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NOWOŚCI DLA DOROSŁYCH 

Państwo Macron C. Derren i C. Nedelec starają się 
przybliżyć francuską parę prezydencką. Dobre, kocha-
jące się małżeństwo wzbudziło sporo sensacji ze wzglę-
du na różnicę wieku pomiędzy małżonkami. A gdyby to 
mężczyzna był ponad dwadzieścia lat starszy? Czy to 
by kogokolwiek bulwersowało? Pewnie nie, bo to się 
znacznie częściej zdarza. Książkę napisały dziennikarki 
po rzetelnie przeprowadzonym śledztwie. Ukazują kuli-
sy  we Francji, zdolności mediacyjne Macronów, ich 
wspólną pracę i wyjątkowy związek. 
 Dla wszystkich, którzy interesują się natural-
nym uzdrawianiem, mamy Medycynę naturalną w Pol-
sce i na świecie J. Bąk. Autor w ciekawy  sposób po-
kazuje jak i po co stosować metody 
naturalne, od użycia miodu i ziół, po-
przez koloro– i muzykoterapię, wyko-
rzystanie zwierząt do leczenia, po 
metody Wschodu: ajurwedę, akupunk-
turę, medycynę chińską i tybetańską. 
Nie zawsze trzeba łykać leki, warto 
zadbać o zdrowie zawczasu.  

Wielokrotnie nominowany i nagradzany Świat w 
płomieniach Siri Hustvedt to mistrzowska gra 
emocji, a jednocześnie wyprawa do krainy sztuki. 
Trudno uwierzyć, że w dalszym ciągu artystki ko-
biety są dyskryminowane! Ale tak jest i dlatego 
Harriet Burden prosi trzech mężczyzn, by wysta-
wili jej obrazy pod swoimi nazwiskami. Gdy odnoszą 
sukces, ogłasza, że to ona je namalowała. Jeden z 
mężczyzn zaprzecza jej słowom i zaczyna prowa-
dzić z nią groźną walkę psychologiczną. Napisana w 
pierwszej osobie przez kilku bohaterów powieść 
pozwala zajrzeć do duszy zarówno kobiety jak i 
mężczyzny, artystki i uzurpatora. Jednym z narra-

torów jest naukowiec, który sięga po 
dzienniki Burden i odkrywa różne charak-
tery pisma, różne osobowości, jakby 
dziennika nie pisała jedna osoba. Przepro-
wadza wywiady z osobami, które znały 
Burden, przez co odnosimy wrażenie, że 
czytamy prawdziwą historię. Inteligentna 
książka dla wymagających czytelników. 

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

NOWOŚCI DLA DZIECI 
W jeżynowym ogrodzie Jill Barklem jest ślicznie 
ilustrowanym zbiorem opowiadań, które zdobyły 
sławę na całym świecie. Teraz w końcu w Polsce! Oto 
historie myszek, które mieszkają w eleganckim 
domku w pniu drzewa i przeżywają przygody ade-
kwatne do pór roku. Razem z bohaterami dzieci 
uczestniczą w urodzinowym pikniku, ślubie, przygo-
towaniu do święta środka zimy, bawią się na śnież-
nym balu, uczestniczą w wyprawie do nieznanej ja-
skini i wielu innych wydarzeniach. Równie fascynu-
jące są nowe przygody hipopotama Maksa i jego 
siostry Zuzi w książeczce K. Zychli Maks odkrywa 
ciekawe miejsca. Zwierzątka z przedszkola Maksa 
odwiedzają fabrykę czekolady, w której dostają 
słodkie prezenty, wybierają się do latarni morskiej, 

z której będą po-
dziwiać statki 
przez lunetę i jadą 
na budowę by wy-
próbować maszyny 
budowlane. Zabawa 
gwarantowana! 

NOWOŚCI DLA MŁODZIEŻY 
Oglądaliście film Wyspa, historię o klinice, w której 
hodowano klony ludzi, którzy byli bardzo chorzy? Po-
wieść Lauren Oliver Replika nawiązuje do tego same-
go tematu. Gemma jest ściśle kontrolowana przez 
rodziców, którzy boją się jej przedwczesnej śmierci. 
Gdy jednak podsłuchuje ich rozmowę o tajemniczej 
klinice Haven, ucieka z domu, by odkryć, o co chodzi. 
Lira jest repliką, czyli klonem hodowanym w Haven. 
Jej też udaje się uciec. Obie dziewczyny spotykają 
się w nieoczekiwanych okolicznościach. Książka napi-
sana jest z dwóch perspektyw i można ją czytać albo 
od niebieskiej, albo żółtej okładki. Tę samą historię 
opowiada Gemma i Lira, ale jak łatwo się domyślić, 
mają odmienne punkty widzenia na wiele spraw. Taki 
zabieg literacki nie jest może nowy, ale tej książce 
nadaje swoistego charakteru i wciąga w 
akcję jeszcze mocniej. Mądra opowieść o 
tym, czego chcemy a niekoniecznie po-
winniśmy chcieć, o młodzieńczej przyjaź-
ni i marzeniach i walce o wolność i możli-
wość decydowania o sobie, o wszystko, z 
czym zmagają się nastolatki i dorośli. 
Naszym zdaniem, to książka od lat 15. 
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POWRÓT DO SZKOŁY  

Szkoła wcale nie musi kojarzyć się źle, nawet 
jeśli ktoś jest nieśmiały i nie najlepiej radzi so-
bie z ludźmi. W literaturze ten problem też się 
pojawia. A ponieważ ostatnio kilka osób zapytało 
o powieści o życiu szkolnym, które rodzicom też 
sprawią przyjemność, wybrałam te, z których 
można zaczerpnąć coś dla siebie i jednocześnie 
mieć frajdę z czytania.  

Oczywiście najbardziej znane są przygo-
dy Harrego Pottera i jego przyjaciół i wrogów i 
mimo że Hogward jest szkołą magii, pewne war-
tości są uniwersalne. Szkolni prześladowcy zda-
rzają się wszędzie i gdy nauczyciele nic nie robią 
by ukrócić ich działania, trzeba sobie radzić sa-
memu. Dlatego warto mieć pomocnego przyjacie-
la, choć jednego i to niekoniecznie tej samej płci. 
Harry był outsiderem, Ron i Hermiona w dużej 
mierze też, a jednak dali sobie kredyt zaufania i 
ich przyjaźń przetrwała całe życie, co widać w 
sztuce Harry Potter i przeklęte dziecko. Cza-
sem przyjaciół znajdujemy wśród ludzi, których 
wybór wcale nie jest oczywisty.  
 Starsze pokolenia zaśmiewały się czyta-
jąc książki Edmunda Niziurskiego i Kornela Ma-
kuszyńskiego. Proszę, droga młodzieży, nie 
krzywcie się! Co z tego, że działo się przed Wa-
szymi narodzinami? Sposób na Alcybiadesa i 
Szatan z szóstej klasy są prawdziwymi perełka-
mi! Któż z nas nie śmiał się patrząc na nauczycie-
la, któremu uczniowie właśnie zrobili kawał? A 
teraz ukazały się nowe przygody Szatana w po-
wieści K.T. Lewandowskiego Szatan i spółka. 
 Dużą popularnością wśród nastolatków i 
ich mam cieszy się seria Wybrani C.J. Dau-
gherty. Akcja rozgrywa się w bardzo dziwnej 
szkole z internatem. Allie nie może się pozbie-
rać po tajemniczym zniknięciu brata i pakuje się 
w problemy. Gdy zostaje kolejny raz aresztowa-
na, rodzice uznają, że zwykła szkoła to za mało i 
wbrew jej woli wysyłają ją do internatu. Spo-
dziewając się niemal poprawczaka, Allie odkry-
wa, że jej nowymi kolegami zostają dzieci boga-
tych biznesmenów i polityków, a nadzór nad pla-
cówką pełni jej babcia, o której istnieniu nie wie-
działa. Gdy w Akademii Crimeria zostaje zamor-
dowana uczennica, Allie postanawia znaleźć za-
bójcę. Komu zaufać? Z kim się przyjaźnić? Ile z 
siebie dać innym? Odwieczne pytania i wciągają-
ca akcja. 

Czy wracając wspomnieniami do czasów 
szkolnych i studenckich, zastanawiamy się, jaką dro-

gę przebyliśmy od tego czasu? Takie pytania 
zadaje Erich Segal w powieści Absolwenci. 
Bohaterowie prestiżowego Harvardu spotykają 
się po latach, by powspominać i porównać swe 
osiągnięcia. Historia kilku rodzin skłania do 
zadania pytania, jak daleko można się posunąć 
w walce o sukces i władzę, ile można poświęcić, 
by zrealizować młodzieńcze marzenia i jak tra-
ci się niewinność. Głęboka opowieść bez jedno-
znacznych odpowiedzi. 
 Równie trudne pytania stawia Jodi Pi-
coult w Dziewiętnaście minut. Szkoła potrafi 
być horrorem, zwłaszcza, gdy pada się ofiarą 
prześladowców. Takim nastolatkiem jest Peter, 
który czuje, że już dłużej nie wytrzyma i pew-
nego dnia zabiera do szkoły broń. Dziewiętna-
ście minut wystarczy, by pozbyć się wrogów 
raz na zawsze. Jak dochodzi do takiej sytua-
cji? Gdzie są nauczyciele, rodzina i sąsiedzi, że 
siedemnastolatek zostaje doprowadzony do 
skrajności? I co można zrobić, by temu zapo-
biec. Picoult daje nam jak zawsze głębokie stu-
dium ludzkich relacji. 
 Mało optymistyczny, lecz niestety czę-
sto prawdziwy, obraz szkoły i małej miejscowo-
ści maluje J.K. Rowling w Trafnym wyborze. 
Książka była ogromnym zaskoczeniem, gdyż 
ukazała się zaraz jako pierwsza po Harrym Po-
tterze, który przekonywał nas, że miłość zaw-
sze zwycięża zło. W powieści dla dorosłych, 
Rowling już nie przekazuje tej myśli i wciąga 
nas w świat intryg i walki o wpływy. Autorka 
była nauczycielką i zna szkolne realia ze 
wszystkich stron i zmusza nas do zastanowie-
nia się, jaka odpowiedzialność spoczywa na 
każdym z nas wobec kolegów, sąsiadów, całej 
społeczności. 
 Jak widzą szkołę nauczyciele? Ile ser-
ca wkładają w sprawy uczniów? Jak mogą im 
poprawić życie a jednocześnie przeżywać dra-
maty i radości własnego życia? Matylda, boha-
terki Nauczycielki J.W. Taschler, wykonuje 
swój zawód z pasją. Także jej życie miłosne 
jest pełne pasji do momentu… gdy ukochany 
znika. Pojawia się po kilku latach z wiadomo-
ścią, że jego córka i żona uciekły. Świetne po-
łączenie thrillera z romansem. 

                Agnieszka Podolecka 

DLA MŁODZIEŻY DLA DOROSŁYCH 
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Propozycja tylko dla ludzi o mocnych nerwach. Jestem 

pod ogromnym wrażeniem umiejętności pisarskich au-

torki, ale przede wszystkim niesamowitej wyobraźni. I 

choć książkę Kolekcjoner motyli Dot Hutchison prze-

czytałam co najmniej dwa miesiące temu, co najmniej 

cztery książki temu, to nadal o niej pamiętam. Wstrzą-

sająca i wciągająca historia o młodych i pięknych ko-

bietach, porwanych przez okrutnego oprawcę, nazywa-

nego „Ogrodnikiem”. Stworzony przez niego tajemni-

czy ogród daje mu możliwość uprawiania swojej „pasji”, 

obsesyjnego kolekcjonowania wspaniałych eksponatów 

motyli… motyli-kobiet, którym na ple-

cach tatuuje skrzydła. Zdecydowanie 

polecam, choć warto zauważyć, że 

książka nie jest typowym kryminałem, 

intrygująca ale pozbawiona typowego 

dla tego rodzaju literatury napięcia. 

Nie mniej, świetnie się ją czyta.                       
Magdalena Nalewczyńska 

Salman Rushdie jest klasą samą w sobie i wiedzą o 
tym chyba wszyscy. Obłożony fatwą mistrz słowa nie 
przejmuje się wyklęciem przez imamów i tworzy 
książki wielowarstwowe i jedyne w swoim rodzaju. 
Dwa lata, osiem miesięcy i dwadzieścia osiem no-
cy to dzieło sztuki pisarskiej. Akcja rozgrywa się w 
przyszłości, w  wolnym od religii i uprzedzeń na tym 
tle. Bohaterowie są częściowo realni, częściowo ba-
śniowi, a budowa powieści szkatułkowa niczym Księga 
tysiąca i jednej nocy czy Mahabharata. Początek tej 
niezwykłej historii sięga roku 1195, kiedy to filozof 
Ibn Ruszd zakochał się w Dunii, która była dżinnijką. 
Ich liczni potomkowie o magicznych mocach biorą 

tysiąc lat później udział w wielkiej 
wojnie.  Ten wątek oraz wątki po-
boczne wpisane w historię, dają 
wyjście do rozważań na temat tole-
rancji, religijności, uprzedzeń i te-
go, co próbujemy uznawać za 
szczęście. Wysmakowana lektura 
dla wymagających czytelników. 
Agnieszka Podolecka 

Chciałabym polecić Nieproszonego gościa Charlotte 
Link. Jest to powieść o zagmatwanych relacjach mię-
dzyludzkich, o sile miłości i zdolności oraz niezdolno-
ści do przebaczania, o namiętności, zazdrości i obse-
sji na granicy szaleństwa. A może wcale nie na grani-
cy lecz po jej przekroczeniu? Czy możliwe jest za-
wrzeć to wszystko w kryminale? Oczywiście, Link to 
potrafi. Główna bohaterka, Rebeka, straciła ukocha-
nego męża i nie może znaleźć celu w życiu. Postana-
wia więc popełnić samobójstwo. Inga jest młoda i ma 
wyjść za Mariusa, choć nic o nim nie wie. Mimo że 
spotykają się od dawna, on zawsze unika rozmów o 
rodzinie i przeszłości. I Maksymilian, przyjaciel Re-
beki i jej męża, który zabiera Ingę i Mariusa auto-
stopem do Francji, do domu Rebeki. I, jak to w 
kryminale – jest kilku nieboszczyków i niewyja-
śnionych zbrodni, w które wplątani są bohatero-
wie. To, co mnie podoba się w tej książce to po-
kazanie emocji bohaterów. Nie w każdym krymi-
nale się to zdarza, a tu rozumiemy motywy ich 
postępowania, gdy… w końcu poznajemy ich hi-
storię. Świetna lektura!  Barbara Chmielewska 

Czy wyobrażają sobie państwo podróżowanie po świe-
cie bez oczu, nerki i częściowo słuchu? Nie? A jednak 
jest to możliwe Tony Giles stracił wzrok mając osiem-
naście lat. Ale nie stracił marzeń, a do tych należało 
zwiedzanie świata. Radzę zacząć od przeczytania po-
dziękowań, gdyż stamtąd dowiemy się, że szkoła z in-
ternatem nauczyła Tony’ego samodzielności a liczni 
przyjaciele i zupełnie obcy ludzie pomogli mu napisać 
tę książkę. To ważne, bo nikt z nas nie osiąga wszyst-
kiego sam i warto to sobie uzmysłowić. Świat w moich 
oczach jest wspaniałą podróżą po świecie, poznawa-
niem go dzięki zapachom, odgłosom i opowieściom in-
nych ludzi. Tony ma szczęście, bo pamięta kolory z 
czasów, gdy widział, więc można mu opowiedzieć o za-

chodzie słońca, o tym jak lśni w nim pomarań-
czowy most w San Francisco, jak obskurnie wy-
gląda pokój w schronisku i czemu warto prze-
nieść do China Town i dać się ponieść kakofonii 
ludzkich głosów i zapachów przypraw. To na-
prawdę pasjonująca opowieść o podróżowaniu, 
także w głąb siebie, ludzkich charakterów i in-
nych kultur.        Marta S. 

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

25.09.2017r. o godz. 17.30 odbędzie się kolejne spo-
tkanie DKK. Tym razem będziemy rozmawiać o problemach 
zawartych w Matce i córce Jenn Diaz. Autorka cytuje 
Bergmana: „Matka i córka. Co za absurdalna kombinacja 
uczuć, konfliktów, niszczycielskich sił. Nie zrozumiem tego 
nigdy.” Ale to również miłość, oddanie, wzajemna nauka i 
pomoc. Każdy z nas tego doświadcza, również mężczyźni w 
rodzinie, bo przecież rodzina to jeden, wielki, skompliko-
wany organizm. Właśnie o relacjach, o tym jak można je 
rozwijać i ulepszać, jest Matka i córka. Nawet jeśli nie 

przeczytają Państwo powieści Diaz, warto 
przyjść na spotkanie i porozmawiać z tymi, 
co przeczytali. I poznać innych bibliofili :-) 
Jakie książki czytamy? Z długiej listy wy-
bieramy wspólnie te, które zainteresują 
wszystkich :-) 
Zapraszamy na Moniuszki 22b. 

Zaczął się rok szkolny, więc wznawiamy lekcje bibliotecz-
ne dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i po-
nadpodstawowych. Gimnazjalistom i licealistom proponuje-
my naukę profesjonalnej kwerendy bibliotecznej. Co to 
takiego? Bardzo przydatna zdolność wyszukiwania infor-
macji. Internet to nie wszystko, czasami trzeba sięgnąć 
po książkę albo skorzystać z naukowej bazy danych. Pod-
czas zajęć młodzież uczy się, jak poszukiwać informacji 
poprzez słowa-klucze w katalogu tematycznym, jak od jed-
nego źródła trafiać do następnego, jak tworzyć i wykorzy-
stywać bibliografię. Bez tego trudno napisać porządny 
referat do szkoły, o pracy na studiach nie wspominając.  

28.09.2017r. o godz. 17.00, w ramach Klubu Miło-
śników Książki Grapa, zapraszamy na Spotkanie 
Wielbicieli Bibliotek Wszelakich. Projekt ma na celu 
zastanowienie się nad kompleksowym rozwojem czy-
telnictwa. Każdy może podzielić się ulubioną książką, 
autorem lub gatunkiem literackiem. Czytanie w wielu 
odsłonach, dyskusje i osobiste refleksje o przygo-
dach z książką - krótko mówiąc wyprawa w świat 
czytania. Zapraszamy wszystkich chętnych, również 
tych, którzy nigdy nie uczestniczyli w żadnych dys-
kusjach. Przecież każdy, kto czyta, ma przemyślenia 
dotyczące literatu-
ry! Tym razem spo-
tkamy się gościnnie 
w Bibliotece w 
Skolimowie, ul. 
Moniuszki 22b. 

KLUB MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻKI GRAPA 

WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI 

Działalność wznawia również Book Club. Na razie w 
zajęciach uczestniczą uczniowie gimnazjum No Bell, 
ale możemy zorganizować taki klub dla każdej szkoły. 
Dyskusje na temat książek odbywają się po angielsku. 
Posiadamy zbiory 
anglojęzyczne, za-
równo książki tra-
dycyjne jak i audio-
booki, więc mło-
dzież ma w czym 
wybierać i rozwijać 
się. 

Zajęcia odbywają się w bibliotece głównej na Świetlicowej 1 oraz w filii Skolimów na Moniuszki 22b. 
Zainteresowane szkoły prosimy o kontakt. 
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Do końca września przedłużamy termin  prac w kon-
kursie na ułożenienie legendy o Smoku Konstanciń-
skim. 

Na tarasie filii w Skolimowie można oglądać wystawę dr. 

Marka Sikorskiego poświęconą smokom i smokobójstwu 

w różnych kulturach świata. Smoki nie są bynajmniej 

wymysłem Europejczyków, są na przykład czczonymi 

zwierzętami w Chinach (Nowy Rok to wielkie parady 

smoków!). Od czasów starożytnych smokom przypisuje 

się ogromną inteligencję i niezbyt dobry charakter, choć 

to ostatnie uległo zmianie w XX wieku wraz ze wzrostem 

popularności smoczych motywów w literaturze fanta-

stycznej. Kto z czytelników „Eragona” nie kocha Safi-

ry???!!! Toż to przyjaciel-marzenie! 

28 września o godz. 18.15 odbędzie się kolejne spo-
tkanie Fantastycznego Klubu Dyskusyjnego w bibliote-
ce głównej na ul. Świetlicowej 1.  O temacie spotkania 
poinformujemy po 15 września na 
www.bibliotekakonstancin.pl oraz Facebooku. Zaprasza-
my stałych bywalców i tych, którzy jeszcze nie brali 
udziału w naszych rozmowach a lubią fantastykę. Zachę-
camy zwłaszcza osoby, które jeszcze nie odwiedziły na-
szego klubu, by podzieliły się z nami refleksjami na te-
mat przeczytanych książek fantasy i science fiction i 
zaproponowały tematy do rozmowy :-) 

KONKURS DLA MŁODYCH CIAŁEM I DUCHEM 

Jesteśmy otwarte na Państwa sugestie. Jeżeli mają 
Państwo zapotrzebowanie na kluby czytelnicze dla 
dzieci lub dorosłych, lub marzą Państwo o spotkaniu z 
ciekawym autorem, postaramy się spełnić Państwa proś-
by. W każdej filii  jest kartka, na której można wpisać 
swoje sugestie. Można też wysłać do nas mail lub za-
dzwonić. Mogą też Państwo przysyłać recenzje książek 
do Zaczytani w Konstancinie lub nagrać film do Zaczy-
tani TV. By obejrzeć dotychczasowe filmy, należy w 
youtube.com wpisać Zaczytani TV i wyświetlą się 
wszystkie spotkania autorskie i recenzje książek.  

Ponieważ konkursem zainteresowali się dorośli, którzy 
chcieliby puścić wodze fantazji, zapraszamy każdego, 
kto czuje się młody duchem i chce wymyślić nową legen-
dę. Smok może być dobry lub zły, wielki i przerażający, 
lub wręcz przeciwnie – malutki i potrzebujący opieki, 
widoczny dla wszystkich lub niewidzialny… 

Zabawa polega na napisaniu legendy o Smoku Konstan-
cińskim. Kto wie, czy za kilka dekad nie będziemy opo-
wiadać dzieciom historii Smoka ze Skolimowa czy Gra-
py?! Młodsze dzieci mogą narysować komiks składający 
się z czterech obrazków.  

Prace prosimy składać w każdej filii lub przysyłać mai-

lem na adres skolimow@bibliotekakonstancin.pl (w tytu-

le prosimy wpisać „Konkurs”). Czekają nagrody :-)  

FANTASTYCZNY KLUB DYSKUSYJNY TWÓRZMY KONSTANCIN RAZEM 


