
Nowości w naszej bibliotece 

We wrześniu b.r. nasza biblioteka wzbogaciła się o 
kilkadziesiąt nowych książek i lektur szkolnych. 
Poniżej przedstawiamy najciekawsze zakupione 
nowości i zachęcamy do ich wypożyczenia. 
 

 

Paul Kalanithi „ Jeszcze jeden oddech” 

Wydawnictwo Literackie 

 

Paul Kalanithi był jednym z najzdolniejszych amerykańskich neurochirurgów i ogromnym 
miłośnikiem poezji. W wieku 36 lat, po blisko 10-letniej pracy w charakterze neurochirurga 
i pod koniec wyczerpującej rezydentury, w momencie gdy Paulem zaczęły interesować się 
najważniejsze instytuty badawcze i najbardziej prestiżowe kliniki, młody lekarz usłyszał 
diagnozę IV stadium raka płuc. W jednej chwili Paul zmienia się z lekarza ratującego życie  
w pacjenta, który sam podejmuje walkę z chorobą. I zaczyna pisać. Wytrwale, strona po 
stronie, niezależnie od trudności, jakie przynosiła postępująca choroba. 

Jeszcze jeden oddech to szczera, wzruszająca historia wybitnego lekarza, który stanął 
twarzą w twarz ze śmiercią. Zapis determinacji i świadectwo walki. 

 

 

Katarzyna Berenika Miszczuk „Szeptucha”  

Wydawnictwo: W.A.B./GW Foksal  

Porywająca, świetnie napisana powieść, w której XXI-wieczną Polską nadal rządzą Piastowie, a wiara i obrzędy 
przodków są cały czas żywe. 

A wszystko przez to, że Mieszko I zdecydował się nie przyjąć chrztu… 

Gosława Brzózka, zwana Gosią, po ukończeniu medyny wybiera się do świętokrzyskiej wsi 
Bieliny na obowiązkową praktykę u szeptuchy, wiejskiej znachorki. Problem polega na tym, 
że Gosia – kobieta nowoczesna, przyzwyczajona do życia w wielkim mieście – nie cierpi 
wsi, przyrody i panicznie boi się kleszczy. W dodatku nie wierzy w te wszystkie słowiańskie 
zabobony. Bogowie nie istnieją, koniec, kropka! 

Pobyt w Bielinach wywróci jednak do góry nogami jej dotychczasowe życie. Na Gosię 
czeka bowiem miłość. Czy jednak Mieszko, najprzystojniejszy mężczyzna, jakiego do tej 
pory widziała, naprawdę jest tym, za kogo go uważa? I co się stanie, gdy słowiańscy 
bogowie postanowią sprawić, by w nich uwierzyła? 

Słowiańskie bóstwa, pradawne obrzędy, romans, a przede wszystkim – solidna dawka 
humoru 

 

Iwona Zasuwa „Smakoterapia” 

Wydawnictwo: Edipresse Książki 

Zdrowie zaczyna się na talerzu. Właśnie dlatego w tej książce znajdziesz przepisy na 
śniadania, obiady i przekąski na bazie naturalnych, ogólnodostępnych produktów roślinnych, 
a dodatkowo bez glutenu, nabiału i cukru. To kuchnia idealna dla ciebie, jeśli chcesz 
odżywiać się świadomie i cieszyć się zdrowiem – zarówno jeśli jesteś wszystkożercą, jak 
i wegetarianinem lub weganinem czy alergikiem albo po prostu lubisz dobrze i zdrowo zjeść. 
Na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Sięgnij po przepisy na bazie produktów, które 
doskonale wpływają na organizm: sezonowych warzyw, kasz, ziaren, orzechów, owoców, 
zdrowych olejów, a wszystko to podane w apetycznej i smacznej formie. Pamiętaj – jesteś 
tym, co jesz! 

 

 

 

 

 



Krzysztof Wójcik Psy wojen. Od Indochin po Pakistan. Polscy najemnicy na frontach świata  

Wojna, krew i kontrakt 

Wydawnictwo Rebis 

Byli członkowie GROM-u, antyterrorysta z jednostki specjalnej, żołnierz FORMOZY, 
gangster, a potem świadek koronny oraz młokos z prowincji szukający przygód i zarobku – 
co ich wszystkich łączy? Wszyscy na pewnym etapie życia zostali najemnikami: czy to w Legii 
Cudzoziemskiej, w firmach ochroniarskich w Iraku i Pakistanie, czy w ochronie statków przed 
piratami. 

Dziennikarz Krzysztof Wójcik przeprowadził wywiady z kilkoma najemnikami, którzy 
przewinęli się przez światowe fronty, od Indochin lat 50. ubiegłego wieku po współczesny 
Irak, Afganistan czy Pakistan. Książka ta zawiera ich osobiste historie, barwne wspomnienia 
spisane soczystym językiem. Bogactwo szczegółów, żywe emocje i zróżnicowane losy 
bohaterów dają wyjątkowy wgląd w ciężką służbę najemnika. 

 

Tarryn Fisher „Mimo moich win” 

Wydawnictwo Otwarte 

Pierwsza część historii Olivii, Caleba i Leah. 

„Nie, nie jestem bez winy, ale zanim mnie osądzisz, pozwól, że coś Ci powiem. Pomyśl 
o mężczyźnie, którego kochasz najbardziej. Pomyśl o każdej wspólnej chwili wypełnionej 
rozmowami i milczeniem, o lepszych i gorszych dniach, o budzeniu się u jego boku. A teraz 
wyobraź sobie, że go tracisz. Ktoś wyszarpał, wydarł ukochanego z Twojego życia i zostawił 
pustkę. Cholernie niesprawiedliwe, prawda? 

Powieść o tym, że serce można oddać tylko raz, a pozostałe związki są jedynie echem pierwszej 
miłości 

Kolejne części to :  

„Mimo twoich łez”, „Mimo naszych kłamstw” 

 

Trudi Canavan „Obietnica następcy” 

Wydawnictwo Galeria Książki 

Trzeci tom trylogii fantasy „Prawo Milenium”  

Od konfrontacji buntowników z Raenem minęło pięć lat. W tym czasie Qall, chłopiec ocalony 
przez Rielle, bezpiecznie dorósł wśród Podróżników, a Tyen znalazł sobie nowy dom i ukrył 
się przed ludźmi, którzy okrzyknęli go zdrajcą i nazwali Szpiegiem. Pięć lat chaosu, nad którym 
Baluka i Odnowiciele ledwie byli w stanie zapanować. Wszędzie toczą się wojny, niektóre 
światy zostały opanowane przez machiny wojenne, inne pozbawili mocy magowie pragnący 
nieśmiertelności. W czasach, gdy wojna zagraża z trudem wypracowanemu przez Rielle 
i Tyena pokojowi, a Qall wkracza w dorosłość, lojalność zostanie poddana próbie. Złożone 
obietnice mogą wszystko zmienić. Zależy od nich życie Qalla. Dahli ma bowiem możliwość 
przywrócenia władzy Raenowi i nie cofnie się przed niczym, by osiągnąć swój cel. 

 

Hawkins Paula „Dziewczyna z pociągu”                                                                                                                      
Wydawnictwo Świat Książki 

Rachel każdego ranka dojeżdża do pracy tym samym pociągiem. Wie, że pociąg zawsze 
zatrzymuje się przed tym samym semaforem, dokładnie naprzeciwko szeregu domów. 
Zaczyna się jej nawet wydawać, że zna ludzi, którzy mieszkają w jednym z nich. Uważa, że 
prowadzą doskonałe życie. Gdyby tylko mogła być tak szczęśliwa jak oni. I nagle widzi coś 
wstrząsającego. Widzi tylko przez chwilę, bo pociąg rusza, ale to wystarcza. 
Wszystko się zmienia. Rachel ma teraz okazję stać się częścią życia ludzi, których widywała 
jedynie z daleka. Teraz przekonają się, że jest kimś więcej niż tylko dziewczyną z pociągu. 

 

 

 

 

 



Angelika Kuźniak „Stryjeńska. Diabli nadali” 

Wydawnictwo Czarne 

Zofia Stryjeńska była malarką na śmierć i życie, budziła podziw i zawiść, zaznała wielkiej sławy i 
straszliwej nędzy. A w tle jej życia krótka, chwiejna niepodległość, elity kulturalne międzywojennej 
Polski – Iwaszkiewicz, Tuwim, Pawlikowska, Boy, Witkacy, a zaraz potem Hitler i Stalin. 
O czym rozmawiała cyganeria warszawska, krakowska, zakopiańska, paryska? Co ich łączyło 
z Zofią Stryjeńską? Z kim się artystka przyjaźniła? Czego się bała? Jak wyglądał jej związek 
z wybitnym architektem Karolem Stryjeńskim? Gdzie piła wódkę i jakie wznosiła toasty? O czym 
milczała? Jak na jej decyzje wpływało macierzyństwo? To tylko kilka z setek wnikliwych pytań, 
które zadaje Angelika Kuźniak, pozwalając nam w Zofii Stryjeńskiej zobaczyć człowieka z krwi 
i kości, a w jej rozterkach ponadczasowe dylematy. 

 

Dmitry Glukhovsky „Metro 2035” 

Wydawnictwo Insignis 

Książka "Metro 2035" stanowi ukoronowanie kultowego cyklu "Metro 2033", który podbił 
Rosję i cały świat. Trzecia wojna światowa starła ludzkość z powierzchni Ziemi. Planeta 
opustoszała. Całe miasta obróciły się w proch i pył. Przestał istnieć transport, zamarła 
komunikacja. Radio milczy na wszystkich częstotliwościach. W Moskwie przeżyli tylko ci, 
którzy przy wtórze syren alarmowych zdążyli dobiec do bram metra. Tam, na głębokości 
dziesiątek metrów, na stacjach i w tunelach, ludzie próbują przeczekać koniec cywilizacji. 
W miejsce utraconego ogromnego świata stworzyli swój własny ułomny światek. Czepiają 
się życia i ani myślą się poddać. Pewnie marzą o powrocie na powierzchnię - kiedyś, kiedy 
obniży się poziom radiacji. I nie tracą nadziei na odnalezienie innych ocalałych... 

 

Swietłana Aleksijewicz „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety" 

Wydawnictwo Czarne 

W czasie II wojny światowej w szeregach Armii Czerwonej było około miliona: strzelczyń, 
czołgistek, pilotek. Na wojnę szły młodziutkie; niektóre nie skończyły jeszcze osiemnastu lat. 
Udawały starsze i silniejsze, byle tylko załapać się na front. Obrażały, kiedy kazano im 
pracować na tyłach: przecież zaciągnęły się, żeby bić wroga. Niektóre odmawiały służby 
w sztabie i uciekały ze szpitali, byle tylko znaleźć się na pierwszej linii. Po wojnie ich zasługi 
przemilczano. "Mężczyźni nie podzielili się z nami zwycięstwem" - podsumowuje gorzko jedna 
z nich. O ich historie upomniała się Swietłana Aleksijewicz, ceniona białoruska reportażystka. 
Przez kilka lat jeździła od miasta do miasta, zbierając wspomnienia byłych żołnierek i walczyła 
o to, żeby móc je opublikować 
 
 

 
 
 
 
 
Jojo Moyes „Dziewczyna, którą kochałeś” 
 
Wydawnictwo Znak 
 
Niesamowita historia obrazu. 
Dziewczyna, którą kochałeś, to wyjątkowy obraz, zmieniający życie wielu osób na 
przełomie niemal stu lat. Obraz, który hipnotyzuje od pierwszej chwili… Patrząca śmiało 
dziewczyna z błyskiem w oku i wszystkimi kolorami tęczy na twarzy kryje w sobie bowiem 
niesamowitą historię. Okazuje się jednak, że portret Sophie namalowany z zachwytem 
i miłością przez jej męża budzi emocje, które prowadzą nie tylko do miłości, ale również 
do konfliktów…Przejmującą i piękną opowieść, która łapie za serce i długo nie chce 
puścić. 
 



Benedict Welles "Koniec samotności"  
 
Wydawnictwo Muza 
 
Jest to książka o przemijaniu, śmierci, o godzeniu się z losem, a także o buntowaniu 
przeciwko takim, a nie innym kolejom losu. Fabuła książki rozgrywa się w latach 80 - tych 
XX wieku i oscyluje pomiędzy historią trójki rodzeństwa: Julesa, Marty'ego i Liz, którzy 
niespodziewanie stracili obojga rodziców w wypadku samochodowym i muszą poradzić 
sobie ze stratą. Dzieciaki w momencie śmierci swoich rodziców, są w wieku nastoletnim 
i bardzo ciężko ogarniają nową rzeczywistość. Początkowo objęci opieką cioci, później 
zostają umieszczeni w domu dziecka, internecie, który zajął się ich edukacją i wychowaniem. 
I choć wszyscy zostają umieszczenie w tym samym ośrodku, ich drogi praktycznie od razu 
się rozchodzą. 
 
 

 
Cezary Łazarewicz „Żeby nie było śladów”  
                                                                                   Wydawnictwo Czarne                              
Reportaż historyczny poświęcony śmierci Grzegorza Przemyka. Cezary Łazarewicz próbuje 
w imię prawdy skrupulatnie odtworzyć okoliczności śmierci warszawskiego maturzysty, syna 
opozycjonistki i poetki Barbary Sadowskiej. Lektura tej książki, świetnie napisanej, 
skonstruowanej i udokumentowanej, wybitnej literacko, to niełatwe doświadczenie, czytelnika 
poraża obraz ogromnej machiny państwa, zaangażowanej w tuszowanie okoliczności śmierci 
młodego człowieka. Machina jest nieubłagana. Zło rodzi zło. Rośnie liczba ofiar, ludzi 
złamanych i straumatyzowanych. Ta książka może też być przestrogą przed sytuacją, w której 
wymiar sprawiedliwości traci niezależność i staje się instrumentem politycznej władzy. 
Nagroda Literacka Nike 2017.   

 

 

 

Markus Zusak „Złodziejka książek” 

Wydawnictwo Nasza Księgarnia 

 

Światowy bestseller, na podstawie którego powstał film wytwórni Twentieth Century Fox. 

Liesel Meminger swoją pierwszą książkę kradnie podczas pogrzebu młodszego brata. To 
dzięki "Podręcznikowi grabarza" uczy się czytać i odkrywa moc słów. Później przyjdzie czas 
na kolejne książki: płonące na stosach nazistów, ukryte w biblioteczce żony burmistrza 
i wreszcie te własnoręcznie napisane… Ale Liesel żyje w niebezpiecznych czasach. Kiedy 
jej przybrana rodzina udziela schronienia Żydowi, świat dziewczynki zmienia się na 
zawsze… 

Poruszająca i do głębi przejmująca. 

 

 

Remigiusz Mróz „Czarna Madonna”                                                                                                                         
Wydawnictwo Czarna Strona                                                                                                                    

Boeing 747 irlandzkich linii lotniczych miał wylądować w Tel Awiwie o trzeciej w nocy. 
Nigdy nie dotarł na miejsce, a kontakt z maszyną utracono gdzieś nad Morzem 
Śródziemnym. Na pokładzie znajdowało się 520 osób, w tym narzeczona Filipa, która 
miała odbyć pielgrzymkę do Bazyliki Grobu Świętego.Przez pierwsze godziny Filip 
wierzy, że samolot się odnajdzie. Nic nie wskazuje na zamach, straż przybrzeżna nie 
odnajduje wraku, a co jakiś czas do kontroli lotów dociera sygnał z transpondera. Co 
stało się z boeingiem? Jaki związek ma jego zniknięcie z podobnymi zdarzeniami? 
I jakie znaczenie ma obraz Matki Bożej, nazywany Czarną Madonną? 
Pierwsze odpowiedzi każą Filipowi sądzić, że niewiedza naprawdę jest 
błogosławieństwem. 

https://1.bp.blogspot.com/-VgWfHZ6dekE/WZ2eDoBZUqI/AAAAAAAAJSs/z0tZgCwxCg4YFkWBaLYFr9tFJnUmkD0HwCKgBGAs/s1600/koniec+samotno%C5%9Bci.jpg


 

Guillaume Musso „Dziewczyna z Brooklynu”  

Wydawnictwo Albatros 

Świetny thriller do końca trzymający w napięciu!  

Musso zaskoczył mnie tą książką... Już sam tytułu zwodzi, podobnie jak okładka - można by 
sądzić, że to będzie słodka, miła, romantyczna historia... Nic bardziej mylnego. To trzymający 
w napięciu thriller, kryminał, dobra sensacja... wszystko w jednym!  

 

 

Mleko i miód. Milk and Honey  Wydanie dwujęzyczne 

Wydawnictwo Otwarte 

Opowieści o miłości i kobiecości, ale też przemocy i stracie. W krótkiej, poetyckiej formie 
skrystalizowały się pełne cielesności emocje. Każdy z rozdziałów dotyka innych doświadczeń, 
łagodzi inny ból. Rupi Kaur szczerze i bezkompromisowo ukazuje kobiecość we wszystkich 
jej odcieniach, cudowną zdolność kobiecego ciała i umysłu do otwierania się na miłość 
i rozkosz mimo doznanych krzywd. Międzynarodowy bestseller. Ponad pół miliona 
sprzedanych egzemplarzy w samych Stanach Zjednoczonych. Kilkadziesiąt tygodni na liście 
bestsellerów „New York Timesa” 

 

 

 

Aleksandra Boćkowska Księżyc z peweksu. O luksusie w PRL  

Wydawnictwo Czarne 

W kraju, w którym ludzie gnieździli się z maleńkich mieszkaniach, a z roku na rok półki sklepowe 
robiły się coraz bardziej puste, słowo „luksus” nabrało specyficznego znaczenia. Ale nawet ten 
luksus nie był dla wszystkich. Bo był to także kraj równych i równiejszych. Sprytnych 
i sprytniejszych.  

Bo z luksusem w PRL jest trochę jak z przynależnością do partii: wszyscy kogoś znali, ale sami 
nie mieli nic wspólnego. 

Dziesiątki rozmów – z marynarzami i ich rodzinami, dyrektorami i bywalcami hoteli, 
prywaciarzami, sekretarzami partii, słowem, ludźmi, którzy jeśli nie mieli, to przynajmniej mogli 
więcej – pozwoliły przybliżyć definicję ówczesnego luksusu. Nie tylko materialnego. Luksusem 
mogła być polędwica, szwedzkie gwoździe albo dżinsy – kupowane w peweksie za dolary 
zdobywane na czarnym rynku. Albo telefon – na doprowadzenie linii czekało się latami. Zegarki, 
wille, zachodnie samochody – oczywiście. Ale także wolność i poczucie bezpieczeństwa. 

Z rozmów, lektur i podróży po całej Polsce powstał pasjonujący reportaż o tym, o czym kiedyś 
większość Polaków mogła tylko pomarzyć. I fascynująca historia bardzo ważnej części życia 
Polaków przed ’89 rokiem. 

 

William Paul Young „Chata”  

Wydawnictwo: Nowa Proza  

 
 

Najmłodsza córka Mackenziego Allena Phillipsa Missy została porwana podczas rodzinnych 
wakacji. W opuszczonej chacie, ukrytej na pustkowiach Oregonu, znaleziono ślady wskazujące 
na to, że została brutalnie zamordowana. Cztery lata później pogrążony w  Wielkim Smutku 
Mack dostaje tajemniczy list, najwyraźniej od Boga, a w nim zaproszenie do tej właśnie chaty 
na weekend. Wbrew rozsądkowi Mack przybywa do chaty w zimowe popołudnie i wkracza do 
swojego najmroczniejszego koszmaru. Jednakże to, co tam znajduje, na zawsze odmienia jego 
życie. Mack spędza w chacie weekend, uczestnicząc w czymś w rodzaju sesji terapeutycznej 
z Bogiem, nazywającym siebie Tatuśkiem, Jezusem, który pokazuje się pod postacią 
żydowskiego robotnika, i Sarayu , Azjatką uosabiającą Ducha Świętego. 

 

 

 


