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ZNAJDA 
Tym najmłodszym, których wojny dorosłych   

wciąż okradają z dzieciństwa. 
30 sierpnia ukaże się nakładem Wydawnictwa Szara Godzina „Znajda” pióra Katarzyny 

Kieleckiej. W powieści łódzkiej pisarki przenikają się wątek współczesny, zrodzony  

z wyobraźni,  i wojenny, utkany ze zdarzeń, które miały miejsce w rzeczywistości, jak 
bombardowanie Wielunia, pacyfikacja przez niemiecką policję wsi Skałka Polska, 

obozowe życie w „Małym Oświęcimiu” czy codzienność na łódzkim Grembachu.  
 

Wieluń 1939 roku. Sześcioletni Lolek cieszy się z narodzin braciszka. 

Pierwszego września na miasto spadają bomby i zmieniają jego szczęśliwe 
dzieciństwo w pasmo dramatów. Rodzina Sitarzy opuszcza dom i wyrusza  
w nieznane. Znajduje azyl u ciotki na wsi, lecz także do jej drzwi wkrótce 

zapuka wojna… 
 
Łódź 2022 roku. Matylda mierzy się z małżeńskim kryzysem, despotyczną 

matką i niesfornym kotem Paszą. W noworoczny poranek poznaje uroczą 
staruszkę, która w przejściu podziemnym sprzedaje rękodzieło. Kobieta 

wzrusza i intryguje Matyldę oraz koi jej zbolałą duszę piękną życiową 
mądrością. 
 

Jak zrozumieć wojnę, gdy ma się kilka lat? Gdzie przetną się losy Lolka  
i Matyldy? Jaką rolę odegra w ich życiu zwykłe metalowe szydełko? 

 
Katarzyna Kielecka snuje opowieść o współczesnych trzydziestolatkach. 

Równocześnie po mistrzowsku przedstawia oczami dzieci piekło wojny - pełne rwanych 

obrazów, szeptów i krzyków.  
 
Książkę patronatem objęli: Zaczytana Ewelka, Przystanek szczęścia, TVP Łódź, Radio Łódź, 

Radio Ziemi Wieluńskiej, Granice.pl, Subiektywnie o książkach, Opowiem Ci, Czas Dzieci, 
Kocie czytanie, Alkanba, Książkowe wieczory u Katji, Czytamy, bo kochamy. 

 
Katarzyna Kielecka mieszka w Łodzi z  dwójką dorastających muzyków. Z wykształcenia jest 
pedagogiem specjalnym. Pracuje  w banku. Debiutowała powieścią „Sedno życia” (2019), 

którego kontynuacja – „Piętno dzieciństwa” ukazała się w 2020 r.  Rok później premierę miały 
„Pod tym samym niebem” oraz książka dla dzieci „Gieśki. Księga przygód”. W 2020 r. ukazały się 
kolejne powieści jej autorstwa: „Cytrusowy gaj” oraz” Na tej samej ziemi”, w 2021 r. dwutomowa 

powieść „Ślady” i „Zapach cytrusów”, a w lutym tego roku „Gra w zielone”. 
 

Katarzyna Kielecka i Wydawnictwo Szara Godzina zapraszają do czytania „Znajdy”. Powieść 
będzie miała premierę w księgarniach stacjonarnych i internetowych 30 sierpnia 2022 r.   
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Kontakt: email: promocjaszaragodzina@gmail.com 

Szara Godzina jest systematycznie rozwijającym się, rodzinnym wydawnictwem, założonym w 2012 roku. Od początku  działalności 

publikuje książki polskich autorów, także debiutantów. Specjalizu je się w literaturze obyczajowej i obyczajowo -historycznej, ale ma w  

portfolio  również tytuły sensacyjne i thrillery. Dokłada wszelkich starań, by wydawane książki budziły pozytywne emocje i skłaniały do  

refleksji.  

mailto:promocja@szaragodzina.pl

