
 

ZACZYTANI  
W KONSTANCINIE  

BIBLIOTEKA W KONSTANCINIE-JEZIORNIE  
SIERPIEŃ 2017 

 

BELETRYSTYKA DLA DOROSŁYCH 

ARABSKA KRUCJATA TANYA VALKO  

BEZ SŁÓW MIA SHERIDAN  

BEZ WINY MIA SHERIDAN  

BIAŁY SZANGHAJ ELVIRA BARYAKINA  

CZERWIEŃ JARZĘBIN KATARZYNA MICHALAK  

DOWIESZ SIĘ OSTATNIA MELISSA HILL  

DZIEWCZYNA Z KABARETU MANULA KALICKA  

ESTERA REBECCA KANNER  

GRA POZORÓW DONNA LEON  

JESTEM ŻONĄ SZEJKA LAILA SHUKRI  

KOLEKCJONER MOTYLI DOT HUTCHISON  

MISJA ENCYKLOPEDIA ARTURO PÉREZ-REVERTE  

MROCZNY LAS VIRGINIA C. ANDREWS  

NADZIEJA NA KOŃCU ŚWIATA SARAH LARK  

NINA NINA MAJEWSKA-BROWN  

PORA WESTCHNIEŃ, PORA BURZ M. KAWKA  

PRAGNIENIE JO NESBO  

RZECZY, KTÓRYCH NIE WYRZUCIŁEM M. WICHA  

ŚWIATŁO NIE MOŻE ZGASNĄĆ DIANE CHAMBERLAIN 

W LABIRYNCIE WSPOMNIEŃ ANNE JACOBS   

ZWŁOKI POWINNY BYĆ MARTWE A. PRUSKA  

BELETRYSTYKA DLA MŁODZIEŻY 
CO PRZYNIESIE WIECZNOŚĆ J. ARMENTROUT 

DOBRZE CI TAK! TAMMARA WEBBER 

EVA, TEVA I WIĘCEJ TEV KATHRYN EVANS 

GWIAZDY NAD OKTOBER BEND GLENDA MILLARD 

INDEKS SZCZĘŚCIA JUNNIPER LEMON J. ISRAEL 

WYSKOK E. CARBONNE 

FANTASTYKA 

IMPERIUM BRZURZ TOM 5 SARAH J. MAAS 

OJCIEC WRÓT ORSON SCOTT CARD  

RAMIĘ PERSEUSZA. Z GŁĘBOKOŚCI RAFAŁ DĘBSKI  

KSIĄŻKI DLA DZIECI 
JAŚMIN, NIEŚMIAŁY KOTEK HOLLY WEBB  

KURCZĄTKA-GAPISZĄTKA BOHDAN BUTENKO  

NAJWYŻSZA GÓRA ŚWIATA ANNA ONICHIMOWSKA  

WIELKA KSIĘGA ROBALI Y. ZOMMER, B. TAYLOR  

HISTORIA 
GIBRALTAR. TAJEMNICA SIKORSKIEGO D BALISZEWSKI  

ZAMACH. JAN PAWEŁ II - 13 MAJA 1981. SPISEK, 
ŚLEDZTWO, SPOWIEDŹ JACEK TACIK  

ZESPÓŁ STALINA SHEILA FITZPATRICK 

ŻYCIE W ŚREDNIOWIECZNYM ZAMKU F. GIES, J. GIES 

REPORTAŻE 
ABW - NIC NIE JEST TYM, CZYM SIĘ WYDAJE WOJ-

CIECH SUMLIŃSKI  

CIENIE WŚRÓD SOSEN. SPOTKANIA W KONSTANCINIE 
WITOLD MALESA-BONIECKI  

PLAŻA ZA SZAFĄ MARCIN KĄCKI 

ŻYCIE SEKSUALNE KANIBALI. DWA LATA NA PACYFIKU 
J. MAARTEN TROOST  

PRZYRODA 

DOBRA PRAKTYKA PSZCZELARSKA DOSTOSOWANA DO 
GATUNKU, BEZ ZANIECZYSZCZEŃ, PONADCZASOWA 
WOLFGANG RITTER  

WILKI ADAM WAJRAK  

BIOGRAFIE 
DZIENNIKI I ZAPISKI. TOM 4, 1953 / A. OSIECKA  

TADEUSZ KOŚCIUSZKO W OJCZYŹNIE, AMERYCE, 
SZWAJCARII. ŁĄCZMY SERCA! BARBARA WACHOWICZ  

MARIA CZUBASZEK + WOJCIECH KAROLAK = MAŁ-

ŻEŃSTWO DOSKONAŁE. CZY TY WIESZ, ŻE JA CIĘ KO-

CHAM... KRYSTYNA PYTLAKOWSKA  

OD ODDECHU DO ODDECHU WOJCIECH MŁYNARSKI 

PIOSENKARKI PRL-U. SPOTKANIE 1 EMILIA PADOŁ   

SFINKS: WIZJONERZY I SKANDALIŚCI KINA IZABELA 
ŻUKOWSKA, FAUSTYNA TOEPLITZ-CIEŚLAK 

TANIEC NA WULKANIE D. HOCHBERG VON PLESS 

LISTA NOWOŚCI  



Str. 2 ZACZYTANI W KONSTANCINIE                          SIERPIEŃ 2017 

NOWOŚCI DLA DOROSŁYCH 
Plaża za szafą Marcina Kąckiego pokazuje nam, że 
seriale kryminalne często nie dorastają do rzeczywi-
stości. Autor opisuje kilku przestępców, których wszy-
scy wokół kochali. I bynajmniej, wcale nie byli to tylko 
mężczyźni. Mamy w tej książce wątek konstanciński. 
Każdy mieszkaniec rozpozna miejsce akcji: luksusowa 
willa w osiedlu Konstancja. Córka bohaterki chodzi do 
szkoły amerykańskiej. W domu dwóch kierowców, 
sprzątaczka, kucharka. Cel życia Anny—luksus. Skąd na 
to pieniądze? Anna dobrze wydała się za mąż, dobrze 
rozwiodła, ale… kasa od ex-męża nie starcza na wszyst-
ko. I co tu robić? Teoretyczna odpowiedź jest prosta: 
obniżyć koszty życia i iść do pracy. Ale Anna jest po-
nad to. No i ma spryt i ujmującą osobowość, która po-
zwala jej wyłudzić grube miliony nie tylko od osób pry-
watnych, ale i…  paliwowych, spożywczych i bogatych 
polskich biznesmenów. Liczne wyroki w niczym jej nie 
przeszkadzają—polskie prawo jest tak dziurawe, że od 
kilku lat skutecznie udaje chorą zmieniając często 
miejsca pobytu. A księża pedofile ukrywani przez Ko-
ściół? To też w Polsce chleb powszedni. Autor poraża 
nas łatwością popełniania w Polsce przestępstw i zniko-
mością ich karalności. Aż trudno w to wierzyć. 

Diane Chamberlain niesłusznie określana jest mia-
nem pisarki kobieciej literatury, bowiem porusza 
ważne tematy jak przemoc, molestowanie seksual-
ne, chore relacje rodzinne, ale i nadziej na rozwią-
zanie problemów i odnalezienie szczęścia i spokoju 
w życiu. Jako psychoterapeutka ma skąd zdobywać 
materiał. W najnowszej powieści Światło nie może 
zgasnąć sięga do tematu zdrady małżeńskiej, głę-
boko skrywanych tajemnic i ratowania życia. Każdy 
bohater myśli, ze zna siebie, że wie wszystko o 
swych najbliższych, ze ma życie pod kontrolą. Nic 
bardziej mylnego! Główna bohaterka jest lekarzem 
i wie, ze mąż ma romans. I to jej niestety przypa-
da przeprowadzić natychmiastową operację na po-
strzelonej kochance męża. Czy zrobi wszystko co 
w jej mocy, by ją uratować? Czy mąż zabitej oraz 

jej kochanek uwierzą w jej dobrą 
wolę? I jakie sekrety skrywa życie 
zastrzelonej, by wpłynąć na wszyst-
kich, którzy się z nią zetknęli? 
Wciągająca powieść również dla 
mężczyzn. Bez zbędnego sentymen-
talizmu i roztkliwiania się. 

ZAPRASZAMY PO KSIĄŻKI TRADYCYJNE, AUDIO-KSIĄŻKI, E-BOOKI  

Co przyniesie wieczność J. Armentrout ma smutny 
początek, ale prowadzi do optymistycznego zakończe-
nia. Mallory przeżyła koszmar w rodzinie zastępczej. 
Miała tam jednak obrońcę, starszego o pół roku chłop-
ca, który odbierał za nią razy. Ostatnie cztery lata 
spędziła jednak w kochającej ją rodzinie adopcyjnej, 
przechodząc terapię. I oto, po kilkuletniej przerwie, 
ma w końcu wrócić do szkoły, do ostatniej klasy li-
ceum. Nie sądzi, ze spotka tam swego dawnego obroń-
cę. Oboje będą musieli  się z tragiczną przeszłością, 
próbą  milczenia i odnalezieniem radości życia. Wspa-
niała powieść dla nastolatków. 

„Szkoła z internatem—więzienie umysłu” - oto, co my-
śli P.K., gdy rodzice zmuszają ją do wyjazdu z domu. 
Chcą ją odciąć od przyjaciół z tatuażami i oryginalny-
mi ubraniami. Chcą ją wcisnąć w społeczne normy. 
P.K. zaprzyjaźnia się z chłopakiem o przezwisku 
Zwierzak. Wszystko wydaje się iść w dobrym kie-
runku, póki na jaw nie zaczynają wychodzić jego 
tajemnice. Wyskok E. Carbone to powieść o do-
rastaniu, o próbie zachowania siebie, przyjaź-
niach i namiętnościach. Dowcipna, prowokująca i 
wciągająca bez reszty. 

NOWOŚCI DLA DZIECI 
Nowe przygody Kubusia Puchatka napisał nie Mil-
ne, ale P. Bright, B. Sibley, J. Willis i K. Saun-
ders. Wzorowali się na stylu Milne’go i z wdziękiem 
oddają nastrój Stumilowego Lasu, a ilustracje w 
oryginalnym Puchatkowym stylu dopełniają dzieła. 
Ciepłe, zabawne opowieści, których czytanie sprawi 
radość dzieciom i rodzicom.  

Pamiętają Państwo „Ptasie Radio” Tuwima? Nasze 
dzieci na pewno nie, ale właśnie wyszła książka Co 
za ptak robi tak? M. Szajer. Śliczne akwarelowe 
obrazki, zabawne krótkie wierszyki, a do tego pły-
ta cd z dwudziestoma  ptasimi głosami. Dzieci do-
wiedzą się, które ptaki ćwierkają, które świszczą, 
kwilą i pimpilą :-) Występują m.in.. Słowik, kos, czu-
batka, wróbel, wilga, zięba i pośmieciuszka. Zaba-

NOWOŚCI DLA MŁODZIEŻY 
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NIETYPOWE PRZEWODNIKI - c.d. 

 Jednym z moich ulubionych pisarzy jest R. 
Goddard. Swego czasu przeczytałam jednym ciągiem 
jego wszystkie powieści, a teraz chętnie wracam do 
wybranych. Akcja niektórych rozgrywa się na wyspach. 
Moją absolutnie ukochaną książką jest Zbyt późno, 
mistrzowsko łącząca wątek sensacyjny z uczuciowym i 
historią Wielkiej Brytanii i Madery. Martin, 
bezrobotny historyk, otrzymuje niezwykłe zle-
cenie: ma odnaleźć prawdziwą przyczynę rezy-
gnacji przedwojennego ministra Strafforda, 
gdy ten był u szczytu kariery. Ta na pozór pa-
pierkowa praca przekształca się w prawdziwy 
roller-caster emocji, wydarzeń i postaci histo-
rycznych: ruchu sufrażystek, dojścia Churchilla 
do władzy, wojny, upadku kolonizacji i szukaniu 
ucieczki w dzikich ostępach Madery. Jeśli ktoś 
marzy o wakacjach na tej wyspie, to Zbyt późno 
powinno być lekturą obowiązkową. 
 Na innej wyspie, Rodos, umieścił God-
dard akcję Bez śladu. Tu też mamy bohatera, 
który jest zwykłym człowiekiem, który musi 
sprostać niezwykłemu zadaniu. Harry Barnett 
jest samotnikiem i chce od życia tylko świętego 
spokoju, ale nagle zostaje oskarżony o morder-
stwo dziewczyny i sam musi przeprowadzić 
śledztwo, by udowodnić swą niewinność. W tle 
wspaniałe opisy Rodos i Anglii (w sumie też leży 
na wyspie). 
 Na Korsyce rozgrywa się część akcji 
Ósemki K. Neville. Tu też można wzdychać z 
zachwytu nad pomysłowością autorki, zaskakują-
cymi zwrotami akcji i pięknem Matki Natury. 
Część akcji umiejscowiona jest na Korsyce w 
czasach Napoleona, ale wyspa do dziś zachowała 
swą dzikość, zróżnicowaną przyrodę i kulturę. 
 Skoro już jesteśmy na Morzu Śród-
ziemnym, to warto poznać Rok na Majorce A.K. 
Majewskiej. Zabawna i pełna ciepła powieść o 
Magdzie, która po rozwodzie chce zacząć życie 
od nowa. Rzuca wszystko i wyjeżdża na Major-
kę. W romantycznych powieściach to świetnie 
wygląda, w prawdziwym życiu jest trochę trud-
niej, ale gdy już pokażemy tubylcom, że nie ma-
my złych zamiarów, zrozumiemy, że jaszczurki 
też mają prawo mieszkać w naszym domu, a tu-
ryści to zarówno dopust boży jak i źródło atrak-
cji, wszystko zaczyna się układać. Na wyspie, 
zwłaszcza poza sezonem, można odetchnąć i 
zdystansować się od problemów. 
Kreta pewnie kojarzy się starszym czytelnikom 
z Grekiem Zorbą N. Kazantzakisa. Młodszym,  

Którzy nie czytali książki ani nie widzieli filmu, pole-
cam tę powieść z kilku względów. Postać głównego 
bohatera, Alexisa Zorby, to istna mieszanka grec-
kiej wybuchowości i dionizyjskiej radości życia z 
filozoficznym podejściem do świata i ludzi. Nawet, 
gdy wali się świat, Zorba nadal wierzy, że życie jest 

piękne i trzeba wyciskać z niego każdą kroplę. I 
mimo akcja toczy się przed II wojną , grecka 
natura (zarówno ludzka jak i przyroda) pozosta-
ją w dużej mierze niezmienne. Pomimo turystów, 
kurortów i tandetnych pamiątek, na Krecie nadal 
znajdziemy górskie wsie, ciche plaże, lazurowe 
morze i pochwałę życia.  
 Również na Krecie rozgrywa się akcja 
Wyspy V. Hislop. Alexis, młoda archeolożka, wy-
rusza z Wielkiej Brytanii na rodzinną Kretę. 
Chce poznać historię rodziny, zwłaszcza sekrety 
ukrywane przez matkę i inne kobiety w rodzinie. 
Na miejscu odkrywa, że jej rodzina powiązana 
jest z tajemniczą wyspą Spinalonga, na której w 
latach 1903-1957 mieściła się kolonia trędowa-
tych. Dzięki nieuleczalnej chorobie, naziści zo-
stawili wyspę w spokoju. Myślicie, że ludzie tam 
po prostu umierali? Nic bardziej błędnego! Ko-
chali, śmiali się i płakali, prowadzili handel i żyli 
najlepiej jak się dało. Ich bliscy na lądzie tęskni-
li, wiedzieli, że kto raz zachorował, już nigdy nie 
wróci do domu. Wyspa jest wspaniałą opowieścią 
o chęci życia, o radzeniu sobie z rozłąką i stratą, 
o relacjach rodzinnych, ale i opisem greckiej 
kultury i piękna przyrody.  
 Dalsze podróże? Na pachnącą wyspę 
Cejlon (obecnie Sri Lanka) zabierze nas Wyspa 
motyli C. Bomann. Co można zrobić, gdy zdradzi 
nas mąż? Załamać się, albo wybrać w podróż w 
czasie i przestrzeni, do kolonialnych czasów 
swoich przodkiń. Rodzinna plantacji herbaty 
brzmi dobrze, ale co, gdy na małej wyspie jest 
niewielu białych, za których dziewczyna może 
wyjść za mąż, a w dodatku małżeństwo musi też 
wspierać rodzinny biznes? Jak łatwo się domy-
ślić, w takiej sytuacji nie ma miejsca na miłość, 
ale czy istnieją kobiety, które się jej wyrzekną? 
Diana postanawia odkryć tajemnicę, która 

wstrząsnęła jej rodziną i ukształtowała charakter 
i życie matki. Wspaniałe opisy Cejlonu sprzed stu 
lat sprawiają, że czujemy zapachy i smaki wyspy, 
a ponieważ – wbrew pozorom – niewiele się zmie-
niło, dzisiejsza Sri Lanka nadal jest przesiąknięta 
szczególnym klimatem.  

Agnieszka Podolecka 
 



 

Str. 4 ZACZYTANI W KONSTANCINIE                             SIERPIEŃ 2017 

Ever Alyson Noël to pierwszy tom z cyklu Nie-
śmiertelni. Opowiada o nastolatce, która jest me-
dium—widzi i słyszy ducha swojej zmarłej siostry. 
Dziewczyna posiada też inny dar—dotykając innego 
człowieka widzi jego przeszłość i przyszłość. Ever 
mieszka z ciocią, ponieważ jej rodzina zginęła w wy-
padku samochodowym. Tylko ona zdołała przeżyć ka-
tastrofę. Stara się wieść normalne życie i nie nadu-
żywać swych mocy. Wszystko się zmienia, gdy do 
szkoły przychodzi nowy uczeń, Damen. Okazuje się, 
że tylko koło Ever jest wolne miejsce, więc chcąc nie 
chcąc od pierwszego dnia spędzają razem lekcje i—
jak można—zakochują się w sobie. Razem przeżywa-
ją wzloty i upadki nastoletniego życia, w tym wiele 
miłych chwil pierwszej miłości. Okazuje się jednak, 
że dziewczynie grozi niebezpieczeństwo, a to, co 
uważała za pewnik, wcale nie musi nim być. 
Kim tak naprawdę jest Ever? I kim jest 
Damen? Jak ułoży się ich związek, gdy bę-
dą musieli skonfrontować się z prawdą i 
ludźmi czyhającymi na ich moce? Książka 
jest bardzo wciągająca. Polecam gorąco :-) 
Paulina Bokacka 

Lato na półmetku! Wszystkim  tym,  którzy zastana-
wiają się jaką książkę zabrać na plażę polecam Tak 
się kręciło. Na planie 10 kultowych filmów PRL 
Andrzeja Klima. Autor bardzo trafnie opisuje świat 
peerelowskiej produkcji filmowej, odsłania kulisy krę-
cenia kultowych scen i zabawia nas śmiesznymi aneg-
dotami z minionych czasów. Książka ta w wielu mo-
mentach sama przypomina niezły film akcji. Aż włos 
się jeży, gdy uświadomimy sobie, że nasi uznani fil-
mowcy musieli przemycać taśmy filmowe na między-
narodowe festiwale czy robić nielegalne kopie. Dla 
prawdziwych kinomaniaków niezłą gratką będą opisy 
pracy najwybitniejszych reżyserów światowej kine-
matografii – Kieślowskiego, Polańskiego i Wajdy. 
Wśród filmów, znajdą państwo m.in.. "Popiół i dia-
ment" Andrzeja Wajdy (1958), "Nóż w wodzie" Ro-

mana Polańskiego (1961), trylogia 
"Ziemia obiecana" Andrzeja Wajdy 
(1975), "Miś" Stanisława Barei (1980), 
"Seksmisję" Juliusza Machulskiego 
(1983), "Przesłuchanie" Ryszarda Bugaj-
skiego (1989). Serdecznie polecam!    
Katarzyna Kielar  

Burza piaskowa Jamesa Rollinsa, pierwszy tom serii 
Sigma Force jest rewelacyjnym przykładem fikcji 
historycznej. Wejście jest mocne: w British Museum 
wybucha bomba, niszcząc drogocenne eksponaty z 
Biskiego Wschodu. W jednym z nich naukowcy od-
krywają serce wyrzeźbione w nieznanym nikomu me-
talu, a na nim tajemnicze inskrypcje. Potem mamy 
strzelaninę w Londynie i Omanie i Amerykanów z taj-
nej jednostki wojsk USA Sigma Force, którzy uda-
jąc fizyków zmuszają naukowców do wzięcia ich na 
wyprawę do Omanu. O co toczy się gra? Dla Kary 
jest to próba  co się stało z jej ojcem. Dla Safii po-
wrót do piekła, z którego udało się jej uciec przed 
dziesięciu laty, dla rządu USA… No właśnie… A może 
to co wybuchło, to nie była bomba? A więc co wywoła-
ło eksplozję, która stopiła kamienne rzeźby? A in-
skrypcje? Czy odkryją tajemnicę pustynnej Atlanty-
dy na Półwyspie Arabskim czy też może pro-
wadzą do nieznanego w dzisiejszych czasach 
źródła energii? Wydaje się poplątane? Być 
może, ale Rollins świetnei zbiera wszystkie 
wątki, łączy je, przeplata, dając nam do roz-
wiązania inteligentną łamigłówkę i sporą dozę 
wiadomości o Bliskim Wschodzie.            
Agnieszka Podolecka 

W krakowskich knajpach życie spędza się uroczo, o 
czym wiemy z lekcji polskiego i historii. Sławna Jama 
Michalika do dziś udekorowana jest malowidłami Wy-
spiańskiego i innych artystów Młodej Polski, którzy w 
tylko swą sztuką mogli płacić za wikt i wyszynk. A wie-
dzą Państwo, że słowo „restauracja” pochodzi z fran-
cuskiego (w sumie nic dziwnego) i tak naprawdę po-
wstała dopiero w XVIII wieku? Wcześniej były jedynie 
zajazdy i karczmy, w których posilano się w drodze, 
gdy nie było innego wyjścia, bowiem „porządni ludzie” 
mogli biesiadować w domach przyjaciół a nie łazić po 
knajpach. Czasy się zmieniły, ale Kraków jak zawsze 
nasiąknięty jest historią. Gdyby ktoś z Państwa chciał 
stanąć z nią oko w oko a jednocześnie pysznie zjeść, 
to książka Andrzeja Kozioła jest idealnym przewodni-
kiem. Znajdą tam Państwo informacje o karczmach, 
oberżach, resursach, klubach, kawiarniach i restaura-

cjach. Dowiedzą się, że Tadeusz Boy-
Żeleński lubił karciane spelunki, a 
Wyspiański delektował się piwem i 
parówkami, Mrożek lubił się zabawić 
w klubie studenckim Pod Jaszczurami 
a Harasymowicz w Barze na Stawach.  
Dominika W. 
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Filia Skolimów, Moniuszki 22b, tel. 22-756 4989 
Filia Grapa, Sobieskiego 5 tel. 22-750 3860 
Filia Opacz 8, tel. 22-750 1609 
Filia Słomczyn, Wiślana 83, tel. 22-484 2004 

BIBLIOTEKARKI I CZYTELNICY POLECAJĄ 



Ze względu na sezon urlopowy, godziny pracy 
poszczególnych filii ulegają zmianie: 

Filia Skolimów, Moniuszki 22b: 

1-4/08      10.00-18.00 

14-28/08  10.00-18.00 

Filia Grapa, Sobieskiego 5 

7-28/08    10.00-16.00 

Filia w Opaczy 

1-3/08 i 17-24/08 nieczynne 

Filia w Słomczynie 

7-21/08  nieczynne 

Pozostałe dni bez zmian. 

ZACZYTANI  
W KONSTANCINIE  

BIBLIOTEKA W KONSTANCINIE-JEZIORNIE  
SIERPIEŃ 2017 

 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA 

ZAPRASZAMY PO KSIĄŻKI DRUKOWANE, AUDIO-KSIĄŻKI I E-BOOKI  
(HTTP://BIBLIOTEKAKONSTANCIN.PL/INDEX.PHP/EBOOKI/FORMULARZ
-ZAMOWIENIA-EBOOKOW) 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KONSTANCINIE-JEZIORNIE 

www.bibliotekakonstancin.pl oraz  https://www.facebook.com/Biblioteka.Konstancin/ 

 

Źródło: http://republikapodrozy.pl/

transsyberyjska-droga-zelazna-przez-rosje-i-

dalej/ 

GODZINY PRACY BIBLIOTEK W SIERPNIU 

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI 
28.08.2017r. o godz. 17.30 odbędzie się następne 
spotkanie DKK, na którym omawiać będziemy książkę Pio-
tra Milewskiego Transsyberyjska: Drogą żelazną przez 
Rosję i dalej. Petersburg – Moskwa – Irkuck – Władywo-
stok. Wystarczy spojrzeć na mapę by oniemieć. Podróż 
zajmuje tydzień. Po drodze autor podziwiał stepy, tundrę, 
tajgę, wioski syberyjskie i bezmiar Bajkału. Spotyka ko-
medianta, szamankę i tzw. zwykłych ludzi. Książka ozdo-
biona jest zdjęciami podróży i pozwala przenieść się w 
czasie i przestrzeni do lat budowania kolei w skrajnych 
syberyjskich warunkach, pierwszych podróży, wypraw po 
marzenia z krańców imperium do części europejskiej. I 
dziś ciągle można wybrać się na taką wyprawę. Nawet je-
śli nie zdążą Państwo przeczytać książki Milewskiego, 
warto przyjść na spotkanie i porozmawiać z tymi, co prze-
czytali. Zapraszamy na Moniuszki 22b. 

ZACZYTANI TV 

Zaczytani TV to autorski program naszej biblioteki. 

Na youtube.com wpisujemy Zaczytani TV i wyświe-

tlają się filmy, które dla Państwa nakręciliśmy. Są 

tam recenzje książek psychologicznych, powieści dla 

dorosłych i młodzieży, transmisja spotkań autorskich 

z Dominikiem Rettingerem i Vincentem Severskim 

oraz podnoszący na duchu film D. Rettingera o od-

krywaniu w sobie wrażliwości i artystycznej duszy. 

Wkrótce kolejne filmy. Zapraszamy  na 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /

UC2VBGV1RvRooMP2I5ZyUsIw  
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24.07.2017r. w Filii Skolimów o godz. 17.30 odbyło się spo-

tkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, na którym omawiana była 

powieść Agaty Tuszyńskiej -,,Narzeczona Schulza’’. Dysku-

sja była bardzo ożywiona, ponieważ sama postać Bruna 

Schulza wzbudzała wiele kontrowersji. Intrygujący nie tyl-

ko poprzez zachowanie, ale przede wszystkim w  swojej 

twórczości. Jednak największą sensację na spotkaniu wzbu-

dziła postać tytułowej ,,Narzeczonej Schulza’’: Jula- Józe-

fina Szelińska. Piękna i wykształcona kobieta, która całe 

życie poświęciła swojej jedynej i niespełnionej miłości- Bru-

nowi. Dogłębna analiza związku tych dwojga ludzi oraz ich 

losów była wspaniałym tematem naszego spotkania. 

DZIAŁO SIĘ!  

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KONSTANCINIE-JEZIORNIE 

www.bibliotekakonstancin.pl    oraz    https://www.facebook.com/Biblioteka.Konstancin/ 

Na tarasie filii w Skolimowie można oglądać wystawę 

dr. Marka Sikorskiego poświęconą smokom i smoko-

bójstwu w różnych kulturach świata. Biedne smoki! 

Bano się ich i polowano na nie, choć… nikt nie udowod-

nił, że tak naprawdę istnieją! Zadanie dla dzieci (i do-

rosłych o duszy dziecka :-) polega na napisaniu legendy 

o Smoku Konstancińskim. Kto wie, czy za kilka dekad 

nie będziemy opowiadać dzieciom historii Smoka ze 

Skolimowa czy Grapy?! Młodsze dzieci mogą naryso-

wać komiks składający się z czterech obrazków. 

Trwa konkurs na opowiadanie z dreszczykiem! 

Chcą się Państwo pobawić w pisarza / pisarkę? Na 

www.bibliotekakonstancin.pl i Facebooku znajduje się po-

czątek opowiadania, w którym pewien nieboszczyk zachęca 

do odkrycia tajemnicy konstancińskiej willi. Trzeba dopisać 

ciąg dalszy, maksymalnie 10 stron. Proszę się nie bać pusz-

czenia wodzy fantazji! Wszak wymyślanie historii to dawa-

nie sobie drugiego życia. Zapraszamy do zabawy! Konkurs 

trwa całe lato, do 14 września. Czekają nagrody. 

 

31 sierpnia o godz. 18.15 odbędzie się kolejne spotkanie 

Fantastycznego Klubu Dyskusyjnego w bibliotece głównej na 

ul. Świetlicowej 1.  O temacie spotkania poinformujemy po 

15 sierpnia na www.bibliotekakonstancin. pl oraz Facebooku. 

Zapraszamy stałych bywalców i tych, którzy jeszcze nie 

brali udziału w naszych rozmowach a lubią fantastykę. 

KONKURS DLA DZIECI KONKURS DLA DOROSŁYCH 

Odwiedziły nas przedszkolaki z przedszkola Blue Bell. 

Dzieci dowiedziały się, gdzie znajdują się książki dla 

ich grupy wiekowej i jak się je wypożycza. Obejrzały 

wystawę M. Sikorskiego o smokach i obiecały, że we-

zmą udział w naszym konkursie. Było super! 


