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Droga 66 : droga matka : o historii, legendzie, podróży / Artur Owczarski. - Warszawa :  

"Edipresse-Kolekcje", cop. 2019. 

Sygn. WypRz 248069 

Podróż drogą 66 to ściganie horyzontu, odkrywanie sennych amerykańskich miasteczek  
i przemierzanie bezkresnych przestrzeni południowego zachodu. Dla wielu to podróż życia. Przez 
otwarte okno w samochodzie słychać szum wiatru i hałas wybijających rytm opon toczących się po 
asfalcie, a w tle amerykańskie standardy rockowe płynące z radia. Najsłynniejsza droga Ameryki 
słusznie kojarzy się z brodatymi motocyklistami, motelami, jedzeniem w przydrożnych restauracjach, 
kelnerkami stale uzupełniającymi kubki rozwodnioną kawą, a także z neonami – jej znakami 
rozpoznawczymi. Route 66 to oblicze prowincjonalnej Ameryki, bez przepychu, luksusowych 
rezydencji i jachtów, pełne osobliwości i charakterystycznego uroku, który sprawia wrażenie, że 
cofamy się w czasie. 
 

 

https://www.empik.com/droga-66-owczarski-artur,p1221368294,ksiazka-p?gclid=EAIaIQobChMIpYuTpf-

u4wIVVp3VCh2pfwy1EAQYASABEgKc-_D_BwE&gclsrc=aw.ds 

 

Likwidatorzy Czarnobyla : nieznane historie / Paweł Sekuła. - Wyd. 1, 1 dodr.  - Warszawa : 

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. 

Sygn. WyRz 248112 

Książka jest zapisem relacji ustnych tzw. likwidatorów Czarnobyla i ich rodzin. Przedstawia 
dramatyczne doświadczenia żołnierzy z republik bałtyckich związane z działaniami podejmowanymi  
w rejonie katastrofy w latach 1986-1988. Autor przybliża społeczność likwidatorów, warunki bytowe  
i życie codzienne w czarnobylskiej zonie. Kolejne rozdziały są wiernym odtworzeniem osobistych 
przeżyć, odczuć i przemyśleń likwidatorów począwszy od wezwania na miejsce tragedii, poprzez 
pracę w cieniu czarnobylskiego reaktora, aż po zmaganie się z codzienną rzeczywistością ZSRS po 
powrocie do domu i heroiczną walkę o odzyskanie zdrowia. Przekazy świadków poprzedzone są 
zarysem historii mobilizacji i udziału łotewskich oraz estońskich obywateli ZSRR w usuwaniu skutków 
katastrofy jądrowej. Likwidatorzy Czarnobyla to pierwsza w Polsce i na świecie publikacja 
podejmująca temat buntu (lato 1986 roku) uczestników likwidacji skutków katastrofy w Czarnobylu. 
Czytelnik pozna nigdy wcześniej niepublikowane materiały archiwalne, prasowe oraz fotograficzne,  
w tym wykonane w czarnobylskiej zonie. 

 

https://www.empik.com/droga-66-owczarski-artur,p1221368294,ksiazka-p?gclid=EAIaIQobChMIpYuTpf-u4wIVVp3VCh2pfwy1EAQYASABEgKc-_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.empik.com/droga-66-owczarski-artur,p1221368294,ksiazka-p?gclid=EAIaIQobChMIpYuTpf-u4wIVVp3VCh2pfwy1EAQYASABEgKc-_D_BwE&gclsrc=aw.ds


 

https://www.empik.com/likwidatorzy-czarnobyla-nieznane-historie-sekula-pawel,p1222668535,ksiazka-p 

 

 

To nie deszcz, to ludzie / Halina Birenbaum w rozmowie z Moniką Tutak-Goll. - Warszawa : 

"Agora", 2019. 

Sygn. WypRz 248136 

Miłość i pamięć ocalone z holocaustu. 
Jeden z najmocniejszych od lat głosów z głębi Shoah, niezwykle poruszające świadectwo siły życia, 
kobiecości i pamięci. W głębokiej i osobistej rozmowie z Moniką Tutak-Goll Halina Birenbaum 
wspomina swoje dzieciństwo w Warszawie, dojrzewanie w getcie, zamordowanie rodziców, pierwszą 
miłość w Auschwitz, a także odzyskaną wolność, drogę do Izraela oraz budowanie na nowo państwa  
i rodziny. 
Ta przejmująca historia – książka pisana z perspektywy kobiecej – to opowieść o sprzecznościach  
i podobieństwach: o Polsce i Izraelu, o łączeniu macierzyństwa z pisaniem,  
o wpływie Zagłady na relacje z innymi, o zazdrości i miłości, o lęku przed stratą, o wyzwoleniu  
z poczucia winy wobec dzieci. A nade wszystko to manifest chęci życia i pojednania – nie tylko między 
krajami, ale także między ludźmi i rodzinami. 
  

 

https://www.empik.com/halina-birenbaum-tutak-monika,p1223494450,ksiazka-p 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.empik.com/likwidatorzy-czarnobyla-nieznane-historie-sekula-pawel,p1222668535,ksiazka-p
https://www.empik.com/halina-birenbaum-tutak-monika,p1223494450,ksiazka-p


Lekarz od cudu życia : profesor Dębski / Edyta Brzozowska. - Bielsko-Biała : "Pascal", 2019. 

Sygn. WypRz 248083 

Pacjentki mówiły o nim, że jest jak Juda Tadeusz, patron od spraw trudnych i beznadziejnych. Bo 
profesor Romuald Dębski nie był zwyczajnym ginekologiem-położnikiem. Raczej ostatnią szansą na 
macierzyństwo. Kobiety, które przez lata bez powodzenia starały się zajść w ciążę, leczyły się właśnie 
u niego. I rodziły dzieci. Mimo swoich chorób: endometriozy, raka, bezowulacyjnych cyklów, chorób 
tarczycy, wad serca czy niepełnosprawności. 
Ta książka to zbiór opowieści kobiet, których inni specjaliści nie umieli lub bali się leczyć. Pod 
prostymi słowami kryją lata oczekiwań, niepewności, braku nadziei. To także zapis czasów, w których 
pacjentki niejednokrotnie musiały walczyć, aby zajść w ciążę i urodzić dziecko. Dla nich warszawski 
lekarz był cudotwórcą i to one mają prawo postawić pytanie – kto tak naprawdę jest pro-life? 
Wsłuchaj się w głos tych, dla których ostatecznie liczy się cud życia. 
 
 

 

https://www.empik.com/profesor-debski-lekarz-od-cudu-zycia-brzozowska-edyta,p1226362268,ksiazka-p 

 

Raban! : o Kościele nie z tej ziemi / Mirosław Wlekły. - Warszawa : "Agora", 2019. 

Sygn. WypRz 248129 

Kościół w Polsce nie ma ostatnio dobrej prasy. Kolejne afery zniechęcają do niego nawet ludzi 
głęboko wierzących. Tymczasem są na świecie katolicy, duchowni i świeccy, którzy tworzą zupełnie 
inny Kościół - taki, jaki się Polakom w głowie nie mieści. 
Świątynie prowadzone przez kobiety na brazylijskiej prowincji, kardynał odprawiający mszę dla gejów 
i lesbijek w Londynie, wspólna wigilia dla chrześcijan i muzułmanów w Brukseli, żonaci księża w 
Czechach, kapłani mieszkający na ulicach wśród slumsów Argentyny, zakonnik broniący traktowanych 
jak niewolników pracowników plantacji bananów w Dominikanie, katolicki dostojnik z Birmy, który 
porównuje zmiany klimatu do nadchodzącej Apokalipsy... 
Oto Kościół XXI wieku – Kościół tych, którzy biorą sobie do serca słynne wezwanie papieża Franciszka 
„Róbcie raban!”. Którzy jego wzorem i zgodnie z jego słowami nie boją się manifestować swojej wiary 
w sposób „odważny i konkretny”. 
To zbiór reportaży najwyższej próby jednego z najzdolniejszych polskich reporterów młodego 
pokolenia. 

https://www.empik.com/profesor-debski-lekarz-od-cudu-zycia-brzozowska-edyta,p1226362268,ksiazka-p


 
https://www.empik.com/raban-o-kosciele-nie-z-tej-ziemi-wlekly-miroslaw,p1223440705,ksiazka-p 

 

 

Gliniany most / Markus Zusak ; przeł. Anna Studniarek. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 2019. 

Sygn. WypRz 248073 

Długo wyczekiwana nowa powieść Markusa Zusaka, autora światowego fenomenu – „Złodziejki 

książek”. 

Pięciu braci Dunbar mieszka w pogrążonym w chaosie domu bez dorosłych. Pewnego dnia nagle 

pojawia się ojciec, który porzucił ich po śmierci matki chłopców. Teraz chce, żeby jeden z nich 

wybudował z nim most. Niespodziewaną propozycję przyjmuje Clay, dręczony skrywaną od dawna 

tajemnicą. Dlaczego jest tak zdruzgotany? I dlaczego musi podjąć się tego niezwykłego wyzwania? 

Ta poetycka, wielowarstwowa, pełna zwrotów akcji i retrospekcji saga rodzinna to popis 

charakterystycznego dla Markusa Zusaka stylu. 

 

 
https://www.empik.com/gliniany-most-zusak-markus,p1223679200,ksiazka-p 

 

 

Leonardo da Vinci / Walter Isaacson ; przekł. Michał Strąkow. - Kraków : "Insignis", cop. 2019. 

Sygn. WypRz 248111 

800 stron, 150 kolorowych ilustracji. Najnowsza książka autora bestsellerów "Steve Jobs"  
i "Innowatorzy" – pobudzający wyobraźnię literacki portret Leonarda da Vinci. Odwołując się do 
liczących tysiące stron notatników geniusza, a także do najnowszych odkryć związanych z jego życiem 
i dorobkiem, Walter Isaacson snuje porywającą opowieść i po mistrzowsku splata wątki twórczości 
artystycznej Leonarda z jego dokonaniami naukowymi. 
Spod pędzla Leonarda wyszły dwa najsłynniejsze obrazy w historii malarstwa: Ostatnia Wieczerza 
i Mona Lisa. On sam uważał się jednak nie tylko za malarza, ale też za naukowca i inżyniera. Z pasją 
graniczącą niekiedy z obsesją prowadził nowatorskie badania nad anatomią człowieka, 
skamieniałościami, ptakami, maszynami latającymi, botaniką, geologią i sztuką projektowania broni. 
Niezwykła umiejętność łączenia nauk humanistycznych i przyrodniczych – której symbolem stał się 
Człowiek witruwiański – uczyniła Leonarda jednym z najbardziej kreatywnych geniuszy w dziejach 
ludzkości. 
 

 

https://www.empik.com/raban-o-kosciele-nie-z-tej-ziemi-wlekly-miroslaw,p1223440705,ksiazka-p
https://www.empik.com/gliniany-most-zusak-markus,p1223679200,ksiazka-p


Kruche życie / Stephen Westaby ; tł. Grzegorz Gajek. - Kraków : "Sine Qua Non", 2019. 
Sygn. WypRz 248078 
To nie jest książka dla ludzi o słabym sercu. 
Niemowlę, które już w pierwszych miesiącach życia przeszło kilkanaście zawałów. Kobieta cierpiąca 
na zespół zamknięcia – w pełni świadoma, uwięziona we własnym ciele, niezdolna choćby poruszyć 
palcem. Wreszcie pionierska operacja wszczepienia sztucznego serca, w wyniku której powstał 
„człowiek na baterie”. 
Kruche życie to zdumiewająca i zapierająca dech opowieść wybitnego kardiochirurga, którego ścieżkę 
zawodową znaczyły geniusz i brawura. Stephen Westaby dzieli się najciekawszymi i najbardziej 
wzruszającymi historiami z sali operacyjnej, z jakimi dane mu było się zetknąć w czasie 
trzydziestopięcioletniej kariery. Uratował w tym czasie setki osób, którym szans nie dawał absolutnie 
nikt. 
Oto przewodnik po fascynującym i pełnym tragizmu świecie kardiochirurgii. Pozwala poczuć, jak to 
jest trzymać w ręku ludzkie życie. 
 

 
https://www.empik.com/kruche-zycie-westaby-stephen,p1225571142,ksiazka-p 

 

 

Hanka : pierwsza powieść o Ordonównie / Katarzyna Droga. - Kraków : "Znak litera nova", 2019. 

Sygn. WypRz 248106 

Porywająca opowieść o córce kolejarza, która została polską Gretą Garbo. I o tym, że szczęście nie 
uśmiecha się tylko raz. 
Wyszła na scenę wystraszona, blada. Muzyka gruchnęła, ale ona nie mogła wydobyć z siebie głosu. 
Wybiegła za kulisy z płaczem, wśród drwin i gwizdów. Koleżanki patrzyły z nieskrywaną satysfakcją. 
Co jej pozostało? Wrócić do obskurnej kamienicy na Woli i zostać krawcową jak matka? A może 
udowodnić światu, że klęska poprzedza wielki sukces? 
Gdy dziesięć lat później jechała przez Warszawę własnym luksusowym chevroletem, ścigały ją 
zachwycone spojrzenia i szepty: „To Ordonka!”. Mężczyźni za nią szaleli, a kobiety czesały się  
i ubierały tak jak ona. To dla niej hrabia Michał Tyszkiewicz popełnił mezalians, którego rodzina nigdy 
mu nie wybaczyła. A Hanka kochała mocno, odważnie, całym sercem – ale tylko na chwilę. 
Katarzyna Droga zabiera czytelnika we wspaniałą podróż w szalone lata dwudzieste, w świat 
szarmanckich mężczyzn i kobiet równie pięknych, co bezwzględnych. 
 

 

https://www.empik.com/kruche-zycie-westaby-stephen,p1225571142,ksiazka-p


https://www.empik.com/hanka-pierwsza-powiesc-o-ordonownie-droga-katarzyna,p1223840084,ksiazka-p 

 

 

Tamara Łempicka : sztuka i skandal / Laura Claridge ; przekł. Ewa Hornowska. - Warszawa : 

"Marginesy", 2019. 

Sygn. WypRz 248134 

Biografia niezwykle utalentowanej polskiej malarki portretów i aktów, arystokratki, skandalistki, 
ikony ery jazzu i art déco, która do dziś fascynuje artystów i której obrazy są najdroższe na rynku. 
Urodziła się w Warszawie w 1898 roku w bogatej rodzinie należącej do elity kulturalnej. W czasie 
rewolucji październikowej uciekła z mężem, prawnikiem Tadeuszem Łempickim, do Paryża, gdzie 
zyskała sławę jako twórczyni charakterystycznych portretów i aktów. Prowadziła bardzo aktywne 
życie towarzyskie, a liczne romanse – zarówno z mężczyznami, jak i kobietami – sprawiły, że 
małżeństwo zakończyło się rozwodem. Wkrótce wyszła ponownie za mąż za bogatego austriackiego 
barona Raoula Kuffnera i przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych. Eksperymentowała z formą, 
między innymi abstrakcją geometryczną, jednak krytycy zdecydowanie więcej uwagi poświęcali 
ekscesom jej prywatnego życia niż twórczości, a ona zrezygnowała z wystawiania swoich prac. Zmarła 
w Meksyku. 
Dopiero niedawno talent Tamary Łempickiej odkryto na nowo. Zaczęto wymieniać ją wśród wielkich 
twórców epoki, a jej obrazy zawisły w domach Madonny, Barbry Streisand czy Jacka Nicholsona. Jej 
La Musicienne osiągnęło kilka miesięcy temu na aukcji w Nowym Jorku cenę przekraczającą 9 
milionów dolarów, stając się tym samym najdrożej sprzedanym polskim obrazem. 
 

 
https://www.empik.com/tamara-lempicka-miedzy-art-deco-a-dekadencja-claridge-laura,p1222783472,ksiazka-p 

 

 

Patolodzy / Paulina Łopatniuk. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, cop. 2019. 

Sygn. WypRz 248081 

Czy gdzieś w twoim ciele mogą kryć się pozostałości twojego brata bliźniaka? Dlaczego londyńscy 

kominiarze zaskakująco często cierpieli na raka moszny? I czy to możliwe, żeby guz podwoił się  

w ciągu zaledwie doby?  

Szokujące, obrzydliwe, zabawne, fascynujące… Nowotwory i inne choroby kryją wiele tajemnic. 

Autorka popularnego bloga Patolodzy na klatce przeprowadzi cię przez twój świat wewnętrzny, 

zaczynając od różowo-fioletowych maziajów na szkiełku pod mikroskopem, a kończąc na stole 

sekcyjnym w prosektorium. W tej książce opowiada o wszystkim, co zwykłych ludzi przyprawia o ból 

głowy. Dosłownie.  

Nie znacie nas, my jednak niejednokrotnie znamy was lepiej niż wasi bliscy. W końcu liczy się 

wnętrze, a mało kto bada je dogłębniej niż patolodzy. 

https://www.empik.com/hanka-pierwsza-powiesc-o-ordonownie-droga-katarzyna,p1223840084,ksiazka-p
https://www.empik.com/tamara-lempicka-miedzy-art-deco-a-dekadencja-claridge-laura,p1222783472,ksiazka-p


 
https://www.empik.com/patolodzy-lopatniuk-paulina,p1205622998,ksiazka-p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprac. Monika Filip  

na podstawie recenzji wydawców 
 

https://www.empik.com/patolodzy-lopatniuk-paulina,p1205622998,ksiazka-p

