
Biblioteka szkolna ZSCKR prezentuje kolejne książki 

zakupione w ramach NPRCZ.  Zapraszamy!!! - cz.3 
 

 

Hera, moja miłośd  

Nowe wydanie bestsellerowej powieści Anny Onichimowskiej. Bohaterowie książki Grażyna i 

Kamil Niwiccy oraz ich dwaj synowie siedemnastoletni Jacek i siedmioletni Michał tworzą 

zamożną, z pozoru szczęśliwą rodzinę. Jednak nic tu nie jest takie, jak się wydaje. Dla Grażyny 

liczy się przede wszystkim kariera, Kamil często nieobecny w domu ma problemy z 

alkoholem, a Jacek, który nigdy nie sprawiał kłopotów, też ma swój skrzętnie skrywany 

sekret. Lubi z dziewczyną zapalid trawkę. Nie dostrzega, kiedy nałóg wymyka mu się spod 

kontroli. Skupieni na własnych sprawach rodzice nie zauważają, że z ich synem dzieje się coś 

złego. Tajemnicę Jacka odkrywa za to mały Michał, który bacznie obserwuje starszego brata i 

chce byd taki jak on. Wstrząsająca, oparta na faktach historia, o której autorka napisała: Nie 

uwolnię się od niej, póki jej sobie nie wyobrażę w najdrobniejszych szczegółach. Póki jej 

Wam nie opowiem. 

 

Dekalog księdza Jana Kaczkowskiego 

Jest to książka biograficzna, która zawiera jeden z najlepszym wywiadów ze ś.p Janem 
Kaczkowskim. Są to rozmowy o problemach codziennego życia, o trudzie funkcjonowania 
zgodnie z przykazaniami. Ksiądz Kaczkowski dzieli się w nich swoimi doświadczeniami oraz 
wspomina przeciwności losu, które dane było mu pokonad. 
 



`Dekalog ks. Jana Kaczkowskiego` to książka pełna pięknych słów. Pozwala na poznanie 
niezwykłego człowieka, jakim był Jan Kaczkowski z bardziej osobistej strony. Ksiądz nie 
poucza, nie głosi kazao, a jedynie opowiada o sobie i ścieżce życia, jaką wybrał. 
 
DEKALOG KS. JANA KACZKOWSKIEGO - FILOZOFIA ŻYCIA CZŁOWIEKA POCZCIWEGO: 
 
- Poruszający wywiad o życiu księdza, który zdobywał serca ludzi 
 
- Zawiera mnóstwo wspomnieo ś.p Jana Kaczkowskiego  
 
- Rozmowa, która pozwoli poznad bliżej życie księdza 
 
 

 

 
Władca Pierścieni Tom 1 

  Pierwsza częśd Władcy Pierścieni, porywającej przygody, stworzonej z epickim rozmachem 

przez J.R.R. Tolkiena. 

 

  W spokojnej wiosce w Shire młody hobbit Frodo zostaje obarczony niezwykle 

odpowiedzialnym zadaniem. Ma on podjąd niebezpieczną podróż przez Środziemie do 

Szczelin Zagłady, by tam zniszczyd Pierścieo Jedyny. Musi bowiem udaremnid niecne plany 

Władcy Ciemności... 

 

Władca Pierścieni Tom 3 

 



Trzecia częśd Władcy Pierścieni, porywającej przygody, stworzonej z epickim rozmachem 

przez J.R.R. Tolkiena. Zebrały się armie Władcy Ciemności, a jego przerażający cieo sięga 

coraz dalej. Połączone siły ludzi, krasnoludów, elfów i entów stają naprzeciw nawałnicy 

mroku. Tymczasem Frodo i Sam uparcie wędrują w głąb Mordoru, zamierzając zrealizowad 

cel ich heroicznej misji i zniszczyd Pierścieo Jedyny. 

 

My, dzieci z dworca ZOO  

Światowy i krajowy bestseller. Przejmujący prawdziwością opisów pamiętnik narkomanki. 

Christine F. opowiada swoją historię oraz dzieje rówieśników, przyjaciół, często bardzo 

młodych narkomanów, z których wielu tragicznie kooczy życie, nie mogąc zerwad z nałogiem. 

Historia Christiny F. więcej mówi o sytuacji części młodzieży niż najbardziej nawet starannie 

udokumentowany raport. 

 

 

Szeptem  

Czasem zdarza się miłośd nie z tego świata. Naprawdę nie z tego świata...  

Patch jest tajemniczy i zabójczo przystojny. Nic dziwnego, że szesnastoletnia Nora uległa jego 

urokowi. Niemal natychmiast w jej życiu zaczęły dziad się rzeczy, których nie da się 

wytłumaczyd. Chyba że... Chyba że ktoś wie, że znalazł się w samym środku bitwy. Bitwy, 

którą od wieków toczą Upadli z Nieśmiertelnymi. O Twoje życie. Ale cicho sza... Są tajemnice, 

o których mówi się tylko szeptem.  

 

Bestseller, który zaraz po premierze sprzedano do 22 krajów. 



 

Hopeless  

Czasem odkrycie prawdy może odebrad nadzieję szybciej niż wiara w kłamstwa 

To właśnie uświadamia sobie siedemnastoletnia Sky, kiedy spotyka Deana Holdera. 

Chłopak dorównuje jej złą reputacją i wzbudza w niej emocje, jakich wcześniej nie znała. W 

jego obecności Sky odczuwa strach i fascynację, ożywają wspomnienia, o których wolałaby 

zapomnied. Dziewczyna próbuje trzymad się na dystans - wie, że Holder oznacza jedno: 

kłopoty. On natomiast chce dowiedzied się o niej jak najwięcej. Gdy Sky poznaje Deana bliżej, 

odkrywa, że nie jest on tym, za kogo go uważała, i że zna ją lepiej, niż ona sama siebie. Od 

tego momentu życie Sky bezpowrotnie się zmienia. 

 

 

Crescendo, druga częśd cyklu `Szeptem`  

Kiedy nie wiesz, komu wierzyd, ufaj tylko sobie. Patch to wielka miłośd Nory. To także jej 

Anioł Stróż. On uratował jej życie, ona wyrwała go z otchłani potępionych. Są sobie 

przeznaczeni. Jednak Patch wydaje się zamieszany w niewyjaśnioną śmierd ojca Nory. 

Dziewczynie grozi śmiertelne niebezpieczeostwo. Tajemnice budzą niepokój, niepewnośd 

przeradza się w strach. "Crescendo" to kontynuacja bestsellerowej powieści Becki Fitzpatrick 

"Szeptem". 



 

Wspomnienia z Kazachstanu  

Ksiądz Władysław Bukowioski Apostoł Kazachstanu, Boży domokrążca, Vianney Wschodu, 

kapłan bez kościoła, wielokrotnie skazywany, ponad trzynaście lat spędził w łagrach. W 1955 

mógł wrócid do Polski. Aresztowany, na pytanie śledczego - dlaczego nie wyjechał - 

odpowiedział, że uczynił to "dla pracy duszpasterskiej wśród tak bardzo jej potrzebujących, a 

niemających swoich kapłanów katolików Związku Sowieckiego". Tak, tak, Bukowioski, 

zdemoralizowaliście dużo ludzi - odpowiedział sędzia. 

 

Wspomnienia z Kazachstanu napisał ksiądz Władysław Bukowioski na prośbę kardynała 

Karola Wojtyły podczas jednego z pobytów w Polsce - był wtedy obiektem inwigilacji Służby 

Bezpieczeostwa. Książka ukazała się w Paryżu, jako pierwsza publikacja wydawnictwa 

Spotkania. Jej maszynopis został przekazany Piotrowi Jeglioskiemu przez  

papieża Jana Pawła II. 

 

 
 

WŁADCA PIERŚCIENI, Drużyna Pierścienia * Dwie wieże * Powrót 

króla Trylogia Tolkiena to jedna z najbardziej niezwykłych książek w całej współczesnej 

literaturze. Ogromna, z epickim rozmachem napisana powieśd wprowadza nas w 

wykreowany przez wyobraźnię autora świat - fantastyczny, lecz ukazany wszechstronnie i 

szczegółowo, równie pełny i bogaty jak świat realny. Przykuwająca uwagę i wzruszająca, 

zabawna, chod momentami także przerażająca, opowieśd ta rzuca na czytelnika czar, od 

którego nawet po zakooczeniu lektury trudno się uwolnid. W ciągu pięddziesięciu przeszło lat 



od pierwszego wydania "Władcy Pierścieni" miliony ludzi na całym świecie uległy temu 

urokowi 

Niełatwo powiedzied, na czym polega tajemnica uroku wywieranego przez `Władcę 

Pierścieni`. Miał niewątpliwie rację C.S Lewis, pisząc: `Dla nas, żyjących w paskudnym, 

zmaterializowanym i pozbawionym romantyzmu świecie możliwośd powrotu dzięki tej 

książce do czasów heroicznych przygód, barwnych, przepysznych i wręcz bezwstydnie 

pięknych opowieści jest czymś niezwykle ważnym`. Równie istotna jest przyjemnośd, jaką 

Czytelnik czerpie z odkrywania złożonego, ale logicznie skonstruowanego uniwersum tej 

opowieści. Umożliwiają to dołączone do książki mapy oraz obszerne dodatki. 

 

Pozłacana rybka  

Z opinii znawcy literatury dziecięcej i młodzieżowej: Barbara Kosmowska, mistrzyni 

psychologicznych portretów, opowiada o materii ludzkiego życia, w którym rzeczy ważne 

splatają się z błahymi, o heroizmie codzienności. Choroba brata, pierwsza miłośd, rozwód 

rodziców wymuszają na młodziutkiej bohaterce rewizję własnej postawy, skłaniają do 

stawiania pytao. Czytelnik znajdzie tu subtelną diagnozę dylematów młodości. To jedna z 

tych książek, o których pamięta się długo po odłożeniu na półkę. Niepokoi, skłania do 

refleksji, stawia ważne pytania, wymaga dopowiedzenia własnym życiem.  

 

 

Wród za mną - opis produktu: 

Aubrey Duncan zawiodła się na miłości. Co powinna teraz zrobid? Posłuchad serca, które ją 

zdradziło, czy serca, które podpowiada jej by po prostu odpuścid? Uzależnienie prawie 



pokonało i zniszczyło Maxxa Demelo. Zrujnowało jego życie i jedyną rzecz, na której 

naprawdę mu zależało - związek z ukochaną dziewczyną. Pragnął zasłużyd na związek z 

Aubrey Duncan, nawet jeśli musiałby podjąd się niemożliwego. Dlatego zgłosił się na odwyk. 

Aubrey straciła wszystko ponieważ poszła za głosem serca. Obiecała, że tym razem będzie 

myśled przede wszystkim o sobie, zadba o siebie z dala od Maxxa i jego demonów. Lecz gdy 

tylko zacznie działad, Maxx skooczy odwyk i pojawi się w życiu Aubrey, chcąc jej udowodnid, 

jak bardzo siebie potrzebują. Chaos wedrze się w ich życie ze zdwojoną siłą. Nieważne jak 

bardzo złamane - serce nie daje o sobie zapomnied... 

 

Tatuażysta z Auschwitz  

Powieśd biograficzna w miękkiej oprawie autorstwa Heather Morris. 

 

Brutalna obozowa rzeczywistośd, a w niej bohaterowie, którzy mimo przeciwności 

i okrucieostw, mają siłę i chęd, by chwytad każdy dzieo. Książka Heather Morris pokazuje, że 

nawet w nazistowskim piekle jest miejsce na miłośd, marzenia i nadzieję na lepsze jutro.  

 

- 300-stronicowe wskrzeszenie wspomnieo o strasznych wydarzeniach II wojny światowej. 

- Oparta na faktach historia Lale Sokołowa, tytułowego tatuażysty- Żyda osadzonego 

w obozie zagłady, zmuszonego do piętnowania innych więźniów. 

- O tragiczności przedstawionych w książce wydarzeo świadczy fakt, że bohater podzielił się 

swoją historią długo po odzyskaniu wolności - dopiero w wieku osiemdziesięciu lat. 

- Książka Heather Morris powstawała trzy lata - tyle czasu upłynęło, zanim pisarce udało się 

zdobyd zaufanie byłego więźnia i spisad jego traumatyczne wspomnienia.  

 

Lektura nie należy do najłatwiejszych, skłania do przemyśleo. Jest skierowana do czytelników 

o mocnych nerwach. 



 
 

Forget Me Always  

Ciąg dalszy bestsellera "Love Me Never". Akcja nie zwalnia, a bohaterowie stają przed 

kolejnymi wyzwaniami oraz przeciwnościami losu. To książka dla dzieci i młodzieży, która 

dostarcza niesamowitej rozrywki na najwyższym poziomie. Trudne tematy są tu 

codziennością, a choroba i tajemnica to tylko wierzchołek góry lodowej.  

Dosłownie tam, gdzie kooczy się częśd pierwsza, rozpoczyna się następna. Jednakże drugi 

tom serii wciąga jeszcze bardziej. Książka "Forget me always" to przede wszystkim dalsze losy 

Isis i Jacka. Ale również nietuzinkowa, świetnie opisująca emocje pozycja literatury lekkiej i 

romansu zarazem. 

 

 

Friendzone  

Świetny debiut nastoletniej autorki!  
Tatum i Griffin przyjaźnili się prawie od kołyski. Byli dla siebie jak brat i siostra. Tak zawsze 
było i tak już miało pozostad. 
 
Jeden taniec na balu maskowym zmienił wszystko. 
 
Teraz oboje są pełni sprzecznych emocji. Czy będą chcieli za wszelką cenę pozostad 
przyjaciółmi? Przecież to ona zawsze miała byd najważniejsza. Kiedyś sobie to obiecali. I do 
tego oboje mają partnerów. A co, jeśli tylko jedno z nich będzie chciało... no właśnie, czego? 
 
Gdy do głosu dochodzą uczucia, czasami wszystko zdaje się rozpadad... i kiedy nie masz na 



kim się oprzed, czujesz, że spadasz i że już nigdy się nie podniesiesz. 
 
 
 

 

Słooce też jest gwiazdą  

Natasha urodzona na Jamajce od ósmego roku życia mieszka w Stanach. Jej rodzice 

przebywają w USA nielegalnie i zostają deportowani na Jamajkę. Natasha jest załamana i 

wściekła na ojca - to przez niego rodzina musi wracad tam, skąd przyjechała. Wierzy w naukę, 

a nie w miłośd. Zwłaszcza po tym, jak zdradził ją chłopak. 

 

Margo  

W Bone jest dom. 

W domu mieszka dziewczyna. 

W dziewczynie mieszka ciemnośd... 

 

Margo nie jest jak inne nastolatki. Żyje w ponurym miasteczku Bone, które przejezdni 

omijają szerokim łukiem. Swój dom nazywa "pożeraczem". Jej cierpiąca na depresję matka 

nie odzywa się do niej i traktuje niczym służącą. 

 

Dziewczyna trzyma się na uboczu, dni spędza w samotności. Wszystko nieoczekiwanie się 

zmienia, kiedy poznaje Judaha - starszego chłopaka z sąsiedztwa. Sparaliżowany, na wózku 

inwalidzkim, odkrywa przed Margo świat, jakiego dotąd nie znała. 



 

Kiedy w okolicy ginie siedmioletnia dziewczynka, dwójka osobliwych przyjaciół rozpoczyna 

prywatne śledztwo. W głowie Margo pojawia się desperackie pragnienie, aby wytropid 

morderców. I przykładnie ukarad... "Oko za oko. Krzywda za krzywdę. Ból za ból". 

Rozpoczynając bezlitosne polowanie na zło, dziewczyna nie zdaje sobie sprawy, jaką cenę 

przyjdzie jej za to zapłacid. 

 

Najbardziej brutalna prawda to ta o nas samych. 

 

Korona, seria Rywalki  

Dwadzieścia lat minęło od wydarzeo z `Jedynej`. Córka Americi i Maxona - księżniczka Eadlyn 

nie sądzi, że uda jej się znaleźd prawdziwego partnera wśród konkursowych trzydziestu 

pięciu zalotników, nie mówiąc już o prawdziwej miłości . Ale czasami serce znajdzie sposób, 

aby nas zaskoczyd. Eadlyn musi dokonad wyboru, który okaże się trudniejszy niż ktokolwiek 

się mógł spodziewad.. 

 

 

Moja Lady Jane  

Prześmieszna, fantastyczna, romantyczna i (niezupełnie) prawdziwa historia Lady Jane Grey. 

Książka Moja Lady Jane autorstwa Cynthii Hand, Brodi Ashton i Jodi Meadows to jedyna w 

swoim rodzaju opowieśd fantasy osadzona w tradycji ustanowionej przez Narzeczoną dla 

księcia Williama Goldmana, której bohaterami są król niespecjalnie garnący się do 



królowania, jeszcze mniej garnąca się królowa i szlachetny rumak, a która nie grzeszy 

przesadnie nabożnym szacunkiem dla źródeł historycznych. Bo czasem nawet historii trzeba 

nieco pomóc. 

Szesnastoletnia Lady Jane Grey, mająca niebawem wyjśd za zupełnie obcego mężczyznę, 

wplątuje się w konspirację, celem której jest obalenie jej kuzyna, króla Edwarda. Ale Jane nie 

zawraca sobie głowy takimi błahostkami, skoro ma niebawem zostad królową Anglii.  

Nagrodźmy tę znakomicie napisaną, błazeoską i pełną przygód historyczną fantasy gromkim 

hip, hip, hura! Miłośnicy inteligentnego humoru, barwnej fantastyki i lekkiego romansu będą 

oczarowani każdą stronicą.  


