CHŁOPIEC Z LAMPEDUSY
RAFAŁ WITEK
Ta opowieść jest wymyślona. Ale chłopiec podobny do jej bohatera istnieje naprawdę. W lutym 2015 roku – razem z innymi uciekinierami z Erytrei
– Tandżin dotarł na włoską wyspę Lampedusę. Miał wtedy jedenaście lat.
Gdy dziennikarze zapytali Tandżina o rodzinę, chłopiec odparł: „No mama.
No papa. All alone”.

KOT KARIMA I OBRAZKI
Autor: Liliana Bardijewska
Niełatwo być kotem Karima. Trzeba przepłynąć morze, wspiąć się na
najwyższą górę i przewędrować pół świata. Trzeba być mądrym i odważnym. Taki jest właśnie Biss, kot Karima. A kim jest Karim? Syryjskim
chłopcem, który ucieka przed wojną z małym kociakiem w kieszeni. Kiedy dotrą do Polski, Biss przeżyje wiele zabawnych przygód.

HEBANOWE SERCE
Autor: Renata Piątkowska
Omenka kocha siedzieć w cieniu ogromnego mangowca i uczyć się z innymi
dziećmi literek albo pić gęstą, słodką herbatę i słuchać opowieści starszyzny.
Niestety wioskę Omenki atakują oddziały żołnierzy – kto może, ucieka przed
nimi, rodzina chłopczyka także.
Czy ich łódź dopłynie do bezpiecznej przystani? Czy hebanowy Orion, którego Omenka ściska w swojej małej rączce, ochroni rodzinę chłopczyka?
Przejmująca opowieść o podróży małego afrykańskiego uchodźcy – Omenki.

TERAZ TU JEST NASZ DOM
Autor: Barbara Gawryluk
Kiedy w Doniecku robi się coraz niebezpieczniej i na ulice wyjeżdżają
pierwsze czołgi, rodzina Baranowskich decyduje się na organizowaną
przez polskie władze ewakuację z Ukrainy. Ciepłe przyjęcie w obozie
dla uchodźców osładza Romkowi i jego rodzeństwu pobyt w nowym
miejscu, ale dzieci tęsknią za dziadkami i dopytują, kiedy będą wracać do domu. Niestety nie nastąpi to szybko, dlatego cała rodzina uczy
się polskiego, żeby dzieci mogły iść do szkoły, a rodzice do pracy. Romek zaczyna powoli
rozumieć, że teraz tu ma być ich dom. Ale jeszcze nie wie, czy go lubi, czy nie.

KTÓRA TO MALALA?
Autor: Renata Piątkowska
Roześmiana, skora do zabawy i śpiewania hitów Justina Biebera –
właśnie taką Malalę poznajemy. Jedyne, co wyróżnia dziewczynę
spośród przyjaciółek, to to, że nie zasłania twarzy chustą. Ale czy to
wystarczający powód, by strzelić nastolatce w twarz? Szybko okazuje się, że Malala to nie zwykła nastolatka, a blogerka, która – opisując sytuację dziewcząt w pakistańskim szkolnictwie – naraziła się
talibom.
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.

KRASNALE I OLBRZYMY
Autor: Joanna Papuzińska
Czy lubisz odkrywać nieznane miejsca?
Joasia uwielbia spacerować z koleżankami po warszawskim Śródmieściu. Każda nowość na sklepowej witrynie jest dokładnie omówiona, a
pokruszony ogromny lizak – sprawiedliwie podzielony między wszystkie przyjaciółki. Dziewczynki obserwują odbudowywaną po wojnie stolicę i tropią ukryte w bramach brzuchale. Odkrywają, że znana im ulica Marszałkowska zmienia zupełnie swoje oblicze. W miejscu ulubionych sklepików straszą ogromne sklepiszcza, a
ukochane straganiarki zastąpiły ekspedientki niewidzące nikogo, a już najmniej dzieci. Joasia
ma niejasne wrażenie, że maczała w tym palce kobieta zimna jak lód – Władza Lodowa.
Opowieść o małej ojczyźnie Joanny Papuzińskiej, krainie, która uległa przeobrażeniom jak
cała Polska.

Irena Landau OSTATNIE PIĘTRO
Dzieci zwykle lubią się bawić w chowanego. Ale kiedy trzeba się ukrywać non stop, nie zdradzać swojego prawdziwego imienia i nikomu nie
ufać – przestaje być zabawnie.
Po ucieczce z warszawskiego getta Cesia musi się ukrywać. Spędza długie godziny w maleńkim schowku, chodzi bezszelestnie, je mało, tak aby
nikt z sąsiadów nie zauważył, że państwo Ródyccy od roku ukrywają
dziewczynkę. Cesia boi się Niemców, ale też Polaków, nie wszyscy z nich są przyjaciółmi małej Żydówki. Martwi się o swoich, czy jeszcze kiedyś ich zobaczy? I czeka na dzień, w którym
bez strachu przespaceruje się ulicą.
Prawdziwa historia małej Cyrli, która bała się ciekawskich spojrzeń przechodniów.

Dorota Combrzyńska-Nogala SYBERYJSKIE PRZYGODY CHMURKI
17 września 1939 roku, w siedemnaście dni po wkroczeniu armii niemieckiej,
ZSRR napadł na Polskę i zajął prawie połowę jej terenów. W lutym 1940 roku
władze sowieckie rozpoczęły masowe wywózki Polaków i innych nacji w głąb
Rosji. Wśród nich była Chmurka…

… mała Polka, nie rozumie, dlaczego musi mieszkać na Syberii. I co
to znaczy, że są wysiedleńcami. Ale to nic. Ma tu przecież przyjaciela
Ilię, ukochanego kota Katafieja, codzienne figle na śniegu i przesiadywanie w ciepłej obórce. Nie boi się szczurów, które odwiedzają ich
izbę co noc – są takie zabawne! A wiersze, których uczy się w szkole – krasiwe i melodyjne.
Chmurce – Ani ciężko zrozumieć, dlaczego babcia za nimi nie przepada i uparcie przypomina
o dalekiej Polsce. Czy kiedyś tam wrócą?

Andrzej Marek Grabowski WOJNA NA PIĘKNYM BRZEGU

Tak się złożyło, że kiedy tylko Krysia kończy dziesięć lat, zaraz wybucha wojna. Po powrocie ze szkoły – pracuje, podobnie jak wszystkie
dzieci, które znalazły jakieś zajęcie w tym trudnym okresie. Wstępuje
do Organizacji, naraża życie, przewożąc meldunki, a nawet broń ukrytą w koszyku pełnym jabłek. Razem z mamą i babcią pomaga ukrywać panią Marię i jej syna Janka, który ma „zły wygląd”. Przez jakiś
czas mieszka u nich prawdziwy gangster… Krysia rośnie, zawiera nowe przyjaźnie, podejmuje kolejne wyzwania i na pewno nie może narzekać na nudę.
A wojna? Uparcie nie chce się skończyć…

Renata Piątkowska WSZYSTKIE MOJE MAMY
Mały chłopczyk, bohater tej historii, bierze nas za rękę i prowadzi za
druty warszawskiego getta. Autorka pokazuje nam 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. Czy można piękniej przeciwstawić się złu?
„Nie tylko w czasach wojny, ale także w czasach pokoju, na co
dzień pomagajmy sobie bezinteresownie, z myślą, że po to się urodziliśmy” – powiedziała Irena Sendlerowa. I takie jest przesłanie tej książki.
Źródło opisów: http://www.wyd-literatura.com.pl

Joanna Pauzińska ASIUNIA
Historia małej Asiuni, dla której wojna zaczęła się tuż po jej piątych
urodzinach, gdy pewnej nocy znikła mama i cały dom. Trzeba było iść
spać do cudzego domu, gdzie zamiast mamy była obca pani, obce
meble i trzeba było pić mleko z cudzego kubeczka, zamiast z tego co
zawsze. Asiunia bardzo uważnie obserwuje świat i stara się jak najwięcej zrozumieć, choć przecież dla tak małej dziewczynki jest to strasznie
trudne.
"Jeśli po przeczytaniu książki dzieci zapytają, dlaczego nie wróciła mama
Asiuni, spokojnie powiedzmy im prawdę. Bo przecież taka była ta wojna..."

dr Anna Piekarska, psycholog, Wydział Psychologii UW

Michał Rusinek ZAKLĘCIE NA „w”
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...

