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Dyrektor biblioteki – Alicja
Dudzińska poleca książkę roku
pod tytułem „Cukiernia pod
Amorem” Małgorzaty Gutow-
skiej-Kalicińskiej. „Cukiernia
pod Amorem” przedstawia his-
torię dziewczyny, która przyjeż-
dża do Gutowa, by wspomóc
najbliższych w prowadzeniu ty-
tułowego sklepiku. Na miejscu
okazuje się, że podczas wyko-
palisk prowadzonych na miej-
skim rynku archeolodzy
dokonali niezwykłego odkrycia.
W znajdującym się pod mias-
tem tunelu znaleziono bowiem
ciało kobiety przyodziane w za-
gadkowy pierścień. Po rozmo-
wie z ojcem Iga postanawia na
własną rękę rozwikłać rodzinną
tajemnicę i niemalże od razu
opracowuje strategię działania.
Autorka w swojej książce
przedstawia nam również fas-
cynującą historię rozkwitu i
upadku jednego z najświetniej-
szych mazowieckich rodów.
Osadzona na przełomie XIX i
XX wieku opowieść w sposób
niezwykły oddziałuje na wyob-
raźnię czytelnika i pozwala mu
zapoznać się z losami kilku po-
koleń w malowniczej scenerii
dziewiętnastowiecznych dwor-
ków oraz współczesnej prowin-
cji. Wspólnie z bohaterami
przeżywamy ich wzloty i
upadki, a także jesteśmy
świadkami przełomowych wy-
darzeń historycznych, które
miały miejsce kilkadziesiąt lat
wstecz.
Niech zachętą do przeczyta-

nie stanie się cytat:
„Podobnie może stać się

teraz. Póki jest niewiadomą -
zagadka zniewala, rozwiązana
- stanie się banałem. Dopóki
rozpala wyobraźnię, wszystko
jest jeszcze możliwe. Potem
będzie już tylko jedna wersja
wydarzeń. Może rozczarować,
okazać się prozaiczna, może
odrzeć pierścień z całej roman-
tyczności. Więc czy na pewno
warto za wszelką cenę dążyć
do jej odkrycia?”
Dla miłośników pióra

Paulo Coelho jest nowa
książka „Alef” - opowiada o

W świątecznym, zimowym czasie warto sięgnąć po ciekawą
książkę. Nowe, interesujące pozycje pojawiły się w Bibliotece
Publicznej w Osiecznej. Z pewnością każdy znajdzie coś, co
mu się spodoba.

duchowej podróży pisarza,
związanej z przemierzaniem
przez niego Azji w 2006 roku.
Głęboko rozczarowany dzisiej-
szą rzeczywistością, targany
wewnętrznymi konfliktami, tra-
cący wiarę w siebie i w otacza-
jący go świat, Paulo podejmuje
bardzo osobistą podróż w cza-
sie i przestrzeni.
Ogromną rolę w tej historii

odgrywa pewna młoda dziew-
czyna o imieniu Hilal, którą
Paulo spotkał podczas wy-
prawy koleją transsyberyjską z
Moskwy do Władywostoku.
Jak zawsze u Coelho jest

dużo „złotych myśli”, niektórzy
twierdzą, że: „niektóre książki
są do czytania. „Alef” napędza
do życia”.
Dla miłośników literatury

faktu polecamy „Dzieci Gu-
łagu” - autor Wileński Sie-
mon, Friederson Cathy A. To
wstrząsająca książka z serii
świadkowie historii, która poka-
zuje jaskrawy kontrast pomię-
dzy oficjalną polityką sowiecką
wobec dzieci, a ich prawdzi-
wymi doświadczeniami.
W publikacji pokazane są

historie dzieci, których rodzi-
ców uznano za „wrogów
Związku Sowieckiego” w okre-
sie od jego powstania do
śmierci Stalina.
Kiedy rodziców areszto-

wano, tracono, zsyłano do Gu-
łagu – dzieci dzieliły ich los i
także cierpiały. Miliony dzieci
określanych mianem „społecz-
nie niebezpiecznych” straciło
rodziców, domy i dzieciństwo.
Ściśle tajne dokumenty z ro-

syjskich archiwów, pamiętniki i
wywiady z ocalałymi pozwalają
odpowiedzieć na pytania: jak
doszło do takich wydarzeń, kto
o nich wiedział i czy ktoś pró-
bował walczyć o ocalenie
dzieci?
Książka pokazuje także, jak

emocje związane z traumą z
dzieciństwa przeniosły się na
późniejsze życie, przechodząc
z ofiar na ich dzieci i wnuki.
Z nowości w bibliotece wy-

pożyczyć też można „Każdy
szczyt ma swój czubaszek” –
zapis rozmowy Marii Czuba-

W sam raz na święta szek z Arturem Andrusem.
Maria Czubaszek to polska pi-
sarka i satyryk, autorka tekstów
piosenek, scenarzystka, felie-
tonistka i dziennikarka. Nato-
miast Artur Andrus to artysta
multimedialny. Na co dzień re-
daktor trójkowej "Powtórki z
rozrywki", gospodarz spotkań
w warszawskiej "Piwnicy pod
Harendą", konferansjer róż-
nych imprez kabaretowych, a
poza tym poeta, autor tekstów
piosenek, artysta kabaretowy,
komentator "Szkła kontakto-
wego", Mistrz Mowy Polskiej...
A więc „Każdy szczyt ma

swój czubaszek” to dialog
dwóch wybitnych osobowości
polskiej sceny kabaretowej –
Artur Andrus wnikliwie przepy-
tuje Marię Czubaszek z jej
twórczości oraz burzliwego
życia towarzyskiego i rodzin-
nego. W tej niezwykłej książce-
wywiadzie znajdą się nie tylko
współcześnie przeprowadzone
rozmowy, ale i fragmenty saty-
rycznej i literackiej twórczości
Marii Czubaszek.
"Polska naszych marzeń"

- to tytuł książki, dostępnej w
naszej bibliotece, prezesa
PiS Jarosława Kaczyń-

skiego. Polityk prowadzi w niej
bardzo osobistą ocenę sytuacji
współczesnej Polski, osób rzą-
dzących i sprawujących wyso-
kie urzędy państwowe. Autor
odsłania nie zawsze uczciwe
mechanizmy władzy, odnosi się
także do sytuacji w szkolnic-
twie, sądownictwie, armii i me-
diach publicznych. Wskazuje
patologie i proponuje konkretne
działania naprawcze. Przedsta-
wia program, który pozwoli Pol-
sce stać się "Polską naszych
marzeń" - państwem o silnej
pozycji na świecie, praworząd-
nym, bezpiecznym, mającym
dobrze wykształconych obywa-
teli, rozwijającym się gospodar-
czo i kulturalnie. Opisuje
również tęsknotę za tymi, któ-
rzy zginęli w katastrofie smo-
leńskiej, zwłaszcza swój ból po
stracie brata.
Polecamy też zbiór publiko-

wanych już opowiadań „Sonia,
która za dużo chciała” Janu-
sza Głowackiego – współau-
tora scenariusza „Rejsu”.
Historie, które dotykają cza-

sów historycznych, minionych i
współczesnych. Warto prze-
czytać.


