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Wszystkie opisane przez Barbarę Gawryluk 
historie MAŁYCH BOHATERÓW zdarzyły się 
naprawdę. To minireportaże o dzieciach 
o wielkich sercach i równie wielkiej odwa-
dze.

Z opisu wydawcy

 O p i s

wydanie 1: Wydawnictwo Skrzat, 
2011, ilustracje Joanna Olech
wydanie 2: Wydawnictwo Literatura 
2017, ilustracje Anna Wielbut

Przemek ratujący tonącego chłopca. Karolinka, 
która zachowała zimną krew i wezwała karet-
kę pogotowia do nieprzytomnej mamy. Damian, 

który zdążył na czas zawiadomić straż pożarną i po-
gotowie, ratując rodziców przed zaczadzeniem. Kuba, 
który miał odwagę – u boku swej równie odważnej 
babci – stawić czoło złodziejowi i po cichu wezwać po-
licję. Damian, który sam starał się ugasić pożar i – te-
lefonując do straży pożarnej – uratował życie mamie 
i siostrze. Marta, Ada i Sandra, które wezwały pogo-
towie do leżącego na ulicy nieprzytomnego mężczy-

zny. Mali bohaterowie z książki Barbary Gawryluk pod 
takim właśnie tytułem, są wrażliwi jak te trzy dziew-
czynki, które wiedziały, co należy zrobić, gdy „nikt inny 
nie spieszył z pomocą”. Odważni jak chłopiec holujący 
do brzegu „znacznie większego i cięższego” topielca. 
Opanowani (w dramatycznych momentach pamięta-
jący i numery telefonów alarmowych, i dane miejsca 
zamieszkania, trasy dojazdu, okoliczności wypadku). 
Rozważni. Szybcy. Silniejsi niż strach (choć „sekundy 
strachu”, do których przecież potrafili się przyznać, 
ciągnęły się niemiłosiernie).

 T o  t r z e b a  w i e d z i e ć

Barbara Gawryluk, autorka książek dla dzieci, 
dziennikarka i tłumaczka szwedzkiej literatury dzie-
cięcej, za książkę „Mali bohaterowie” otrzymała na-
grodę 112 Award od międzynarodowej organizacji 
EENA. 

„Mali bohaterowie” znakomicie posłużą do pracy dy-
daktycznej – każda z historii jest bowiem gotowym 
materiałem na scenariusz lekcji, może też stać się 
tematem rodzicielskiej rozmowy o tym, jak należy 
się zachować w chwili zagrożenia. Dojrzałe i odpo-
wiedzialne zachowania małych bohaterów, których 

„z uwagą wysłuchała” i o których napisała Barbara 

Gawryluk, dowodzą, jak ważne jest mądre wycho-
wywanie dzieci. „Mali bohaterowie” są prawdziwi, 
bowiem wszystkie historie opisane przez Barbarę 
Gawryluk zdarzyły się naprawdę. I dzięki trzeźwości 
umysłu dzieci – skończyły się dobrze. A jak inaczej 
mogły się skończyć, świadczy chwytająca za gardło 
dedykacja: „Januszowi Bobakowi – chłopcu z Białego 
Dunajca, który w 2008 roku uratował dwie młodsze 
siostry z pożaru, a ratując najmłodszą, zginał razem 
z nią w płomieniach”. Ta dedykacja zawiera w sobie 
wszystko, co chciałoby się powiedzieć o tych małych 
wielkich bohaterach.



 T e m a t y  d o  d y s k u s j i

 P r o p o z y c j e  g i e r  i  z a b a w

 W a r t o  p r z e c z y t a ć

 P o l e c a

  Czy mali bohaterowie już na pierwszy rzut oka wy-
glądali na bohaterów?

  Co zdecydowało, że stali się prawdziwymi bohate-
rami?

  Jakie cechy charakteru spowodowały, że zachowali 
się bohatersko? 

  Który z małych bohaterów najbardziej Ci imponuje?

  Z którym z nich chciałbyś się zaprzyjaźnić? Dlacze-
go?

  Czy umiesz wyobrazić sobie, co byś zrobił w każdej 
z opisanych sytuacji?

• Narysuj historię małego bohatera, która najbardziej 
Cię poruszyła. Spróbuj opowiedzieć ją własnymi sło-
wami. Odegraj z przyjacielem tę scenę. 

• Jak myślisz, co czuł mały bohater? Czy się bał? Czy 
trudno było mu pokonać lęk?

• Czy przypominasz sobie podobną historię usłyszaną 
w radiu czy telewizji, przeczytaną w gazecie?

• Postaraj się określić, czym wyróżnia się reportaż. Czy 
musi on opierać się o fakty? Spróbuj zrobić z kolegą 
taki minireportaż na dowolny temat z życia wzięty.
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– Barbara Gawryluk, „Baltic: pies, który płynął na 
krze”
– Barbara Gawryluk, „Dżok, legenda o psiej wierności”


