
Biblioteka szkolna ZSCKR prezentuje kolejne książki 

zakupione w ramach NPRCZ. Tym razem tematyka 

książek dotyczy różnego rodzaju niepełnosprawności. 

Oto niektóre z nich. 

 Zapraszamy!!! - cz.5 
 

 

Zanim umrę  

Każdy musi umrzed. 

Szesnastoletniej Tessie zostało zaledwie 

kilka miesięcy życia, więc rozumie to lepiej niż inni. 

Przygotowała jednak listę dziesięciu rzeczy, 

które chce zrobid przed śmiercią. 

Na pierwszym miejscu umieściła seks. Termin - tego wieczoru. 

 

Książka, dzięki której poczujesz się szczęśliwy, że żyjesz. 

"Heat" 

Nie wierzę, że można ją było przeczytad i nie zapłakad. 

"Daily Express" 

Przypomina, byśmy doświadczali w pełni każdej chwili i nie bali się spełniad 

pragnieo. 

"Guardian" 



 

POCZWARKA  

Adam i Ewa to młode, zamożne, wykształcone małżeostwo. Spełnieniem ich 

ambicji i planów na przyszłośd ma stad się dziecko. Jednak jego narodziny 

okazują się ruiną, nie realizacją marzeo: dziewczynka ma zespół Downa w 

wyjątkowo ciężkiej postaci. Ewa - poprzez instynktowne poświęcenie - uczy się 

akceptowad córkę, chod nie jest w stanie dotrzed do jej świata. Adam, którego 

zawiedzione nadzieje zamieniły się w odrzucenie, coraz bardziej oddala się od 

rodziny. Nie ma pojęcia, że Marysia-Myszka - niezdolna do wypowiedzenia 

poprawnego zdania i wykonania sensownej w ludzkich oczach czynności - zrywa 

jabłka z rajskiego drzewa i rozmawia z Bogiem. Czy zdarzy się coś, co otworzy 

zatrzaśnięte między nimi drzwi? Byd może klucz znajduje się w przeszłości... 

 

Wszystko jest możliwe, Skąd czerpad wiarę i odwagę, aby podążad 

za marzeniami  

Kiedy Jen Bricker urodziła się bez nóg, zszokowani rodzice biologiczni uznali, że 

nie zapewnią jej właściwej opieki, dlatego oddali córkę do adopcji. W pełnym 



miłości domu rodziców adopcyjnych obowiązywała jedna prosta zasada: `Nigdy 

nie mów, że czegoś nie możesz`. Wkrótce nie było rzeczy, której ta nieduża, 

energiczna dziewczyna nie byłaby w stanie dokonad. Jen nauczyła się jeździd na 

wrotkach, grad w siatkówkę, wykonywad salta akrobatyczne i wirowad na 

jedwabnych szarfach zawieszonych dziesięd metrów nad ziemią. 

`Wszystko jest możliwe!` to niesamowita historia Jen. To opowieśd o tym, jak 

Bóg realizuje swoje plany w jej życiu. To książka, która pokazuje, co każdy z nas 

może osiągnąd, jeśli tylko usuniemy słowa `przypadek` i `nie mogę` z naszych 

słowników. Inspirująca autobiografia Jen - pisana z serca, mądra, dowcipna i 

bezpardonowo szczera - wskazuje drogę do życia w radości i z poczuciem celu. 

 

Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeo!  

Nick Vujicic cierpi na fokomelię - rzadkie schorzenie objawiające się brakiem 

kooczyn. Jednak ten niezwykły młody człowiek pokonał niewyobrażalne 

ograniczenia wynikające z jego niepełnosprawności. Dziś prowadzi aktywne 

życie, podróżuje po całym świecie i występuje jako mówca motywacyjny, niosąc 

nadzieję i inspirację milionom ludzi. Nick angażuje się w działalnośd 

charytatywną, a równolegle kieruje własną firmą, prowadzi szkolenia 

biznesowe, przemawia na międzynarodowych konferencjach i spotyka się z 

głowami paostw. Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeo! to piękna i budująca 

opowieśd o sile człowieka, która drzemie w jego sercu. Nick Vujicic pływa, 

surfuje, jeździ po świecie z wykładami, kieruje swoją firmą, pomaga innym, 

prowadzi program w radiu. Można powiedzied, że z jego życia płynie przesłanie: 

`Żyj śmiało! Ten świat jest tego wart`. Szczerze podziwiam. Marek Kamioski - 

podróżnik, polarnik, pisarz, założyciel fundacji wspierającej osoby 

niepełnosprawne To nie liczba rąk czy nóg decyduje o naszej sile, ale to, co 

mamy w głowie. Jeśli Nick uśmiecha się tak często, to każdy, kto narzeka na 



swoje życie, powinien się zawstydzid, a potem podnieśd głowę do góry i wziąd 

się w garśd! Jasiek Mela - założyciel Fundacji Poza Horyzonty, najmłodszy i 

jedyny niepełnosprawny na świecie zdobywca obu biegunów 

 

Niezwyciężony!, Potęga wiary w działaniu  

  Miliony ludzi na całym świecie rozpoznają uśmiechniętą twarz Nicka Vujicica. 

Nick urodził się bez rąk i nóg, jednak przezwyciężył ograniczenia wynikające z 

niepełnosprawności i prowadzi dziś życie, które sam określa jako "obłędnie 

szczęśliwe". Jest jednym z najsłynniejszych współczesnych mówców 

motywacyjnych. Angażuje się w działalnośd charytatywną, a równolegle kieruje 

firmą szkoleniową, nagrywa programy radiowe, pisze bestsellerowe książki i 

występuje w filmach - by wymienid tylko niektóre z jego licznych aktywności. 

  Swój sukces życiowy Nick przypisuje postawie streszczającej się w dewizie 

"wiara w działaniu". W książce "Niezwyciężony!" Nick podpowiada, jak 

konsekwentnie stosowad wiarę w działaniu w różnych dziedzinach życia - jak 

przekud wiarę w czyn w konfrontacji z problemami i wyzwaniami takimi jak:  

  * kryzysy osobiste; 

  * trudności w relacjach z innymi ludźmi; 

  * wyzwania związane z pracą i karierą; 

  * problemy zdrowotne i utrudnienia wynikające z niepełnosprawności; 

  * autodestrukcyjne myśli, emocje i uzależnienia; 

  * nietolerancja, dyskryminacja, znęcanie się i przemoc; 

  * zaburzona równowaga ciała, umysłu, serca i ducha. 

 

 

Nick Vujicic cierpi na fokomelię - rzadkie schorzenie objawiające się brakiem 

kooczyn. Jednak ten niezwykły młody człowiek pokonał niewyobrażalne 



ograniczenia wynikające z jego niepełnosprawności. Dziś prowadzi aktywne 

życie, podróżuje po całym świecie i występuje jako mówca motywacyjny, niosąc 

nadzieję i inspirację milionom ludzi. Nick angażuje się w działalnośd 

charytatywną, a równolegle kieruje własną firmą, prowadzi szkolenia 

biznesowe, przemawia na międzynarodowych konferencjach i spotyka się z 

głowami paostw. 

 

Bez granic!, 50 inspirujących rozważao Nicka Vujcica 

  Książka "Bez granic! 50 inspirujących rozważao Nicka Vujcica" to zbiór 

pięddziesięciu rozważao, w których Nick Vujicic dzieli się swoimi 

najcenniejszymi odkryciami i wskazówkami. Podpowiada, jak z odwagą i 

determinacją pokonywad życiowe przeszkody. Niezależnie od tego, czy zmagasz 

się z trudnościami w sferze wiary, relacji międzyludzkich lub pracy, czy może nie 

radzisz sobie z gniewem, masz problemy ze zdrowiem, doskwiera ci niskie 

poczucie własnej wartości lub brakuje ci odwagi, by realizowad marzenia, 

przedstawione w tej książce rady oparte na zasadach biblijnych w połączeniu 

z pozytywną postawą Nicka pomogą ci zmienid swoje życie i przezwyciężyd 

ograniczenia - ponieważ Bóg kocha cię bez granic! 


