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NOWOŚCI DLA DOROSŁYCH
Marianna, Magdalena Wala– powieść obyczajo-

Beduinki na Instagramie, Aleksandra Chrobak—

wa z powstaniem listopadowym w tle. Tytułowa
bohaterka jest silną młodą idealistką. Gdy wybucha powstanie, rzuca wszystko i niczym Emilia
Plater wyrusza walczyć u boku mężczyzn. A gdy
powstanie upada i rodzinie grozi konfiskata dóbr
i Sybir, postanawia wyjść za mąż z rozsądku. Los
uprzejmie, obok rozsądku, podsyła jej kandydata, w którym da
się zakochać. Trochę ckliwie?
Niekoniecznie, bo idealny kandydat wcale nie musi być tym,
za kogo go bierze Marianna.
Przykład chętnie czytanej prozy
obyczajowej.

jeśli ktoś się zastanawia, jak naprawdę wygląda
życie kobiet w Emiratach Arabskich, to nie mógł
lepiej trafić. Polska autorka postanowiła zamieszkać w EA i poznać to życie na własnej skórze. Co
wiemy o Arabkach? Że się zakrywają czarną abają
od stóp do głów? To nieprawda. Wielcy kreatorzy
mody przemycają do ich stroju
modne elementy, złote i kolorowe aplikacje. Randki zakazane?
Teoretycznie Przecież wszyscy
mają smartfony a to ułatwia surfowanie po Internecie i nawiązywanie kontaktów. Ta książka
obala mity i zachęca do podróży.

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

NOWOŚCI DLA MŁODZIEŻY

NOWOŚCI DLA DZIECI

Never never, C. Hoover i T. Fisher - niezwykła

Mała książka o przemocy, Pernilla Stalfelt—

książka o niezwykłej amnezji. Główni bohaterowie to
nastolatki Silas i Charlie. Pamiętają czym jest i jak

pozycja wyjątkowa, choć maleńka. Gdy myślimy o

się posługiwać komputerem, ale nie mają zielonego
pojęcia kim są ani co działo się wczoraj. Oboje desperacko próbują poznać prawdę o sobie i o tym, co się im
r, a uczynić to mogą jedynie ze skrawków codzienno-

prawda? A czym tak naprawdę jest przemoc? Ksią-

ści. Ale co z tego, co mówią inni ludzie ma znaczenie, a
co nie? Autorki prowadzą akcję
jak powieść sensacyjną, a czytelnicy zastanawiają się, jaka zagadkę kryje przeszłość bohaterów i co zrobią, gdy już poznają
prawdę. Jeśli doda się do tego
dobrze napisany wątek miłośny,
to naprawdę trudno oderwać się
od lektury!

zwalczaniu przemocy, rzadko myślimy o sobie,
żeczka dla dzieci, która pokazuje, że przemocą są
wulgaryzmy, wyśmiewanie koleżanek za brzydkie
ubrania, unikanie zabaw z dziećmi, które są słabsze, kopanie siedzenia przed nami w autobusie. Autorka w zabawny sposób ukazuje wszystkie oblicza przemocy
i efekty, jakie wywiera ona na
osoby, wobec których jest stosowana. Zabawne kolorowe obrazki pozwolą uświadomić dzieciom (i wielu dorosłym) jak się
pozytywnie zmienić.
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Kącik psychologiczny dla pań i panów
Podaruj sobie szczęście
Czym jest poczucie pewności siebie? Dla każdego
z nas oznaczać może to co innego, ale zawsze jest to
pozytywne uczucie wpływające na nasze emocje,
odbieranie swiata i działania. Dla mnie poczucie
pewności siebie łączy się z poczuciem wartości. Bo
jeżeli czuję, że jestem wartościowym człowiekiem, to
moja pewność siebie jest stabilna we wszystkim co
robię i kim jestem, nawet jeśli robię coś pierwszy raz.
A teraz zapraszam Cię w krótką podróż, której celem
jest spotkanie się ze sobą. Wyobraź sobie, że idziesz
do magicznej krainy. Widzisz piękne jezioro, które
błyszczy światłem księżyca. To światło jest magiczne.
Ono sprawia, że woda staje się święta. Legenda głosi,
że ten kto wykąpie się w tej świętej wodzie już nigdy
nie zazna braku poczucia pewności siebie. Wejdź do
jeziora. Wyobrażaj sobie jak woda obmywa Twoje ciało
i z każdą chwilą wypełnia każdą komórkę Twojego ciała
poczuciem pewności siebie. Pozostań w tej wodzie tyle
ile potrzebujesz. Gdy bęziesz gotowy, wyjdź z wody.
Zanim opuścisz tę magiczną krainę odpowiedz sobie na
kilka pytań, czując pełne poczucie pewności siebie: Jak
teraz chodzę? Jaką mam postawę? Co czuję? Jak się
zachowuję? Co o sobie myślę? Co robię? Gdzie pracuję

Katarzyna

Orzeszek

i czy chcę tam pracować? Jak się ubieram i czy
wyrażam siebie? Z kim jesteś i czy jest to satysfakcjonujący związek? Jak wpływam na innych i czy
jest to dobry wpływ? Czy jestem szczęśliwy?
Teraz pożegnaj się z magiczną krainą i wróć do swojego życia do tu i teraz.
Będąc obecnym tu i teraz w swoim aktualnym życiu,
ze swoim aktualnym poczuciem pewności siebie odpowiedz:
Ile dzisiaj na skali od 1-10 masz poczucia pewności
siebie? Ilu z powyższych odpowiedzi dałbyś punktów.
Np. Ile punktów dajesz swojej obecnej relacji z
partnerem/partnerką? A ile chciałbyś dać?
Jeżeli potrzebujesz zmiany, zrób to już teraz, zrób
pierwszy krok. I pamiętaj zawsze możesz wrócić do
magicznej krainy. I tylko ty masz wpływ na swoje
poczucie pewności siebie.
K. Orzeszek jest trenerką rozwoju osobistego i biznesowego. Prowadzi zajęcia indywidualne i dla firm.
Kontakt: orzeszek.katarzyna@gmail.com,

www.katarzyna.orzeszek.pl

KSIĄŻKI PSYCHOLOGICZNE W NASZEJ BIBLIOTECE
Zdrowa dusza, Lesława N. Jaworowska

Pozytywny pies, Jon Gordon

W naszej bibliotece mamy mnóstwo książek psychologicznych pomagających odnaleźć poczucie harmonii
wewnętrznej i szczęścia, zarówno autorów polskich
jak i zagranicznych. Zdrowa dusza jest dobrym początkiem. Naukowcy i myśliciele już dawno udowodnili,
ze wszystko jest energią, więc gdy mamy w sobie dobrą energię i się nią dzielimy, do nas też wraca dobro.
Tylko będąc szczęśliwym, możemy obdarzać szczęściem swoich bliskich. Dlaczego? Bo nie możemy dać
czegoś, czego nie posiadamy. Jak
dojść do samoakceptacji i poczucia
szczęścia? Jaworska pokazuje jak
przyjrzeć się sobie, jak wybaczyć i
zacząć żyć pełnią życia. Wybaczenie sobie prowadzi do samoakceptacji, wybaczenia innym i dobrego
samopoczucia. A ono jest podstawą
szczęścia :-)

Jak poczuć się dobrze we własnej skórze? Jak zbudować poczucie pewności siebie i uzyskać zadowolenie z życia? Oto pesymistyczny pies Mat i jego
mentor Baba, Baba uczy, że wiara w siebie jest
podstawą szczęścia. Na przykład, gdy wierzymy w
siebie, to lepiej pracujemy. Wiara, że się nam uda
napędza do działania. A im więcej pozytywnych myśli, tym skuteczniejsze działanie i lepsze efekty. A
przecież nic nie zachęca do dalszego działania niż
dobry efekt. Pozytywne myślenie
jest jak trening na siłowni, przynosi efekty wykonywany regularnie. A przy tym nie trzeba się
męczyć. Trenujmy pozytywne
myślenie jak mięśnie :-)
Książka dostępna w formie audio
na płycie MP3
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BIBLIOTEKARKI I CZYTELNICY POLECAJĄ
Kombi. Słodkiego miłego życia. Prawdziwa historia, napisana przez Sławomira Łosowskiego i Wojciecha Korzeniowskiego, to nie lada gratka dla fanów
zespołu. Jest to wywiad-rzeka ilustrowany zdjęciami
z koncertów, spotkań z wielbicielami oraz prywatnych. Dodatkową atrakcją są kolorowe rysunki tuszem S. Łosowskiego. Muzyk opowiada o kulisach
powstania zespołu, o tym, jak z kolegami poszukiwał
własnej drogi muzycznej, jak zmieniał się ich styl i
jak dążyli do perfekcji. Nie brak tu humoru, bo zespół koncertował w przeróżnych (czasem podejrzanych) miejscach w kraju i za granicą i natrafiał na
niejedno: karaluchy w zupie czy lokalne dania, których konsystencji i
dziwnego smaku nie da się opisać.
Przy okazji jest to świetne przypomnienie epoki PRL i zmian, jakich
doświadczamy.
Książka
dostępna
na
półce
„Nowości”.

Miasto gniewu, trzymający w napięciu thriller Ryana
Gattisa, jest mocną książką, która nie rozczaruje
mężczyzn, a w kobietach wzbudzi wdzięczność, ze
jednak nie mieszkają w Los Angeles.
W 1991 roku Rodney King został brutalnie pobity
przez białego policjanta. Kolor skóry jest tu ważny.
Gdy w 1992 roku sędzia ogłosił wyrok uznany przez
większość społeczeństwa za niesprawiedliwy, w LA
nastąpił wybuch gniewu. Masowe rozruchy, podpalenia, kradzieże, rozlew krwi—to wszystko staje się
Miast Snów. Książka opowiada historię siedemnastu
osób, które biorą udział w sześciodniowym buncie
przeciw korupcji, biedzie i nierówności .
Pokazuje ich uczucia, pełne sprzeczności emocje, marzenia, które nie dają się
zrealizować w sposób bardzo głęboki i
odarty ze złudzeń. Jednocześnie obserwujemy zwykłą ludzką lojalność, także
tę w gangach.
Poleca Agnieszka Podolecka

Poleca Żaklina Sielska

ZAPRASZAMY PO KSIĄŻKI TRADYCYJNE, AUDIO-KSIĄŻKI, E-BOOKI
(HTTP://BIBLIOTEKAKONSTANCIN.PL/INDEX.PHP/EBOOKI/
FORMULARZ-ZAMOWIENIA-EBOOKOW)
Bastion Stephena Kinga to kolejny bestseller tego

Ósmy kolor tęczy Martyny Senator to powieść o

autora. I nie szkodzi, że książka ma niemal tysiąc
stron i waży dobrze ponad kilogram! Odnoszę wraże-

młodej dziewczynie, która u progu dorosłości musi
zmierzyć się nie tylko z typowymi problemami nasto-

nie, że King niezdolny jest do napisania nudnej powieści. Tym razem Ziemi zagraża śmiertelny wirus. Niby
temat znany z literatury i filmu, ale King pokazuje go
w sposób niebanalny. Cała historia zaczyna się od

latek, ale również pokonać lęk i ograniczenia wynikające z jej niepełnosprawności. Lilka w wyniku wypadku straciła wzrok. Chociaż od tamtego czasu minęło
już pięć lat, nie potrafi pogodzić się z tym, że już

ucieczki żołnierza z bazy wojskowej, w której pracował w tajnych laboratoriach. Żołnierz zaraża żonę i
córeczkę i razem dają nogę, nie wiedząc, że niosą światu zagładę. Ci, któ-

nigdy nie będzie mogła widzieć. Boi się wychodzić z
domu i spotykać z ludźmi, bo wydaje jej się, że nic
dobrego nie może już spotkać niewidomej dziewczyny. Wszystko się

rym udaje się przetrwać, mają dziwne
sny o wysłannikach nadprzyrodzonych
sił Dobra i Zła, którzy mają nadać
ludzkości jej ostateczny kształt…

zmienia, kiedy na jej drodze pojawia
się Tomek... Wspaniała książka dla
nastolatek, które chętnie przeczytają ich mamy.

Poleca Kazimierz Biniszewski

Poleca Czytelniczka Aneta
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NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Dyskusyjny Klub Książki na Rycerskiej 13

Fantastyczny Klub Książki na Świetlicowej 1

26 września o godz. 17.00 odbędzie się kolejne spotkanie DKK na ul. Rycerskiej 13. Tym razem tematem
dyskusji będzie powieść Rybacy autorstwa Chigozje
Obioma, historia czwórki braci, których życie zmieniła
na zawsze wiara w szaleńczą przepowiednię. I mimo że
akcja rozgrywa się w Nigerii, ukazuje uniwersalne
ludzkie problemy: miłość, rodzinę, magiczne myślenie i
pokazuje, że czasami zniszczenie jest też ocaleniem.

Fani fantastyki i science fiction nie mogą narzekać.

„Niesamowita powieść, w każdym

Woldemort, Sauron czy Dart Vader, kandydatami mo-

sensie: tryskająca życiem, naznaczona śmiercią, przyprawiająca o
zawrót głowy ze względu na styl jak
i moc samej opowieści. Niewiele powieści zasługuje na miano mitu,
ale Rybacy są na pewno jedną z
nich.” (E. Catton)

Nasze półki uginają się od najlepszych pozycji polskich
i światowych autorów, a Fantastyczny Klub Dyskusyjny
spotyka się co miesiąc, nawet w sezonie letnim!
29 września o godz. 18.15 w filii na Świetlicowej będziemy dyskutować o nietypowych czarnych charaktrach w fantastyce. Oprócz oczywistych typów jak
gą być Ramsay z Pieśni lodu i ognia, Lady Falmet z
Pratchetowskich Trzech wiedźm i Darquesse z Kościa-

nego Przyjemniaczka. Ciekawe, który czarny charakter
podbił serca naszych klubowiczów, bo bez względu na
paskudny charakter, czasami lubimy takie postaci. Zapraszamy nie tylko klubowiczów, ale także „świeżą

Zapraszamy nie tylko klubowiczów,
ale każdego kto lubi czytać.

krew” 29 września na godz. 18.15

ZAPRASZAMY PO KSIĄŻKI DRUKOWANE, AUDIO -KSIĄŻKI I E-BOOKI
(HTTP://BIBLIOTEKAKO NSTANCIN.PL/INDEX.PHP/EBOOKI/FORMULARZ
-ZAMOWIENIA-EBOOKOW)
KONKURS!!!
Wrzesień to powrót do szkoły i lektur, których w
większości wcale nie chce się czytać. I nie, ten problem wcale nie dotyczy tylko obecnych pokoleń
uczniów. Rodzice, dziadkowie i sami nauczyciele pamiętają, że wiele książek z listy lektur obowiązkowych,
przyprawiało nas o zawrót głowy. Grube, nudne, sprzed
ponad stu lat, często wydawały się zupełnie nieaktualne. Dlatego proponujemy konkurs na NAJBARDZIEJ
UPIORNE LEKTURY I JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ.

Zrobiliśmy krótki sondaż wśród czytelników. Na czoło
wysunęły się klasyki: Krzyżacy, Chłopi, W pustyni i w

puszczy, Inny świat. Choć i te książki mają oczywiście
swoich fanów.

Pewnym rozwiązaniem jest słuchanie audio-książek,
których mamy sporą kolekcję. Czytają je znakomici
aktorzy. Jak Wy sobie radzicie? Zapraszamy (także
tych, którzy od dawna nie są już uczniami) do dyskusji
na https://www.facebook.com/Biblioteka.Konstancin/

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KONSTANCINIE-JEZIORNIE
www.bibliotekakonstancin.pl

oraz

https://www.facebook.com/Biblioteka.Konstancin/
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ALE SIĘ DZIAŁO! LATO W BIBLIOTECE
NARODOWE CZYTANIE QUO VADIS W NASZEJ
BIBLIOTECE
Od kilku lat z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP odbywa się narodowe czytanie dzieł polskich klasyków. W
tym roku obchodzimy rok Sienkiewiczowski i dlatego
głosowaniu poddane zostały książki tego autora. Wygrało Quo Vadis. W Naszej bibliotece fragmenty powieści
czytali: pan burmistrz Kazimierz Jańczuk, aktorki Joanna Gajór i i Ewa Konstanciak oraz pisarze Elżbieta
Olszewska-Schylling i Dominik Rettinger. W ich interpretacji powieść zabrzmiała naprawdę porywająco! To
była bardzo sympatyczna, kameralna impreza.
Przy okazji pan burmistrz przekazał dobrą wiadomość:
d końca roku powinna być gotowa siedziba biblioteki! W
pięknej willi w Skolimowie zmieści się cały księgozbiór
tamtejszej filii i mnóstwo nowości, które planujemy

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

REGIONALIA czyli historia gminy Konstancin-Jeziorna na kartach książek
Warto odwiedzić Bibliotekę Publiczną w KonstancinieJeziornie na ul. Świetlicowej 1 nie tylko w celu wypożyczenia powieści, reportaży czy audio-książek, ale też
żeby poznać historię naszego miasta, gdyż w bibliotece
znajduje się największy zbiór regionaliów opisujących
dziedzictwo kulturowe gminy Konstancin-Jeziorna. Pojedyncze publikacje dotyczą wybitnych osób, budowli
architektonicznych, miejsc pamięci lub wydarzeń, które
miały miejsce na tych terenach. Dla chętnych poszerzyć
swoją wiedzę na temat dziejów Konstancina-Jeziorny
czeka ponad 150 pozycji!
Duża część książek i publikacji ze względu na
niewielki nakład dostępna jest tylko na miejscu. Są jednak pozycje, które można wypożyczyć i przeczytać w
domu.

Jedną z nich jest książka dziennikarza i historyka Tadeusza Władysława Świątka Konstancin. Śladami

ludzi i zabytków. Można w niej znaleźć wiele ciekawych
wiadomości na temat historii gminy, jej mieszkańców
oraz pięknych willi, które powstały na początku XX wieku. Kolejną pozycją godną polecenia, także dostępną w
naszej bibliotece, jest książka historyka i mieszkańca
Konstancina Zdzisława Skroka Konstancin. Zapomniana

arkadia, przewodnik, który w bardzo ciekawy i barwny
sposób opisuje dzieje Konstancina i jego mieszkańców.
Książka zawiera propozycje ciekawych tras turystycznych pieszych lub rowerowych. Warto skorzystać,
wszak Konstancin to jedyne uzdrowisko na Mazowszu!
Serdecznie zapraszamy.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KONSTANCINIE-JEZIORNIE
www.bibliotekakonstancin.pl

oraz

https://www.facebook.com/Biblioteka.Konstancin/

