
 

Z książką na wakacje! 

 

 

             

                 Wakacyjne pakowanie czas zacząć? Niezależnie                       

od tego, czy tegoroczny urlop będziecie spędzać w górach,                         

nad jeziorem czy nad morzem, niech w waszym bagażu                        

nie zabraknie również dobrej książki!  

Od 19 czerwca 2021r. będzie można wypożyczać książki                           

na wakacje. 

Zapraszam wszystkich do odwiedzenia biblioteki szkolnej                                

i wybrania dla siebie ciekawej literatury.  

 

Oto niektóre nowości, które pojawiły się ostatnio w bibliotece: 
 

 

 

 

 



 

 

       "Lato utkane z marzeń" to opowieść,                       

w której odnajdziecie kontynuację wydarzeń 

znanych czytelnikom z powieści "Wieczór taki 

jak ten". Pełna ciepła historia o tym, jak dobrze 

jest czasem otworzyć się na innych ludzi                          

i choć na moment zrezygnować z samotności.                        

Warto więc poznać losy bohaterów obu 

książek z zachowaniem kolejności 

chronologicznej. Tom 1 również znajdziecie                   

w bibliotece szkolnej. 

 

         

 

 „Horyzonty uczuć” Matylda prowadzi pensjonat 

w Pobierowie i nawet nie przypuszcza,                                

co przyniesie nadchodzące lato. Przyjazd 

wyjątkowych gości sprawi bowiem, że te 

wakacje będą inne niż wszystkie do tej pory.  

Iwona, Zoja, Aldona zmagają się z problemami 

życiowymi i niezrealizowanymi marzeniami. 

Ryszard zjawia się w pensjonacie z wnuczkiem 

Antosiem, ale szybko wychodzi na jaw,                                      

że wcale nie jest spokrewniony z chłopcem.                                  

Dorota i Piotr to natomiast młode małżeństwo, 

które wskutek niedawnej tragedii przeżywa poważny kryzys.                                     

Dwa tygodnie pełne słońca, morza i nieoczekiwanych wydarzeń na zawsze 

zmieniają życie bohaterów, którzy spotkali się przez przypadek… 

 

 

 



 

 

 

"Na brzegu życia" to kontynuacja powieści 

"Horyzonty uczuć", w której autorka                                   

z właściwą sobie przenikliwością pokazuje 

barwną i zróżnicowaną panoramę postaci 

nadmorskiego miasteczka. Minęło kilka 

miesięcy… Matylda i Władysław są 

szczęśliwym małżeństwem. Cieszą się też                                     

z wnuczki. Ta pozorna stabilizacja zostaje 

zakłócona przez nowego mieszkańca 

Pobierowa, który doprowadza do częstych 

konfliktów, a po pewnym czasie - do tragedii. 

Czy można było uniknąć złego losu?                      

Z kolei Zoja i Ryszard kupują domek na 

obrzeżach Gostynia. Ta sielska okolica kryje jednak pewną tajemnicę, 

której początek sięga czasów drugiej wojny światowej. Ryszard nawet się 

nie spodziewa, jak bardzo zaangażuje się w tę sprawę. Czy uda mu się 

uporać ze zdobytymi informacjami i rozwikłać narastające problemy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

książki Karoliny Wilczyńskiej -                                                 

Seria: „ Rok na kwiatowej” 

    

 

Rok na Kwiatowej to seria książek romantycznych. Autorką cyklu jest 

Karolina Wilczyńska, która wprowadza Czytelniczki w przepiękny, choć 

nieprzewidywalny świat. Na serię składają się trzy książki opisujące różne 

historie przyjaciółek, ich problemy, sukcesy życiowe i przygody.                                   

Nie ma konieczności do czytania wszystkich tomów po kolei, zgodnie                       

z chronologią. 

  

Pierwszy tom przedstawia Malwinę, która po śmierci ojca czuje się 

niezwykle samotna. Musi zmierzyć się z wieloma problemami życia 

codziennego, z którymi nierzadko nie umie sobie poradzić. To wszystko 

pozwala jej jednak poznać samą siebie, a także zaczyna doceniać tych, 

którzy w ciężkich chwilach są z nią i ją wspierają. Drugi tom przenosi nas 

do rodzinnego domu Liliany. Musi ona zaopiekować się swoją młodszą 

kuzynką, która (jak się okazuje) ma wiele traumatycznych przeżyć. Ostatnia 

książka przedstawia sytuację Róży, która zmaga się z wieloma rozterkami 

miłosnymi, rodzą się nowe uczucia, a wspomnienia z przeszłości wracają. 

Całe szczęście może liczyć na swoje przyjaciółki! 

 

 

 



 

 

książki Karoliny Wilczyńskiej -                                                 

Seria: „Stacja Jagodno”                                    

   

                 

            To opowieść o trzech generacjach kobiet i smaku konfitur z fiołków,                                    

które potrafią osłodzić nawet najbardziej gorzkie życie. to pełna ciepła 

opowieść o miłości, szczęściu i poszukiwaniu własnego miejsca na ziemi. 

Zatrzymaj się na chwilę w urokliwej miejscowości w Górach Świętokrzyskich. 

Tutaj czas płynie inaczej. W Jagodnie spotykają się przeciwieństwa:                             

wieś i miasto, kobiety i mężczyźni, starość i młodość, tradycja i nowoczesność. 

Karolina Wilczyńska odmienia smaki życia przez wszystkie przypadki.                        

„Stacja Jagodno” to nie tylko sielski krajobraz, ale także świat pełen emocji – 

radości z sukcesów i smutku porażek, miłości i nienawiści, namiętności, 

samotności i nowych relacji. To przede wszystkim jednak losy kobiet,                              

które bez względu na miejsce zamieszkania i wiek, czują podobnie i pragną 

szczęścia. W Jagodnie spotkacie ich wiele, poznacie siłę kobiecości i moc                      

z niej płynącą. 

  

 

  

 

 



 

            

  Książka TOPR. Żeby inni mogli przeżyć                                

to pierwsza tego typu pozycja w Polsce. Do tej 

pory nikomu nie udało się skłonić ratowników 

do opowieści                          o trudach ich 

pracy. To książka o prawdziwych bohaterach - 

ich sukcesach, porażkach                                i 

wątpliwościach w codziennej pracy. TOPR                    

to środowisko hermetyczne. Tworzą je ludzie, 

którzy nie lubią opowiadać o tym,                          

co robią. Codziennie mierzą się ze strachem                      

i śmiertelnym niebezpieczeństwem podczas 

akcji ratunkowych. To także brzemię 

odpowiedzialności za kolegów z zespołu                          

oraz osobę ratowaną. Ciężką pracą budzą podziw i ludzką ciekawość. Lecz 

nikt nie wie, że jest to fach, który wymaga ogromnego poświęcenia i 

niesamowitych wyrzeczeń. Ratownicy ryzykują przecież własne życie 

ratując innych. Książka zawiera również wiele ciekawych historii. 

Czytelnik dowie się ile trwała najdłuższa reanimacja oraz jakie szanse ma 

człowiek na przeżycie w lawinie. Autorka dostarcza informacji na temat 

pracy toprowskich psów, a także ekipy śmigłowca Sokół. 

 

                  

   

              Książka ks. Piotra Pawlukiewicza                                    

to inspiracja i zachęta, aby budować na tym, co 

najbardziej wartościowe (choć czasami 

zapomniane i niedoceniane). To zbiór historii                 

i anegdot o „ małych” rzeczach,                                

które konsekwentnie realizowane, budują 

prawdziwą wielkość.  

 

 



 

"Syberyjski trans" to wyjątkowa opowieść 

dokumentalna. Powstała jako wynik licznych 

podróży autora po Rosji, przede wszystkim                       

po Syberii. Książka Stanisława Kalisza to nie 

tylko wyprawy przez drogi i bezdroża,                               

ale też podróż przez historię. To również 

opowieść o dramatycznych losach Polaków: 

zesłańców, ludzi deportowanych, więźniów 

przymusowych obozów pracy, jeńców                                 

II wojny światowej. 

 

 

Powiedziałaś mi, że chcesz żyć usłyszała 

Zofia od swojej mamy. Razem zbiegły                         

z obozu na Majdanku. Krystyna razem                                 

z rodzicami uciekała kanałami z płonącego 

warszawskiego getta. Danuta przez całą 

wojnę zdana była na łaskę obcych sobie ludzi. 

Zajęcie terytorium Polski przez nazistów 

oznacza dla tutejszych Żydów koniec 

spokojnego życia. Zaczynają się pierwsze 

szykany pobicia, kradzieże, nakaz noszenia 

tzw. gwiazdy Dawida. Dochodzi do zbrodni. 

Ludzie zamykani są w gettach, w których 

panuje głód i szerzą się choroby. Jeśli komuś 

uda się przetrwać, to czeka go obóz koncentracyjny. To piekło przeżyją 

nieliczni.  

Niczym nie zawiniły. Nikogo nie skrzywdziły. Miały pecha, że urodziły 

się w żydowskich rodzinach. Wychowane w czasach pokoju nagle musiały 

stanąć oko w oko z okropieństwami wojny. Po kolei traciły najbliższych. 

Były poniewierane, głodzone i gwałcone. Żyły w nieustannym strachu. 

Pozbawiono je godności. Nieliczne spotkały na swojej drodze dobrych 

ludzi, inne musiały o siebie zadbać same. Jednak przetrwały.                           

Czasami jako jedyne z całej rodziny. 


