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W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Osiecznej pojawiły się nowości książkowe. Warto wypożyczyć i

przeczytać, bo pozycje są naprawdę interesujące.
„Lilka” to nowa powieść auto-

rki sagi o Rozlewisku – Małgorzaty
Kalicińskiej. Bohaterką książki jest
Marianna Roszkowska - dzienni-
karka w redakcji poczytnego, kolo-
rowego czasopisma dla pań. Po
pięćdziesiątce zaczyna przyglądać
się swojemu życiu. Skłania ją ku
temu fakt, że zaczynają odchodzić
jej bliscy. Kobieta z powodu złych
doświadczeń z młodości jest od-
rętwiała uczuciowo. Z niechęcią
godzi się pomóc swojej nielubianej
przyrodniej siostrze. Okazuje się
jednak, że konieczność zaopieko-
wania się samotną i chorą Lilką
staje się dla niej szansą na po-
układanie życia na nowo. Powoli
zaczynają rodzić się siostrzane
uczucia.

„Pamiątkowe rupiecie” Anny
Bikont i Joanny Szczęsnej to
pierwsza pełna biografia zmarłej
niedawno noblistki - Wisławy
Szymborskiej. Autorki dotarły do
wielu nieznanych dotąd szczegó-
łów z życia poetki. Książka zawiera
blisko dwieście fotografii Wisławy
Szymborskiej i jej rodziny, niektóre
unikalne, wyłowione z archiwów
rodzinnych. Ilustrowana jest kola-
żami poetki, wysyłanymi jako po-
cztówki do przyjaciół. 

Książka „Tak sobie myślę” to
zapiski Jerzego Stuhra, które po-
wstawały od października 2011 do
końca kwietnia 2012 roku. To
dziennik niezwykły - mimo że pi-
sany w czasie, kiedy artysta wal-
czył z chorobą nowotworową, rak
jest tu tematem marginalnym.

Autor komentuje aktualne wy-
darzenia polityczne w Polsce i Eu-
ropie, śledzi wydarzenia sportowe.
Najwięcej miejsca poświęca jed-
nak kulturze. Pisze o swojej karie-
rze i aktorskiej misji.

Lektura "Tak sobie myślę..." to
dla czytelnika intymne spotkanie z
mądrym, ciepłym i dowcipnym
człowiekiem, który udowadnia, że
choroba to tylko kolejne życiowe
doświadczenie i nigdy nie wolno
się poddawać.

„Moja wielka grecka przy-
goda” Johna Mola może stanowić
przewodnik po Grecji, kulturze i
zwyczajach tego kraju. To także
książka o życiu pewnej zwyczajnej
rodziny, która postanawia spełnić
swoje marzenie o posiadaniu przy-
tulnego domku, gdzieś na wzgórzu
wśród oliwnych gajów i pachną-
cych ziół. Autor ciekawe relacjo-
nuje dzień po dniu codzienne
życie. Przedstawia sąsiadów, ich
zwyczaje i przyzwyczajenia. Mamy

okazję zobaczyć jak żyją zwy-
czajni Grecy, jak wygląda greckie
wesele, pogrzeb, jak przeżywana
jest tam żałoba i jaka jest mental-
ność ludzi. 

„Zwykłe niezwykłe życie” Do-
roty Sumińskiej to saga rodzinna
opowiadająca o tajemnicach, które
wiążą ludzkie losy. Wydarzenia
wojenne są tłem życia zwyczaj-
nych ludzi.

Aniela miała pożyć tylko rok,
ciężko chora, wybłagała Wacka
aby za nią wyszedł. Ten mimo, że

jej nie kochał zgodził się, w końcu
rok jakoś wytrzyma. Tak się jednak
nie stało. Aniela wyzdrowiała i z
roku, zrobiły się lata. Wacek długo
nie potrafił pogodzić się ze świa-
domością, że z Anielą zostanie już
na zawsze. Nie kochał żony i nie
potrafił pokochać, ale całym ser-
cem kochał zwierzęta. 

"Zwykłe niezwykłe życie" to
książka, która prócz niezwykłej
historii rodziny, pokazuje że z każ-
dej sytuacji można wyjść z twarzą,
że zaufanie jest bardzo ważne, a
miłość jest najważniejsza.

„Dotknąć nieba” to pierwsza
część nowej serii Richarda Paula
Evansa: „Dzienniki pisane w dro-
dze”. Autor zabiera nas w podróż
po Stanach Zjednoczonych. W po-
dróż odmieniającą życie i pozwa-
lającą odzyskać nadzieję.

Alana poznajemy w momencie,
gdy ma wszystko: ukochaną żonę,
pracę, dużo pieniędzy i wspaniałe
życie przed sobą. Wszystko zmie-
nia wypadek żony. Od tego czasu
nie liczy się nic ani nikt, tylko
McKale. Po jej śmierci odkrywa, że
tak naprawdę nie ma przyjaciół,
został oszukany przez wspólnika,
a komornik zajmuje jego dom. Bo-
hater postanawia wyruszyć w pie-

szą podróż, a jego celem jest
miasto położone najdalej od jego
miejsca zamieszkania.

Skomplikowane relacje ro-
dzinne, sprawnie nakreślone port-
rety psychologiczne postaci,
zdarzenia, których nie wolno i nie
można oceniać wyłącznie z jednej
perspektywy znajdą czytelnicy we
współczesnej powieści psycholo-
giczno-obyczajowej „Nikt się nie
dowie” popularnej amerykańskiej
autorki Barbary Delinsky. 

W deszczową noc dochodzi do

tragicznego wypadku. W samo-
chód, którym ze swoją nastoletnią
córką Grace jedzie Deborah ude-
rza auto prowadzone przez męż-
czyznę - nauczyciela historii
dziewczyny. Jest nieprzytomny, ale
na szczęście żyje. Matka odsyła
córkę do domu i całą odpowie-
dzialnością za spowodowanie wy-
padku obciąża siebie. Trzymająca
w napięciu historia o trudnych re-
lacjach rodzinnych, winie, karze,
wdzięczności i miłości.

Kolejną biografię przedstawia
Karolina Prewęcka w książce pt.

„Stanisława Celińska. Niejedno
przeszłam”

Aktorka szczerze opowiada za-
równo o sukcesach scenicznych,
jak i o codziennych problemach.
Wspomina ludzi, którzy byli i są dla
niej ważni - życiowych partnerów,
przyjaciół, autorytety. Nie unika
trudnych, a nawet wstydliwych te-
matów. Artystka, jako jedna z nie-
wielu osób z show-biznesu,
publicznie przyznała się do alko-
holizmu. Często podkreśla rolę
wiary. To właśnie religijność po-
mogła jej przetrwać życiowe zawi-
rowania. Barwny portret artystki
uzupełniają wypowiedzi jej przyja-
ciół i znajomych: ludzi świata
sztuki - Andrzeja Wajdy, Daniela
Olbrychskiego, Krystyny Tkacz,
Aliny Janowskiej, ale także sąsia-
dów i koleżanek ze szkoły. 

„Tamtego lata” Davida Bal-
dacci to powieść, która potrafi do-
prowadzić do łez.

Jack Armstrong, szczęśliwy
mąż Lizzie i ojciec trójki dzieci, do-
staje od losu wyrok śmierci: leka-
rze diagnozują u niego śmiertelną
chorobę i jego dni są policzone.
Wkrótce w rodzinę Armstrongów
uderza kolejny cios: w dzień Bo-
żego Narodzenia Lizzie ginie w
wypadku samochodowym. Dzieci
zostają rozdzielone i trafiają do
różnych członków rodziny rozsia-
nych po całym kraju. I wtedy właś-
nie zdarza się coś niezwykłego:
stan Jacka niespodziewanie za-
czyna się poprawiać, aż w końcu
choroba mija bez śladu. Teraz ze
wszystkich sił Jack będzie starał
się odbudować swoją poranioną
rodzinę. Latem zabiera dzieci do
starego domu nad oceanem, w
którym w dzieciństwie mieszkała
jego żona. Tam właśnie spróbują
wyleczyć rany, odnowić więzi i roz-
począć nowe życie.

Bluzki, kamizelki, sukienki, kapelusze, parasolki, wachlarze, kolczyki, ser-
wetki obrazy i wiele innych artykułów użytkowych i dekoracyjnych  mogli
oglądać podczas Dni Osiecznej przybyli na rynek. Wszystko to było dzie-
łem Miłośniczek Robótek Ręcznych, które co tydzień spotykają się w Miej-
sko-Gminnym Ośrodku Kultury w Osiecznej. Poza tym swoje produkty
wystawiali pszczelarze oraz artyści malarze. Było na co popatrzeć.  


