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BELETRYSTYKA DLA DOROSŁYCH 

 BIURO PRZESYŁEK NIEDORĘCZONYCH / NATASZA SOCHA 

 BARCELOŃSKIE SNY / NÚRIA PRADAS  

 CÓRKA GŁOSU / AGNIESZKA WOJDOWICZ 

 KARTKA ZE SZWAJCARSKIM ADRESEM / MARIA ULATOWSKA, 

JACEK SKOWROŃSKI 

 GÓRA WSCHODNIA / AGNIESZKA MARCINIUK 

 DO JUTRA W AMSTERDAMIE / AGNIESZKA ZAKRZEWSKA.  

 DYLEMAT / DAVID BALDACCI  

 DZIEWCZYNA NA KARUZELI / DANYA KUKAFKA  

 OCALAŁE / RILEY SAGER  

 KORESPONDENCJA / GIUSEPPE TORNATORE  

 NA SKRAJU ZAŁAMANIA / B. A. PARIS  

 NIE POZWOLISZ ŻYĆ CZAROWNICY / TOMASZ KOWALSKI 

 NIEZNANA TERRORYSTKA / RICHARD FLANAGAN  

 

BELETRYSTYKA DLA MŁODZIEŻY 

 CELWONY KLÓLIK / LISSA EVANS  
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FANTASTYKA 

 KSIĘŻNICZKA DINOZAURÓW / VICTOR MILÁN  
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AUDIOBOOKI 

 A NIECH TO CZYKOLADA / PAWEŁ BERĘSEWICZ 

 ZAGINIONY ROZKAZ / STEVE BERRY 

 WSZYSTKO JEST ILUMINACJĄ / JONATHAN SAFRAN FOER 

 UTOPCE / KATARZYNA PUZYŃSKA 

 TO TYLKO UKŁAD / WOJCIECH SUMLIŃSKI 

 TAJEMNICZE ŻYCIE GRZYBÓW / ROBERT HOFRICHTER  

 ŚPIĄCE KRÓLEWNY / STEPHEN I OWEN KING 

 POZDRAWIAM I PRZEPRASZAM / FREDERIK BACKMAN 

 LABIRYNT DUCHÓW / CARLOS RUIZ ZAFON 

LITERATURA DLA DZIECI 

 TAJEMNICZY WIELBICIEL / TEKST ERICA DAVID  

 POBAW SIĘ Z FAFIKIEM / ROBERT TROJANOWSKI 

 FELUŚ I GUCIO IDĄ DO PRZEDSZKOLA / KATARZYNA KOZŁOWSKA  

 GDY PADA DESZCZ : W JASKINI GOBLINÓW / ZOFIA STANECKA  

 GDY PADA DESZCZ : WIZYTA GOBLINÓW / ZOFIA STANECKA  

 

HISTORIA 

 MISTRZOWSKA GRA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO : 1918-2018 (100) 

ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI / WOJCIECH ROSZKOWSKI 

 SKAZY NA PANCERZACH : CZARNE KARTY EPOPEI ŻOŁNIERZY WYKLĘ-

TYCH / PIOTR ZYCHOWICZ  

 POLSKI MOST SZPIEGÓW : KULISY OPERACJI DYPLOMATYCZNYCH 

OCZAMI AMBASADORA RP / JAN WOJCIECH PIEKARSKI  

 

BIOGRAFIE 

 DZIKIE ŻYCIE : PRZYGODY BIOLOGA EWOLUCYJNEGO / ROBERT 

TRIVERS  

 KRÓTKA HISTORIA O DŁUGIEJ MIŁOŚCI / ANGELIKA KUŹNIAK I EWE-

LINA KAPACZ-OBOŁADZE 

 

LITERATURA FAKTU 

 CZAS KRWAWEGO KSIĘŻYCA : ZABÓJSTWA INDIAN OSAGÓW I NARO-

DZINY FBI / DAVID GRANN  

 HISTORIA SPORTU W POLSCE 1805-2018. T. 1 / KRZYSZTOF SZU-

JECKI  

 

PORADNIKI 

 ŻYCIE W SZKOLNEJ KLASIE : JAK POPRAWIĆ RELACJE I ZAPOBIEGAĆ 

PRZEMOCY / FABIO PASQUQLE, ALFREDO CENINI  

 GŁODNI CZASU : EFEKTYWNE 168 GODZIN W 7 DNI LUB TYDZIEŃ / 

LAURA VANDERKAM  

 

LITERATURA POPULARNONAUKOWA 

 PSZCZOŁY : OPOWIEŚĆ O PASJI I MIŁOŚCI DO NAJWAŻNIEJSZYCH 

OWADÓW NA ŚWIECIE / JOACHIM PETTERSON  

 CO? JAK? ZILUSTROWAĆ / FRANK TASHLIN  

 JAK CZYTAĆ ZAMKI / MALCOLM HISLOP 
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„GRAJ,  CZYTAJ I  WYGRYWAJ!”  -  CZYLI  SZACHY W BIBLIOTECE 

„Na niewielu rzeczach znam się dobrze, ale po-

śród tych, na których się znam, szachy zajmują 

istotne miejsce’’ – tak mówi o sobie Paweł Tocho-

wicz – miłośnik szachów, inicjator i prowadzący klu-

bu ,,Zwolennicy szachów – Biblioteka Skolimów’’. 

 

KŚ: Pawle, kiedy rozpocząłeś swoją przygodę z 

szachami? Skąd wzięło się u Ciebie zamiłowanie 

do tej gry? 

PT: Swoją przygodę z tą piękną grą zacząłem tak, 

jak wielu ludzi na świecie na początku lat 70-tych 

XX wieku, kiedy Robert Fischer stał się najwięk-

szym szachistą świata. Jego sukces, czyli tytuł Mi-

strza Świata, spowodował ogromną popularność 

szachów, które ze sportu niszowego stały się nagle 

sportem bardzo popularnym.  

KŚ: W Polsce w szachy gra prawie dwa miliony 

ludzi. Jak wygląda sytuacja w naszym otocze-

niu? 

PT: W naszym współczesnym świecie widzę poten-

cjał dla szachów, lecz niestety tempo naszego życia  

nie pozwala na realizację wszystkich pasji i zamiło-

wań. Mamy za dużo spraw do załatwienia, za dużo 

rzeczy do zrobienia, a za mało czasu na realizację 

swoich zainteresowań. 

KŚ: Niektórzy twierdzą, że komputery zabiły sza-

chy. Czy mają rację? 

PT: Nie zgadzam się z tym stwierdzeniem. Uważam, 

że dzięki komputerom nastąpił rozwój szachów po-

przez dostępność informacji oraz możliwości studio-

wania szachów przez Internet oraz rozgrywanie par-

tii on-line.  

KŚ: Skąd pomysł na szachy w bibliotece?  

 

 

 

PT: Długo zastana-

wiałem się nad dogodną lokalizacją dla klubu. 

Jestem wieloletnim czytelnikiem biblioteki w 

Skolimowie. Gdy w połowie ubiegłego roku zoba-

czyłem, że Filia Skolimów przeniosła się do bu-

dynku przy ul. Moniuszki 22B w Konstancinie 

od razu dostrzegłem ogromny potencjał tego 

miejsca. Nowo wyremontowany i przestronny 

budynek  takiej instytucji kultury, jak bibliote-

ka, od razu wydał mi się dobrym miejscem dla 

założenia klubu szachowego. To naprawdę 

wspaniałe miejsce. Po wstępnej rozmowie  na 

początku grudnia napisałem projekt oraz pro-

gram klubu i złożyłem je w bibliotece. Spotkały 

się one z entuzjastycznym przyjęciem przez dy-

rektor biblioteki – panią Ewę Rewkowską. Dzięki 

niej został zakupiony cały potrzebny dla klubu 

sprzęt: szachy, zegary, stoły oraz wiklinowe fote-

le i już 18 stycznia 2018 roku mógł odbyć się 

meeting inauguracyjny.  Teraz spotykamy się w 

każdy czwartek o godzinie 14.30. 

KŚ: Zdradź coś więcej o tym projekcie. Jakie 

plany wiążesz z tą inicjatywą? 

PT: Projekt skierowany jest do osób dorosłych.  

Jest pewna grupa ludzi – emeryci, ludzie wol-

nych zawodów, niepracujący, niepełnosprawni 

czy po prostu osoby pozostające w gospodar-

stwach domowych - których  się pomija, a któ-

rzy mają czas na realizację swoich pasji. Na spo-

tkania przychodzi coraz więcej osób. Grono na-

szych klubowiczów powiększa się i dlatego być 

może w niedługim czasie spotkania będą się od-

bywać nie jeden, a dwa razy w tygodniu. 

Szachy to nie tylko gra, ale również obcowanie z 

ciekawymi osobowościami o wysokim intelekcie. 

To także wspaniałe lektury szachowe – zarówno 

fachowe, jak i beletrystyczne. Klub obecnie  

Fot. Paweł Dobrowolski 
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czeka na zakup obiecanych kilkunastu pozycji o 

tematyce szachowej i w niedługim czasie będziemy 

dysponować ,,biblioteczką szachisty’’.  Gdy przybę-

dzie nam więcej zwolenników szachów mamy w pla-

nach zakup ,,szachów demonstracyjnych’’, które 

bardzo się nam wtedy przydadzą do omawiania po-

szczególnych partii. Jak już okrzepniemy w bojach, 

to planujemy serię rozgrywek z innymi podobnymi 

do nas amatorskimi klubami szachowymi.  

KŚ: Bardzo się cieszę, że klub tak prężnie się 

rozwija i ma plany na przyszłość. Chciałam jesz-

cze zapytać skąd pomysł na nazwę ,,Zwolennicy 

szachów – Biblioteka Skolimów’’? 

PT: Pierwszy człon ,,Zwolennicy szachów’’ nawiązu-

je do tradycyjnie używanej nazwy w okresie dwu-

dziestolecia międzywojennego, kiedy podobne zrze-

szenia też nosiły nazwy ,,miłośnicy’’ , ,,zwolennicy’’. 

Drugi człon oczywiście odnosi się do naszej wspa-

niałej biblioteki, w której odbywają się spotkania. 

KŚ:  Dziękuję Ci za rozmowę. Na koniec jeszcze, 

proszę, powiedz naszym czytelnikom, dlaczego 

warto grać w szachy? 

PT: Szachy, oprócz rozrywki i aspektu sportowego, 

uczą strategicznego myślenia bardzo potrzebnego 

we współczesnym świecie, w którym człowiek napo-

tyka wiele trudności. Bez wątpienia umiejętność gry 

w  szachy pomaga je pokonywać. Stąd też szachy 

niedługo staną się obowiązkowym przedmiotem w 

szkolnictwie podstawowym, tak jak i tabliczka mno-

żenia.                                                                    

                                                          KŚ 

Po przerwie, tak, jak 

obiecaliśmy, uruchomiliśmy 

ponownie nasz fanpage na 

Facebooku i przedstawiamy 

nową odsłonę naszej strony 

internetowej, którą znajdą 

Państwo pod tym samym 

adresem: www.bibliotekakonstancin.pl  

Zachęcamy  do odwiedzania i korzystania ze 

strony internetowej oraz Facebooka. Na stronie 

internetowej mają Państwo dostęp do katalogów 

placówek on-line z możliwością rezerwowania  i 

zamawiania książek. Ponadto mają Państwo 

możliwość zapoznać się z całą naszą bogatą 

ofertą  nie tylko książek, ale  również bezpłat-

n y c h   e - b o o k ó w  i  k u r s ó w  

e-learningowych. Natomiast śledząc nasz fanpa-

ge na Facebooku, będziecie Państwo na bieżąco 

z wszystkimi naszymi działaniami. Będziemy 

informować i przypominać o wszystkich spotka-

niach autorskich, wydarzeniach i imprezach 

literackich, klubach książek i szachowych.  Na-

wet  nie posiadając własnego konta, można sko-

rzystać z zakładki Facebooka na stronie biblio-

teki – to bardzo proste, wystarczy wejść w za-

kładkę Facebooka  i bez zało-

żenia konta śledzić nasz fan-

page. 

                                   KŚ 

P O L U B  N A S !  

Z okazji Wielkanocy pragniemy 

wszystkim naszym Czytelnikom zło-

żyć najserdeczniejsze życzenia rado-

ści, ciepła i spokoju. Pamiętajmy, 

aby oprócz licznych czekających nas 

w tym czasie obowiązków, znaleźć 

także czas na odpoczynek i chwilę 

refleksji - a o to najłatwiej z dobrą 

książką w dłoni! 

W E S O Ł Y C H  Ś W I Ą T !  
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Czerwona siostra to pierwszy tom z cyklu 

„Przodek” autorstwa Marka Lawrence’a. Powieść  

jest pełna szybkiej akcji, makabrycznych opisów 

oraz czarnego humoru. Główna bohaterka, Nona, 

zostaje w ostatniej chwili uratowana spod szubie-

nicy i trafia do klasztoru Słodkiej Łaski. 

W klasztorze szkolą się dziewczynki, które wyka-

zują zdolności mogące oznaczać, że płynie w nich 

krew dawnych plemion. Ciężkie szkolenie, skryto-

bójcy, którzy czyhają na jej życie, oraz przepo-

wiednia odciskają piętno na 

naszej bohaterce szkolącej 

się na czerwoną siostrę. 

Książka wciąga już od 

pierwszych stron i ciężko się 

od niej oderwać. Pozycja dla 

czytelników gustujących w 

ciekawych postaciach, wart-

kiej choć drastycznej akcji, 

intrygach i spiskach osa-

dzonych w naprawdę cieka-

wym świecie Abethu. 

Anna Rybicka 

Lekka, ciepła i zabawna – tymi trzema słowami 

można opisać najnowszą powieść Magdaleny Wit-

kiewicz pt. Moralność pani Piontek. Polecam ją 

każdemu, kto chce zrelaksować się po ciężkim 

dniu, zapomnieć na chwilę o problemach i po-

śmiać się sam do siebie. Tytułowa bohaterka, Ger-

truda Poniatowska, z domu Piontek, mierzy zaw-

sze wysoko. Ambitna, zdecydowana i trzymająca 

rękę na pulsie lubi planować przyszłość nie tylko 

sobie, ale i innym. Jakież jest jej zdziwienie, kiedy 

ukochany trzydziestopięciolet-

ni syn Augustyn nagle posta-

nawia się wyprowadzić i za 

nic ma błagania zrozpaczonej 

matki. W ślady Augustyna 

zamierza pójść jego ojciec. Czy 

uda mu się wyrwać spod kon-

troli żony? Jakie przygody 

przytrafią się Augustynowi 

„wypuszczonemu na wol-

ność”? I jak Gertruda odnaj-

dzie się w nowej rzeczywisto-

ści, w której niczego już nie może kontrolować, 

łącznie z własnym życiem? 

Żaklina Sielska 

2 kwietnia — urodziny Hansa Christiana Ander-

sena; Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci 

 

5 kwietnia — rozstrzygnięcie wielkanocnego kon-

kursu dla dzieci na pisankę w stylu ludowym 

 

13 kwietnia — Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Ka-

tyńskiej 

 

13 kwietnia — Dzień Scrabble w Bibliotece 

Głównej 

 

18 kwietnia — spotkanie Fantastycznego Klubu 

Dyskusyjnego w Bibliotece Głównej 

 

20 kwietnia — spotkanie autorskie z Jolą Jarec-

ką w Filii Skolimów 

 

23 kwietnia — spotkanie DKK w Filii Skolimów 

23 kwietnia przypada Światowy Dzień Książki  

i Praw Autorskich. To symboliczna dla światowej 

literatury data, tego dnia bowiem zmarli Miguel de 

Cervantes, William Szekspir oraz Inca Garcilaso 

de la Vega. Dzień poświęcony jest promocji czytel-

nictwa, edytorstwa oraz ochrony własności inte-

lektualnej. 

Pomysł obchodów dnia narodził się w Katalonii  

w 1926 roku. Wystąpił z nim Vincente Clavel An-

drés, wydawca z Walencji. Korzenie święta sięgają 

jednak głębiej, w Katalonii dzień ten jest bowiem 

hucznie obchodzonym świętem jej patrona — 

Świętego Jerzego. Tego dnia mężczyźni tradycyj-

nie obdarowują kobiety czerwonymi różami, a te 

rewanżują się im podarunkami z książek. 

Od 2001 roku 23 kwietnia UNESCO przyznaje co-

rocznie tytuł Światowej Stolicy Książki za zasłu-

gi dla promocji czytelnictwa. W 2016 roku tytuł 

ten otrzymał Wrocław. 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KONSTANCINIE-JEZIORNIE 

www.bibliotekakonstancin.pl    

https://www.facebook.com/bibliotekakonstancin/ 

Biuro: Moniuszki 22B, tel. 22 757 31 45 

Biblioteka Główna, Świetlicowa 1, tel. 22 756 42 20 
Filia Skolimów, Moniuszki 22B, tel. 22 756 49 89 

Filia Grapa, Sobieskiego 5 tel. 22 750 38 60 
Filia Opacz, Opacz 8, tel. 22 750 16 09 

Filia Słomczyn, Wiślana 83, tel. 22 484 20 04 

W TYM MIESIĄCU POLECAMY  

WAŻNE DATY I  NADCHODZĄCE WYDARZENIA  


