
Literatura obyczajowa

Kalicińska M. – Zwyczajny facet – Wyd. Zysk i S-ka

   Czasem kopnięcie losu przynosi nam wyzwolenie...

Pozbawiony pracy Wiesiek dowiaduje się od swego kumpla, że jest 
dobra praca, ale daleko poza domem. Przyjmuje ją z wątpliwościami i 
nadzieją, zresztą skorzystałby z każdej szansy, byle przerwać 
poniżający stan pałętania się po domu, bycia utrzymankiem własnej 
żony. Silne i prawdziwe męskie przyjaźnie pozwalają mu z humorem i 
dystansem przeżywać życiowe porażki i uwierzyć, że trzeba iść 
naprzód i poszukiwać sensu życia, nawet gdy wszystko jest przeciw i 
ma się ponad pięćdziesiąt lat.

Los bywa szczodry... W jesiennych barwach Mazur oraz w zimowym krajobrazie Finlandii 
Wiesiek odnajduje nieznane mu dotąd znaczenie miłości - dojrzałej i mądrej - i kobietę, 
której tak długo szukał. 
Małgorzata Kalicińska w swej nowej powieści - Zwyczajny facet - w stylu znanym z 
bestsellerowego Domu nad rozlewiskiem po raz kolejny udowadnia, że miłość może połączyć 
i uzdrowić pokaleczone osoby i być nadzieją na spełnione życie. Jesienią też rozkwitają 
kwiaty...

Piega A. – Klub Dobrej Wiadomości – Wyd. Prószyński i 

S – ka

  Olga jest utalentowaną plastyczką. Kocha swoją pracę, ale wciąż nie poukładała sobie życia 
osobistego i szuka swojego miejsca. Hanka pracuje jako nauczycielka w renomowanym 
liceum, lecz zniechęcona i rozczarowana postanawia coś w życiu zmienić. Tymczasem życie 
samo wykonuje nieoczekiwany i dramatyczny zwrot. Weronika to kobieta sukcesu, która nie 
oglądając się na nic, pnie się po szczeblach kariery. Wydaje się, że jej precyzyjnym planom nic 
nie może zagrozić...

Czy optymistyczny Klub Dobrej Wiadomości, założony przed laty przez przyjaciółki ze 
studiów, pomoże im teraz uporać się ze złośliwymi niespodziankami losu, rodzinnymi 
tajemnicami i zawirowaniami uczuciowymi? 
          Debiutancka powieść Anny Piegi to codzienne zmagania z życiem i samym sobą, 



barwne postacie, magiczny Kraków i Tatry, a przede wszystkim głęboka wiara 
w przyjaźń i dobro, które jest w każdym z nas.

Fante  J. – Pył – Wyd. G+J Gruner + Jahr 
Polska 

  Los Angeles lat trzydziestych XX wieku. Młody 

Włoch Arturo Bandini marzy o karierze pisarskiej. Mieszka w hotelu. 
Kiedy kończą mu si ę pieniądze, z ostatnią pięciocentówką w 
kieszeni udaje się do pobliskiego baru, gdzie jako kelnerka pracuje 
piękna Meksykanka Camilla. Ich spotkanie jest początkiem 
burzliwego związku, pełnego intensywnej zmysłowości i pożądania. 
Oboje będą desperacko szukać szczęścia i swojego miejsca w życiu, 
walcząc z załamaniem i poczuciem klęski.

Pearse L. – Gypsy – Firma Księgarska Jacek Olesiejuk

 Nastoletni Beth i Sam Bolton zostają sierotami, ich maleńka siostrzyczka 
trafia do nowego domu, oni zaś również postanawiają poszukać nowego 
życia… w Ameryce. Na pokładzie płynącego do Nowego Jorku parowca Beth i 
Sam spotykają charyzmatycznego hazardzistę Theo oraz bystrego 
londyńczyka Jacka i we czwórkę postanawiają połączyć siły, żeby odnaleźć 
swoje szczęście.

Beth zawsze marzyła o koncertach skrzypcowych przed liczną publicznością… 
i niedługo w istocie odnosi wielki sukces w salonach. Jej wielbiciele nadają jej 
uroczy pseudonim Gypsy. Czworo przyjaciół zadziera jednak z lokalnymi gangsterami i kiedy 
rozchodzi się wieść o znalezieniu złota w Klondike, uciekają do Kanady. Przedzierając się 
przez ośnieżone szczyty i zdradzieckie wodospady, wyruszają w niebezpieczną i epicką 
podróż do doliny Yukonu. Kto załamie się pierwszy? Przystojny, lecz zachłanny łobuz Theo? 
Łatwo poddający się wpływowi pieniędzy, marzyciel Sam? Oddany przyjaciołom, praktyczny 
Jack? Czy też może Beth, kobieta o duszy Cyganki, której bardziej zależy na muzyce niż 
złocie?

 



Literatura sensacyjna

Caine R. – Wampiry z Morganville ks.4 – Wyd. Amber

 Na Morganville spłynęła cisza... 

…przed krwawą burzą, której zapobiec może tylko śmiertelna 
siedemnastolatka…

W Morganville zapanował spokój. Claire może wrócić na uniwersytet i 
spędzać czas ze swoim chłopakiem, a Eve dostaje rolę w sztuce 
teatralnej. Lecz porządek zaprowadzony przez nieśmiertelną 
władczynię miasta nie trwa długo. Mnożą się tajemnicze ataki na jej 

poddanych. Wkrótce pojawia się nowa groza – bunt i szaleństwo. Czy żeby przeżyć kolejną 

noc, Claire i jej przyjaciele będą musieli porzucić miasto wampirów?

Cussler C. – Statek śmierci – Wyd. Amber

  Biblijna plaga, straceńcza misja i akcja non stop w najnowszej 

odsłonie przygód „Oregona" 
Rok 1943.
Niemiecki samolot zwiadowczy zostaje zestrzelony u wybrzeży 
Norwegii. Podczas morderczej wędrówki przez lodowiec jedyny ocalały 
członek załogi odkrywa uwięziony w lodzie dziwny statek...

Czasy współczesne.
„Oregon" prowadzi tajną operację w Zatoce Perskiej i napotyka dryfujący statek pasażerski. 
Jego pokład jest usłany setkami trupów. Zanim ktokolwiek zdąży ustalić przyczynę tragedii, 
na statku eksplodują ładunki wybuchowe.

Od podziemnej bazy na Filipinach, gdzie ukryto zagadkowe starożytne tablice, po ponury 
bunkier na greckiej wyspie - kapitan Cabrillo idzie tropem przerażającej tajemnicy. I staje do 
walki z przeciwnikiem, który w imię szalonej idei zamierza zgładzić połowę ludzkości...



Preston D., Child L. – Taniec śmierci – Wyd. G+J 
Gruner +Jahr

  Dwaj bracia: jeden to najlepszy agent FBI, drugi - geniusz zbrodni. 

Przed laty rozdzieliła ich niepohamowana nienawiść. Teraz przyszła 
pora na morderstwo doskonałe i wyjątkowe wyzwanie: powstrzymaj 
mnie, jeśli zdołasz.
Nieznany sprawca w okrutny sposób morduje przyjaciół agenta 
specjalnego FBI Pendergasta. Podejrzanym jest jego brat Diogenes. 
Przez wiele lat pracował nad planem zbrodni doskonałej. Prowadzący 
śledztwo porucznik Vincent D' Agosta ma zaledwie siedem dni na 
odnalezienie Diogenesa, który nie zawaha się przed popełnieniem 

kolejnego morderstwa. Czy zdoła powstrzymać szalonego geniusza?

Taniec śmierci to intrygujący wielowątkowy thriller, którego akcja rozgrywa się w Nowym 
Jorku i Muzeum Historii Naturalnej. Ta błyskotliwa, pełna dramatycznych zwrotów akcji i 
dynamicznych wydarzeń powieść jest najwyżej notowaną na liście "New York Timesa" 
pozycją Douglasa Prestona i Lincolna Childa.

Little B. – Dominium – Wyd. Amber

  Diona wszyscy lekceważą. Nikt nie zdaje sobie sprawy, że nieśmiały i 

wrażliwy chłopak ukrywa straszną tajemnicę. Że mroczna siła zaburza 
jego sny. Zmienia go. I że pewnego dnia obudzi się jako ktoś inny...
Penelopa nigdy nie pasowała do reszty dzieciaków w szkole. Mieszka 
w dziwnej komunie kobiet, które snują dziwne opowieści o 
otaczających ich dom lasach... i o samej Penelopie.
Dion i Penelopa są dla siebie stworzeni. I dlatego nigdy nie powinni 
byli się spotkać...



Literatura popularnonaukowa

Jakimowicz-Klein B. – Dieta antymiażdżycowa

  Miażdżyca, postrach XXI wieku, to nie tylko, jak się powszechnie 

sądzi, choroba naczyń wieńcowych otaczających serce, ale dosłownie 
wszystkich tętnic w naszym organizmie! Najczęściej i najszybciej 
atakuje naczynia mózgu, serca, nerek, kończyn dolnych. Na jej rozwój 
największy wpływ wywiera palenie papierosów, mała aktywność 
fizyczna, stres, nadwaga, a przede wszystkim niezdrowe odżywianie. 
Zmieniając złe nawyki żywieniowe, dość łatwo możemy zapobiec 
miażdżycy i związanym z nią chorobom, takim jak: zawał serca, udar 
mózgu czy silne bóle nóg. Bardzo duże znaczenie, zarówno 

profilaktyczne, jak i lecznicze, ma właściwa, niskotłuszczowa i niskocholesterolowa, dieta. 
Dlaczego i jaką dietę stosować w miażdżycy, co można jeść, a jakich produktów należy 
unikać? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą Państwo w doskonałym poradniku Barbary 
Jakimowicz-Klein. Autorka książki zapewnia, że przygotowanie odpowiednio 
skomponowanych posiłków nie jest zadaniem ponad siły. Konsekwencja i wypełnianie 
zaleceń dietetyków gwarantują poprawę i zażegnanie niebezpieczeństwa. Pamiętajmy, że 
nasze zdrowie zależy od nas samych! A profilaktyka jest zawsze tańsza i przyjemniejsza niż 
leczenie.

Zawiślak A. – Wybrane zagadnienia z pedagogiki 
specjalnej – Oficyna Wydawnicza Impuls

           Książka jest podręcznikiem z zakresu pedagogiki specjalnej. Ma 

charakter propedeutyczny zapoznający czytelnika z podstawami tej wiedzy. 
Przedstawia zagadnienia w sposób jasny, zwięzły oraz syntetyczny. Uwzględnia 
współczesny dorobek pedagogiki specjalnej oraz prezentuje go w ujęciach 
najnowszych.

 Dokonany  przez  autorkę  wybór  zagadnień  jest  wynikiem  przyjęcia 
określonej, własnej koncepcji pedagogiki specjalnej, która wyrasta z najlepszych 
wzorów z przeszłości, nie negując ich, lecz starając się je twórczo kontynuować. 
Idea  napisania  książki  to  chęć  wyjścia  naprzeciw  potrzebom  czytelników 
szukających nowoczesnego i przystępnego podręcznika. 

                               Jednocześnie autorka pragnęła aby po lekturze jej pracy czytelnik chętnie 
sięgnął po literaturę bardziej zaawansowaną.



Jankowska A. – Trudne tematy dla mamy i taty – Wyd. Zielona Sowa 

    Ta książka to nie tylko poradnik poświęcony wychowaniu 

dzieci od pierwszych kroczków po krok w dorosłość.
To spora dawka wiedzy o sztuce życia w zwariowanym XXI 
wieku, który postawił przed rodzicami wyzwania, o jakich 
nie śniło się ich rodzicom: uzależnienie od komputera, zły 
dotyk, budowanie autorytetu, bratobójcze walki, rozwód, 
nowy partner i wiele innych. 
A wszystko napisane w prosty, pełen ciepła i dowcipu 

sposób przez polskiego pedagoga praktyka, okraszone zabawnymi 
ilustracjami.

Polska z dzie

mi: przewodnik turystyczny – Carta Blanca Sp.

  42 propozycje atrakcyjnych wycieczek po Polsce
Pomysły na aktywne spędzanie wolnego czasu z dziećmi
Porady dla rodziców wyjeżdżających z dziećmi.

Noga E., Wasilak A. – Stare i nowe zabawy podwórkowe – Wyd. 
KLANZA

   Zbiór 116 gier i zabaw, które ułatwiają nawiązanie pierwszego 
kontaktu, ćwiczą koncentrację, refleks i spostrzegawczość, rozwijają 
wyobraźnię oraz uczą współdziałania. Zabawy można wykorzystywać 
pracując z małą lub dużą grupą w różnym wieku, w plenerze i w sali, 
przy minimalnej liczbie materiałów.



Literatura dla młodzie  ż  y  

 

Read M. – Cykl : Akademia wampirów t. 1-3 – Wyd. Nasza 
Księgarnia

         

Tylko najlepszy przyjaciel może ocalić ci życie. Zwłaszcza jeśli twój wróg jest 
nieśmiertelny…
    Akademia wampirów to cykl powieściowy, który pokochały już miliony czytelników. 
Często jest porównywany ze „Zmierzchem” Stephanie Meyer. 

W szkole imienia świętego Władimira wampiry czystej krwi – moroje – uczą się posługiwać 
swoimi nadnaturalnymi darami, a mieszańce – dampiry – szkolą się na ich opiekunów i 
oddanych strażników. Posępne mury kryją jednak więcej mrocznych tajemnic, niż można by 
podejrzewać. Lissie Dragomir, morojce ze szlachetnego rodu, grozi śmiertelne 
niebezpieczeństwo. Czy dampirka Rose, połączona z nią telepatyczną więzią, zdoła ochronić 
przyjaciółkę? 

Kolejne tomy opowiadające o tajemnicach akademii wampirów : „Pocałunek cienia” 

i „W szponach mrozu”.

Karasyon C., Kargman I. – Letni staż – Wyd. Nasza Księgarnia



               Kiedy Kira Parker dostaje się na staż w najlepszym 
czasopiśmie o modzie – „Skirt” – myśli, że drzwi do kariery stanęły 
przed nią otworem. Ale najtrudniejsze dopiero ją czeka. Kira bardzo 
się stara, by ją doceniono, ale wygląda na to, że wymarzona posada 
asystentki redaktor naczelnej jest zarezerwowana dla innej stażystki, 
Daphne Hughes. Daphne to córka właściciela pisma i przywykła, 
że zawsze z łatwością dostaje to, co chce. Kira przekona się, że w 
świecie mody toczy się zaciekła walka…

Durrant S. – Będzie dobrze, daję słowo – Nasza 
Księgarnia :  t.2 - O la, la, będzie dobrze! 

Ciepła i pełna humoru opowieść o dojrzewaniu, pierwszych 
miłościach, imprezach i uczeniu się dorosłości, spisana w formie 
pamiętnika czternastoletniej Connie, której bez ustanku 
przytrafiają się przeróżne zabawne przygody. Dziewczyna ma 
mnóstwo pomysłów i planów. Czy uda jej się wszystkie wprowadzić 

w życie?            

Ciąg dalszy przygód Connie i jej sekretnych zapisków. Tym 
razem bohaterka wyjeżdża do Paryża na wymianę 
szkolną. Wcale tu jednak nie chodzi o naukę... w każdym 
razie nie tylko. Connie chce odnaleźć swoich dziadków, a 
przy okazji poznaje wszystko, co francuskie – świetne 
ciastka, ciuchy... i oczywiście chłopców.

Dessen S. – Bezsenno  we dwoje – Wyd. Nasza Ksi garnia ść ę

  Jazda na rowerze to jedna z rzeczy, które ominęły Auden. Podobnie jak szalone 
imprezy, randki czy przyjacielskie plotki. Wymagający rodzice oczekiwali, że nie 
będzie się zajmować takimi błahostkami. W ostatnie wakacje przed rozpoczęciem 
studiów dziewczynę zaczyna prześladować poczucie, że może ma czego żałować…

Spontanicznie wyjeżdża do nadmorskiej miejscowości, aby spędzić trochę czasu 
z ojcem i jego nową rodziną. Tam poznaje intrygującego samotnika Eliego, 



cierpiącego jak ona na bezsenność. Czy długie letnie noce 
wystarczą, by nadrobić stracony czas?

OPISY ZACZERPNIĘTO Z WITRYN OD 
WYDAWCÓW


