BIBLIOTEKA SZKOLNA POLECA
Jodi Ann Bickley: „Milion cudownych listów” Kraków 2016
Podnosząca na duchu historia Jodi Ann Bickley, dziewczyny mającej różne problemy.
Zmagała się z bulimią, depresją, napadami złości, próbowała popełnić samobójstwo.
Kiedy miała pięć lat, zmarła jej ukochana babcia. Mama Jodi zachęciła ją do napisania listu do
babci. Zapewniła, że listonosz dostarczy go do nieba. Dziewczynka zapamiętała, jak napisanie
listu pocieszyło nie tylko ją, ale i mamę. To doświadczenie sprawiło, że jako nastolatka Jodi
zaczęła pisać pełne optymizmu liściki i notki, którymi podnosiła na duchu nieznajomych.
Latem 2011 roku Jodi zachorowała na zapalenie mózgu i na długie tygodnie trafiła do szpitala.
Wtedy wpadła na pomysł projektu „Milion Cudownych Listów”, czyli wysyłania
pocieszających listów. Założyła stronę internetową, na której zachęcała do kontaktu osoby
potrzebujące pokrzepienia. Odzew na jej apel był ogromny. Pisali ludzie z całego świata.
Ta książka pokazuje, że można się cieszyć z małych rzeczy, że każdy ma prawo dążyć do
szczęścia, a także uświadamia, że czasem niewiele potrzeba, aby uszczęśliwić drugiego
człowieka. Pokazuje, że warto być życzliwym, uczciwym, dobrym i pomagać innym. Można
przezwyciężyć nawet najbardziej poważne problemy. Potrzeba tylko czasu, cierpliwości,
odwagi. Warto poznać słowa Jodi Ann Bickley będące wspaniałym lekarstwem na trudne
chwile

Antonio G. Iturbe: „Bibliotekarka z Auschwitz” Kraków 2020
To wzruszająca powieść, która przybliża nam czasy II wojny światowej, obozową
codzienność w Auschwitz-Birkenau. Oparta jest na historii czeskiej więźniarki, Dity Kraus,
która jako nastolatka razem z matką i ojcem trafiła do tak zwanego obozu rodzinnego. To
jedyne miejsce w „fabryce śmierci”, w którym dzieci i ich rodzice mogą mieszkać razem. Tam
działa tajna szkoła, z niewidzialnymi tablicami i zeszytami, lekcjami wypowiadanymi szeptem
i przerywanymi brutalnymi rewizjami. Tutaj Dita zostaje bibliotekarką, ryzykując życiem, aby
ocalić osiem rozlatujących się książek. Szmugluje je między barakami, co noc znajduje dla nich
nowe kryjówki To najmniejsza biblioteka świata. Obok tej książki trudno przejść obojętnie.
Skłania ona do refleksji i zadumy.

Sławomir Koper, Tomasz Stańczyk: „Ostatnie lata polskiego Lwowa”
Warszawa 2019
Autorzy przedstawili ostatnie półwiecze polskiego Lwowa z punktu widzenia
historyków. W oparciu o liczne dokumenty, wspomnienia i relacje świadków stworzyli
wspaniałą panoramę miasta i jego mieszkańców. Widoczny jest zarówno kontekst polityczny
(skomplikowane stosunki polsko-ukraińskie), militarny (obrona Lwowa, bohaterskie „Orlęta”,
kampania 1939 roku), gospodarczy (historia firmy Baczewskich) społeczny (kolebka polskiej
piłki nożnej, obyczajowe skandale, słynna sprawa Gorgonowej), religijny (cmentarz
Łyczakowski), kulturowy (Panorama Racławicka, Wesoła Lwowska Fala z Szczepciem
i Tońciem, M. Konopnicka, G. Zapolska).To ostatnie lata wspaniałego miasta. Pożoga wojenna
spowodowała, że Lwów, jedno z trzech najważniejszych polskich miast (obok Warszawy
i Krakowa), pozostało poza granicami Rzeczypospolitej. Publikacja jest bogato ilustrowana.
Oddaje specyficzny, wielokulturowy klimat tego miejsca i czasu. Warto zajrzeć do tej książki.

Sławomir Koper, Tomasz Stańczyk: „Ostatnie lata polskich Kresów”
Warszawa 2020
Kolejna bardzo udana po Lwowie i Wilnie książka o Kresach. I tym razem autorzy
przedstawili szereg ciekawych historii związanych z tymi terenami. Ukazali magię tych miejsc,
urodę przyrody, słynną otwartość mieszkańców. Klimat Kresów przybliżają nam liczne
kolorowe i czarno-białe zdjęcia. Poznawanie historii Kresów jest czasem dobrze spędzonym.

