, wyruszyła za ocean, by speł-

nić swoje marzenie o zamieszkaniu pod palmami. W Meksyku funkcjonuje 68 rdzennych języków, jada się ponad 

100 gatunków chili, a okazji do zorganizowania hucznych festiwali jest niemal dwa razy tyle, co dni w roku. Kraj 

z dostępem do dwóch oceanów, Morza Karaibskiego, niezliczonej ilości cenotes, egzotycznych wysp i wysepek, 

bujnych lasów oraz majestatycznych wulkanów jest jednym z najbardziej różnorodnych pod względem biologicz-

nym miejsc na Ziemi. W tym zaczarowanym świecie słowo punktualność nabiera nowego znaczenia, a każdy Me-

ksykanin z dumą powie, że jedzenie i rodzina to dwie świętości, bez których życie straciłoby sens. 

 

 

 56. Między kibolami / Bill Buford ; przełożył Krzysztof Cieślik.- Warszawa : 

Wydawnictwo Cyranka, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Manchester United , Anglicy , Bezpieczeństwo publiczne , 

Chuligaństwo stadionowe , Kibice , Mecze piłkarskie , Piłka nożna , Szalikowcy , 

Anglia (Wielka Brytania) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-796.3 

Nowości:  2022-11 

 

 

Mają ksywy takie jak Barmy Bernie, Daft Donald i Steamin' Sammy. Lubią żłopać lagery (w ogromnych iloś-

ciach), atakować policję, wdawać się w bójki, sławić królową i kluby piłkarskie (zwłaszcza Manchester United). 

Są angielskimi kibolami. Kochają siebie i nienawidzą wszystkich innych, czemu dają wyraz wzniecając zamieszki 

i terroryzując miasta odwiedzane podczas „wyjazdów”. Bill Buford, dziennikarz prestiżowego czasopisma „Gran-

ta”, chce ich poznać i zrozumieć. Wkrada się do hermetycznego świata chuliganów i – z zaangażowaniem przywo-

dzącym na myśl Huntera S. Thompsona – opisuje zarówno ich barbarzyństwo, jak i złowrogi urok.  

 

 57. Milczące bliźniaczki / Marjorie Wallace ; przełożył Michał Szczubiałka.- 

Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2022. 

(Reportaż - Wydawnictwo Czarne) 

 

Hasła przedmiotowe:  Broadmoor Hospital (Crowthorne) , Bliźnięta , Dyskryminacja 

etniczna , Milczenie , Mutyzm , Nadużycie funkcji publicznej , Niesłuszne skazanie , 

Osoby z zaburzeniami osobowości , Przestępczość nieletnich i młodocianych , 

Przymusowe leczenie , Rasizm , Rodzeństwo , Uprzedzenia , Zaburzenia osobowości , 

Szpitale psychiatryczne , Anglia (Wielka Brytania) , Reportaż 
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        Sygnatura:  WG-343  

        Nowości:  2022-11 

 

O milczących bliźniaczkach świat usłyszał w 1982 roku, gdy toczył się ich proces o podpalenie i kradzież. Siostry, 

drobne i kruche, nie odezwały się ani słowem, wydały z siebie tylko kilka pomruków, które sąd uznał za przyzna-

nie się do winy. Za kilka aktów wandalizmu, za które ich rówieśnicy dostaliby najwyżej parę miesięcy w zawie-

szeniu, te wystraszone nastolatki zostały skazane na bezterminowe przymusowe leczenie w Broadmoor, otoczo-

nym złą sławą szpitalu psychiatrycznym o zaostrzonym rygorze – dożywocie wśród morderców, gwałcicieli i pe-

dofilów. Dlaczego do tego doszło? Ponieważ milczały. June i Jennifer Gibbons jako małe dzieci były otwarte, peł-

ne życia, zdrowe i radosne. Jednak w wieku kilku lat zaczęły coraz bardziej oddalać się od swoich rodziców i trój-

ki rodzeństwa. W końcu całkiem przestały odzywać się do dorosłych. Zamknęły się w świecie fantazji i rojeń, któ-

re z upływem lat stawały się coraz bardziej mroczne. Milczące bliźniaczki Marjorie Wallace to fascynująca histo-

ria przedziwnej relacji dwóch sióstr, pełnej pasji, miłości i nienawiści, współzależności i kontroli. To opowieść              

o bliskości, która stała się śmiertelną pułapką.  

 

 

 58. Młody z Hollywood : skąd wziął się najokrutniejszy gang świata - Mara 

Salvatrucha 13 / Óscar Martínez, Juan José Martínez ; przełożył Tomasz Pindel.- 

Warszawa : Wydawnictwo Filtry, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tobar, Miguel Ángel (1984-2014) , Płatni zabójcy , Polityka 

międzynarodowa , Przemoc , Przestępczość zorganizowana , Salwador , Stany 

Zjednoczone (USA) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2022-11 

 

Reportaż o najokrutniejszym gangu świata Mara Salvatrucha 13 terroryzującym Salwador. Bracia Martínezowie 

zastanawiają się w nim, dlaczego gangi są dla wielu Salwadorczyków sposobem na życie, co jest źródłem prze-

mocy i wreszcie – jaką rolę w destrukcji salwadorskiego państwa odegrały Stany Zjednoczone. Juanowi José uda-

ło się przeniknąć do struktur Mara Salvatrucha 13, w efekcie czego możemy przyglądać się funkcjonowaniu gangu 

od środka. Krytyka zagraniczna uznała Młodego z Hollywood za wzór reportażu literackiego.   

 

 

 59. Mniej obcy / Jan Borysewicz ; rozmawia Marcin Prokop.- Warszawa : 

Wydawnictwo Agora, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Borysewicz, Jan (1955- ) , Lady Pank (zespół muzyczny) , 

Gitarzyści polscy , Kompozytorzy polscy , Rock , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-78.071A/Z-Borysewicz J.  

Nowości:  2022-11 

 

 

Mniej obcy to pierwsza autoryzowana biografia Jana Borysewicza. Fascynujący wywiad rzeka z legendą polskiej 

sceny muzycznej, który poprowadził jeden z najbardziej charyzmatycznych dziennikarzy w Polsce – Marcin Pro-

kop. Fani mogą spodziewać się pełnej zaskoczeń i wzruszeń opowieści. Nie zabraknie też trudnych tematów i kon-

trowersji. Marcin Prokop w szczerej rozmowie z Artystą dotyka spraw, o których opinia publiczna i fani wcześniej 

nie mieli szansy usłyszeć. Jak sam mówi, warunkiem powstania tej książki była obietnica 100% otwartości ze 

strony Borysewicza. Nie interesuje mnie stawianie Borysewiczowi pomnika. Nie napiszę epopei o dzielnym Jan-

ku, który uzbrojony tylko w gitarę stawiał czoła całemu światu, stworzył kilkadziesiąt  pokoleniowych  przebojów,  
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swoją popularnością wywoływał masową histerię i od pięciu dekad dowodzi zespołem Lady Pank, utrzymując go 

na szczycie. Bo jest też Janek, który pijany i naćpany zawalał koncerty oraz ubliżał ludziom. Janek, który nie 

zawsze potrafił być dobrym, obecnym ojcem. Janek, który szukał radości w ramionach prostytutek. Janek, który 

miał szansę na międzynarodową karierę, ale nie dźwignął jej ciężaru. Dlatego umawiamy się, że warunkiem pow-

stania tej książki będzie pełna szczerość. Konieczność zmierzenia się z tematami i pytaniami, jakich zwykle unika 

w publicznych wypowiedziach. Czasami będzie bolało.  

 

 

60. Moja misja wojenna : bez trwogi i nienawiści / Klementyna Mańkowska.- 

Wydanie 2. poprawione.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mańkowska, Klementyna (1910-2003) , Muszkieterowie 

(organizacja) , II wojna światowa (1939-1945) , Arystokracja , Szpiegostwo , Francja 

, Niemcy , Polska , Wielka Brytania , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(438).082  

Nowości:  2022-11 

 

Brawurowa historia polskiej arystokratki, jednej z najlepszych agentek alianckich w czasie II wojny światowej. 

Spisane przez Klementynę Mańkowską w latach osiemdziesiątych sensacyjne wspomnienia poznali najpierw czy-

telnicy we Francji i Niemczech, zanim w 2003 roku po raz pierwszy ukazały się w Polsce w bardzo ograniczonym 

nakładzie. Nowe wydanie Mojej misji wojennej zawiera wstęp syna autorki, Krzysztofa Mańkowskiego, napisany 

specjalnie do tej edycji, oraz wiele zdjęć z rodzinnego archiwum. Hrabina Klementyna Mańkowska była spokre-

wniona z najznamienitszymi polskimi rodami. Wyrzucona przez Niemców w grudniu 1939 roku z pałacu w Win-

nogórze, uciekła z dziećmi z transportu i trafiła do Warszawy. Tam wstąpiła do wciąż jeszcze owianej aurą tajem-

nicy organizacji Muszkieterów. Dzięki swoim kontaktom, także z arystokratami niemieckimi, oraz „aryjskiej” 

urodzie, już wkrótce zaczęła zdobywać bezcenne informacje wywiadowcze. W czerwcu 1940 roku zamieszkała na 

wyspie Noirmoutier na wybrzeżu Atlantyku. Pracując w niemieckiej komendanturze, dostarczała Muszkieterom 

dalsze bezcenne materiały, m.in. o planie „Barbarossa”. Po dłuższej obserwacji skontaktował się z nią wysoki 

rangą przedstawiciel Abwehry – Mańkowska przypuszczała, że był to sam Canaris – by przekazała aliantom 

informację o opozycji wobec Hitlera. Gdy po wielu perypetiach Mańkowska dotarła do Londynu, musiała stawić 

czoło nowym niebezpieczeństwom: Anglicy podejrzewali, że jest agentką Abwehry, a generał Sosnkowski os-

trzegł, że może paść ofiarą zamachu II Oddziału AK.  

 

 

 61. Moje ciało / Emily Ratajkowski ; przełożyła Olga Mysłowska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Agora, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ratajkowski, Emily (1991- ) , Aktorzy amerykańscy , 

Atrakcyjność fizyczna , Ciało ludzkie , Kobieta , Modelki i modele , Stereotyp , Stany 

Zjednoczone (USA) , Autobiografia 

Sygnatura:  WG-791.071A/Z-Ratajkowski E. 

Nowości:  2022-11 

 

Emily Ratajkowski, jedna z najsłynniejszych modelek i influencerek, długo sądziła, że skoro jej ciało należy do 

niej, decyzja, aby go użyć i na nim zarabiać, oznacza akt siły. Dopóki wybór był jej, dopóty ona korzystała. Z cza-

sem jednak pojawiły się wątpliwości: a co, jeśli decyzja tylko pozornie należy do mnie? Co, jeśli zasady ustalają 

mężczyźni, a kobieta jest wynagradzana wyłącznie za to, czy swoim ciałem wpisuje się w ich fantazje? Co to 

znaczy być kobietą i towarem? Ta świadomość okazała się brutalnym przebudzeniem, a jego owocem jest  książka 
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o roli ciał w uprzedmiatawiającej i szowinistycznej popkulturze i próba odpowiedzi na pytanie, jak kobiety mogą 

wyzwolić się od władzy męskiego punktu widzenia.   

 

 

 62. My, człowiekowate / Frank Westerman ; przełożyła Olga Niziołek.- Warszawa : 

Wydawnictwo Agora, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hominidy , Homo floresiensis , Paleoantropologia , 

Pochodzenie człowieka , Flores (Indonezja ; wyspa) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-59 

Nowości:  2022-11 

 

 

Co czyni nas ludźmi? Na którym etapie ewolucji wyrwaliśmy się z królestwa zwierząt? I czy aby na pewno nam 

się to udało? We 2003 roku w jaskini na wyspie Flores naukowcy odkryli zagadkowe szczątki. Nieznane wcze-

śniej człekokształtne istoty mierzyły zaledwie metr wysokości, a otaczały je szkielety szczurów wielkich jak psy 

oraz słoni maleńkich jak kucyki. Odkrycie to było jak granat wrzucony do schludnej teorii ewolucji. Czym bo-

wiem - albo raczej kim - byli ci prakuzyni współczesnych ludzi oraz co mówiło to znalezisko o naszym pocho-

dzeniu? Mając za punkt wyjścia prastarą czaszkę, Frank Westerman przemierza kulę ziemską w poszukiwaniu 

pierwszego człowieka: brakującego ogniwa między ludźmi a małpami. Z reporterską ciekawością przygląda się 

pracy wybitnych paleoantropologów i analizuje ją w świetle postkolonializmu, najnowszych badań nad DNA                

i wzrostu znaczenia dokonań kobiet w tej zdominowanej przez mężczyzn dziedzinie. Każda teoria na temat tego, 

kim jesteśmy i skąd pochodzimy, okazuje się zabarwiona przez aktualnie dominujący na świecie trend. Kim zatem 

jesteśmy naprawdę?  

 

 

 63. Nakurwiam zen / Maria Peszek, [Jan Peszek].- Warszawa : Wydawnictwo 

Marginesy, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Peszek, Jan (1944- ) , Peszek, Maria (1973- ) , Aktorzy polscy 

, Ojcowie i córki , Piosenkarze polscy , Dialog , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-792.071A/Z-Peszek M. 

Nowości:  2022-11 

 

 

Kiedy Maria w kryzysie życiowym i twórczym przychodzi do Jana po pomoc, ten nagle ma zawał i prawie umiera. 

Zanim umrze, dobrze byłoby jednak dowiedzieć się kilku rzeczy... Szczera do bólu, porywająca książka o niesza-

blonowej relacji dwojga wybitnych artystów, którzy są także ojcem i córką. Zderza się w niej absurd i powaga, 

euforia i rozpacz, rzeczy święte i puszczanie bąków. Jest też o przyzwoitości w sztuce i w życiu. I o wolności. 

Rozmawiają o najważniejszych sprawach: miłości, śmierci, seksie, Bogu, sztuce i sensie, z bezpardonową otwar-

tością, która może wzbudzić zazdrość. Że można tak ze sobą rozmawiać. Że taka relacja, przekraczająca wszystko, 

do czego nas przyzwyczajono, jest możliwa. Bo może to, co wydaje się ekstremalne, tak naprawdę jest po prostu 

prawdziwe? Przecież tak właśnie rozmawiamy. A jeśli nawet nie, to może byśmy chcieli. Wzruszający, śmieszni, 

tragiczni, bezpruderyjni i nieobliczalni. Maria i Jan Peszek. Żywi ludzie.   
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 64. Neurochirurdzy : sekrety polskich wszechmogących / Marianna Fijewska.- 

Kraków : Wydawnictwo Znak - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Neurochirurdzy , Neurochirurgia , Polska , Pamiętniki i 

wspomnienia , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-616.8 

Nowości:  2022-11 

 

 

Neurochirurdzy. Mówi się o nich, że są bogami, wszechmogącymi, dla których ludzki mózg nie jest tajemnicą. Ich 

zawód uznaje się za jedną z najtrudniejszych specjalizacji medycznych, pracę na styku nauki i wiary. Kim są 

ludzie wykonujący jeden z najtrudniejszych i najbardziej elitarnych zawodów w Polsce? Dlaczego decydują się na 

to, że do końca życia będą trzymać w dłoniach odpowiedzialność za ludzkie życia? Co ich motywuje, jakimi są 

ludźmi, czy chorują na znieczulicę? Jak zmieniają życie swoich pacjentów? W książce znajdzie się m.in. opowieść 

o panu Darku, pierwszym człowieku na świecie, który dzięki eksperymentalnej operacji wstał z wózka mimo 

całkowitego przerwania rdzenia kręgowego po ataku nożownika. Historia Zary, sześcioletniej dziewczynki, która 

– w wyniku postrzelenia podczas wojny w Afganistanie – przestała chodzić, a dzięki pomocy polskich lekarzy 

odzyskała zdrowie, czy Fundacji Alcor zajmującej się krioprezerwacją – zamrażaniem ciał lub tylko mózgów 

swoich klientów, którzy chcą wrócić do świata żywych, gdy będzie już to możliwe. Autorka bestsellerowych 

Tajemnic pielęgniarek, Trudnego przypadku i Policjantek, która od kilku lat nie boi się iść pod prąd i zadawać 

trudnych pytań, tym razem wchodzi w środowisko neurochirurgów i ich pacjentów. Neurochirurdzy. Sekrety pol-

skich wszechmogących to wciągający, poruszający reportaż o lekarzach i ich pacjentach. To również opowieść              

o lękach, adrenalinie, odzyskanych i straconych nadziejach, cudach medycyny, a także patologiach systemu.  

 

 

 65. Niech sobie nie myślą, że jesteśmy kolaborantami : Protektorat Czech i Moraw, 

1939-1945 / Piotr M. Majewski.- Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 

2021. 

(Seria Historyczna ; 42) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kolaboracja , Trzecia Rzesza (1933-1945) , Protektorat 

Czech i Moraw , Monografia 

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

Nowości:  2022-11 

 

Najpierw są ludzie, którzy nie chcą być Quislingami. Wierzą, że prowadząc grę z Niemcami, ratują naród. Wypie-

rają ich cyniczni kombinatorzy, a w końcu ton nadają prawdziwi renegaci. Gdzie przebiega granica narodowej 

zdrady? Ile można mieć swobody pod okiem Heydricha i Franka? Niech czytelnik nie myśli sobie jednak, że ta 

książka to tylko historia kolaboracji. To także barwny opis życia pod okupacją, wciągająca rozprawa o niemieckiej 

polityce i przejmująca relacja o zagładzie czeskich Żydów.  Maciej Łubieński 

 

 66. Niezwykły talent Iris Grace : opowieść o małej dziewczynce i jej wyjątkowej 

kotce / Arabella Carter-Johnson ; ilustrowała Alice Tait ; przełożyła Magdalena 

Korobkiewicz.- Warszawa : Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 2016. 

 

Hasła przedmiotowe:  Carter-Johnson, Arabella , Halmshaw, Iris Grace (2009- ) , 

Dziecko autystyczne , Koty , Ludzie a zwierzęta , Sztuka dziecka , Twórczość dzieci 

i młodzieży , Wielka Brytania , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-616.89 

Nowości:  2022-11 
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Iris ma sześć lat i cierpi na autyzm głęboki - do niedawna niemal nie nawiązywała kontaktów z otoczeniem, rza-

dko śmiała się i mówiła. Jej matka była w rozpaczy - wszystko wskazywało na to, że dziewczynka nigdy nie opu-

ści świata ciszy. Cudem, który odmienił życie Iris, był jej odkryty przypadkiem talent malarski. Niezwykłymi ob.-

razami dziecka, porównywanego do Renoira i Moneta, zachwycają się dziś kolekcjonerzy, właściciele najwięk-

szych domów aukcyjnych i krytycy sztuki. A jednak najważniejszy wyłom w milczącym świecie Iris uczyniła 

Thula - kotka, z którą dziewczynkę połączyła jedyna w swoim rodzaju więź. Rodzice patrzyli ze zdumieniem, jak 

Iris "rozmawia" z ufną, cierpliwą Thulą, jak zaczyna się śmiać, wychodzić do ogrodu i otwierać się na innych 

ludzi. Ta niezwykła, bardzo intymna książka, pełna poruszających zdjęć dziewczynki i jej kotki, została napisana 

przez matkę Iris, Arabellę. To opowieść o wspólnym życiu Iris i Thuli, a także o tym, że za sprawą przyjaźni                   

i sztuki można zburzyć nawet najgrubszy mur.  

 

 

 67. Nowa mapa : jak energetyka zmienia geopolitykę / Daniel Yergin ; z języka 

angielskiego przełożył Paweł Cichawa.- Katowice : Post Factum - Wydawnictwo 

Sonia Draga, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo energetyczne państwa , Energetyka , Gaz 

łupkowy , Gaz ziemny , Geopolityka , Odnawialne źródła energii , Polityka 

energetyczna , Ropa naftowa , Rurociągi , Transformacja energetyczna , Zmiany 

klimatyczne , Bliski Wschód , Brazylia , Chiny , Meksyk , Rosja , Stany 

Zjednoczone (USA) , Ukraina , Publicystyka polityczna 

Sygnatura:  WG-327 

            Nowości:  2022-11 

 

Zdobywca nagrody Pulitzera ujawnia, w jaki sposób bitwy klimatyczne i rewolucje energetyczne definiują mapę 

naszej przyszłości. Między Chinami a Zachodem rodzi się nowy rodzaj zimnej wojny. Światowy porządek jest 

zakłócany przez zmiany klimatyczne, rewolucję łupkową w ropie i gazie, a teraz przez koronawirusa. Kontrowe-

rsyjna technologia szczelinowania dała Ameryce bezprecedensową przewagę jako wiodącej potędze energetycznej 

świata i pozwoliła wyprzedzić Arabię Saudyjską i Rosję, wywracając szachownicę globalnej polityki oraz zmie-

niając kierunek światowej gospodarki. Pomimo sankcji Rosja kieruje się na wschód, w stronę Chin. Władimir Pu-

tin i Xi Jinping jednoczą siły, aby rzucić wyzwanie Ameryce i przejąć kontrolę nad Morzem Południowochińskim 

- jednym z najważniejszych szlaków handlowych świata. Mapa Bliskiego Wschodu stworzona po I wojnie świa-

towej jest zagrożona przez ISIS i irańskich Strażników Rewolucji. Region ten zmaga się z załamaniem cen ropy 

naftowej spowodowanym wzrostem cen łupków. Światowi producenci obawiają się, że nadchodzi szczyt zapo-

trzebowania na ropę, ponieważ energia odnawialna zaciekle rywalizuje z paliwami kopalnymi. "Nowa mapa" po-

rusza problem energii w kontekście zmian klimatycznych oraz ukierunkowuje dyskusje geopolityczne, które mogą 

przyspieszyć drugą rewolucję energetyczną. 

 

 

 68. Nowojorczycy : miasto i ludzie / Craig Taylor ; przełożyła Aga Zano.- Kraków : 

Znak Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludność miejska , Miasta , Życie codzienne , Nowy Jork 

(Stany Zjednoczone) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-316.3 

Nowości:  2022-11 
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Niezwykła opowieść o najbardziej fascynującej metropolii świata z perspektywy jej mieszkańców. Niewidomy 

piosenkarz, nauczyciel medytacji, elektryk montujący światła w iglicy Empire State Building, agent nieruchumo-

ści, serwisant wind, matka nastoletniego chłopaka, który odbywa karę w zakładzie na Rikers Island, złodziej 

samochodów… To tylko wybrani bohaterowie tej książki. Craig Taylor przez sześć lat poznawał Nowy Jork z per-

spektywy lokalnych społeczności. Spośród setek rozmów i historii tak różnorodnych, jak sami nowojorczycy, 

wybrał ponad siedemdziesiąt, które ostatecznie stworzyły ten nadzwyczajny portret Wielkiego Jabłka. Tętniąca 

życiem, pełna emocji i wielkomiejskiego zgiełku opowieść utkana z historii mieszkańców Nowego Jorku.   

 

 

 69. Odpocznij : 5 życiowych lekcji dla zabieganych, przepracowanych i 

zestresowanych / Agnieszka Michalska-Rechowicz.- Gliwice : Onepress - Helion, 

copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dobrostan psychiczny , Odpoczynek , Techniki samopomocy 

, Zmęczenie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2022-11 

 

Każdy z nas pragnie dla siebie dobrego życia - chce żyć w zdrowiu, doświadczać miłości, odnosić sukcesy. Dla-

tego może z tak dużą determinacją, a czasem nawet wbrew sobie idziemy po to dobro - zmęczeni, zestresowani, 

przepracowani. Myślimy, że tak trzeba i że to normalne. Zakładamy, że bycie zajętym odzwierciedla naszą siłę, 

nasz charakter albo status społeczny. Kiedy jesteśmy zajęci, czujemy się potrzebni i ważni. W efekcie żyjemy               

w trybie "non stop", umniejszając wartość przerw, regeneracji i spokoju. Czy droga do dobrego życia ma tak 

wyglądać? I czy w ogóle w taki sposób je osiągniemy? Dobre życie oznacza pełnię wszystkiego - to zarówno szy-

bkość, jak i powolność; praca i odpoczywanie. Jeśli chcesz zwolnić lub odpocząć - sięgnij po tę książkę. Chcia-

łabym, aby ta książka przyniosła Ci: wiedzę o swoim odpoczywaniu - czyli świadomość, czym ono dla Ciebie jest, 

co przełoży się z kolei na to, co chcesz robić dalej, inspiracje, co zmienić, aby lepiej odpoczywać - czyli podpo-

wiedzi, jak odkryć swój unikalny klucz do strategicznego odpoczynku, który przyniesie Ci to, czego poszukujesz, 

ukojenie bólu lub dyskomfortu, którego doświadczasz w zmęczeniu - czyli sugestie do takiego rozmawiania ze 

sobą, które przyniesie akceptację i życzliwość wobec własnej kruchości i wrażliwości.  

 

 

 70. Ona : zdrowie, seksualność, ćwiczenia mięśni dna macicy / Ewelina Tyszko-

Bury, Kamila Raczyńska-Chomyn.- Kraków : JednymSłowem Znak - Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aborcja , Ciąża , Cykl miesiączkowy , Endometrioza , 

Intymność , Kobieta , Menopauza , Płodność , Poronienie , Poród , Profilaktyka 

zdrowotna , Seksualność , Zapłodnienie in vitro , Poradnik 

Sygnatura:  WG-613.88 

Nowości:  2022-11 

 

Wiele kobiet nigdy nie widziało swojej waginy, nie przeżyło orgazmu ani nie wie, gdzie ma mięśnie dna mied-

nicy. Niejedna dała sobie wmówić, że ból miesiączkowy lub w trakcie współżycia to „taka pani uroda”. Wiele 

kobiet milczy w samotności, bo myśli, że tylko one tak mają… A jakie są twoje intymne problemy, o których 

wstydzisz się powiedzieć nawet przyjaciółce? Daj się poprowadzić Ewelinie Tyszko-Bury i Kamili Raczyńskiej-

Chomyn, ekspertkom w dziedzinie zdrowia intymnego. Dowiedz się, co jest normą, a co powinno cię zaniepokoić 

i kiedy trzeba udać się do konkretnego specjalisty. Naucz się, jak ćwiczyć i relaksować mięśnie dna miednicy 

(MDM), żeby zadbać o swoją postawę i… doznać jeszcze więcej przyjemności w łóżku. Przekonaj się, że  możesz 

https://bonito.pl/autor/Ewelina+Tyszko-Bury/
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uniknąć PMS i mieć bezbolesne miesiączki. Pierwszy kompleksowy i nowoczesny poradnik o zdrowiu intymnym 

i seksualnym kobiet. 

 

 

 71. Ostateczne rozwiązania : ludobójcy i ich dzieło / Konstanty Gebert.- Wydanie 2. 

uzupełnione.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dyskryminacja etniczna , Holokaust , Kolonializm , 

Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa (1948) , 

Ludobójstwo , Zbrodnie sowieckie , Chiny , Jugosławia , Kambodża , Namibia , 

Niemcy , Serbia , Rwanda , Turcja , ZSRR , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94 

Nowości:  2022-11 

 

Zanim Rafał Lemkin w czasie Zagłady ukuł termin genocide, „ludobójstwo”, eksterminacja całych grup 

społecznych była w ogólnie przyjętej opinii prawników i rządzących suwerennym prawem władz każdego kraju. 

„Farmer ma prawo wytępić swoje stado. Jeśli próbujesz mu w tym przeszkodzić, naruszasz cudzą własność”. 

Konstanty Gebert śledzi historię ludobójstw ostatnich 120 lat, od wymordowania przez cesarskie Niemcy rdzen-

nych mieszkańców Namibii, przez dokonane przez Turków ludobójstwo Ormian, zbrodnie popełnione w Kambo-

dży Czerwonych Khmerów oraz w Rwandzie i w b. Jugosławii, aż po dokonujące się dzisiaj w Chinach wynisz-

czanie Ujgurów. Pyta o ich źródła i konsekwencje oraz o to, czy i jak możemy je powstrzymać, by hasło „Nigdy 

więcej” nie było pustym frazesem.   

 

 

 72. Ostateczne rozwiązanie / Hans Mommsen ; [tłumaczenie Monika Kilis].- 

Warszawa : Wydawnictwo RM, copyright 2020. 

(Sekrety Historii) 

 

Hasła przedmiotowe:  Auschwitz-Birkenau (niemiecki obóz koncentracyjny) , 

Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników (NSDAP) , Wannsee-

Konferenz (1942 ; Berlin) , Antysemityzm , II wojna światowa (1939-1945) , Getta 

żydowskie , Holokaust , Nazizm , Niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne , 

Pogromy Żydów , Polityka narodowościowa , Republika Weimarska (1918-1933) , 

Trzecia Rzesza (1933-1945) , Żydzi , Europa , Generalne Gubernatorstwo (1939-

1945) , Niemcy , ZSRR , Opracowanie 

 Sygnatura:  WG-323 

 Nowości:  2022-11 

 

Ponad pół wieku po Holocauście wciąż zadajmy sobie pytanie, jak mogło dość do tego tragicznego ludobójstwa. 

Hans Mommsen, jeden z najważniejszych współczesnych historyków Republiki Federalnej, próbuje tej odpowie-

dzi udzielić. Autor przedstawia zwartą ogólną interpretację złożonych wydarzeń, które doprowadziły do rozpę-

tania Holokaustu. W tym celu nakreśla konteksty antysemityzmu w Republice Weimarskiej i jego rolę w powsta-

niu NSDAP. Opisuje, w jaki sposób nazistowski reżim radykalizował prześladowania Żydów aż do momentu,                

w którym skonceptualizował się plan ich unicestwienia. Mommsen pyta, dlaczego i na jakich warunkach zostały 

zakończone poszczególne etapy scenariusza ostatecznego rozwiązania: od wykluczenia Żydów ze społeczeństwa 

niemieckiego aż po ich eksterminację. To zupełnie niezwykłe spojrzenie od wewnątrz na trudną niemiecką historię 

XX wieku pozwala na nowo przemyśleć wydarzenia, która na zawsze odmieniły losy świata. Wszystko zaczęło się 

17 lipca 1942 roku, kiedy Heinrich Himmler odwiedził obóz koncentracyjny Auschwitz i komendant obozu 

pokazał mu gazowanie.  
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 73. Ostatni ludzie : wymyślanie końca świata / Maciej Jakubowiak.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Film , Gry komputerowe , Katastrofizm (pogląd) , Katastrofy , 

Koniec świata , Kultura popularna , Literatura , Tematy i motywy , Życie codzienne , 

Esej 

Sygnatura:  WG-316.7 

Nowości:  2022-11 

 

Fantazje o końcu świata towarzyszą nam od samego początku. "Skończone, skończyło się, kończy się już, to chy-

ba się już kończy", powtarzamy bez przerwy za bohaterami Becketta. Ale skąd w nas właściwie ta nieustająca 

potrzeba, żeby likwidować świat? Maciej Jakubowiak wyrusza do źródeł współczesnej wyobraźni i przedziera się 

przez gąszcz powieści, filmów, seriali, gier komputerowych, memów, doniesień medialnych i scen z życia co-

dziennego, po drodze mijając scenariusze katastrofy klimatycznej, fobie technologiczne, lęki demograficzne                  

i obrazy wojny. A wszystko po to, by zbadać naturę tej dziwnej potrzeby kończenia ze wszystkim. Rzeczywistość 

miesza się tu ze zmyśleniem, nieskrępowana erudycja z osobistymi końcami świata, fikcyjni politycy komentują 

działania istniejących prezydentów, a pewien mężczyzna spaceruje w towarzystwie psów i czarnych myśli o przy-

szłości. "Ostatni ludzie" to wnikliwe kompendium apokaliptycznej wiedzy i wiwisekcja poetyki katastrofy. Na 

szczęście opowieść o końcu dopóty pozostaje nieprawdziwa, dopóki można ją sobie opowiadać.  

 

 

 74. Pamięć ciała : przemoc seksualna, morderstwo i kara / Alex Marzano-Lesnevich ; 

przełożył Mariusz Gądek.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2022. 

(Seria Amerykańska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Marzano-Lesnevich, Alex (1977- ) , Molestowanie seksualne , 

Pedofilia , Pisarze amerykańscy , Prawnicy , Procesy sądowe , Zabójcy , Stany 

Zjednoczone (USA) , Autobiografia , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2022-11 

 

Gdy zaginął sześcioletni Jeremy Guillory, cała okolica zaangażowała się w poszukiwania. Dziećmi mieszkańców 

opiekował się w tym czasie jeden z sąsiadów, Ricky Langley. Nikt jeszcze nie wiedział, że trzy dni później poli-

cjanci znajdą w jego szafie zwłoki chłopca. Langley wyznał w czasie procesu, że sześcioletni Jeremy był jego 

prawdziwą miłością. Kilka lat później Marzano-Lesnevich zaczyna staż w kancelarii prawniczej, która broniła 

Ricky’ego. Odnajdzie i przeczyta niemal trzydzieści tysięcy stron akt sądowych, by starannie zrekonstruować jego 

przeszłość oraz trzykrotny proces w sprawie zabójstwa. Próbuje zrozumieć Langleya, jego krewnych, prawników, 

wreszcie – matkę Jeremy’ego, która zeznawała na korzyść zabójcy syna. Wszystko po to, by uporać się z własną 

traumą. Pamięć ciała to przejmująca historia rodzinna, a zarazem wciągający reportaż sądowy. Marzano-Lesne-

vich pisze o krzywdach, które przez lata nosimy w sobie, i o przeszłości, od której nie sposób się uwolnić. To 

także książka o tym, że choć historię człowieka można opowiedzieć jednoznacznie, sam człowiek zawsze się tej 

jednoznaczności wymyka.  
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 75. Piasta i szprychy : Centralny Port Komunikacyjny, lotnictwo, kolej i nasza 

przyszłość / Tomasz Wardak.- Warszawa : nakładem własnym autora, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Centralny Port Komunikacyjny , Linie kolejowe , Lotniska , 

Projekty , Transport kolejowy , Transport powietrzny , Polska , Stanisławów (woj. 

mazowieckie, pow. grodziski, gm. Baranów) , Świat , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-656 

Nowości:  2022-11 

 

"Piasta", czyli lotnisko ; "Szprychy", czyli koleje. „Piasta i szprychy” to książka o gigantycznym i kontrowersyj-

nym projekcie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Książka odpowiada na pytanie skąd wziął się obecny kształt 

tego projektu, m.in. pomysł powiązania nowego lotniska z budową nowego układu komunikacyjnego w naszym 

kraju. Projekt CPK przedstawiony jest na tle aktualnej sytuacji i perspektyw lotnictwa pasażerskiego i kolei                

w Polsce, w Europie i na świecie. Książka prezentuje plany rozwoju infrastruktury lotniczej i kolejowej w naszym 

kraju, przedstawia również alternatywne wobec projektu CPK koncepcje rozwoju infrastruktury transportowej.  

 

 

 76. Piąta Aleja, piąta rano : Audrey Hepburn, Śniadanie u Tiffany'ego i zmierzch 

nowoczesnej kobiety / Sam Wasson ; przełożyła Agnieszka Lipska-Nakoniecznik.- 

Wydanie 1. w tej edycji.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hepburn, Audrey (1929-1993) , Śniadanie u Tiffany'ego 

(film) , Aktorzy amerykańscy , Film amerykański , Kobieta , Reportaż 

Sygnatura:  WG-791 

Nowości:  2022-11 

 

Jesienią 1960 roku na nowojorskiej Piątej Alei o piątej rano padł pierwszy klaps na planie jednego z najsłyn-

niejszych filmów w historii - Śniadania u Tiffany’ego. W pełnej porywających faktów i anegdot opowieści Was-

son przedstawia nie tylko kulisy powstawania filmu, lecz także dokumentuje burzliwą epokę przełomu lat pięć-

dziesiątych i sześćdziesiątych w Ameryce - przed rewolucją seksualną dzieci kwiatów, powszechnym dostępem do 

antykoncepcji i zanim mała czarna stała się symbolem elegancji. Autor pokazuje plan filmowy, przybliża stosunki 

panujące wśród członków ekipy i narastające między nimi animozje. Jednocześnie szerokim spojrzeniem ogarnia 

wpływ Audrey Hepburn na modę, politykę dotyczącą płci i budzenie się nowej moralności. Pojawiają się wielkie 

postacie tamtych czasów: Truman Capote, Audrey Hepburn, Blake Edwards, Henry Mancini, a także Marylin 

Monroe, Billy Wilder czy Akira Kurosawa. Dlaczego filmowa opowieść o Holly Golightly miała kłopoty z cen-

zurą? Czym różni się od powieści Capote’a? Co zmieniła w życiu milionów młodych kobiet, które nie chciały żyć 

jak ich matki? Tę książkę - pełną smakowitych szczegółów - czyta się jak powieść o dawnym Hollywood, pełnym 

uroku i mrocznych tajemnic.   

 

 77. Piękno i piekło : opowieść o Beacie Obertyńskiej / Anna Piwkowska.- Warszawa 

: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Obertyńska, Beata (1898-1980) , Łagry (ZSRR) , Pisarze 

polscy , Polacy za granicą , Więźniowie obozów , Londyn (Wielka Brytania) , Lwów 

(Ukraina, obw. lwowski) , Polska , ZSRR , Biografia 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091)A/Z-Obertyńska B. 

Nowości:  2022-11 
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Piękno i piekło - swoista opowieść poetki o poetce. Anna Piwkowska, która w 2017 roku w Tartej róży (PIW, 

seria „Poeci do kwadratu”) wierszami Beaty Obertyńskiej przedstawiła i poniekąd przypomniała postać Beaty 

Obertyńskiej, napisała wnikliwą i przejmującą książkę o życiu (i poezji) tej dziś na nowo odkrywanej poetki.              

A życie to było burzliwe – od dzieciństwa i młodości we Lwowie, przez aresztowanie i zesłanie do łagru Loch-

Workuta, przez uwolnienie, wstąpienie do Armii Polskiej w ZSRR i przejście szlaku bojowego (Iran, Palestyna, 

Egipt, Włochy), po osiedlenie się w Londynie…  

 

 

 78. Piękno metafizyki : esej o filarach hermeneutycznych / Jean Grondin ; przełożyła 

Maria Marczak.- Wydanie 1., dodruk.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 

2022. 

(Biblioteka Myśli Współczesnej) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hermeneutyka , Metafizyka , Piękno , Zło , Esej 

Sygnatura:  WG-1 

Nowości:  2022-11 

 

Kanadyjski filozof Jean Grondin zaprasza czytelnika w podróż po  świecie filozofii klasycznej. Choć słowo "meta-

fizyka” kojarzy się dziś potocznie ze zjawiskami nadprzyrodzonymi i tym, co niepoznawalne, Grondin przypomi-

na, że prawda wygląda zupełnie inaczej: namysł metafizyczny jest na wskroś racjonalny i leży u podstaw historii 

filozofii, a każda myśl filozoficzna zawiera w sobie jego elementy, nawet jeśli ukryte. Pytania metafizyki są bo-

wiem pytaniami o sens, przyczyny i cel istnienia rzeczywistości. Godząc przystępność wywodu z erudycją                        

i bogactwem odniesień, autor w najlepszym akademickim stylu pokazuje, że początek filozoficznej odysei tkwi             

w zachwycie nad pięknem świata. Każdy, kto sięgnie po tę książkę, może przeżyć owo twórcze i ożywcze zdzi-

wienie na nowo, bo piękno to dostępne jest nam tu i teraz.  

 

 

 79. Plandemia Covid-19 : to dopiero początek / Danuta Mikołajewska.- Września : 

Oficyna Wydawnicza Wexel, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  COVID-19 , Epidemie , Spiskowa teoria dziejów , Esej 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2022-11 

 

 

 

Pandemia, która ogarnęła nasz świat, jest w pełni prawdziwa, jednak niekoniecznie wygląda dokładnie tak, jak 

przekazują nam to media. Jak zafałszowują one prawdę i dlaczego to robią? Książka "Plandemia Covid-19. To 

dopiero początek" opisuje z lekarskiej perspektywy niezgodność medialnej propagandy z wiedzą medyczną. Czy 

pandemia była tylko świetną przykrywką dla wielkich politycznych ruchów? Książka ta jest lekarską oceną 

rewolucyjnego niszczenia porządku świata. Autorka ukazuje, jak ukazywany przez media Covid-19 nie zgadza się 

ze zdaniem, które na jego temat mają lekarze. Jednocześnie opowiada nam o tym, jak wielkim zagrożeniem jest 

telemedycyna, która w dzisiejszym świecie stała się codziennością. Jak wielkim problemem jest zdalne nauczanie 

i jak bardzo ograniczane są nasze swobody obywatelskie? Czy to wszystko jest uzasadnione, czy może pandemia 

jest tylko szatą osłaniającą całkiem inną kreację? Zdrowie i bezpieczeństwo są najważniejszymi ludzkimi potrze-

bami, co sprawia, że bardzo łatwo jest na ich podstawie zastraszyć człowieka. Czy właśnie to się teraz dzieje na 

całym świecie?  
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 80. Pocztówka z Mokum : 21 opowieści o Holandii / Piotr Oczko.- Kraków : 

Wydawnictwo Znak - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Artyści , Kultura , Podróże , Sztuka holenderska , Sztuka 

użytkowa , Życie codzienne , Amsterdam (Holandia) , Holandia , Esej , Publikacja 

bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-94(4) 

Nowości:  2022-11 

 

 

Mokum to w języku jidysz „bezpieczna przystań”. Tak holenderscy Żydzi nazywali Amsterdam. Piotr Oczko znaj-

duje schronienie w świecie ukochanej kultury holenderskiej i oprowadza po niej czytelników jak najlepszy prze-

wodnik. Razem z nim odkrywamy ukryte znaczenia na obrazach dawnych mistrzów, zaglądamy do XVII-wiecz-

nych kościołów i burdeli, patrzymy w oczy dumnym mieszczanom i czarnoskórym niewolnikom. Trafiamy na śla-

dy Zbigniewa Herberta i zatrzymujemy na chwilę na jointa, przyglądając się współczesnym Holendrom. W Mo-

kum – razem z autorem – znajdujemy też samych siebie.  

 

 

 81. Pod osłoną lasu : walka, miłość i przetrwanie w czasach Zagłady / Rebecca 

Frankel ; przełożyła Kaja Gucio.- Warszawa : Poradnia K, copyright 2022. 

 

 

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

Getta żydowskie , Holokaust , Ocaleni z Holokaustu , Rodzina , Ukrywanie się Żydów 

(1939-1945) , Żydzi , Białowieski Park Narodowy (obszar) , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-94(438).082 

Nowości:  2022-11 

 

Prawdziwa historia żydowskiej rodziny. Ucieczka, ocalenie i miłość w czasach Zagłady. Poruszająca, trzymająca 

w napięciu opowieść, która czci przeszłość, ale i celebruje życie. Podnosi na duchu! Latem 1942 roku rodzina Ra-

binowiczów uciekła z likwidowanego getta do Puszczy Białowieskiej. Cudem przeżyli dwa lata w lesie, zmagając 

się z mroźnymi zimami, tyfusem i uciekając przed okrutnymi obławami aż do momentu wejścia Armii Czerwonej 

w 1944 roku. Po wojnie ocaleli członkowie rodziny przedostali się przez Alpy do Włoch. Marzą o wyjeździe do 

Palestyny, ale ostatecznie decydują się na emigrację do Stanów Zjednoczonych. Blisko dekadę później przypa-

dkowe spotkanie na weselu w Brooklynie sprawiło, że młody student Filip odnalazł kobietę, która, podając go za 

swojego syna, uratowała podczas pierwszej likwidacji getta w polskim miasteczku Zdzięcioł. Tą kobietą była 

Miriam Rabinowicz, a jej córka Ruth okazała się miłością życia Filipa. Wiele lat później młoda Rebecca Frankel 

uczęszczała do synagogi, w której Filip był rabinem, a Ruth uczyła w szkole hebrajskiej. I tak poznała ich i histo-

rię ich życia i miłości.  

 

 

 82. Potosí : góra, która zjada ludzi / Ander Izagirre ; przełożył Jerzy Wołk-

Łaniewski.- Warszawa : Wydawnictwo Filtry, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cyna , Górnictwo , Górnicy , Społeczności lokalne , Ubóstwo 

, Wyzysk , Potosi (Boliwia) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-316.34/.35 

Nowości:  2022-11 
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Reportaż o Boliwijczykach, którzy w nieludzkich warunkach pracują przy wydobyciu metali na słynnej górze 

Cerro Rico de Potosí. Pozbawieni jakichkolwiek praw pracowniczych, opuszczeni przez państwo, traktowani są 

jak tania, wyrobnicza siła - zarabiają akurat tyle, by nie umrzeć z głodu. Mało który górnik dożywa w zdrowiu 

trzydziestu pięciu lat, wielu umiera w tym wieku na krzemicę. Alicię, główną bohaterką opowieści, bieda zmusza 

do pracy w kopalni, mimo że dziewczynka ma dopiero czternaście lat. "Potosí" to historia o niekończącym się 

wyzysku boliwijskiej ludności, a zarazem oskarżenie rzucone światu, który prowadzi łupieżczą politykę wobec 

Południa lub w najlepszym razie odwraca wzrok od dramatu jego mieszkańców.  

 

 

 83. Praca zdalna w polskim systemie prawnym / redakcja naukowa Małgorzata 

Mędrala.- Stan prawny na 1 lipca 2021 r.- Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021. 

Publikacja stanowi szczegółową analizę najważniejszych aktualnych zagadnień 

związanych ze świadczeniem pracy zdalnej. 

 

Hasła przedmiotowe:  COVID-19 , Epidemie , Praca zdalna , Prawo pracy , Polska 

, Materiały pomocnicze , Praca zbiorowa , Wzory dokumentów 

Sygnatura:  WG-349.2 

Nowości:  2022-11 

 

 

Treści w niej zawarte uwzględniają bieżącą sytuację epidemiczną – pandemię COVID-19, jak również zapowia-

daną nowelizację Kodeksu pracy, zakładającą wprowadzenie pracy zdalnej do polskiego systemu prawnego na 

stałe. 

 

 

 84. Prawdziwa historia Królowej Życia / Dagmara Kaźmierska.- Warszawa : ES-PR 

Ewa Siedlecka i Dagmara Kaźmierska, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kaźmierska, Dagmara (1975- ) , Celebryci , Kultura masowa 

, Show business , Autobiografia 

Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Kaźmierska D. 

Nowości:  2022-11 

 

 

"Królową byłam zawsze. Od wielu lat wiem, jak smakuje sława. W Kotlinie Kłodzkiej znali mnie wszyscy. Nie 

ma się czym chwalić, kryminał to nie pierwszy rząd w operze. Ale gdybym udawała, że tego nie było, byłabym hi-

pokrytką. Nie będę opowiadać bzdur, że byłam na wczasach w Ameryce. Nie zamierzam też ronić teraz krokody-

lich łez. One nie zmażą tego, co było. Zdawałam sobie sprawę, że igram z prawem. Wiedziałam, że prędzej czy 

później będę musiała za to zapłacić. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło - gdyby nie więzienie, nie 

trafiłabym do telewizji i nie doceniłabym też wielu innych rzeczy, nad którymi się wcześniej nie pochylałam. 

Teraz zna mnie cała Polska". Jak wyglądało dzieciństwo Królowej Życia, dlaczego nie została na stałe w Niem-

czech oraz czy miłość wszystko wybacza i jest w stanie pokonać wszelkie przeciwności losu? O tym w pierwszej 

części autobiografii niekwestionowanej Królowej - Dagmary Kaźmierskiej.   
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 85. Projekt Tatry : jak ocalić ludzi, naturę oraz przyszłość / Maciej Kozłowski, 

Szymon Ziobrowski.- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy 

Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tatrzański Park Narodowy , Alpiniści , Ochrona przyrody , 

Przyroda , Turystyka , Podhale , Tatry (góry) , Tatrzański Park Narodowy (obszar) , 

Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-796.5 

Nowości:  2022-11 

 

"Projekt Tatry" to prowadzone z góralską swadą rozmowy wokół Podhala. Opowieści o sile i tajemnicach przyro-

dy przeplatają sie z historią regionu oraz rozwoju jednej z najmocniejszych marek wśród polskich obiektów ochro-

ny przyrody - Tatrzańskiego Parku Narodowego. Autorzy docierają do specjalistów od m.in. niedźwiedzi, medy-

cyny górskiej, wspinaczki. Ich rozmowy z wyjątkowymi osobami gor układają się w niosący nadzieję wielogłos, 

dający wiarę w regeneracyjny potencjał natury i ludzi. Nasze Tatry mogą być lepsze.  

 

 

 86. Samotnica : dwa życia Marii Dulębianki / Karolina Dzimira-Zarzycka.- 

Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dulębianka, Maria (1861-1919) , Konopnicka, Maria (1888?-

1891) , Aktywizm społeczny , Emancypacja kobiet , Feminizm , Kobieta , Malarze 

polscy , Pisarze polscy , Prawa kobiet , Równouprawnienie płci , Lwów (Ukraina, 

obw. lwowski) , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-75.071A/Z-Dulębianka M.  

Nowości:  2022-11 

 

Malarka znana głównie z ikonicznego porteru Konopnickiej w binoklach, społecznica, aktywistka, feministka, 

Pietrek z powycieranymi łokciami – fascynująca i niesłusznie zapomniana towarzyszka życia autorki Roty. Maria 

Dulębianka najpierw uczyła się w szkole artystycznej w Wiedniu, potem jej kariera nabrała tempa w Warszawie 

pod okiem Wojciech Gersona. W 1884 roku dołączyła do grona pierwszych polskich malarek, które studiowały             

w cenionej paryskiej Académie Julian. Tylko niewielka część jej dorobku artystycznego przetrwała jednak do 

dzisiaj. Od 1890 roku wspólnie z Konopnicką mieszkała za granicą – a jeśli sprawy osobiste zmuszały je do 

rozstania, to Marie jak najszybciej starały się do siebie wrócić. Z biegiem lat Dulębianka coraz głośniej zaczyna 

zabierać głos w sprawie równouprawnienia kobiet. Publikuje ostrą polemikę Damscy kaznodzieje, którą można 

streścić hasłem: „mężczyźni objaśniają mi świat”. Apeluje także o równy dostęp do studiów artystycznych. Potem 

w ramach manifestu jako pierwsza kobieta kandyduje w wyborach do Sejmu Krajowego. Po śmierci poetki osiadła 

na stałe we Lwowie, gdzie jeszcze mocniej zaangażowała się w działalność społeczną i feministyczną. Podczas 

misji Czerwonego Krzyża zaraziła się tyfusem, kontrolując warunki w ukraińskich obozach, w których byli inter-

nowani Polacy. Zmarła 7 marca 1919 roku. Początkowo pochowano ją w grobowcu Konopnickiej na Cmentarzu 

Łyczakowskim. Osiem lat później jej trumna została przeniesiona na Cmentarz Obrońców Lwowa. Karolina 

Dzimira-Zarzycka porządkuje i uzupełnia biografię Marii Dulębianki, ale przede wszystkim kreśli portret artystki      

i emancypantki, której problemy i wybory okazują się dziś zaskakująco aktualne. Obficie czerpiąc ze źródeł, stara 

się uchwycić naturę relacji Dulębianki i Konopnickiej, a także wpisać ją w szerszy obraz sytuacji kobiet na prze-

łomie XIX i XX wieku.  
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 87. Skandalistki : kobiety, które zadziwiały i szokowały / Małgorzata Czapczyńska.- 

Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aktorzy , Celebryci , Dziennikarze , Elita społeczna , 

Emancypacja kobiet , Kariera , Kobiecość , Kobieta , Miłość , Pisarze , Przedsiębiorcy 

, Przestępcy , Skandale , Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052 

Nowości:  2022-11 

 

 

NIEWOLNICE MIŁOŚCI: Adèle Hugo, Blanche Monnier, Karen Blixen, George Sand, Frida Kahlo, Maria Dąb-

rowska, Edith Piaf, Camille Claudel, Zofia Nałkowska, Tove Jansson ; KOBIETY, KTÓRE ZADZIWIAŁY                  

I SZOKOWAŁY: Gertrude Bell, Leni Riefenstahl, Clara Bow, Ella Harper, Helena Rubinstein, Izabela "Czajka" 

Stachowicz, Mabel Normand, Nellie Bly, Maria Konopnicka, Mary Ann Bevan, Zofia Sadowska, Maria Rodzie-

wiczówna, Ina Benita, Mae West ; WYJĘTE SPOD PRAWA: Lana Turner, Rita Gorgonowa, Maria Ciunkiewi-

czowa, Bonnie Parker, Evelyn Nesbit, Charlotte Corday. 

 

 

 88. Sobowtóry : dublerzy wielkich ludzi od Nerona do Putina / Teresa Kowalik, 

Przemysław Słowiński.- Warszawa : Fronda PL, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Elita społeczna , Przywódcy i głowy państw , Sobowtór , 

Władcy , Europa , Polska , Świat , Esej 

Sygnatura:  WG-94 

Nowości:  2022-11 

 

 

Sobowtóry, czyli osoby fizycznie identyczne, chociaż w żaden sposób niespokrewnione, od zawsze budziły grozę. 

We wszystkich podaniach ludowych obcy "brat bliźniak" zwiastował zawsze tragedię lub czyjąś rychłą śmierć. 

Nieomal każdy wielki władca w historii miał swoich sobowtórów, którzy go zastępowali, myląc w ten sposób 

spiskowców czyhających na jego życie. Przez całe wieki szefowie policji, kontrwywiadu i ochrony osobistej mo-

narchów używali sobowtórów, by przechytrzyć przeciwnika. Wiele postaci historycznych dorobiło się niechcia-

nych dublerów - samozwańców, którzy pragnęli skorzystać na podobieństwie do zaginionych lub nawet urzędu-

jących władców, i próbowali zagarnąć tron lub ogrzać się w cieple ich sławy. Ostatnią grupę tajemniczych postaci 

stanowią matrioszki - agenci podstawieni w miejsce osób publicznych, by manipulować emocjami społeczeństw.   

 

 

 89. Starzy ludzie nie istnieją / Małgorzata Węglarz.- Warszawa : Warszawskie 

Wydawnictwo Literackie Muza, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby w wieku starszym , Starość , Starzenie się 

społeczeństwa , Życie codzienne , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-316.34/.35 

Nowości:  2022-11 
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Starzy ludzie nie istnieją?! Jak to? Przecież społeczeństwa się starzeją. I coraz więcej wkoło nas przedstawicieli tej 

grupy. A jednak nie istnieją, bo świat ich nie chce zauważać, wtłacza w utarte koleiny i spycha na margines życia. 

 Nie istnieją, bo nie pasują do obrazka: wszechwładnego dziś kultu młodości. No chyba, że są wybitnymi jednos-

tkami i mając na karku osiemdziesiątkę, pokonują ultramaratony. Tylko wtedy się ich dostrzega. A przeciętni, 

zwykli starsi ludzie na emeryturze. Co z nimi? Część sama usuwa się w cień, bo w pewnym wieku przecież… nie 

wypada, nie przystoi. Część wręcz przeciwnie, wciąż czują się młodzi i chcieliby zapomnieć o PESEL-u. Dla nich 

też starość nie istnieje. Nie chcą jej, jest niemile widziana. Trudno im w nią uwierzyć, gdy dotyczy ich samych.  

Jak wygląda starość w Polsce? Wiele się zmienia i babcia czy dziadek nie są już postrzegani tylko jako idealni 

opiekunowie dla wnuków. Często czynni zawodowo, realizują swoje pasje, podróżują i są bardzo zajęci. Mimo to 

wciąż jednak w podejściu do starszego pokolenia pokutują u nas stereotypy. O nich właśnie, o wykluczeniu wie-

kowym, o obalaniu mitów, o lękach i pragnieniach starszych ludzi, o tych szukających pomocy i o dziarskich, 

aktywnych seniorach pisze Małgorzata Węglarz. I nie jest to lukrowana rzeczywistość. Bo nie jest łatwo ani tym, 

co zamknęli się w swojej samotności, ani tym, co mimo upływu lat chcą w pełni uczestniczyć w życiu. Autorka 

pokazuje wielowymiarowość procesu starzenia i różne odcienie ostatnich dekad życia. Rozmawia z psychologiem, 

geriatrą i opiekunem w domu spokojnej starości, a także z założycielką facebookowego portalu AgeFree „Wolni 

od metryki”.  

 

 

 90. Strażnicy wolności / Jacek Hugo-Bader ; [rysunki: Marta Ignerska].- Warszawa : 

Wydawnictwo Agora, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  COVID-19 , Dezinformacja , Ideologia , Postawy , Ruchy 

antyszczepionkowe , Spiskowa teoria dziejów , Szczepienia ochronne , Polska , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-316 

Nowości:  2022-11 

 

Słyszeliście o C19? Nie, to nie jest rakieta balistyczna do przenoszenia głowic atomowych ani kryptonim gazu 

bojowego... C19 to grupa osób, które kwestionują ogólnoświatową strategię walki z chorobą COVID-19, jedna             

z najaktywniejszych grup polskich antyszczepionkowców. Są zadeklarowanymi wyznawcami teorii spiskowych, 

w tym tej najnowszej, o globalnym zamachu stanu, ogólnoświatowym spisku, którego początkiem jest zaplanowa-

na przed kilku laty pandemia COVID-19. Ale za nic w świecie nie pozwalają nazywać siebie antyszczepionkow-

cami, bo przecież oni walczą o wolność, są więc wolnościowcami, a nawet - strażnikami wolności. Co ich łączy? 

Jak się organizują? Komu ufają, jak uzasadniają swoje racje? Jacek Hugo-Bader, najbardziej brawurowy z pols-

kich reporterów, zanurza się w trzewia tego ruchu i zdaje nam relację z tego, co tam usłyszał, zobaczył i poczuł,             

a poczuł i zdziwienie, i wściekłość, i obezwładniającą bezradność. Jak sobie z nią poradzić? O tym również jest ta 

książka.  

 

 

 91. Szaleństwo i chwała : wojna polityczna pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a 

Rosją 1945-2020 / Tim Weiner ; przełożył Jan Szkudliński.- Poznań : Dom 

Wydawniczy Rebis, 2022. 

 

Hasła przedmiotowe:  Clinton, Bill (1946- ) , Jelcyn, Borys (1931-2007) , Putin, 

Władimir (1952- ) , Trump, Donald (1946- ) , CIA , FSB , KGB , NATO , 

Dezinformacja , Dyplomacja amerykańska , Dyplomacja radziecka , Dyplomacja 

rosyjska , Dywersja , Szpiegostwo , Walka informacyjna , Wojna cybernetyczna , 

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych (2016) , Wywiad amerykański , 

Wywiad rosyjski , Wywiad radziecki , Rosja , Stany Zjednoczone (USA) , Świat , 

ZSRR , Reportaż 
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Sygnatura:  WG-32 

Nowości:  2022-11 

 

Tim Weiner, laureat Nagrody Pulitzera i National Book Award, odsłania kulisy wojny politycznej pomiędzy 

Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Wnikliwa, a zarazem napisana w porywającym stylu historia zmagań i rywali-

zacji między dwoma mocarstwami – szpiegostwa, sabotażu, trudnej dyplomacji i skutecznej dezinformacji – od 

początku konfliktu w 1945 roku aż po koniec prezydentury Donalda Trumpa w roku 2020. Autor zabiera nas za 

zamknięte drzwi gabinetów oraz śledzi poczynania CIA i machinacje KGB na całym świecie. Bezpardonową wal-

kę o rząd dusz pokazują niedawno odtajnione dokumenty dotyczące zrywów wolnościowych w NRD w 1953 ro-

ku, w Polsce i na Węgrzech w roku 1956. Szczegóły akcji CIA w Kongu lat 60., rola Radia Wolna Europa oraz 

propaganda i akcje dezinformacyjne, narodziny „Solidarności” i stan wojenny w Polsce, upadek Muru Berlińs-

kiego, krach Związku Radzieckiego, relacje Billa Clintona i Borisa Jelcyna, zjednoczenie Niemiec, rozszerzenie 

Unii Europejskiej i NATO, pojawienie się na scenie politycznej Władimira Putina, brawurowe akcje hakerskie               

i błyskotliwe wykorzystanie Internetu do wywarcia wpływu na amerykańskie wybory prezydenckie w 2016 roku – 

to tylko skrót rozważań, które pozwalają nam lepiej zrozumieć, w jakim miejscu jesteśmy obecnie i dlaczego się  

w nim znaleźliśmy. Tim Weiner w książce, którą czyta się jak szpiegowski thriller, nie tylko trafnie diagnozuje            

i wskazuje źródła obecnej erozji demokracji na świecie, ale też obnaża sposób działania sił, które się do tego 

przyczyniają, i podpowiada, jak można się im przeciwstawić, zanim będzie za późno.  

 

 

 92. Szczury z via Veneto / Piotr Kępiński.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2021. 

(Sulina) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Grupy społeczne , Miasta , Podróże , Praktyki kulturowe , 
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Sygnatura:  WG-316.7 
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"Tu się nic nie zmienia od dwóch tysięcy lat. Plebejusze, patrycjusze, dziwki, księża. Rzym" - mówi jeden z boha-

terów włoskiego serialu "Suburra". Turyści kroczą starożytnymi ścieżkami, szukając tego, co minione, a ulice są 

tak samo wąskie jak przed kilkuset laty. Tak samo niezmienne są też paradoksy: bieda sąsiaduje z bogactwem, 

zaśmiecone ulice z pałacami, siedziby kościelnych instytucji z lokalami przejętymi przez mafię, a pamięć o Paso-

linim konkuruje z pamięcią o Duce. Piotr Kępiński spaceruje ulicami Rzymu i Sieny, odwiedza Materę i Cilento, 

opowiada o sardyńskich pragnieniach separatystycznych, osiedlach Romów i handlu narkotykami na rzymskich 

cmentarzach. Razem z nim odwiedzamy turyńskie wystawy, smakujemy sycylijskich pani, jedziemy rowerem 

wzdłuż Tybru i zaglądamy do wnętrz Watykanu. "Szczury z via Veneto" to erudycyjna opowieść o tym, że choć 

czasy błogiego la dolce vita dawno minęły, to Włochy wciąż przyciągają i nie dają o sobie zapomnieć.  

 

 93. Szpieg : jak diler narkotyków został agentem w Korei Północnej / Jim Latrache-

Qvortrup we współpracy z Rasmusem Elmelundem ; z duńskiego przełożyła Edyta 

Stępkowska.- Warszawa : Wielka Litera, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Latrache-Qvortrup, Jim (1972- ) , Legia Cudzoziemska 

(Francja) , Dilerzy narkotykowi , Przedsiębiorcy , Spadochroniarze , Szpiegostwo , 

Dania , Korea Północna , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-343  
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Jim prowadzi burzliwe życie. Jako niepokorny nastolatek z postępującym ADHD zaciąga się do Legii Cudzoziem-

skiej i zostaje spadochroniarzem. Po powrocie do kraju zostaje dilerem narkotykowym kopenhaskich elit. W koń-

cu wpada w ręce policji z kilogramową paczką kokainy. Wyrok: osiem lat. Poznaje miłość swojego życia, porzuca 

przestępczą przeszłość, a jego firma odnosi sukces. Gdy pewnego dnia dzwoni jego telefon, jest pewny, że nic go 

już w życiu nie zaskoczy. „Chciałbym cię prosić o pomoc w infiltracji reżimu północnokoreańskiego” – brzmi 

głos w słuchawce. Jim nie waha się ani chwili. Wciela się w rolę Mr Jamesa, obrzydliwie bogatego nafciarza, 

który chce pomnożyć swoje miliardy dzięki handlowi bronią z Koreą Północną. Rozpoczyna się surrealistyczna, 

ale śmiertelnie niebezpieczna „ekstremalna maskarada”. Gdyby to była powieść, nikt nie uwierzyłby w jej fabułę.  

 

 

 94. Tajemnicza Polska / Jakub Kuza.- Kraków : Wydawnictwo Znak - Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osobliwości , Skarby , Polska , Przewodnik turystyczny , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-913(438) 
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Jakub Kuza, autor popularnego fanpage'a "Krótka Historia Jednego Zdjęcia", przemierzył Polskę tropem najwię-

kszych zagadek naszego kraju. Rozmawiał z naukowcami, poszukiwaczami przygód i wyznawcami pogańskich 

kultów, a wszystko po to, by każdy z nas mógł poczuć się jak prawdziwy poszukiwacz skarbów albo śledczy na 

tropie zaginionych dzieł sztuki!   

 

 

 95. Talibowie : przekleństwo czy nadzieja Afganistanu / Piotr Łukasiewicz.- 

Kraków : Mando - Wydawnictwo WAM, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fundamentalizm muzułmański , Polityka wewnętrzna , 
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Święta wojna. Jak „boży posłańcy” zawładnęli Afganistanem? Latami przebywali w ukryciu, by w XXI wieku 

zawładnąć areną międzynarodową i podbić media. Akty rebelii, zamachy samobójcze, pogarda dla kobiet – to 

talibowie widziani oczami Zachodu. Ale kim są w rzeczywistości? Śmiertelnie groźnymi fanatykami? Nadzieją na 

odzyskanie godności przez podbity naród i budowę nowoczesnego państwa? A może „zemstą Boga” w Azji Cen-

tralnej? W opowieściach o talibach mity i zabobony mieszają się ze świadectwami okrucieństwa i przemocy. Pra-

wdziwe oblicze wojowników próbuje ukazać Piotr Łukasiewicz, ostatni ambasador Polski w Afganistanie. Łuka-

siewicz zna kraj od podszewki. Od 2006 roku mieszkał i pracował tam jako żołnierz, a później dyplomata – osobi-

ście zamknął polską placówkę w Kabulu. Poznał wszystkie strony krwawej wojny domowej: talibów, żołnierzy, 

terrorystów, prezydentów, warlordów i zwykłych ludzi. Rozumie, że wpływy światowych hegemonów wycisnęły 

piętno na Afgańczykach, ale czy ci mogą teraz, po najdłuższej wojnie w historii Ameryki, choćby nadszarpnąć jej 

potęgę – tak jak wcześniej przyspieszyli upadek ZSRR - Talibowie. Czy musieli powstać? Czy stoi za nimi wyra-

chowany interes? Wiele z tego, co do tej pory wiedzieliśmy i myśleliśmy o talibach, straciło znaczenie.  
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 96. Tarantino : nieprzewidywalny geniusz / Tom Shone ; tłumaczenie Alka 

Konieczka.- Kraków : Znak Koncept - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 
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Wprowadzenie, Młodość, Scenariusze. REŻYSER: Wściekłe psy ; Pulp Fiction ; Przerywnik: Cztery pokoje i Od 

zmierzchu do świtu ; Jackie Brown ; Kill Bill ; Grindhouse: Death Proof ; Bękarty wojny ; Django ; Nienawistna 

ósemka ; Pewnego razu w... Hollywood ; Epilog. 

 

 

 97. Tęgie głowy : 58 sylwetek humanistów / Michał Głowiński.- Warszawa : 

Wielka Litera, copyright 2021. 

 

Hasła przedmiotowe:  Historycy , Intelektualiści , Literaturoznawcy , Pisarze 
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Andrzej Kijowski, Jan Śpiewak, Maria Rzeuska, Roland Barthes, Kazimierz Wyka, Ryszard Zengel, Kazimierz 

Budzyk, Miron Białoszewski, Jerzy Kwiatkowski, Roman Karst, Stefan Żółkiewski, Antoni Salamon, Jan Józef 

Lipski, Roman Zimand, Petar Vujičić, Stanisław Swen Czachorowski, Irena Maciejewska, Marta Fik, Miroslav 

Procházka, Krzysztof Jung, Maciej Krasicki, Maria Szypowska-Guyot, Adam Makowski, Grzegorz Sinko, Janusz 

Szpotański, Alina Żarska, Jan Garewicz, Joanna Pollakówna, Czesław Hernas, Stefan Morawski, Władysław Pa-

nas, Ireneusz Opacki, Stefan Amsterdamski, Irena Sendlerowa, Kazimierz Polański, Maria Dernałowicz, Andrzej 

Wasilewski, Jan Błoński, Ryszard Matuszewski, Henryk Krzyczkowski, Adam Sikora, Bohdan Pociej, Alina 

Brodzka, Hanna Świda-Ziemba, Małgorzata Baranowska, Teresa Torańska, Marek Nowakowski, Václav Burian, 

Stanisław Barańczak, Pavol Winczer, Michał Jagiełło, Ryszard Przybylski, Jerzy Jedlicki, Aniela Uziembło, Jan 

Kulma, Lech Szczucki, Samuel Sandler, Paweł Szwed. 

 

 

 98. To jest wasz kraj, to jest mój kraj / Woody Guthrie ; przełożył Tomasz S. 

Gałązka.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2022. 

(Seria Amerykańska) 
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Ojciec folkowych pieśniarzy, kronikarz klasy pracującej, naczelny hobo Ameryki. Woody Guthrie to jedna z naj-

ciekawszych postaci w historii muzyki, a jego piosenki uczyniły z niego rzecznika ubogich pracowników i bezro-

botnych biedaków. Guthrie wędrował przez Stany i rozmawiał z mieszkańcami tego  kraju  jak  równy  z  równym, 
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a zasłyszane historie przekuwał w protest songi, które ukształtowały kolejne pokolenia zaangażowanych twórców. 

"To jest wasz kraj, to jest mój kraj" ukazał się po raz pierwszy w 1943 roku. Guthrie opisuje w tej książce swoje 

losy, zaczynając od dzieciństwa na równinach Oklahomy, przez lata spędzone w drodze, w pociągach towarowych 

i na tylnych siedzeniach autostopu, aż po Nowy Jork i próby dotarcia do większej publiczności. Śpiewał o trudzie, 

zwykłym życiu i ciężkiej pracy, a także o pięknie Stanów Zjednoczonych, które obserwował z otwartych drzwi 

wagonów, pędząc przez kraj od oceanu do oceanu. A wszystko to na tle najważniejszych wydarzeń amerykańskiej 

historii – czasów prohibicji, wielkich burz pyłowych, odkrywania złóż ropy i ataku na Pearl Harbor. "To jest wasz 

kraj, to jest mój kraj" to porywająca autobiograficzna podróż przez życie największego barda Ameryki i poru-

szająca wyprawa do korzeni współczesnych Stanów Zjednoczonych. Do kraju, który był jego krajem.  

 

 

 99. Trzy tłumaczki / Krzysztof Umiński.- Warszawa : Marginesy Marginesy, 2022. 
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Trzy tłumaczki to opowieść o Marii Skibniewskiej, Joannie Guze i Annie Przedpełskiej-Trzeciakowskiej – trzech 

wielkich i wybitnych polskich tłumaczkach. To także opowieść o warsztacie tłumaczy, ich wyborach, walkach – 

nie tylko o przekład, zlecenie czy o autora, ale także o przetrwanie. Historie tych, którzy zazwyczaj pozostają – 

niesłusznie – w cieniu.  

 

 

 100. Twierdza : oblężenie Przemyśla i korzenie skrwawionych ziem Europy / 

Alexander Watson ; przełożył Tomasz Fiedorek.- Wydanie I.- Poznań : Dom 

Wydawniczy Rebis, 2022. 
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Książka roku „BBC History Magazine” i „Financial Times”, uhonorowana Distinguished Book Award 2021 przez 

Society for Military History, nominowana do Gilder Lehrman Prize for Military History i The British Army 

Military Book of the Year. We wrześniu 1914 roku, zaledwie miesiąc po wybuchu pierwszej wojny światowej, 

armia rosyjska rozpoczęła oblężenie Przemyśla. Wieloetniczne miasto zamieniono w twierdzę, która stanowiła 

najważniejszy bastion broniący monarchii habsburskiej przed najazdem. Przez sześć miesięcy, odpierając szturmy 

i zmagając się z głodem, wielonarodowa załoga twierdzy stawiała zacięty opór, uniemożliwiając Rosjanom osiąg-

nięcie szybkiego zwycięstwa, które pozwoliłoby wygrać całą wojnę. Miasto padło dopiero w marcu 1915 roku, co 

oznaczało początek okupacji, prześladowań i pierwszej brutalnej czystki antysemickiej, jakiej doświadczyła Euro-

pa Środkowo-Wschodnia w XX wieku. Wybitny historyk Alexander Watson opowiada o najdłuższym oblężeniu 

Wielkiej Wojny, pokazując, w jaki sposób zwiastowała ona nadejście wojny totalnej w Europie. To najbardziej 

wnikliwy opis tamtej kluczowej kampanii frontu wschodniego pierwszej wojny światowej, ukazujący jej grozę              

i niezliczone ludzkie tragedie.  
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 101. Tysiąc bochenków : zapiski z zaplecza wojny / Serhyj Syniuk, Krzysztof Petek ; 

[przekład z języka ukraińskiego: Julia Makszajewa].- Wrocław : Bukowy Las, 2022. 
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Rosja nie wygra tej wojny. Wojacy Putina mierzą się z całym społeczeństwem. Do walki wysłano młodych chło-

paków z rosyjskiego pokolenia bezideowych, konsumpcyjnych cwaniaków. Naprzeciw nich stają zdesperowani 

obrońcy Ukrainy, którzy odzyskali swój kraj przed zaledwie trzema dekadami. Ich głęboki patriotyzm każe im 

trwać na posterunku i walczyć o każdy dom. Żołnierze walczą na froncie – a reszta społeczeństwa na zapleczu. 

Bibliotekarki lepią pierogi, urzędnicy pieką chleb, a babuszki częstują pasztecikami... Tutaj trwa prawdziwy wyś-

cig z czasem. Dzielni ludzie powstrzymują agresora. Bez karabinów. I o nich przede wszystkim jest ta książka.  

 

 

 102. Uciekłem z getta / John Carr ; przełożyła Violetta Dobosz.- Kraków : Znak 

Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Carr, Henry (1926-1995) , Dzieci , Getto łódzkie , Holokaust 

, Ocaleni z Holokaustu , Żydzi , Europa , Polska , Pamiętniki i wspomnienia 

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

Nowości:  2022-11 

 

 

Początek 1940 roku. Trzynastoletni żydowski chłopiec i jego jedenastoletni brat przedzierają się przez drut kolcza-

sty otaczający łódzkie getto, by ukraść żywność dla swojej rodziny. Zauważa to niemiecki strażnik. Nie mają inne-

go wyjścia. Starszy brat strzela, żołnierz pada martwy. Tak rozpoczyna się poruszająca historia niezwykłej ucie-

czki chłopca, który niejeden raz przechytrzył nazistów. Przeprawia się przez zamarzniętą rzekę na granicy Związ-

ku Radzieckiego, ukrywa się w pociągu wojsk niemieckich jadącym do Berlina. W Alzacji poznaje piękną romską 

dziewczynę, która także ucieka przed nazistami. Trafia do Francji i nad Pireneje, gdzie aresztuje go hiszpańska 

policja. W końcu ratuje go brytyjski dyplomata i chłopiec przedostaje się do Gibraltaru. Wkrótce wraca do Nie-

miec jako żołnierz armii brytyjskiej. Ten chłopiec żył naprawdę. To Chaim Herszman, znany później jako Henry 

Carr. "Uciekłem z getta" to poruszająca opowieść o chłopcu, który nie miał prawa przeżyć, a także o jego drodze 

do dorosłości, na której musiał pokonać wiele przeszkód. Jest ekscytująca, a jednocześnie, jak wszystkie praw-

dziwe historie, złożona i słodko-gorzka.  

 

 

 103. W poszukiwaniu matki drzew : dowody na inteligencję lasu / Suzanne Simard ; 

przełożyli z angielskiego Maria Grabska-Ryńska i Maciej Grabski.- Poznań ; Wrocław 

: Wydawnictwo Dolnośląskie, copyright 2021. 
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Suzanne Simard dzieli się historią swego życia poświęconego tropieniu zaskakujących prawd o drzewach – o ich 

wzajemnej współpracy, mądrości i zdolności świadomego odczuwania. Badaczka udowodniła, że las porozumie-

wa się za pomocą podziemnej sieci grzybni, a jej ośrodkami są potężne drzewa, nazwane matkami. To one karmią 

spokrewnione ze sobą osobniki i podtrzymują życie całego lasu. Matka Drzew otacza opieką las – podobnie jak 

człowiek dba o swoją rodzinę i społeczność. Simard przekonuje, że więzi – i te między ludźmi, i te między 

drzewami – warunkują nasze przetrwanie. Przełomowe odkrycia autorki były początkowo lekceważone przez in-

nych badaczy. Dziś stoją za nimi twarde naukowe dane.  
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Dzięki Listom z Himalajów zamierzałem osiągnąć dwa cele. Chciałem opowiedzieć o wspinaczkach wysoko-

górskich na podstawie mojej korespondencji z ostatnich pięćdziesięciu lat i przedstawić autentyczne sprawozdanie 

z krainy śniegu i lodu, oparte na wybra- nych listach opowiadających o dwustuletniej himalajskiej tęsknocie. Prze-

niosłem się w nich do świata moich wielkich poprzedników, by móc naśladować ich dokonania alpinistyczne. 

Poza tym miałem szczęście przeżyć więcej niż pięćdziesiąt ekspedycji himalajskich. Wyostrzyło się przy tym mo-

je spojrzenie na proces przemiany zachodzący we wspinaniu. Dzięki tym listom chcę z moją historią zapoznać 

świat, by nie należała ona tylko do moich najbliższych. Reinhold Messner  
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Jeśli nie umiemy się upomnieć o tych, którzy ginęli w okrutny sposób, tylko dlatego, że byli Polakami, nie zasłu-

gujemy na miano wspólnoty. Najbardziej osobista książka Stanisława Srokowskiego, pisarza od lat upominającego 

się o sprawiedliwość i szacunek dla ofiar rzezi kresowej. To antologia i chronologia zbrodni ukraińskiego ludo-

bójstwa na Kresach, która pozwoli czytelnikowi uporządkować swoją wiedzę na ten ciągle zakłamywany temat. -

Wspomnienia z września 1939 r. -Relacja ojca i opowieść matki -Rąbali nas jak kury na klocu -Zachowanie So-

wietów, Białorusinów i Żydów -Terror Oun wobec rodaków -Zachowanie kościoła unickiego Ukraińskie gwałty 

na polkach -362 sposoby mordowania Polaków. Każdy badacz historii po przeczytaniu tej książki będzie już 

wiedział na pewno, że początki masowych ukraińskich mordów sięgają września 1939 roku, a kończą się dopiero 

w 1947 roku, ogarniając swoim zasięgiem aż siedem województw. W prezentowanych świadectwach i innych 

dokumentach zachowaliśmy ich pierwotny, oryginalny kształt, nawet wtedy, kiedy wydawał się nam niezgrabny 

lub niezgodny z normami gramatycznymi. Krew niewinnych ofiar nadal woła o sprawiedliwość.  
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Reportaż historyczny z elementami powieści szpiegowskiej: historyk i politolog Arkadiusz Stempin prowadzi 

czytelnika przez najgłośniejsze mordy polityczne w historii najnowszej. Jest tu miejsce na opowieść o zbrod-

niczych działaniach tajnych służb państw komunistycznych i wojskowych dyktatur, na wybryki "sterowanej 

demokracji" Putina i amerykańskiej CIA, lewackich bojówek i mafii powiązanej z Watykanem. Wszystko to spra-

wy bardziej aktualne, niż można sobie wyobrażać: np. śledztwo w sprawie zabójstwa premiera Szwecja Olofa 

Palmego zamknięto niedawno bez rozstrzygnięcia po 34 latach. Dlaczego? Autor książki rysuje pasjonującą sieć 

powiązań między poszczególnymi słynnymi zamachami a mniej znanymi sprawami – proste odpowiedzi go nie 

zadowalają.  
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Z opowiadań rodziców, krewnych i ich znajomych, autor odtworzył w literackiej formie dzieje własnej rodziny, 

poczynając od lat trzydziestych XX wieku, a kończąc na początku XXI wieku. Ich losy wiodły od wołyńskiej wsi 

Rudnia Łęczyńska poprzez Dolny Śląsk aż po Pomorze Środkowe. Bohaterowie urodzeni w latach 1918 i 1923, 

dobrze rozumieli rzeczywistość wołyńskiej wsi, otoczonej większością ukraińską i żydowską. Trzy światy – pols-

ki, żydowski i ukraiński - żyły obok siebie, ale jakby rozdzielone niewidoczną granicą, przenikały się bardzo sła-

bo. Biedne wiejskie bytowanie zostało przerwane przez sowiecką agresję we wrześniu 1939 roku. Latem 1942 

roku doszło do mordu berezyńskich Żydów - tylko nieliczni ukryli się w rozległych lasach. Czy przerwało to 

"wiejski antysemityzm"? Rok 1943 przyniósł niemiecką zbrodnię spalenia i zniszczenia Rudni Łęczyńskiej. Zgi-

nęło dziewięćdziesięciu siedmiu członków rodziny autora. Wokół szalały już bandy UPA i trwały mordy polskiej 

ludności. Uratowani z Rudni spędzili dwie zimy w lesie. UPA darowuje im życie, za to tak zwani partyzanci za-

mordowali kilku kolejnych krewnych. Kiedy w 1945 roku zaczęły się wysiedlenia do Polski, dla nich to były wy-

pędzenia w nieznane. Dopiero w latach pięćdziesiątych zrozumieli, że do siebie na Wołyń już nie wrócą – rozpo-

częły się kłótnie i sądy o domy, ziemie, sprzęty. Gehenna w stalinowskiej oprawie. Rudni już nie ma, jest tylko las 

i pomnik upamiętniający pomordowanych pomocników "radzieckich partyzantów" - kolejna historyczna fałszyw-

ka. Ten reportaż to opowieść prawdziwa, o prawdziwych nastrojach Wołyniaków.  
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Dzieje Polaków na Wołyniu to nie tylko historia ukraińskich rzezi. To zdecydowanie dłuższa i bogatsza epopeja 

pisana potem i łzami. Pisana krwią zamordowanych przez władze sowieckie w podziemiach odebranego wiernym 

kościoła w Połonnem. Tych, którzy podczas zesłania trudzili się w kazachskich kopalniach, i łzami tych, którzy 

potracili rodziny w wyniku Wielkiego Głodu oraz licznych represji. Dzieje Wołyniaków to historia heroizmu pro-

stych ludzi i cichego bohaterstwa duchownych, którzy w czasach sowietyzacji i ateizacji, ryzykując życie za roda-

ków i wiarę, umacniali na Ukrainie Kościół katolicki i poczucie przynależności do narodu polskiego. Od Wiel-

kiego Głodu lat trzydziestych i przymusowej kolektywizacji, przez zsyłki do łagrów i wywózki na Daleki Wschód, 

aż po bestialstwa banderowców oraz represje ze strony Sowietów, Polacy na Wołyniu robili wszystko, by ocalić 

własną tożsamość narodową oraz wychować w wierze katolickiej i poszanowaniu polskich tradycji następne poko-

lenia, które także nie powinny zapomnieć o swoich korzeniach. Choć po upadku ZSRR represje ustały, dla Pola-

ków mieszkających na Wołyniu batalia o polskość i Kościół katolicki na Ukrainie się nie zakończyła. Nadal wal-

czą o swobodne kultywowanie tradycji, nauczanie języka ojczystego czy jego obecność w liturgii. Robią, co mogą, 

by ocalić od zapomnienia tragiczną opowieść o poległych. Opowiadają o przeszłości, gdyż wiedzą, że w obliczu 

historii każdy, kto milczy na ten temat, jest po prostu zdrajcą.   
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To ja jestem winna, że nadużywa alkoholu. Gdybym była lepszą żoną, przestałby pić. Muszę wszystko znieść              

i wytrzymać, bo dzieci powinny mieć matkę. Gdy mój syn mi obiecuje, że więcej nie będzie ćpać, wierzę mu i od-

puszczam. Do kolejnego razu… Kiedy rodzice pili, byłam odpowiedzialna za swoje młodsze rodzeństwo. To prze-

cież naturalne, że o rodzinę trzeba dbać w każdej sytuacji. To jedne z najczęstszych przekonań osób współuza-

leżnionych. Jeśli choć jedno kojarzy ci się z własną sytuacją, koniecznie musisz przeczytać tę książkę. Bliskimi 

osób uzależnionych, którzy postanawiają odwiedzić terapeutę, kierują przede wszystkim rozpacz, złość i lęk. Naj-

częściej ludzie przychodzą po pomoc, radę i wsparcie w konfrontacji z chorobą, na którą nie mają wpływu. 

Tymczasem jedyne, co można zrobić, to zawalczyć o siebie. Niewiele jest narzędzi, które pozwolą realnie wpłynąć 

na uzależnienie bliskiej ci osoby. Jednak jest sporo takich, dzięki którym uzyskasz wpływ na własne życie. 

Autorka przedstawia ćwiczenia praktykowane podczas sesji terapeutycznych. Poznasz profesjonalne, przystępne 

informacje z konkretnymi poradami, które z łatwością będziesz mógł sam zastosować i w końcu zacząć żyć tak, 

jak chcesz. Joanna Flis, specjalista psychoterapii uzależnień, zapewnia bezpieczną przestrzeń, w której zajmiesz 

się przede wszystkim sobą i wszystkimi aspektami swojej relacji z osobą uzależnioną. To jedyny sposób, aby 

przerwać ciąg nieudanych prób i wygrać walkę, którą toczysz być może od lat.  
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Wszyscy wiedzieli. Wszyscy milczeli. Coś wreszcie pękło „Pani, jak na kobietę, to nawet nie jest głupia!”. 

„Szkoda, że tych tłustych nóg nie możesz sobie obciąć”. „To dzięki jej nieuctwu będziemy wszyscy tu stać do 

rana”. „No proszę, stoi gówno i płacze”. Brzmi znajomo? W marcu 2021 roku Anna Paliga jako pierwsza odwa-

żyła się napisać o przemocy w łódzkiej filmówce. Bardzo szybko dołączyły do niej inne osoby, opisując własne 

doświadczenia: absolwenci szkół filmowych i teatralnych, znani aktorzy. Mobbing, przemoc fizyczna i psychi-

czna, molestowanie mogą dotknąć każdego z nas. Bez względu na to, czy pracujemy w sklepie spożywczym, 

zagranicznej korporacji czy redakcji poczytnego pisma. Nie są problemem wyłącznie szkół artystycznych. Ale 

dzięki znanym osobom łatwiej zmienić rzeczywistość. To właśnie wybitne aktorki dały siłę ruchowi #MeToo. "To 

będzie opowieść o tym, co sprawiło, że ludzie najpierw dali się zastraszyć, zgnieść, poniżyć, wpędzić w nałogi, 

traumy, ale potem zaczęli mówić i otwarcie sprzeciwiać się układom, systemowi, autorytetom, którymi byli 

straszeni od lat." Uznani aktorzy i eksperci o wyrwaniu się z kręgu przemocy. Ja też mogę być molestowany/a, ja 

też mogę spotkać się z przemocą. Ja też mogę stanąć sam/a wobec sytuacji, gdy wszyscy wiedzą i nikt nic nie 

powie. Czas to zmienić!  
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Wstrząsający opis prawzoru Gułagu napisany przez mistrza literatury rosyjskiej Anton Czechow napisał ten repor-

taż po podróży na Sachalin, którą odbył w 1890 roku. W trakcie swojego pobytu pisarz odwiedził wszystkie wię-

zienia i osiedla na „katorżniczej wyspie” i dokładnie zbadał życie zesłanych i więźniów. Przejmujące wrażenia               

z tej podróży uzupełnił o szczegółowe dane dotyczące historii i geografii Sachalinu oraz ówczesnego rosyjskiego 

systemu więziennictwa, którego był zagorzałym przeciwnikiem. Porównywana ze słynnymi Wspomnieniami                

z domu umarłych Fiodora Dostojewskiego książka wstrząsnęła opinią publiczną i zwróciła uwagę na tragiczny los 

katorżników, stając się zarazem świadectwem doskonałego warsztatu dziennikarskiego oraz postawy obywatel-

skiej Czechowa.  
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W latach 1999-2017 blisko 250 000 Amerykanów zmarło z powodu przedawkowania leków przeciwbólowych 

wydawanych na receptę. Ta epidemia została wywołana przez agresywny marketing środka OxyContin produko-

wanego przez koncern Purdue Pharma. Silne narkotyczne środki, zwane też opiatami, były kiedyś ostatnią deską 

ratunku dla osób cierpiących z bólu. W gigantycznej kampanii marketingowej Purdue twierdziło jednak, że formu-

ła leku sprawia, iż jest bezpieczniejszy niż tradycyjne tabletki. Dzięki temu OxyContin stał się najchętniej stoso-

wanym lekiem przeciwbólowym. Ci, którzy go nadużyli, przekonali się, że wbrew zapewnieniom producenta śro-

dek natychmiast uwalnia swój narkotyczny ładunek. Nawet w dawce wydawanej na receptę lek okazał się silnie 

uzależniający. Koncern miał tego świadomość, jednak zataił prawdę przed amerykańską Agencją Żywności i Le-

ków, lekarzami i pacjentami, czerpiąc ogromne zyski ze sprzedaży OxyContinu. Trwające kilka dekad śledztwo 

Barry’ego Meiera rzuca na epidemię opiatową nowe światło. Autor książki odsłania prawdziwe oblicze koncernu 

farmaceutycznego i ujawnia szokujące szczegóły oszustwa. Zdaje też relację z nieudanych prób Departamentu 

Sprawiedliwości, by zatrzymać epidemię i uratować tysiące istnień ludzkich. Zabić ból – thriller, medyczna po-

wieść detektywistyczna i raport biznesowy zarazem – daje wstrząsający obraz tego, jak zapowiadany jako cudo-

wny lek stał się przyczyną narodowej tragedii. Autor specjalnie do polskiego wydania książki dopisał epilog. 

Przedstawia w nim najnowsze fakty z historii OxyContinu i tych, którzy na nim przez lata zarabiali. 
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Nie trać czasu, zacznij kochać! Ks. Jan Kaczkowski uczył nas czułości, bliskości i miłości do drugiego człowieka. 

Jego słowa zawsze trafiały prosto w najdelikatniejsze struny naszej duszy i nierzadko poruszały najgłębiej ukryte 

lęki i pragnienia. Zdecydowanie za wcześnie zabrakło nam jego mądrego głosu. W nigdy wcześniej nie publiko-

wanych tekstach wręcz każe nam wyjść ze strefy własnego komfortu. Porzucić wieczne czekanie na to, aż spotka 

nas coś dobrego, i wziąć życie we własne ręce. Piłka jest po naszej stronie - czy odpowiemy na jego propozycję?  
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R. I. "Pozostałości ginącego ustroju kapitalistycznego". Prostytucja w latach powojennych (1945-1954) ; R. II.              

W poszukiwaniu nowej moralności. Odwilż 1955-1959 ; R. III. "Margines wielkich miast". Prostytucja jako pato-

logia społeczna w latach 60. i 70. ; R. IV. "Panienki" z Europejskiego i praca seksualna w latach 70. i 80. ; R. V. 

Mewki, tirówki i "Dziwex". Praca seksualna w późnym socjalizmie. 

 

 

115. Zbrodnie mojego dziadka / Silvia Foti ; z angielskiego przełożyli Katarzyna 

Bażyńska-Chojnacka i Piotr Chojnacki.- Warszawa : Wielka Litera, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Noreika, Jonas (1910-1947) , II wojna światowa (1939-1945) , 

Antykomunizm , Bohater narodowy , Holokaust , Kolaboracja , Ludobójstwo , 

Oficerowie , Pamięć zbiorowa , Partyzanci , Polityka historyczna , Przestępcy wojenni 

, Ruch oporu , Więźniowie polityczni , Litwa , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-94(4) 

Nowości:  2022-11 

 

Obietnica złożona na łożu śmierci, rodzinne tajemnice, przerażająca prawda Sylvia i jej rodzina – litewscy emi-

granci mieszkający w Stanach Zjednoczonych – zawsze żyli w cieniu dziadka. Spoglądał na nich z portretu suro-

wym spojrzeniem. Sam nigdy nie dotarł do Ameryki, zginął w sowieckiej katowni. Nieustannie jednak wspomi-

nano o jego odwadze i wojennych dokonaniach – udziale w powstaniu przeciw komunistycznej okupacji, pobycie 

w niemieckim obozie koncentracyjnym, partyzantce, odmowie emigracji i męczeńskiej śmierci, kiedy Sowieci 

wrócili na Litwę. Gdy Litwa odzyskała niepodległość, niezłomny „Generał Wicher” – Jonas Noreika dołączył do 

panteonu bohaterów narodowych. Sprawiedliwości stało się zadość. Czy jednak na pewno? Wszystko zmienia 

pewna obietnica. Umierająca matka zobowiązuje córkę – doświadczoną pisarkę i dziennikarkę Sylvię Foti – do 

napisania biografii dziadka. Aby dotrzymać słowa, Sylvia wchodzi na drogę bez odwrotu i rozpoczyna historyczne 

śledztwo. Skrywana przez lata prawda, którą ujawni, wstrząśnie nie tylko jej rodziną, ale i całą Litwą.  

 

 

 116. Zielone światła / Matthew McConaughey ; przełożył Adam Pluszka.- Warszawa 

: Marginesy, 2022. 
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Bestseller „New York Timesa” Książka roku według „Guardiana” Nagrodzony Oscarem aktor z chwilami szoku-

jącą szczerością mówi o sobie i pełnym zwrotów akcji życiu. Opowiada o przemocy w dzieciństwie, barwnej ro-

dzinie, wychowaniu w głębokim Teksasie, pierwszych rolach filmowych i mozolnym pięciu się na szczyt kariery. 

Życie porwało go ze Stanów do Australii, gdzie spędził rok w bardzo dziwnym domu, do Mali, gdzie w wiosce 

Dogonów musiał zmierzyć się z zapaśniczym czempionem, i do Peru, gdzie pływał w Amazonce. W czasie tych 

podróży wiele przeżył i jeszcze więcej pojął. W "Zielonych światłach" dzieli się więc mądrością i uczy, jak czer-

pać z życia więcej satysfakcji. Te autentyczne i zaskakujące wspomnienia zachęcają do przyjrzenia się także so-

bie: do sięgnięcia w przeszłość, do refleksji i zadumy, a także do wyjścia na zewnątrz - przeżycia przygody, 

podejmowania ryzyka i szukania marzeń. Do wyruszenia w drogę, która pomoże nam zrozumieć siebie i to, co nas 

otacza. Odkryj zmieniające życie wspomnienia, które zainspirowały miliony czytelników. I dowiedz się, jak 

powstawały kultowe już dziś role: Rustina Cohle’a z Detektywa, Rona Woodroofa z "Witaj w klubie" czy Marka 

Hanny z "Wilka z Wall Street".  

 

 

 117. Zwrotnice dziejów : alternatywne historie Polski / Andrzej Chwalba oraz 

Wojciech Harpula.- Wydanie pierwsze, dodruk.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 

2022. 
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Jaka byłaby teraz Polska, gdyby zwrotnice dziejów ustawiono inaczej? Kto mógł odmienić losy naszego kraju,               

a kto tego nie zrobił? Autor bestsellerowych książek historycznych i jego alternatywna historia Polski Nasze „tu            

i teraz” jest sumą wyborów i zdarzeń sprzed lat. Ta zasada obowiązuje zarówno w przypadku jednostek, jak                     

i całych narodów. Czasami warto zastanowić się, jak wyglądałoby polskie „dziś”, gdyby wydarzenia z przeszłości 

przybrały inny bieg. Jakie byłoby nasze państwo bez rozbicia dzielnicowego i sprowadzenia Krzyżaków? Czy 

dynastia Jagiellonów okazała się dla Polski źródłem wielkości czy nieszczęść? A może pod władzą Habsburgów 

nasz kraj stałby się częścią paneuropejskiej potęgi? Czy Polska mogła uniknąć rozbiorów? Wybitny i ceniony 

historyk, prof. Andrzej Chwalba, z epickim rozmachem, wizjonerstwem, ale i właściwą sobie naukową precyzją 

kreśli fascynującą panoramę alternatywnych losów Polski. Opierając się na swojej rozległej wiedzy, prowadzi 

czytelnika przez świat, który – z powodu takich, a nie innych decyzji i okoliczności – nigdy nie stał się polityczną 

rzeczywistością, choć był realnym jej wariantem. W tej intelektualnej podróży towarzyszy mu dziennikarz Woj-

ciech Harpula, który w wielu momentach inspiruje, ale i prowokuje do coraz odważniejszych odpowiedzi na pyta-

nie „co by było, gdyby?” 

 

 

 118. Żaby w śmietanie, czyli Stanisław Bareja i bliscy / Katarzyna Bareja.- 

[Warszawa] : Wydawnictwo Axis Mundi, copyright 2022. 
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Stanisław Bareja to nasze dobro narodowe. Wiele dialogów z jego filmów na stałe weszło do naszego języka,                 

w dzisiejszej rzeczywistości tropimy „bareizmy” lub wzdychamy: „jak u Barei”. Jego talent zrealizował się w ko-

mediach: Miś, Brunet wieczorową porą, Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz czy serialu Alternatywy 4, które w pełni 

zasługują na miano kultowych. Katarzyna Bareja, córka Stanisława, filmoznawczyni, psychoterapeutka, sięgając 

po niepublikowane fragmenty rodzinnych pamiętników i prywatne listy, ukazuje życie Barejów widziane niejako 

„od kuchni” (notabene – miejsca, w którym najczęściej można było zastać jej ojca). Z czułością przedstawia syl-

wetkę reżysera w licznych anegdotach, oferując Czytelnikowi ciepły, rodzinny portret.  

 

 

 119. Życie to za mało : reportaże o stracie i poszukiwaniu nadziei / Iza 

Michalewicz.- Wydanie 1. (2. poszerzone).- Kraków : Wydawnictwo Znak - 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Społeczeństwo , Trudne sytuacje życiowe , Polska , 

Antologia , Reportaż 

Sygnatura:  WG-36 
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Rok 2005. Polacy masowo emigrują do Irlandii, ale często zamiast znaleźć się w raju, trafiają do piekła wyobco-

wania. O spektrum autyzmu niewiele się mówi, rodzice takich dzieci muszą sobie radzić sami, stale mierząc się             

z niezrozumieniem. Rok 2022. Na Katarzynie, chirurżce plastycznej, nie ciąży nareszcie zarzut doprowadzenia do 

śmierci pacjentki, ale straconych lat i zaprzepaszczonej kariery nikt jej nie zwróci. Basię i Martę dużo kosztowało 

ujawnienie tego, co jako dziewczynki przeżyły w zespole muzycznym Tęcza, a i tak nadal wielu je o to wszystko 

obwinia. Polska ostatnich lat odbita w poruszających i wstrząsających tekstach Izy Michalewicz. Niemal dwie 

dekady historii ludzi, których los wystawił na niewyobrażalne próby, utrwalone przez znakomitą reporterkę. 

Opowieści składające się na Życie to za mało to najważniejsze reportaże laureatki wielu nagród, pisane z niezgody 

na rzeczywistość, ale i chęci, by ten walący się świat oswoić. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


