
 

ZACZYTANI  
W KONSTANCINIE  

BIBLIOTEKA W KONSTANCINIE-JEZIORNIE  
MAJ 2017 

 

BELETRYSTYKA DLA DOROSŁYCH 

APETYT NA WIĘCEJ AGNIESZKA OLEJNIK  

CHEMIK STEPHENIE MEYER  

DZIESIĘĆ GODZIN MARIA NUROWSKA  

GRA W KOŚCI ELŻBIETA CHEREZIŃSKA  

INNEGO ŻYCIA NIE BĘDZIE MARIA NUROWSKA  

KIEDY BYŁYŚMY SIOSTRAMI MARIE JANSEN  

KIEDY WSZYSTKIE DZIEWCZYNY ODEJDĄ JAYNE ANN 
KRENTZ  

KOCHANKA DANIELLE STEEL  

LŚNIENIE KSIĘŻYCA EDITH WHARTON  

MARIA SKŁODOWSKA CURIE M. NIEDŹWIEDZKA  

MATKA SWOJEJ CÓRKI IWONA ŻYTKOWIAK  

MÓW MI KATASTROFA! MAGDALENA WALA  

NURBANU SYNOWA ODALISKI D. ALTINYELEKLIOGLU  

OBFITE PIERSI, PEŁNE BIODRA [T. 1 I 2] MO YAN  

ODEZWIJ SIĘ MAGDALENA ZIMNIAK  

OSIEMNAŚCIE STOPNI PONIŻEJ ZERA STEFAN AHN-

HEM  

BELETRYSTYKA DLA MŁODZIEŻY 
AGENCJA WYNAJMU RODZICÓW DAVID BADDIEL  

DZIEWCZYNA W ROZSYPCE KATHLEEN GLASGOW 

GDZIE JEST SKRZYNIA Z KARABINAMI A. PACUŁA 

ELEKTRODZIEWCZYNA JO COTTERILL  

JOE SAM W DOMU JOANNA NADIN  

ŁOWCY WILKÓW JAMES OLIVER CURWOOD  

KSIĄŻKI DLA DZIECI 
ALOJZY@KOT_W_PODRÓŻY.COM R. JĘDRZEJEWSKA 

BARDZO DŁUGA KOLEJKA: ZWIERZĘTA T. OHMURA  

BRZUCHEM DO GÓRY URSZULA PALUSIŃSKA  

BURZOWY SMOK PAULA HARRISON  

DOBRY PIES RAFAŁ WITEK  

GRY DLA MAŁYCH I DUŻYCH: 150 ŚWIETNYCH ZA-

BAW W DOMU I NA PODWÓRKU VALERIE MONNET  

HISTORIA 
303 WZLOTY I UPADKI. AWANTURNICZE LOSY BOHATE-

RÓW BITWY O ANGLIĘ ANTONI ARES  

LOTNISKO SIERGIEJ ŁOJKO  

BIOGRAFIE 
AUTOBIOGRAFIA MICHALINA WISŁOCKA  

ARCHITEKT WOLNEJ POLSKI. ŚWIAT WARTOŚCI I IDEI 
TADEUSZA MAZOWIECKIEGO RED. A. HALL 

DYSYDENCI. NIEULECZALNIE NIEPOSŁUSZNI  ALEKSAN-

DER PODRABINEK 

LODA HALAMA. PIERWSZE NOGI DRUGIEJ RZECZYPO-

SPOLITEJ BURZLIWE LOSY LEGENDARNEJ GWIAZDY AN-

NA LISIECKA 

MASA O ŻYCIU ŚWIADKA KORONNEGO JAROSŁAW SOKO-

ŁOWSKI "MASA" W ROZMOWIE Z ARTUREM GÓRSKIM.  

NADZIEJA. 10 LAT W CIEMNOŚCI A. BERRY, G. DEJESUS 

TU BYŁEM, TONY HALIK  MIROSŁAW WLEKŁY   

REPORTAŻ / PODRÓŻNICZE 
BALIĄ PRZEZ AMAZONKĘ DOROTA SUMIŃSKA  

MAŁA WIELKA WYSPA WIELKANOCNA. W POSZUKIWA-

NIU ROZWIĄZANIA JEDNEJ Z NAJBARDZIEJ INTRYGUJĄ-

CYCH ZAGADEK ŚWIATA MAREK FIEDLER  

NUR. ZAPISKI AFGAŃSKIE MONIKA BUŁAJ  

NOWA ODYSEJA. OPOWIEŚĆ O KRYZYSIE UCHODŹCZYM 
W EUROPIE PATRICK KINGSLEY  

SFEJSOWANI : JAK MEDIA SPOŁECZNOSCIOWE WPŁY-

WAJĄ NA NASZE ŻYCIE, EMOCJE I RELACJE Z INNYMI 
SUZANA E. FLORES  

PSYCHOLOGIA 
DZISIAJ ROZMAWIAMY O PANI AGNIESZKA NABRDALIK  

JAK BYĆ DOBRYM RODZICEM JUSTYNA KORZENIEWSKA  

NIEMCY NA KOZETKĘ! DLACZEGO ANGELA MERKEL 
RATUJE ŚWIAT, RUJNUJĄC SWÓJ KRAJ? HANS-OLAF 
HENKEL, JOACHIM STARBATTY  

JĘZYKOZNAWSTWO 
FORMY I NORMY CZYLI POPRAWNA POLSZCZYZNA W 
PRAKTYCE RED. KATARZYNA KŁOSIŃSKA 

LISTA NOWOŚCI  



Str. 2 ZACZYTANI W KONSTANCINIE                                      MAJ 2017 

NOWOŚCI DLA DOROSŁYCH 

Dysydenci. Nieuleczalnie nieposłuszni—idealny tytuł 
dla książki Aleksandra Podrabinka. Marzyciele, bun-
townicy, ale i męczennicy. Historia Rosji to historia 
ponad tysiąca lat terroru—najpierw carat, potem rewo-
lucja i komunizm, teraz… wszystko, tylko nie demokra-
cja, czego najlepszym dowodem są ciągle aresztowania 
„wrogów politycznych narodu” (czyt. władzy). Autor 
sam jest dysydentem, walczył i bał się ramię w ramię z 
Sołżenicynem i Sacharowem. W swej książce demasku-
je pozory  w ZSRR i współczesnej Rosji, manipulacje 
władz, by uśpić społeczeństwo i pokazać światu, jak 
dobrze się żyje w Matuszce Rosji, jak dawniej zwal-
czana religia jest dziś narzędziem rządowej propagan-
dy. To jednak, co w historii Podra-
binka przeraża najbardziej, to 
dopracowana do perfekcji psychia-
tria represyjna, czyli znęcanie się 
psychiczne w połączeniu z fizycz-
nym prowadzące nawet do błędu. 
Dysydenci to ciężka pozycja dla 
osób o mocnych nerwach, ale też 
kawał historii naszej części świata. 

Gra w kości to kolejna powieść historyczna Elż-
biety Cherezńskiej. Autorka jest pasjonatką hi-
storii i prowadzi dokładną kwerendę, by potem od-
dać realia epoki. Gra w kości rozgrywa się w roku 
1000, gdy na tronie Cesarstwa zasiada Otto II, a 
Polsce panuje Bolesław Chrobry. Pierwszy jest mi-
stykiem, oddanym całym sercem chrześcijańskiej 
ekstazie. Drugi bijatyką, uwodzicielem,  i imprezo-
wiczem (jakbyśmy go określili współczesnymi sło-
wy). Jest też zręcznym politykiem i bardzo chce 
zostać królem, a do tego potrzeba mu… relikwii, 
bowiem wszystkie dynastie europejski (i większość 
światowych) budują swe królestwo na świętych re-

likwiach. Otto III może mu je 
dać i namaścić na pomazańca 
bożego. Zbliża się zjazd w 
Gnieźnie i to właśnie na nim obaj 
władcy zagrają va bank. Kości 
świętych ponoć się nie psują. 
Nikt tego nie sprawdzi, ale taki 
podarunek od cesarza znaczy dla 
Polski wszystko.  

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

Gdzie jest skrzynia z karabinami? Dobre pytanie! 
Dziadek Krzyśka ukrył je gdzieś w Katowicach około 
stu lat temu. Dobry początek? Reszta jest jeszcze 
lepsza. Michał jedzie na wakacje do Katowic, co wyda-
je mu się najgorszą zsyłką. Nie przewiduje, że tak 
wielkie miasto może mieć wielkie tajemnice do odkry-
cia. Ale od czego są poznani latem koledzy? Świetna 
powieść Artura Pacuły nawiązuje do konwencji Pana 
Samochodzika i spodoba się też dziewczynom! 

Poważne problemy nastolatków? Dysfunkcyjna rodzi-
na, niedopasowanie do szkoły, śmierć bliskich, brak 
sensu w życiu i… blizny, które pojawiają się po każdym 
cięciu, gdy Charlie nie może już dłużej dźwigać swego 
losu. Na szczęście zawsze czeka na nas światło i Char-
lie znajduje ciepło i sens życia w klinice, która leczy 
nastolatki takie jak ona. Dziewczyna w rozsypce 
Kathleen Glasgow to bardzo ważna książka. Zarówno 
dla nastolatków jak i ich rodziców. Pokazuje, że nigdy 
nie jest za późno, by zmienić życie na lepsze. 

NOWOŚCI DLA DZIECI 

Kłopoty z ulicy Rumiankowej 
Agnieszki Gadzińskiej to przeza-
bawna opowieść o codziennym ży-
ciu. Stefan i Kazik są przyjaciółmi, 
których nic i nikt nie ma prawa roz-
dzielić. Mają swoje „męskie spra-
wy” i wszystko jest świetnie, dopó-
ki do ich życia nie wkradają się 
dziewczynki! No bo jaki chłopak 

chciałby się 
bawić z dziew-
czynami? Jed-
nak nie ma 
wyjścia i na-
wet takie 
„nieszczęście” 
da się zabaw-
nie przeżyć. 

NOWOŚCI DLA MŁODZIEŻY 
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REALIZM MAGICZNY 

Realizm magiczny to tendencja estetyczna 
ukształtowana w Europie prawie sto lat temu w 
sztukach plastycznych i przeniesiona na grunt 
literacki w połowie XX wieku. Realizm i magia – 
jak to połączyć? To, co wyróżnia ten nurt literac-
ki to odwoływanie się do głębi wyobraźni, wplata-
nie w codzienną rzeczywistość elementów ma-
gicznych i zaskakujących (np. gadających kotów 
pomagających bohaterowi Kafki nad morzem 
Haruki Murakamiego albo duchów odwiedzają-
cych bohaterów.  Sami bohaterowie uważają zda-
rzenia nadprzyrodzone za coś zupełnie normalne-
go i nie dziwią się im. 
Magia w obrębie realności widziana jest często 
oczami bohaterów, poprzez pryzmat dziwnych 
zmian, jakie w nich zachodzą. Autorzy wykorzy-
stują również wątki okultystyczne, szamańskie, 
religijne. Na losy postaci wpływ mają też lokalne 
wierzenia, legendy i tradycje. 
To, co wyróżnia ten nurt literacki to piękny, poe-
tycki język, którego nie udało się jak na razie  na 
język filmu mimo licznych adaptacji powieści, 
zwłaszcza iberoamerykańskich. 
Najbardziej znanymi twórcami realizmu magicz-
nego są pisarze Ameryki Łacińskiej, ale wspo-
mniany Murakami był Japończykiem. Jego zupeł-
nie zwykłe postaci nagle natrafiają na niezwykłą 
tajemnicę do rozwiązania albo nie zdają sobie 
sprawy z własnej nadzwyczajności. Bo przecież 
nie każdy dokarmiający bezdomne koty staje się 
ich przyjacielem i rozumie, co zwierzęta do niego 
mówią. Równie baśniowe są losy Boku, dwudzie-
stoparulatka z agencji reklamowej, bohatera 
Przygody z owcą. Murakami podarował Boku fo-
tografię z owcą, która ma wyraźną gwiazdę na 
grzbiecie i wysłał w przygodę, która zmieniła  Bo-
ku do świata. 
Najsławniejszą powieścią realizmu magicznego są 
Szarańcza i Sto lat samotności Gabriela Garcii 
Márqueza. W Szarańczy autor tworzy magiczny 
świat miasteczka Makondo, w którym bohatero-
wie tkwią w marazmie żyjąc poza czasem. To sa-
mo zwraca uwagę w następnej powieści. Zupełnie 
nie-zachodnie podejście do czasu, ale za to bar-
dzo charakterystyczne dla Indian Ameryki Połu-
dniowej – czas jest kołem, nie linią, nie ma wczo-
raj, dziś i jutro, wszystko się łączy i stapia, jed-
no wynika z drugiego, a duchy przodków są zaw-
sze z nami. Márquez był Argentyńczykiem. 

Podobne podejście do czasu mają boha-
terowie Domu duchów Isabel Allende. 
Nie ma tu granicy między magią a realno-
ścią, a raczej magia jest równie realna 
jak najzwyklejsze czynności. Czas też 
nie odgrywa większej roli, za to ważna 
jest ilość zła popełnianego przez człon-
ków rodziny Estebana Trueby. Im więcej 
grzechów mają na sumieniu, tym rzadziej 
odwiedzają ich przyjazne duchy (to też 
typowe wierzenie indiańskie). Wielopo-
koleniową rodziną, w której ważną rolę 
zajmują szczególnie uzdolnione kobiety, 
targają iście latynoskie emocje, ale ca-
łość ma pozytywny wydźwięk. 
Jedną z moich ulubionych historii są 
Przepiórki w płatkach róży Laury 
Esquivel. Jest to historia rodziny de la 
Garza, spełnionych i potajemnych miło-
ści, rozpaczy, śmierci i radości prowa-
dzącej do najwyższego uniesienia. Życie 
Tity jest z góry przesądzone – jako naj-
młodsza córka nie może wyjść za mąż i 
musi się opiekować matką do jej śmier-
ci. Pedro kocha Titę nad życie, ale cóż 
może zrobić w obliczu okrutnej trady-
cji? Co uczynić, by być blisko Tity? Mo-
że ożenić się z jej siostrą? Tita posta-
nawia nie poddawać się rozpaczy i ra-
dość życia odnajduje w gotowaniu, a jej 
przepisy dopasowane do kolejnych mie-
sięcy stają się częścią powieści.  
Bardziej współczesną powieścią są Oso-
bliwe i cudowne przypadki Avy Laven-
der. Główna bohaterka, Ava, urodziła się 
ze skrzydłami, więc nic dziwnego, że 
chce poznać historię swojego pocho-
dzenia. Krok po kroku odkrywa bolesne 
sekrety rodu Roux i Lavenderów. Nie-
stety Avę bierze za anioła nadmiernie 
pobożny Nathaniel Sorrows i dostaje na 
jej punkcie chorobliwej obsesji. Jednak 
książka nie jest przygnębiająca. Wręcz 
przeciwnie! Jest pełna ciepła i optymi-
zmu, a magia i świat, jak znamy, są ze 
sobą tak złączone, że granice zupełnie 
się zacierają. 
Agnieszka Podolecka 
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Talizmany Dominika Rettingera to powieść i przy-
jemna jak wiosenne tchnienie. Szczerze mówiąc, 
gdyby nie nazwisko autora na okładce, myślałabym, 
że  książkę napisała kobieta, mnóstwo w niej bowiem 
kobiecych rozmyślań o brutalności mężczyzn, którzy 
naszą płeć wykorzystują i porzucają. Na szczęście 
Rettinger wykazał się humanitarnym charakterem i 
przewidział, że będziemy oczekiwać szczęśliwych 
rozwiązań. A to wszystko na tle cudownego Zamo-
ścia i Krzyżtoporu i przedwiecz-
nych tajemnic związanych ze 
skarbem wywiezionym z Bizan-
cjum. Odkrycie tajemniczych 
czterech figur może doprowa-
dzić szczęśliwego znalazcę do 
stworzenia… No właśnie, sami się 
przekonajcie czego!                
Poleca Agnieszka Podolecka 

Camilli Läckberg chyba nikomu nie trzeba przedsta-
wiać, a już na pewno nie fanom powieści kryminalnej. 
Przez jednych ubóstwiana, innym nie przypadła do 
gustu. Postanowiłam sama się w końcu przekonać, czy 
warto sięgnąć po jej książki. Otóż warto! Z czystym 
sumieniem mogę polecić Księżniczkę z lodu otwiera-
jącą cykl z bohaterami Ericą Falck i Patrikiem Hed-
strömem. Erica jest pisarką, Patrick zaś policjantem, 
a połączyła ich tajemnicza śmierć dawnej przyjaciółki 
Eriki-Alex. Para próbuje rozwikłać zagadkę domnie-
manego samobójstwa. Im bardziej zagłębiają się w 
życie Alex i jej relacje z rodziną oraz przyjaciółmi, 
tym więcej odkrywają mrocznych sekretów sprzed 
lat. Czy ze śmiercią kobiety mogą mieć coś wspólnego 
osoby trzecie? Jakie jeszcze tajemnice skrywa z po-
zoru spokojne, turystyczne miasteczko, w którym 
doszło do tej tragedii? Aby poznać odpowiedzi na te 
pytania, sięgnijcie po książkę!  
Poleca Żaklina Sielska 

Mark Riebling Kościół szpiegów. Tajna wojna Pa-
pieża z Hitlerem. Dzieło bardzo ważne dla history-
ków, nauczycieli historii i jej entuzjastów. Zwłaszcza 
dla osób zainteresowanych historią II wojny św. Do 
tej pory pokutowało przekonanie o bierności Papieża 
Piusa XII (Eugenio Pacellego) wobec zbrodni hitle-
rowskich. Okazuje się, że to tylko pozory. Brak jed-
noznacznego potępienia hitlerowców ze strony Wa-
tykanu wynikał z próśb niemieckich katolików, 
zwłaszcza wyższych hierarchów, którzy obawiali się 
coraz gorszych represji. Hitler groził zniszczeniem 
kościoła jako wroga narodowego socjalizmu. Tymcza-
sem Pius XII osobiście zaangażował się w 
spisek anty-hitlerowski pośrednicząc w ne-
gocjacjach pomiędzy aliantami a niemiecką 
opozycją, która zobowiązała się do usunię-
cia Hitlera (Ciekawe jest teologiczne uspra-
wiedliwienie zgody Papieża na zabicie tyra-
na!) i powołania nowego, sprawiedliwego rzą-
du. Po stronie niemieckiej w spisek ten 
oprócz duchownych i świeckich związanych 
z kościołem katolickim, zaangażowani byli 
niektórzy duchowni protestanccy oraz kilku 

Wysokich rangą wojskowych z gen. Canarisem i hr. von 
Moltke z Krzyżowej na czele. Stąd właśnie symbolicz-
ne spotkanie Tadeusza Mazowieckiego z Helmutem 
Kohlem w 1989 r. w Krzyżowej, gdzie tkwiły korzenie 
opozycji antyhitlerowskiej.  
Sprawy te jednak dotąd nie były należycie spopulary-
zowane. Znane były jedynie ogólnie, przede wszystkim 
w kontekście nieudanego zamachu na Hitlera w Wil-
czym Szańcu, dokonanego przez Stauffenberga. Za-
niedbanie to nadrabia ta właśnie książka, którą czyta 
się jak kryminał! Przy tym jest ona niezwykle wnikliwie 
udokumentowana. Każde opisane zdarzenie posiada 

odnośniki do odpowiednich dokumentów i 
innych publikacji. Autor dokonał nie tylko 
szczegółowej kwerendy wśród wydawnictw 
na te tematy, ale przede wszystkim dotarł 
do archiwów watykańskich, niemieckich i 
alianckich, a także do prywatnych archiwa-
liów i relacji świadków i uczestników tych 
wydarzeń.  
Poleca Joanna Kulesza-Fijałkowska  

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KONSTANCINIE-
JEZIORNIE 
www.bibliotekakonstancin.pl    
www.facebook.com/biblioteka.konstancin 
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NADCHODZĄCE WYDARZENIA 

TYDZIEŃ BIBLIOTEK W MAJU  
Tydzień Bibliotek to dla nas tydzień wytężonej pracy, 

a dla Państwa mnóstwo atrakcji. Chcemy uprzyjemnić 

ten czas małym dużym :-) 

PON. 8 maja g. 18.00, Świetlicowa 1- O Konstanci-

nie na wesoło czyli czytamy limeryki napisane przez 

naszych czytelników. Każdy z Państwa może przynieść 

własne i też przeczytać! Limeryk to pięcioliniowy wier-

szy o układzie rymów AABBA. Wystarczy ułożyć od 

jednego do pięciu limeryków. Będzie wesoło! 

WT. 9 maja cały dzień, wszystkie filie - Z książką 

dookoła świata. Mamy dla Państwa mnóstwo książek, 

które pozwolą poznać najbardziej egzotyczne miejsca 

świata, zarówno literaturę piękną jak i reportaże i bio-

grafie. Dużym zainteresowaniem cieszy się ostatnio 

literatura turecka, ale indyjska czy z krajów arabskich 

również jest godna uwagi. Chętnie pomożemy wybrać 

coś ciekawego! 

ŚR. 10 maja g. 17, Grapa - Fotografia artystyczna ina-

czej czyli spotkanie z artystą fotografikiem, malarzem i 

ikonopisem, p. Bartoszem Bremerem. Spotkanie poprzedzi 

wystawa zdjęć pana Bremera, która będzie wystawiona od 

8 maja w filii na Grapie, Sobieskiego 5. 

CZW. 11 maja cały dzień, Jeziorna - Dzień z książką 

angielskojęzyczną. Przedpołudnie spędzamy z uczniami 

szkół, które chcą się skuteczniej uczyć języka angielskie-

go. Natomiast cały dzień możemy Poświęcić Państwu na 

wybór najciekawszych pozycji lub kursów językowych 

(bezpłatnych!!!). Mamy 

dla Państwa kolekcję 

nowych audiobooków 

po angielsku oraz 

książek tradycyjnych. 

Piękny wybór dla ma-

luchów i dla dorosłych! 

 

AUDIOBOOKI PO ANGIELSKU 

Stale powiększamy kolekcję audiobooków po angielsku! 

Zakupiłyśmy m.in. jedenaście powieści brytyjskiego 

mistrza suspensu Johna Le Carre, m.in. The Visitor i 

Echo Burning. Jack Reacher znów nieźle dostaje w 

kość!. Czekają też na Państwa świetnie nagrane książki 

H. Cobena, J. Grishama, A.Christie i R. Sutcliff. 

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

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KONSTANCINIE-JEZIORNIE 

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

ZACZYTANI TV 

Rozwijamy się dla Państwa i staramy się nie 

tylko urozmaicać asortyment książek i audio-

booków po polsku i angielsku, ale  polecać cie-

kawą literaturę i robić sprawozdania ze spo-

tkań autorskich. Temu ma również służyć nasz 

własny kanał na youtube, telewizja Zaczytani 

TV. Już w tej chwili mogą Państwo obejrzeć 

relację na żywo ze spotkania z Vincentem 

Severskim oraz polecenia książek. Chętnych do 

nagrania własnego programu serdecznie zapra-

szamy! Kontakt: zaczytanitv@gmail.com 

TV. https://www.youtube.com/results?

search_query=zaczytani+tv 
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Spotkanie z Vincentem Severskim zgromadziło tylu 

fanów pisarza i osób ciekawych jego wspomnieć z cza-

sów pracy w wywiadzie, że ludzie musieli siedzieć na 

podłodze i stać. Ale wytrwali całe dwie godziny! Pisarz i 

szpieg opowiadał o wydarzeniach z historii Polski, w tym 

o kulisach stanu wojennego. Z jego słów wynikało, że 

gen. Jaruzelski i jego współpracownicy mieli wszystkie 

informacje mogące zniszczyć Solidarność, a jednak 

tego nie zrobili i z premedytacją wprowadzili stan wo-

jenny odcinając ZSRR od naszych granic. Zaintereso-

wanych zapraszamy do obejrzenia https://

www.youtube.com/watch?v=aTDRchry_NY  

CO SIĘ WYDARZYŁO? 

Konkurs wielkanocny rozstrzygnięty! Dzieci bardzo 

się starały i zrobiły trójwymiarowe prace. Tematem 

były zwierzęta, niekoniecznie wielkanocne. Wzięłyśmy 

pod uwagę samodzielność wykonania, pomysł, różno-

rodność materiałów i kolorystykę. Zwyciężyły orki! 

Wszystkim dzieciom dziękujemy. Następny konkurs z 

okazji Dnia Dziec-

ka. Zapraszamy, 

będą nagrody! 

URZĄDZAMY FILIĘ W SKOLIMOWIE. PROSIMY O CIERPLIWOŚĆ! 

Zupełnie inny układ wnętrz, zabytkowe okna i filary wymagają od nas reorganizacji 
księgozbioru. Za to będzie duża sala dla dzieci, wygodny zakątek do czytania na 
miejscu, stanowiska komputerowe i taras, na którym planujemy ożywione dyskusje 
czytelnicze. Spójrzcie na sufit! To wyjątkowe i przyjazne dla oczu światło. Już niedługo 
to wszystko dla Was!!! Prosimy o chwilę cierpliwości. 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KONSTANCINIE-JEZIORNIE 

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


