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BEZ PIE CZN E DZIEC KO
BEZPIECZNE DZIECKO to seria publikacji niosąca ze sobą wiedzę, mądrość i rady.
Książeczki dają rodzicom i dzieciom odpowiedzi na wiele pytań np. jak w różnych sytacjach może
czuć się dziecko, poruszają tematy trudne, jednak w sposób bardzo zrozumiały. Wyjaśniają rozmaite
mechanizmy, wydarzenia, z którymi dzieci spotykają się zarówno w szkole, jak i w życiu
pozaszkolnym. Publikacje przygotowane przez psychologa, pomagają rodzicom w wychowaniu
swoich dzieci, z kolei małym czytelnikom uświadamiają i pokazują, jak radzić sobie w codziennym
życiu, by ostatecznie żyć radośnie, z dala od konfliktów i w zgodzie z innymi. Niektóre z publikacji
ze wzglęu na edukacyjny charakter, zostały włączone do listy lektur szkolnych.
1. Czy mogę pogłaskać psa? / Elżbieta Zubrzycka ; il. Magdalena Piotrowska. - Gdańsk :
Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005.
(Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne dla Dzieci); (Bezpieczne Dziecko)
ISBN 978-83-60083-33-8
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122365 - 122366
Nie wolno ufać zwierzętom, dopóki się ich nie pozna. Trudno wytłumaczyć dziecku, dlaczego nie
można podchodzić do przyjaźnie wyglądającego pieska. Nie chcemy przecież wzbudzić w nim lęku
przed zwierzętami. Wszyscy rodzice muszą wyjasnić swoim pociechom, jak należy zachowywać się
w obecności zwierzaków, nawet tych najsympatyczniejszych. To jest książeczka o zaufaniu. Ma
pomóc w uświadomieniu dzieciom, że na zaufanie zawsze trzeba zasłużyć. Ta książeczka uczy, że
pies może nie chcieć głaskania z różnych powodów, np.: może się bać dzieci, lub ich nie lubić. Ta
instruktażowa, z wdziękiem ilustrowana książeczka dla małych dzieci pomoże im i ich rodzicom
ustalić bezpieczne zachowania.

2. Czy mogę pogłaskać psa? / Elżbieta Zubrzycka ; il. Magdalena Piotrowska. - Gdańsk :
Gdańskie Wydaw. Psychologiczne , 2016.
(Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne dla Dzieci); (Bezpieczne dziecko)
ISBN 978-83-64565-11-3
Wypożyczalnia Łask: sygn. 32276
3. Dobre i złe sekrety / Elżbieta Zubrzycka ; il. Andrzej Fonfara. - Gdańsk : Gdańskie
Wydaw. Psychologiczne, 2016.
(Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne dla Dzieci); (Bezpieczne Dziecko)
ISBN 978-83-60577-93-6
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122364 ; Wypożyczalnia Łask: sygn. 32279
W niezrozumiałych, niejasnych sytuacjach dzieci milczą. Boją się lub nie znajdują słów, by poprosić
o pomoc. Niekiedy dochowywanie tajemnicy może być niebezpieczne. O czym absolutnie nie
wolno mówić, o czym wolno, a o czym wręcz należy? Jakie sekrety są niebezpieczne? Kiedy jest się
skarżypytą? A kiedy mądrym, rozsądnym dzieckiem? Jak bezpiecznie korzystać z internetu? Książka
zaopatrzona w „Uwagi dla rodziców”.

4. Dręczyciel w klasie / Elżbieta Zubrzycka ; [il. Andrzej Fonfara]. - Gdańsk, Sopot :
Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2008.
(Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne dla Dzieci); (Bezpieczne Dziecko)
ISBN 978-83-60577-27-1
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 115624; Wypożyczalnia Zduńska Wola: sygn. 41441
Wypożyczalnia Poddębice:sygn. 32896; Wypożyczalnia Pajęczno: sygn. 21082
Wypożyczalnia Łask: sygn. 29107; Wypożyczalnia Wieluń: sygn. 34231
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5. Dręczyciel w klasie / Elżbieta Zubrzycka ; [il. Andrzej Fonfara]. - Gdańsk : Gdańskie
Wydaw. Psychologiczne, 2015
(Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne dla Dzieci); (Bezpieczne Dziecko)
ISBN 978-83-60577-92-9
Wypożyczalnia Wieruszów: sygn. 23249
Książka porusza temat przemocy dzieci wobec dzieci. Wyjaśnia mechanizm grupowej zmowy
milczenia, który prowadzi do chronienia dręczyciela przez klasę. Powoduje to, że dorośli stają się
bezradni i zaklęty krąg niemocy się zamyka. Dzieci czują się osamotnione i zależne od dręczyciela.
On sam nie ponosi konsekwencji własnych działań, pomimo że krzywdzi innych. Książka pokazuje,
na czym polega dręczenie, kim jest dręczyciel, kim jego ofiara i co robić, żeby powstrzymać takie
zachowania dzieci.

6. Jak pomyślę, tak zrobię / Elżbieta Zubrzycka. - Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2015.
(Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne dla Dzieci); (Bezpieczne Dziecko)
ISBN 978-83-64565-04-5
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122363; Wypożyczalnia Łask: sygn. 32294
Marek trenuje strzały do bramki i cały czas pudłuje, a za chwilę ma ważny mecz. Boi się, że przez
niego przegra jego drużyna, koledzy będą mieli pretensje, a dziewczyny go wyśmieją. Podejmuje
decyzję, że nie weźmie udziału w meczu. Czy to dobre rozwiązanie? Jak zakończy się ta historia?
Autorka wyjaśnia, że myśli decydują o uczuciach i zachowaniach, czyli kontaktach dziecka ze
światem. Które myśli dają siłę, a które ją odbierają? Czy nad szkodliwymi myślami można
zapanować? Warto tak myśleć, by lubić siebie, świat i ludzi, samemu być lubianym i szczęśliwym.

7. Po co się złościć? / Elżbieta Zubrzycka. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2016.
(Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne dla Dzieci); (Bezpieczne Dziecko)
ISBN 978-83-60577-41-7
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122362; Wypożyczalnia Zduńska Wola: sygn. 45290
Książka składa się z dwóch części: z ciekawego opowiadania i skierowanego do dzieci króciutkiego
wykładu o zasadach prawidłowej komunikacji. Opowiadanie pokazuje dzieciom, skąd się bierze złość
i do czego jest potrzebna. Temu służy druga część książki, która omawia zjawisko złości, uczy, jak nad
nią zapanować i wyrażać w taki sposób, który nie krzywdzi nikogo. Pierwsza część to historie
pokazujące sytuacje, w jakich bohaterowie sami przeżywają złość albo widzą, jak pojawia się ona
u innych osób. Można czytać te historie po kolei, a kiedy będziemy chcieli znaleźć konkretny
fragment. Druga część, czyli dodatek dydaktyczny, przynosi odpowiedzi na pytania dotyczące
problemu złości.

8. Po co się złościć? / Elżbieta Zubrzycka. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2014.
(Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne dla Dzieci); (Bezpieczne Dziecko)
ISBN 978-83-60577-41-7
Wypożyczalnia Wieruszów: sygn. 23248
9. Powiedz komuś! / Elżbieta Zubrzycka ; il. Agnieszka Żelewska. - [Wyd. 3]. - Gdańsk :
Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, cop. 2004.
(Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne dla Dzieci); (Bezpieczne Dziecko)
ISBN 978-83-60577-57-8
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122367
Wypożyczalnia Łask:sygn. 32237; Wypożyczalnia Zduńska Wola: sygn. 45211
Jak nauczyć dziecko szacunku i zaufania do siebie? Co zrobic, żeby mówiło o sprawach, które je
niepokoją? Aby zwiększyć bezpieczeństwo dziecka, trzeba nauczyć je rozróżniania dobrych
i złych zachowań. Ta książka pomoże też przełamać tabu milczenia. Rozmawianie z dziećmi na
trudne tematy sprawia nam trudności. Szczególnie wtedy, gdy mamy mówić o zagrożeniach. Dla
bezpieczeństwa dziecka, rozmawiać trzeba... To książka, która podnosi poczucie wartości dziecka
i uczy je najważniejszego - szacunku dla siebie i innych.
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10. Sekrety Michała : czasem pozory mylą! / Elżbieta Zubrzycka. - [Wyd. 2]. - Gdańsk :
Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2016.
(Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne dla Dzieci); (Bezpieczne Dziecko)
ISBN 978-83-64565-12-0
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122357
Michał, bohater książki, jest wesołym i towarzyskim chłopcem. Wszyscy go lubią, aż nagle zmienia
się nie do poznania. Co się stało? Przedstawione w książce zdarzenia są prawdziwe. Szkoła
skierowała agresywnego chłopca do poradni psychologicznej na badania. Terapeutą w tej poradni
była przyszła autorka niniejszej książki. To książka o chłopcu, który został dręczycielem, a był to
sposób na radzenie sobie z lękiem i problemami w domu. Ostatecznie rodzice i nauczyciele pomogli
mu wyswobodzić się z tej niszczącej roli.

11. Słup soli : jak powstrzymać szkolnych dręczycieli / Elżbieta Zubrzycka ; il. Anna
Ładecka. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005.
(Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne dla Dzieci); (Bezpieczne Dziecko)
ISBN 83-60083-35-5
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 112320 – 112321; Wypożyczalnia Poddębice: sygn. 31993
Dręczenie dzieci przez dzieci staje się coraz powszechniejszym zjawiskiem. Ta książka pokazuje, jak
milczenie i bierna postawa obserwatorów wspiera szkolnych dręczycieli i zachęca ich do działania.
Co może zrobić pojedyncze dziecko, aby się przeciwstawić?

12. Słup soli : jak powstrzymać szkolnych dręczycieli / Elżbieta Zubrzycka ; il. Anna
Ładecka. - [Wyd. 2]. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2016.
(Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne dla Dzieci); (Bezpieczne Dziecko)
ISBN 978-83-60577-16-5
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122360 - 122361
Wypożyczalnia Łask: sygn. 32347; Wypożyczalnia Zduńska Wola: sygn. 45304
13. Śmierdzący ser / Catherine DePino ; il. Anna Ładecka ; [tł. z ang. Elżbieta Zubrzycka].
- Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, cop. 2004.
(Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne dla Dzieci); (Bezpieczne Dziecko)
ISBN 978-83-60577-01-1
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122358–122359; Wypożyczalnia Poddębice: sygn. 31994
Szkolni dręczyciele byli i będa, jak świat światem. Ale czy to oznacza, że nasze dzieci są zmuszone do
bycia ofiarą? Nie! Śmierdzący ser to książka, dzięki której i dzieci i rodzice będą mogli stanąć oko
w oko w problemem i znaleźć z niego wyjście. To wspaniała i nieoceniona pomoc wychowawcza!
Książka nie tylko pomoże dziecku z pozycji obserwatora dojrzeć wyjście i radzić sobie
z dręczycielem, ale również dopomoże opiekunom „mądrze” pomóc dziecku. To bardzo ważne, aby
młody człowiek bez ujmy na honorze, mógł stawić czoła swojemu prześladowcy.

14. Wszystko o adopcji : jak powstaje rodzina : jak dzieci się z tym czują / Marc Nemiroff,
Jane Annunziata ; il. Anna Ładecka ; przekł. Małgorzata Trzebiatowska. - Gdańsk,
Sopot : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, cop. 2003.
(Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne dla Dzieci); (Bezpieczne Dziecko)
ISBN 978-83-60577-04-2
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 115627; Wypożyczalnia Poddębice: sygn. 34206
To przewodnik dla adoptowanych dzieci i rodziców adopcyjnych. Pozwala zrozumieć czym jest
adopcja. Tłumaczy adoptowanym dzieciom, jak i dlaczego w ich życiu zachodzą ważne zmiany,
a także różnice pomiędzy rodzicami biologicznymi i adopcyjnymi. Książka wyjaśnia jak tłumaczyć
adoptowanym dzieciom nową sytuację rodzinną, w której się znalazły, a rodziców uczy cierpliwości
i zrozumienia dla wielu pytań zadawanych przez adoptowane dzieci. Książka krok po kroku
prowadzi przez cały proces adopcji, w przystępny, prosty sposób opisuje i wyjaśnia każdy jej etap,
łącznie z urzędowymi procedurami.
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NASZA

MAŁA

BI BLIOTEKA

NASZA MAŁA BIBLIOTEKA to projekt edukacyjny przeznaczony dla dzieci w wieku
wczesnoszkolnym, który opiera się na współpracy z nauczycielami, bibliotekarzami, a także z rodzicami.
Tytułowa „mała biblioteka” to starannie wybrane pod względem literackim i ilustracyjnym książki, które
mają zapoczątkować biblioteczkę młodego czytelnika. Autorem jest słoweńskie wydawnictwo KUD
Sodobnost International, które od lat z realizuje ten projekt w szkołach w Słowenii.
1. Bogaś z Zielonej Łąki / Ingrida Vizbaraitė ; il. Marija Smirnovaitė ; tł. Małgorzata
Gierałtowska. - Warszawa : Agencja Edytorska Ezop, 2017.
(Nasza Mała Biblioteka)
ISBN 978-83-64600-07-4
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 123169
Pełna ciepła i humoru opowieść o szlachetnym rycerzyku Bogasiu, który wiedzie szczęśliwe życie na Zielonej
Łące. W 2013 r. książka zdobyła tytuł Najlepszej Książki dla Dzieci na Litwie oraz została uhonorowany
w konkursie "Nieskazitelna edycja".

2. Cyrk Antoniego / Peter Svetina ; il. Damijan Stepančič ; tł. [ze słoweń.] Katarina
Šalamun-Biedrzycka. - Warszawa : Agencja Edytorska Ezop, 2015.
(Nasza Mała Biblioteka)
ISBN 978-83-64600-05-0
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122550
Historia ta rozgrywa się w Lublanie w 1921 r. Autor opowiedział pełną humoru historię obfitującą w wiele
zadziwiających zwrotów akcji, a Damijan Stepančič wyczarował piękny obraz przedwojennej Lublany.
W 2008 r. książka zdobyła tytuł najpiękniejszej książki dla dzieci i młodzieży na Słowenii, a w 2009 r.
otrzymał odznakę jakości „Złota Gruszka”.

3. Mała Zima / Kęstutis Kasparavičius ; il. autora ; tł. Małgorzata Gierałtowska. Warszawa : Agencja Edytorska Ezop, 2015.
(Nasza Mała Biblioteka)
ISBN 978-83-64600-08-1
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 123168
Zbiór krótkich opowiadań z pogranicza realności i bajki. Pełne humoru historie łączy motyw zimy i bieli,
barwy, która w szczególny sposób działa na naszą wyobraźnię. Niezwykły klimat współtworzą piękne
ilustracje. W 2012 r. „Mała Zima” została wpisana na Honorową Listę IBBY.

4. Piecyk, czapeczka i budyń / Anna Onichimowska ; il. Agata Dudek. - Warszawa :
Agencja Edytorska Ezop, 2015.
(Nasza Mała Biblioteka)
ISBN 978-83-64600-03-6
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122551
Bajka o dwóch niezwykłych sąsiadach - Wielkim Trollu i malutkim Pufku. Chociaż mieszkali tuż obok siebie, nic o
sobie nie wiedzieli. To książka o tym, jak trudno jest się czasem porozumieć i o tym, że zawsze warto próbować. W
2010 r. książka otrzymała nominację literacką Polskiej Sekcji IBBY w konkursie "Książka Roku 2010" oraz została
wpisana na Listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej.

5. Strasznowiłka w Groźnym Gąszczu / Jana Bauer ; il. Caroline Thaw ; tł. [ze słoweń.]
Katarina Šalamun-Biedrzycka. - Warszawa : Agencja Edytorska Ezop, 2015.
(Nasza Mała Biblioteka)
ISBN 978-83-64600-06-7
Wypożyczalnia Sieradz:sygn. 122549
Pewnej pochmurnej soboty w Groźnym Gąszczu ląduje niezwykły wehikuł. Z wnętrza wychodzi mała
naburmuszona istota w dziwacznej czapeczce. Jak tutejsze zwierzęta przyjmą nietypowego gościa? W 2012 r.
książka zdobyła odznakę jakości „Złota Gruszka”, a w 2014 r. została wpisana na chorwacką listę najlepszych
książek dla dzieci.
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PODUSZKOWCE
PODUSZKOWCE to seria publikacji dla najmłodszych, w których można znaleźć same zarówno te
idealnie nadające się na wieczorną bajkę tuż przed zaśnięciem, jak i te, które można czytać
w dowolnej porze dnia. To bajkowe historie, które zadowolą nawet najbardziej wymagające maluchy.
Książeczki zawierają ilustracje i ciekawie skonstruowaną fabułę. Wszystko to przenosi dzieci
w cudowny świat historii i przygód bohaterów. Idealne pozycje książkowe do poduszki, miłe,
przyjazne, ciepłe i wesołe, które dla dzieci staną się czymś bliskim, czymś, bez czego trudno
wyobrazić
sobie
dobrą
noc,
kolorowe
sny
i
cudowny
poranek.
1. Aleksander / Anna Onichimowska ; il. Ewa Poklewska-Koziełło. - [Wyd. 4]. - Łódź :
Literatura, 2012.
(Poduszkowce)
ISBN 978-83-7672-149-1
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 121577
Zbiór ciekawych opowiadań o życiu siedmioletniego chłopca, o jego rodzinie, zwierzętach, zabawkach i wielu innych
ważnych sprawach. Świat realny miesza się z fantastycznym, jest tu miejsce na wszelkie nieprawdopodobne zdarzenia
i postaci. Krótkie, ciepłe, fantastyczne opowiadania dla młodszych dzieci do czytania przed zaśnięciem. Wyróżnienie
Jury Dziecięcego Fundacji "Świat Dziecka".

2. Nasza mama czarodziejka / Joanna Papuzińska ; il. Ewa Poklewska-Koziełło. - Wyd.
15. - Łódź : Literatura, 2016.
(Poduszkowce)
ISBN 978-83-7672-424-9
Wypożyczalnia Łask: sygn. 32318; Wypożyczalnia Zduńska Wola: sygn. 45274
3. Nasza mama czarodziejka / Joanna Papuzińska ; il. Aneta Krella-Moch. - [Wyd. 4]. Łódź : Literatura, 2002.
ISBN 83-88484-76-1
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 109421 – 109423
Książka składa się z kilku historii o niezwykłej, sympatycznej i miłej mamie oraz trzech jej synach. Są to
ciepłe opowiadania o tym, jak opisywana mama bawi się z dziećmi, oddając im swój czas i arsenał pomysłów.
Dzięki mamie czarodziejce dzieciństwo chłopców jest pełne przygód i wypełnione miłością.

4. Od rzeczy do rzeczy / Wanda Chotomska ; il. Magdalena Kozieł-Nowak. - [Wyd. 3]. Łódź : Literatura, 2012.
(Poduszkowce)
ISBN 978-83-7672-142-2
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 121578
W tej książeczce szklanki pękają... ze śmiechu! A spodek się smuci, że zawsze jest pod spodem. Sitko, krewny
łyżki cedzakowej, cedzi słowa. A tarka, która bardzo nie lubi, jak ktoś się chwali, niejednej zarozumiałej
marchewce utarła nosa. Zagadki etymologiczne i związki frazeologiczne to bardzo poważne zagadnienia.
A Wanda Chotomska zamienia je w zagadki, wspaniale sobie z nimi radzi, i to tak, że dzieci same nie wiedzą,
kiedy się ich uczą! W tym zbiorze opowiadań znajdziecie dużo śmiesznych wierszyków i sympatycznych postaci,
z którymi spotykacie się na co dzień!

5. Zasypianki na każdy dzień miesiąca i jedna zapasowa / Anna Onichimowska ; il. Aneta
Krella-Moch. - [Wyd. 6]. - Łódź : Literatura, 2011.
(Poduszkowce)
ISBN 978-83-7672-075-3
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 121579
Zbiór 31 opowiadań pomagających maluchom wyciszyć się przed spaniem. "Zasypianki" są króciutkie, każda
mówi o czymś innym, dlatego łatwo je zrozumieć i polubić. Ciepłe, wyciszające opowiadania dla młodszych,
pełne humoru i przyjaznych ilustracje gwarantują spokojny sen.
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WOJNY DOROSŁYCH – HISTORIE DZIECI
Wydawnictwo LITERATURA (częściowo we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego),
wydało serię książek WOJNY DOROSŁYCH – HISTORIE DZIECI. Książki są skierowane do
młodych czytelników i mają im przybliżyć temat wojny. Większość dotyczy II Wojny Światowej,
ale ukazały się też pozycje, których akcja dzieje się współcześnie w Pakistanie („Która to
Malala?”) czy na Ukrainie („Teraz tu jest nasz dom”). Treść opowiadań jest oparta na
autentycznych historiach osób, które w trakcie wojny były dziećmi. Na końcu książek znajdują się
dane i zdjęcia osób, których przeżycia zostały opisane, dzięki czemu dzieci widzą, że bohaterami
historii są prawdziwi ludzie. Nie jest to typowa lekcja historii z datami, nazwiskami, opisami bitew.
Akcja koncentruje się na codziennym życiu zwykłych ludzi w trakcie wojny. Dzieci dowiadują się
rzeczy, których nie znajdą w podręcznikach do historii.
1. Asiunia / Joanna Papuzińska ; il. Maciej Szymanowicz. - [Wyd. 7]. - Łódź : Literatura, 2016.
(Wojny Dorosłych, Historie Dzieci)
ISBN 978-83-7672-415-7
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122172
Wypożyczalnia Zduńska Wola: sygn. 45223-45224; 45106; Wypożyczalnia Łask: sygn. 32175
Historia małej Asiuni, dla której wojna zaczęła się tuż po jej piątych urodzinach, gdy pewnej
nocy znikła mama i cały dom. Asiunia bardzo uważnie obserwuje świat i stara się jak
najwięcej zrozumieć, choć dla tak małej dziewczynki jest to strasznie trudne. Oczyma
dziecka spogląda na świat, który nie bardzo rozumie i w którym wszystko ma jedno
wytłumaczenie: „bo jest wojna”.
2. Asiunia / Joanna Papuzińska ; il. Maciej Szymanowicz. - [Wyd. 10]. - Łódź : Literatura, 2017.
(Wojny Dorosłych, Historie Dzieci)
ISBN 978-83-7672-415-7
Wypożyczalnia Poddębice: sygn. 35815
3. Bezsenność Jutki / Dorota Combrzyńska-Nogala ; il. Joanna Rusinek. - Wyd. 2. - Łódź :
Literatura, 2014.
(Wojny Dorosłych, Historie Dzieci)
ISBN 978-83-7672-151-4
Wypożyczalnia Zduńska Wola: sygn. 45230
To opowieść o ciężkim życiu dzieci w drugim co do wielkości getcie na okupowanych przez
III Rzeszę ziemiach polskich. Jutka, spolonizowana Żydówka, mieszkająca z ciotką i dziadkiem
w Litzmannstadt Ghetto, próbuje być dzielna. Mimo braku rodziców i grozy otaczającej ją
rzeczywistości stara się patrzeć na świat optymistycznie. Żyje z dnia na dzień, a wytchnienie
znajduje w zabawach z innymi dziećmi i udomowionym gawronem, w opowieściach dziadka oraz
w przyjaźni z polską dziewczynką mieszkającą po drugiej stronie muru.

4. Chłopiec z Lampedusy / Rafał Witek. - Łódź : Literatura, 2016.
(Wojny Dorosłych, Historie Dzieci)
ISBN 978-83-7672-479-9
Wypożyczalnia Zduńska Wola: sygn. 45941
Akcja książki toczy się na Lampedusie, gdzie mieszka Andżelika, polska dziewczynka. Zderza się w
tej historii świat emigrantów ekonomicznych i uchodźców. Rodzice Andżeliki ciężko pracują, by
kiedyś w Polsce wybudować wymarzony dom. Pewnego dnia Andżelika widzi na morzu żółtą łódź,
która dziwnie znika. Potem spotyka chłopca pływającego w ubraniu. Tandżin kradnie jej chleb
i dziewczynka postanawia go odnaleźć. Opowieść wymyślona, ale do jej napisania skłoniła autora
prawdziwa historia chłopca wyłowionego z morza, który próbował dostać się do lepszego świata.
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5. Która to Malala? / Renata Piątkowska ; il. Maciej Szymanowicz. - [Wyd. 2.]. - Łódź :
Literatura, 2016.
(Wojny Dorosłych, Historie Dzieci)
ISBN 978-83-7672-383-9
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122167
Wypożyczalnia Łask: sygn. 32212; Wypożyczalnia Zduńska Wola: sygn. 45198
Wzruszająca opowieść o sile, która drzemie w każdym z nas, o tym, że warto walczyć i pomagać słabszym.

Malala udowodniła, że wystarczy jeden odważny człowiek, by zainspirować całe rzesze. Malala to
młodziutka dziewczyna, która już jako dwunastolatka zdecydowała się zaryzykować swoje życie
w obronie pięknych, sprawiedliwych idei. Jej odwaga, charyzma, ogromna siła charakteru
i nieustępliwość zainspirowały do działania ludzi na całym świecie. Historia Malali jest żywym
dowodem na to, że warto walczyć oraz pomagać słabszym i szykanowanym, nawet jeśli wiąże się to
z wystąpieniem przeciwko znacznie silniejszemu wrogowi – opresyjnemu systemowi. Książeczka
może być cenną lekcją dla wielu dzieci, dla których obowiązek edukacji często jest przykrą
koniecznością. Malala i jej koleżanki położyły bowiem własne życie na szali, by wywalczyć prawo
do pobierania nauki i tym samym zapewnić sobie szansę na lepsze życie.

6. Listy w butelce : opowieść o Irenie Sendlerowej / Anna Czerwińska-Rydel ; il. Maciej
Szymanowicz. - Wyd. 2. - Łódź : Literatura, 2018.
(Wojny Dorosłych, Historie Dzieci)
ISBN 978-83-7672-548-2
Wypożyczalnia Zduńska Wola: sygn. 45940
Książka wydana w Roku Ireny Sendlerowej. Pierwsza polska biografia dla dzieci, której bohaterką
jest Sendlerowa, chociaż już wcześniej (w tej samej serii wydawnictwa Literatura: „Wojny dorosłych
– historie dzieci”) ukazała się książka „Wszystkie moje mamy”, oparta na wojennej działalności
„siostry Jolanty”, choć opowiedziana z perspektywy żydowskiego chłopca, wyprowadzonego z getta
na aryjską stronę. Czerwińska-Rydel proponuje jednak biografię w pełnym znaczeniu tego słowa,
prezentującą życie bohaterki od czasów II wojny światowej aż do 2007 r., kiedy Sendlerowa
otrzymała na wniosek samych dzieci Order Uśmiechu.

7. Syberyjskie przygody Chmurki / Dorota Combrzyńska-Nogala ; il. Maciej
Szymanowicz. - Łódź : Literatura, 2014.
(Wojny Dorosłych, Historie Dzieci)
ISBN 978-83-7672-314-3
Wypożyczalnia Łask: sygn. 32243
To autentyczna historia małej Anny Szwykowskiej-Michalskiej, która pewnego dnia wraz
z bliskimi została zesłana na daleką Syberię. Autorka na jej przykładzie pokazuje, jak wyglądało
życie ludzi wywiezionych w głąb Rosji – trudy codziennej pracy, nieodstępujące ich troski, czasem
małe radości, ale również tęsknotę za ojczyzną i utraconymi na zawsze bliskimi.

8. Teraz tu jest nasz dom / Barbara Gawryluk ; il. Maciej Szymanowicz. - Łódź : Literatura, 2016.
(Wojny Dorosłych, Historie Dzieci)
ISBN 978-83-7672-442-3
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122168; Wypożyczalnia Zduńska Wola: sygn. 45314
Historia jednej z rodzin z Doniecka, którą wojna na Ukrainie zmusiła do ucieczki z domu.
Wstrząsająca opowieść o traumatycznych dniach podczas wojennych działań na Ukrainie, o wcale
niełatwej decyzji dotyczącej ewakuacji i szoku po przyjeździe do obcego kraju. Wstrząsająca, ale
zarazem napawająca optymizmem i dająca wiarę w ludzi. Na końcu książki, w posłowiu, autorka
opowiada o genezie swojego opowiadania. Taka rodzina istnieje naprawdę i dziś, dzięki Fundacji
Anny Dymnej, ma się dobrze, a zaczynając swoje życie w polskich realiach powoli zapomina
tragicznych przeżyciach.
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9. Wilczek / Katarzyna Ryrych ; il. Sylwia Szyrszeń. - Łódź : Literatura, 2018.
(Wojny Dorosłych, Historie Dzieci)
ISBN 978-83-7672-547-5
Wypożyczalnia Zduńska Wola: sygn. 45937
Bohaterem opowieści jest kilkuletni Wiktor. Gdy 13 XII telewizor śnieżył, a po chwili na jego
ekranie pojawił się pan w okularach, w życiu Wilczka i jego najbliższych zagościła wojna. I to ta,
która nie reaguje na mundur i ordery dziadka, wprowadza godzinę policyjną, internowania,
pacyfikacje, zapełnia ulice ciężarówkami i sprawia, że kaloryfery robią się zimne, a w kranach nie
ma ciepłej wody. Tak postrzega to dziecko. Chłopiec próbuje zrozumieć kim jest Wron, zmierzyć się
z nieznanym i groźnym.

10. Wojna na Pięknym Brzegu / Andrzej Marek Grabowski ; il. Joanna Rusinek. [Wyd. 2]. - Łódź : Literatura, 2016.
(Wojny Dorosłych, Historie Dzieci)
ISBN 978-83-7672-281-8
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122169
Prawdziwa opowieść małej żoliborzanki, której udało się przeżyć wojnę i dziś może przedstawić Wam
swoją historię. Krysię poznajemy, gdy ma dziesięć lat i przygotowuje się do pójścia do pierwszej klasy.
Coś wisi jednak w powietrzu. To wojna, która spadnie na mieszkańców Warszawy.

11. Wszystkie moje mamy / Renata Piątkowska ; il. Maciej Szymanowicz. - Łódź : Literatura, 2013.
(Wojny Dorosłych, Historie Dzieci)
ISBN 978-83-7672-256-6
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122171
Mały chłopczyk, bohater tej historii, prowadzi nas za druty warszawskiego getta. To opowieść żydowskiego
chłopca o okrutnym, złym świecie, w którym przyszło mu żyć w czasie Holokaustu. Autorka pokazuje wojnę
widzianą oczami dziecka, a rzadko patrzymy na nią z tej perspektywy. W książce pojawia się postać Ireny
Sendlerowej, która uratowała od zagłady dwa i pół tysiąca dzieci. Wrażliwość z jaką autorka pokazuje zło
i dobro sprawia, że możemy bezpiecznie oddać tę książkę w ręce dzieci

12. Wszystkie moje mamy / Renata Piątkowska ; il. Maciej Szymanowicz. - [Wyd. 4]. Łódź : Literatura, 2017.
(Wojny Dorosłych, Historie Dzieci)
ISBN 978-83-7672-256-6
Wypożyczalnia Poddębice: sygn. 36057
13. Zaklęcie na "w" / Michał Rusinek ; il. Joanna Rusinek. - [Wyd. 4]. - Łódź : Literatura, 2016.
(Wojny Dorosłych, Historie Dzieci)
ISBN 978-83-7672-464-5
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122170
Wypożyczalnia Łask:sygn. 32251; Wypożyczalnia Zduńska Wola: sygn. 45159
Historia małego Włodka, któremu pewnego roku kończą się wakacje, a zamiast szkoły – zaczyna
wojna. Chłopiec nie bardzo wie, czym ona jest, ale ponieważ dorośli mówiąc o niej, ściszają głos,
domyśla się, że to zaklęcie jakiegoś złego czarnoksiężnika. Zaklęcie, które sprawia, że ze świata
znikają kolory i staje się czarno-biały… To historia oparta na wspomnieniach ponad
osiemdziesięcioletniego Włodzimierza Dusiewicza. Wszystko, co zostało opowiedziane w książce,
jest prawdą, choć stanowi zaledwie skrót tego, jak wyglądało życie w czasach niemieckiej okupacji
i co przeżył wówczas bohater. Książka została napisana w taki sposób, aby była czytelna i w pełni
zrozumiała dla małych dzieci. Historia opowiedziana słowami dziecka, prostym językiem, bez
zbędnych udziwnień, upiększania czy koloryzowania.
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