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NOWOŚCI DLA DOROSŁYCH 
Habit zamiast szminki Eweliny Tondys to książka 
niezwykła. Kim są dla nas zakonnice? Szaleńcami czy 
bohaterkami? Uległymi woli mężczyzn czy ambitnymi 
i sprytnymi kobietami? W średniowieczu do klaszto-
rów szły feministki, kobiety, które nie chciały być 
wydane za mąż i zmuszone do życia wedle ustanowio-
nego przez mężczyzn scenariusza. A dziś? Ucieczka 
czy świadoma decyzja? Na to pytanie autorce odpo-
wiada 14 zakonnic. Jedna z nich skończyła medynę 
kilka lat wcześniej i jest ginekologiem w habicie. Inna 
psychologiem i taterniczką, prowadzi odwyk dla nar-
komanów.  Następna pomaga ofiarom wojny w Syrii. 
Siostry jeżdżą też na Przystanek 
Woodstock, żeby rozmawiać z młody-
mi ludźmi i w razie czego służyć pomo-
cą, ale nie nawracać, bo „nawrócić to 
się może jedynie krowa z pastwiska” a 
ludzie ciągle popełniają grzechy i 
trzeba z tym żyć. Tylko starać się 
być lepszym. Znakomita, inspirująca 
książka! 

Złodziej luster Martina Seay to wielowątkowa 
powieść pełna tajemnic. W XVI wieku ogarnięci 
zawodowym szaleństwem, sławni szklarze z Murano 
pracują zawzięcie nad stworzeniem lustra wenec-
kiego. O tym niezwykłym wynalazku marzą i dożo-
wie Wenecji, i sułtani i przestępcy. Na wszelki wy-
padek, rada miasta zabrania szklarzom opuszczać 
granice Wenecji. Drugi wątek rozgrywa się w 1958 
roku w Venice Baech, USA, trzeci w Las Vegas w 
2003. Co łączy te pozornie oddalone w czasie i 
przestrzeni miejsca? Tajemnica, zbrodnia, namięt-
ność, nadzieja i kara oraz motywy nadprzyrodzone. 

Bohaterowie są nietuzinkowi i zy-
skują naszą sympatię. Jest to i 
thriller, i książka obyczajowa, i 
fantasy. Książka jest napisana w 
czasie teraźniejszym bez wyraźnie 
wyodrębnionych dialogów, co wpro-
wadza nastrój niepokoju i poczucie 
bycia na miejscu zdarzeń. 

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

Naznaczeni Jennifer Lynn Barnes to świetny krymi-
nał dla starszej młodzieży, choć i dorosłych wciągnie 
bez reszty. Jeśli ktoś lubi Mentalistę lub Magię kłam-
stwa to właśnie znalazł książkę dla siebie. Bohaterami 
są nastolatki o niezwykłych zdolnościach. Ale nie! To 
nie jest powieść science-fiction. Po prostu umieją 
„rozgryzać” ludzi. Cassie odczytuje intencje i wie, co 
ludzie powiedzą. Michael świetnie rozumie emocje. 
Sloane lepiej sobie radzi ze statystyką niż komputer, 
a Lia to chodzący wykrywacz kłamstw. Natomiast De-
an błyskawicznie łączy fakty z zachowaniem podejrza-
nych i jest dzięki temu wyjątkowo skutecznym profi-
lerem. Wszyscy zostają zwerbowani przez FBI do 
specjalnego oddziału agencji. Wydaje się, że powinni 
się zaprzyjaźnić, ale… każdy z nich ma coś do ukrycia 
i bardzo nie chce, by inni poznali jego 
prawdziwe oblicze. I nagle, FBI 
wrzuca ich w wir walki! Prawdziwy 
morderca chce się ich pozbyć, a oni -
uwikłani w zabawę w kotka i myszkę– 
muszą się zjednoczyć, nauczyć współ-
pracy  i wykorzystać wszystkie swoje 
zdolności, by móc przeżyć. Niełatwe 
zadanie dla takich indywidualności! 

NOWOŚCI DLA DZIECI 
Magiczny kontroler Davida Baddela to zabawnie 
ilustrowana powieść dla dzieci w wieku 6-10 lat, 
Fred i Ellie to prawdziwe nerdy - komputery nie 
mają przed nimi tajemnic, gry komputerowe poko-
nują błyskawicznie, ale nie lubią sportów i tzw. 
„popularnych” dzieciaków. Szkolni dręczyciele też 
ich nie lubią i utrudniają życie. Do momentu, gdy… 
Tajemniczy Człowiek oznajmia im przez szkolny 
komputer, że ma dla nich niezwykłego pilota do 
gier... Dla młodszych dzieci mamy Za płotem ostów 
Agnieszki Frączek, zabawne wierszyki z ciekawymi 
obrazkami wykonanymi techniką wycinanki oraz 
zbiór opowiadań. Dzieci można zainspirować do sa-
modzielnego wycięcia postaci książkowych. Poleca-
my Zasypiajki Wandy i Ewy Chotomskich. Mały 

Kazek jest bardzo chory, ale nie 
chce rezygnować z marzeń. Chciał-
by zagrać w piłkę na prawdziwym, 
dużym boisku. Inne dzieci na świe-
cie też są chore, a mimo wszystko 
marzą. I mają trudności z zasypia-
niem. Te bajki są jednak dla 
wszystkich, także dla zdrowych! 

NOWOŚCI DLA MŁODZIEŻY 
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NIETYPOWE PRZEWODNIKI 

Jadąc na wakacje sprawdzamy zazwyczaj w internecie 
lub przewodnikach podstawowe informacje na temat 
miejsca, w które się udajemy. A co gdyby tak odrzucić 
Lonely Planet i tym podobne i sięgnąć po emocje? Po 
przeżycia prawdziwych ludzi i ich literackie alter ego? 
Co mam na myśli? Na przykład książki Petera Mayle’a. 
Zaczęło się od Roku w Prowansji, czyli pierwszych do-
świadczeń rekina reklamy, któremu zbrzydła korporacyj-
na robota i, który kupił sobie domek na południu Francji 
wierząc, e wszystko będzie dobrze. No cóż, jak to w 
życiu bywa, po pierwszym zachwycie przyszła proza dnia 
i różnice kulturowe, z którymi wcale nie było łatwo 
sobie poradzić. Ale dał radę i jego opowieść zawo-
jowała serca czytelników na całym świecie. Potem 
przyszły Zawsze Prowansja i Raz jeszcze Pro-
wansja, a potem już prawdziwe powieści, których 
akcja rozgrywa się oczywiście na południu Francji. 
Śledząc losy bohaterów, zwiedzamy piękne i cza-
sami niebezpieczne miejsca i uczymy się francu-
skiego podejścia do życia. Idealny przewodnik! 
 Popularna latem Chorwacja też ma swoje 
tajemnice, a cudny, zabytkowy Zagrzeb uśpione 
demony. Gdy pod koniec XX wieku znów w Europie 
wybuchła wojna, nikt nie chciał , ze jest wojną na-
prawdę. Jednak miliony ofiar dowiodły, że Jugosła-
wia nie była zwartym organizmem lecz konglomera-
tem zmuszonych do współpracy państw, w tym 
Chorwacji i Serbii, w których dokonano ludo-
bójstw. Po zniszczeniach nie ma widocznych śla-
dów, ale pozostały w duszach ludzi. I o tych du-
szach i dzikich namiętnościach pisze Robert Ka-
plan w Bałkańskich upiorach - reportażu prze-
strodze. Jeśli ktoś chce odbyć prawdziwą podróż, 
a nie jedynie leżeć nad morzem, to ta książka bę-
dzie znakomitym przewodnikiem. Natomiast Chor-
wację w lekkiej, kobiecej wersji można poznać 
dzięki Chorwackiej przystani Anny Karpińskiej. 
 Tam, gdzie urodził się Orfeusz Ałbeny 
Grabowskiej zabierze nas w podróż do Bułgarii. W 
autorce miesza się polsko-bułgarska krew, a każde 
wakacje u babci na wsi pozostawiają cudowne 
wspomnienia smaków, zapachów, młodzieńczych 
zauroczeń. Bułgaria od podszewki i to ze zdrowym 
dystansem. Złota kobieta Andreja Guliaszki opo-
wiada historię błyskotliwego naukowca, któremu 
kompletnie brak talentu do nawiązywania więzi 
międzyludzkich, zwłaszcza a kobietami. Przy okazji 
jest to wyprawa do socjalistycznej Bułgarii, której 
mnóstwo możemy obserwować w dzisiejszej.  
  

 Włochy. Nie, nie będę przytaczać całej lite-
ratury, jaka nawiązuje do Włoch, bo od czasów sta-
rożytnych za dużo się tego nazbierało. Federico 
Moccia w Chwili szczęścia zabiera nas w podróż do 
Rzymu i robi niespodziankę wplątując w akcję pol-
skie turystki. Jakie jest najromantyczniejsze miej-
sce we Włoszech? Wielu twierdzi, że to Wenecja. 
Tam rozgrywa się akcja Tysiąca dni w Wenecji 
Marleny de Blasi. Bohaterowie przeżywają rozterki i 
przygody otoczeni zabytkami, włoskimi temperamen-
tami i smakami otwierającymi bramy nieba. De Blasi 

zabiera nas też w podróż na dalsze południe w 
Tamtego lata na Sycylii.  Ciepłe, smakowite 
opowieści na lato! Wspaniałą podróż do Ligurii 
i Kalabrii proponuje nam Annie Haves w książ-
ce Podróż na Południe. Powrót do kalabryj-
skiej ojczyzny. Ci co choć raz rozmawiali z 
Włochami wiedzą, że północ i południe tego 
kraju to dwa oddzielne światy, więc Kalabria 
pełna mafiosów, oliwy zamiast masła i w dodat-
ku mentalności wiejskiej zamiast postępowej, 
miejskiej sprawia, że bohaterka ma poczucia 
bycia w dwóch różnych światach. Sycylia. And-
rea Camilleri stworzył genialnego komisarza 
Montalbano, który zupełnie nie może poradzić 
sobie z kobietami. Ku zgrozie jego gosposi, 
jedna ciągle wraca! Tropiąc bandytów na wło-
skiej wyspie, poznajemy też jej historię, pięk-
ne zakątki i smaki. Kto chce przeżyć Miesiąc z 
Komisarzem Montalbano lub podążyć jego 
śladem? 
 Grecja zawsze była jednym z ulubio-
nych miejsc podróży Polaków. Victoria Hislop 
zabiera nas w podróż na Kretę a także w głąb 
ludzkie duszy w powieści Wyspa. 18-letni 
Alexis stoi na życiowym zakręcie i postanawia 
wyjechać z Londynu na rodzinną wyspę matki. 
Tam odkrywa krok po kroku nie tylko grecką 
kulturę, ale i tajemnice rodzinne związane z 
pobliską wyspą Spinaloga, na której była kolo-
nia trędowatych. Dionision Sturis pokazuje 
nam najnowszą historię Grecji, konfrontuje 
wyobrażenia turystyczne z zamieszkami poka-
zywanymi w telewizji, mity z tym, co myślą 
Grecy. Świetna dziennikarska robota! O tym, 
jak żyje się w Grecji i jak obcokrajowiec bu-
duje tam dom znajdziemy w książce Błękitne 
niebo i czarne oliwki. Świeta opowieśc o tym, 
jak się nie poddawać i realizować marzenia. I 
poznać Grecję od podszewki.        A. Podolecka 
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Lipiec to początek wakacji, czas urlopów i podróży. 
Idealna książka na lato, jaką państwu polecam to 
Chiny bez makijażu Marcina Jacoby. Autor podjął 
trudny temat, ponieważ jak sam podkreśla ,,pisanie o 
Chinach jest zadaniem niełatwym''. Kraj ten to ty-
siące lat historii, przemian oraz wielu kontrastów i 
kultur. Kiedyś Chiny były potężnym cesarstwem, 
obecnie są potęgą gospodarczą, a jednocześnie pra-
wie miliard ludzi mieszka w zapadłych wioskach i 
często jest analfabetami. Buddyzm miesza się z 
konfucjanizmem, ateizmem i komunistycznym pra-
niem mózgu. Autor dzieli się z nami swoją wiedzą w 
bardzo ciekawy sposób, dzieląc książkę na 5 części i 
pokazując Chiny z różnych perspektyw. Opisuje nam 
mającą kilka tysięcy lat historię 
Chin, mówi o gospodarce, geografii i 
kulturze. Dzieli się własnymi spo-
strzeżeniami, przez co nadaje 
książce swoistego charakteru. Opo-
wiada o chińskich podróbkach, prze-
ludnieniu i sprzecznościach, które w 
Państwie Środka są na każdym kro-
ku.                           Poleca Katarzyna Kielar 

Ruiny na wybrzeżu to trzymający w napięciu thriller 
Erica Berga. Lea Mahler, 23 lata temu opuściła ro-
dzinną wysepkę i wyruszyła na poszukiwanie szczę-
ścia. Jednego dnia postanowiła wrócić. Któż z nas nie 
ma czasem ochoty powrócić do dawnych przyjaźni i 
miejsc znanych z dzieciństwa? Niestety, jej wizyta 
na wyspie kończy się tragicznie: w wypadku ginie jej 
siostra a Lea doznaje amnezji. Od wypadku właśnie 
minęły cztery miesiące, podczas których Lea ogląda 
zdjęcia swego mózgu poznaczone czarnymi plamami, 
miejscami odpowiedzialnymi za pamięć, które nie chcą 
z nią współpracować. Postanawia więc wrócić ponow-
nie, by uruchomić pamięć. Liczy na dawnych przyja-
ciół, ale oni opowiadają jej sprzeczne historie o wy-

padku i jej dzieciństwie. Do czego 
może posunąć się człowiek, który 
chce ukryć prawdę? Ile siły i de-
terminacji potrzeba, by walczyć o 
prawdę? I jak rozstrzygnąć, co 
jest prawdą, a co fałszem, gdy wła-
sna pamięć nie podsuwa żadnych 
danych?           
Poleca Agnieszka Podolecka 

Wszyscy chcielibyśmy pewnie żyć długo i szczęśliwie 
i szukamy natchnienia w poradnikach i u tych, któ-
rym się to udaje. Jeśli mowa o poradnikach, to pole-
cam państwu książkę: Dożywotni kochankowie: ta-
jemnica udanego związku Piotra Pietruchy -
 socjologa, terapeuty, felietonisty miesięczni-
ka ,,Pani’’. Zapewne każdy z nas zna chociaż jed-
ną ,,dożywotnio szczęśliwą parę’’ i zastanawia 
się ,,jak udało im się przeżyć tyle lat w tak szczęśli-
wym i udanym związku?’’.  W książce znajdziemy 
mnóstwo ciekawych i trafnych porad na temat tego 
co powinniśmy robić, aby my i nasz partner potrafili 
zbudować udany związek. Autor poradnika podkreśla, 
że najważniejsza jest nasza relacja z osobą, z którą 
postanowiliśmy się związać. Jest to sztuka niełatwa, 
dlatego warto wziąć sobie do serca porady autora  
dotyczące umacniania relacji i wzajemnego zrozu-
mienia i spróbować stosować się do nich. Nie są 
trudne, za to  praktyczne. Tym bardziej, że amery-
kańscy naukowcy odkryli, że ludzie w szczęśliwym 
związku są zdrowsi, żyją dłużej i mają bardziej sa-
tysfakcjonujące życie :-)             Poleca Katarzyna Kielar 

Te wszystkie następne lata Catherine Dunne Lata 
1964-1989 to dla Calisty i Pilar czasy miłości i jej roz-
padu, radości i przerażenia, zwątpienia i walki o szczę-
ście mimo wszystko. Calista jest Irlandką o hiszpań-
skich korzeniach, która za mężem podąża na Cypr, po-
tem do Hiszpanii. Pilar jest rodowitą Hiszpanką, która 
z małej wsi ucieka do Madrytu w poszukiwaniu szczę-
ścia w wielkim mieście. Obie wierzyły, że małżeństwo 
to brama do szczęścia, obie przekonały się, że nieko-
niecznie. I kiedy dojrzewają, a wokół nich toczy się 
historia frankistowskiej dyktatury i oporu przeciw 
niej, a następnie budowa demokratycznej Hiszpanii, 
dostrzegają, że nikt nie da im szczęścia, że muszą się-
gnąć po nie same. Autorka dogłębnie przedstawia psy-
chikę swoich bohaterek, obsesyjną miłość i zazdrość, 
codzienne życie, które jest udziałem niejednej kobiety 
i niecodzienne decyzje, które ciężko podjąć. To po-
wieść o odzyskiwaniu wiary w marzenia i walki o nie. 
Tematyka może wydawać się ciężka, ale powieść jest 
napisana w czasie teraźniejszym, co dodaje jej lekko-
ści. Pozycja nie tylko dla kobiet.   
Poleca Dominika W. 

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

Biblioteka główna, Świetlicowa 1, tel. 22-756 4220 
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 



 

Chcą się Państwo pobawić w pisarza / pisarkę? Na 

www.bibliotekakonstancin.pl i Facebooku znajduje się 

początek opowiadania konstancińskiej autorki 

Agnieszki Podoleckiej. Trzeba dopisać ciąg dalszy, 

maksymalnie 10 stron. Proszę się nie bać puszczenia 

wodzy fantazji! Wszak wymyślanie historii to dawanie 

sobie drugiego życia. Zapraszamy do zabawy! Konkurs 

trwa całe lato, do 14 września. Czekają nagrody. 
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NADCHODZĄCE WYDARZENIA 

FILMY W SKOLIMOWIE!!!!!!!!! 
Od połowy lipca w filii Skolimów na Moniuszki 22b można wypożyczać filmy! Mamy dla Państwa najnowsze 

hity na dvd oraz klasykę polskiego teatru w wykonaniu najlepszych aktorów a także lektury. Filmy można 

bezpłatnie wypożyczać na tydzień. Również audiobooki są teraz dostępne także w Skolimowie. 

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/ 

KONKURS DLA DOROSŁYCH DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI 

24 lipca o godz. 17.30 odbędzie się DKK w Skolimowie. 

Tym razem będziemy rozmawiać o Narzeczonej 

Schulza Agaty Tuszyńskiej. To wspa-

niała opowieść o miłości znanego pisa-

rza, którego książki odniosły sukces 

dopiero po jego śmierci. Miłość, wojna 

i śmierć stają na drodze Brunonowi 

Schulzowi do jedynej kobiety, jakiej 

się oświadczył. 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjL6NzKgq7UAhUPI1AKHa9CB_QQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.filmweb.pl%2Ffilm%2FKarbala-2015-672274&psig=AFQjCNGRCHh1RnGBjEjQqIE02hWgzk8uDA&ust=1497003452620676
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9 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie nowej filii bibliote-

ki na Moniuszki 22b. Krótkie przemówienia wygłosili pan wi-

ceburmistrz Ryszard Machałek i pani dyrektor biblioteki 

Ewa Rewkowska, która w imieniu użytkowników i pracowni-

ków biblioteki podziękowała burmistrzom i radzie miasta za 

piękny lokal i środki finansowe na nowe wyposażenie. Pomysł 

na nową aranżację jest wynikiem pracy całego zespołu filii 

Skolimów. Nowa filia w Skolimowie działa od 8.00 do 18.00 

od poniedziałku do piątku. Jest w niej duża sala dla dzieci, 

więc każdy maluch znajdzie tu książeczkę dla siebie. Panie 

bibliotekarki chętnie poczytają dzieciom, można też ryso-

wać, kolorować i bawić się.  

DZIAŁO SIĘ! OTWARCIE FILII W SKOLIMOWIE! 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KONSTANCINIE-JEZIORNIE 

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

Latem w filii w Skolimowie można oglądać wystawę dr. 

Marka Sikorskiego poświęconą smokom w różnych kul-

turach świata. Zadanie dla dzieci: napisz legendę o 

Smoku Konstancińskim. Skoro był Smok Wawelski, to i 

Konstanciński może być! Młodsze dzieci mogą naryso-

wać komiks opowiadający historię smoka w czterech 

obrazkach. Zapraszamy do zapoznania się z książkami 

o smokach w naszej bibliotece! 

Czytadełko to projekt filii Skolimów (Moniuszki 22b) na lato. 

Zapraszamy dzieci do słuchania bajek w każdą środę między 

13 a 14. Rodzice mogą w tym czasie odpocząć na wygodnej 

kanapie przeglądając prasę lub czy czytając książki dla do-

rosłych.  Zachęcamy nastolatków do czytania maluchom! Zo-

baczcie, jaką salę urządziłyśmy dzieciom! Staramy się za-

szczepiać w dzieciach miłość do książek od najmłodszych lat!  

Mogą Państwo zasugerować też inny termin. Zapraszamy! 

KONKURS DLA DZIECI CZYTADEŁKO 

Na dorosłych czaka stale poszerzany księgozbiór, 

prasa, wygodna kanapa, na której można spokojnie 

poczytać, stoły do pracy i stanowiska komputerowe z 

dostępem do internetu. Zapraszamy! 


