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 Oskar i Pani Róża    Éric-Emmanuel Schmitt 

 

 

 Sztuka czułości   Joanna Podsadecka 

 

 

 

 Ucieszyć się życiem. Cztery okna wdzięczności   Piotr Kwiatek 

 

 

Potrzeba nam dziś tylko jednego – odrobiny czułości 

 

Wrażliwość na drugiego, choćby nie wiem jak był inny, choćby 

nie wiem jak był dziwny, jest właściwie kryterium zbawienia. 

Jeśli przestaniecie walczyć o relacje z najbliższymi, to będzie 

coś najgorszego, co możecie w życiu zrobić. 

Ks. Jan Kaczkowski 

Codziennie patrz na świat, jakbyś oglądał go po raz pierwszy. 

 

Czy w ciągu dwunastu dni można poznać smak życia i odkryć jego 

najgłębszy sens? Dziesięcioletni Oskar leży w szpitalu i nie wierzy 

już w żadne bajki. Na jego drodze staje tajemnicza pani Róża, która 

ma za sobą karierę zapaśniczki i potrafi znaleźć wyjście z każdej 

sytuacji… 

 

Często nam się wydaje, że szczęście przywołuje wdzięczność. W 

rzeczywistości jest odwrotnie, to wdzięczność buduje szczęście, co 

potwierdzają liczne badania naukowe psychologii pozytywnej. 

Dlatego praktykowanie wdzięczności jawi się jako doskonałe 

lekarstwo na współczesne problemy człowieka, takie jak: brak 

radości życia, chroniczne narzekanie czy niezadowolenie. „Cztery 

okna wdzięczności” to oryginalna koncepcja ukazująca potencjał 

ludzkiej pozytywności, która rozpoznaje dar codzienności, widzi 

sens porażek oraz docenia duchowość. Pomaga odkryć istniejące w 

każdym z nas zasoby dobra, podpowiada, jak w pełni przeżywać 

radość. 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4805264/oskar-i-pani-roza
https://lubimyczytac.pl/autor/15987/eric-emmanuel-schmitt
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4809724/sztuka-czulosci
https://lubimyczytac.pl/autor/63960/joanna-podsadecka
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4119400/ucieszyc-sie-zyciem-cztery-okna-wdziecznosci
https://lubimyczytac.pl/autor/139075/piotr-kwiatek


 Radość życia. O sztuce miłości i akceptacji  Leo Buscaglia 

 

 
 

 

 10 prostych sposobów na poczucie własnej wartości  

 Glenn R. Schiraldi 

 

 
 

 

 Agrafka     Izabela Sowa 

 

 

 

 

 

Wierzę, że mamy wpływ na nasz los. Wierzę, że możemy 

być tym, kim chcemy. Człowiek zawsze może się zatrzymać i 

powiedzieć: "Nie, nie będę tego robić. Nie będę się więcej 

tak zachowywać. Jestem samotny, potrzebuję innych ludzi. 

Być może muszę zmienić swoje zachowanie". A potem - z 

własnej woli - może to postanowienie wprowadzić w czyn. 

Spróbujcie sami! Fragment rozdziału "O stawaniu się sobą" 

Doskonały poradnik dla osób, które chcą podnieść samoocenę, pokochać i 

uwierzyć w swoje możliwości. Autor przekonuje, że poczucie własnej 

wartości to warunek zdrowego rozwoju, satysfakcjonującego życia i 

udanych relacji z ludźmi. Aby je osiągnąć, należy w równym stopniu zadbać 

o rozwój fizyczny, umysłowy i duchowy. Jak to zrobić?W książce znajdziesz 

10 niezwykle ważnych, prostych i skutecznych sposobów, dzięki którym 

uwierzysz w siebie, pozbędziesz się negatywnych myśli i docenisz swoją 

wartość. 

Stylizowane meble, nowa terenówka co trzy lata, markowe 

ubrania na każdy sezon, dwupoziomowy apartament i na deser 

wakacje, do tego podziw bliskich, szacun sąsiadów i zazdrość 

kumpli z Naszej Klasy. Nawet tych, których się ledwo pamięta... 

Według rodziców Miłki to wystarczy, aby stać się 

najszczęśliwszą osobą na świecie. Ona jednak uważa inaczej. 

Nie chce być dłużej grzeczną dziewczynką. Próbuje kroczyć 

własną ścieżką, a nie tą wyznaczoną przez idealną starszą 

siostrę (zwaną Pierwszą) i rodzinę, dla której liczy się tylko 

zachowanie pozorów. Nieoczekiwanym sprzymierzeńcem Miłki 

okaże się wyklęty przez najbliższych dziadek. Na obrazie bez 

skazy pojawi się kilka bolesnych rys... 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/281471/radosc-zycia-o-sztuce-milosci-i-akceptacji
https://lubimyczytac.pl/autor/43483/leo-buscaglia
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/246693/10-prostych-sposobow-na-poczucie-wlasnej-wartosci
https://lubimyczytac.pl/autor/9934/glenn-r-schiraldi
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/47844/agrafka
https://lubimyczytac.pl/autor/21974/izabela-sowa


 

 Kiedy płaczą świerszcze   Charles Martin 

 

 
 

 To, co zostało    Jodi Picoult 
 

 

 
 

 

 Listy do utraconej   Brigid Kemmerer 
 

 

 

 

Po śmierci ukochanej żony pogrążony w żalu Reese 

postanawia odciąć się od świata. Porzuca pracę i 

przyjaciół, aby pod zmienionym imieniem ukryć się w 

małym miasteczku nad jeziorem Burton. Nie 

podejrzewa, że właśnie w tej zacisznej miejscowości 

stanie się uczestnikiem tragicznych wydarzeń, a o jego 

dalszych losach zadecyduje siedmioletnia dziewczynka, 

sprzedająca lemoniadę… 

Czy można wybaczyć niewybaczalne?  
Osamotniona Sage Singer, zrozpaczona po śmierci 
matki, zaprzyjaźnia się ze starszym panem, 
ulubieńcem lokalnej społeczności, emerytowanym 
nauczycielem. Pewnego dnia Josef prosi ją o 
nietypową przysługę: chciałby, aby pomogła mu 
umrzeć. Wyznaje, że nie jest tym, za kogo przez 
wiele lat się podawał. Mężczyzna skrywa straszną 
tajemnicę z przeszłości, sięgającą czasów II wojny 
światowej. 
 

Przypadek czy przeznaczenie? Ten list mógł przecież 

znaleźć każdy…Juliet jest wrażliwą nastolatką. Nie 

może pogodzić się ze śmiercią matki i od wielu 

miesięcy zostawia listy na jej grobie. To jedyny sposób, 

by poradzić sobie ze stratą. Declan Murphy to „typ 

spod ciemnej gwiazdy”. W szkole boją się go nawet 

nauczyciele. Zbuntowany siedemnastolatek odbywa 

na cmentarzu obowiązkową pracę na cele społeczne. 

Pewnego dnia na jednym z grobów znajduje list. 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/314864/kiedy-placza-swierszcze
https://lubimyczytac.pl/autor/21968/charles-martin
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/190359/to-co-zostalo
https://lubimyczytac.pl/autor/19741/jodi-picoult
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4803150/listy-do-utraconej
https://lubimyczytac.pl/autor/94614/brigid-kemmerer

