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NAgROdA LItERACKA zA KSIĄŻKę dLA dzIECI 

Michał Rusinek 
Jaki znak twój? Wierszyki na dalsze 100 lat niepodległości
Okładka i ilustracje: Joanna Rusinek, Znak Emotikon, Kraków 2018
28 s., oprawa twarda, 253x240 mm, ISBN 978-83-240-5072-7, wiek: 5+

Ponad sto lat temu Władysław Bełza napisał Katechizm polskiego dziecka: znany każdemu 
Polakowi zestaw pytań dotyczący tożsamości narodowej, sedna polskości, i odpowiedzi na 
nie. To słowa, które od pokoleń definiowały romantyczny wzorzec patriotyzmu polskiego, 
patriotyzmu Polski walczącej, gloryfikującego walkę narodowo-wyzwoleńczą. Michał Rusinek 
odpowiada na te same pytania ustami współczesnego dziecięcego podmiotu, który staje się 
pełnoprawnym uczestnikiem dialogu. I oto z Katechizmu… Bełzy, w którym więcej słów padało 
z ust pytającego dorosłego niż odpowiadającego dziecka, wyrasta prawdziwy dialog filozoficz-
ny. Każda odpowiedź stanowi osobny wiersz, a całość komponuje się w wymowny w swojej 
aktualności manifest młodego Polaka, pozbawiony ciężkiego, archaicznego patosu. Czytelnik 
odnajduje tu współczesny, obywatelski, przyjazny patriotyzm, z którym można się całym sobą 
utożsamić, i to niezależnie od wieku, choć Rusinek jednoznacznie oddaje głos dziecku – przy-
szłości. Patrzy na polską tradycję i historię z jego perspektywy, z uwzględnieniem tego, co jest 
dla niego ważne, z szacunkiem dla dziecięcego spojrzenia. Żadnego podarunku nie wręcza się 
drugiemu człowiekowi, mówiąc do niego z wyższością, choćby był młodszy, choćby mniej wie-
dział. Janusz Korczak, przemawiając do swoich wychowanków w imieniu nauczycieli i opie-
kunów, powiedział: „Nie dajemy [wam] Ojczyzny, bo ją odnaleźć musicie własną pracą serca 
i myśli”. Jaki znak twój? to taka książka o patriotyzmie, której nie wręcza się dziecku, patrząc na 
nie z góry. Patrzy mu się prosto w oczy. (AK)

NAgROdA LItERACKA zA KSIĄŻKę dLA młOdzIEŻY
Joanna Jagiełło 
Jak ziarnka piasku
Okładka: Asia Gwis, Nasza Księgarnia, Warszawa 2018
317 s., oprawa miękka, 205x135 mm, ISBN 978-83-10-13344-1, wiek: 16+

Nina i Anna – rówieśnice, najlepsze przyjaciółki, nierozłączne, kochające się. W dniu 17. uro-
dzin Nina odebrała sobie życie… Pierwsza część tej poruszającej książki jest niczym tren. Zdru-
zgotana stratą, której przyczyn nie jest w stanie pojąć, Anna wspomina minione lata. W jej 
relacji Nina zawsze była tą zdolniejszą, piękniejszą, pewną siebie, mocną. Potrafiła walczyć 
o swoje racje i zwyciężać. Dla Anny stanowiła punkt odniesienia, i dopiero z czasem przycho-
dzi myśl, że w jakiś sposób Nina ją ograniczała, ale może utrata poczucia wolności jest ceną 
za bliskość z innym człowiekiem. Anna rozpaczliwie szuka takiej bliskości. Czuje się samotna, 
straciła ukochanych: ojca, Ninę, psa, nie udało się z chłopakiem, z matką też „tylko współby-
cie”. Nietrudno w takim stanie ducha dać się zwieść pozorom uczucia i wpaść w łapy przestęp-
cy. Jak sobie potem poradzić z upokorzeniem, szantażem i strachem? A tej zwyczajnej Ance się 
udało: uciec gwałcicielom, ocalić siebie i może jeszcze wiele innych dziewczyn. Wykrzyczeć 
swój gniew: „Ja, Anna, która nigdy nie wiedziała, co robić, nagle działam tak, jakbym przez 
całe życie była co najmniej Jamesem Bondem. Jest we mnie wściekłość, której wcześniej nie 
znałam”. Strzeżcie się. Powieść Joanny Jagiełło to świetnie napisana, mocna proza, budująca 
na kanwie dramatycznych wydarzeń wielowymiarowy portret psychologiczny dziewczyny py-
tającej: jak mam żyć? Młodzi ludzie znajdą tu nieupiększony obraz rzeczywistości, odważne 
podejmowanie trudnych problemów, autentyzm przeżyć bohaterów, którym się wierzy. I moc-
ny głos przeciwko „kulturze wstydu i winy”. (IB)

NOmINACJA gRAfICzNA 
Idalia Smyczyńska, Paweł Szarzyński, Robert Zając (Kolektyw kilku.com) 
Bajki od rzeczy  
Tekst: Grażyna Lutosławska, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2018
60 s., oprawa twarda, 228x238 mm, ISBN 978-83-65444-25-7, wiek: 5+

Zgodnie z przewrotnym tytułem bohaterami książki Grażyny Lutosławskiej są rzeczy codzien-
nego użytku – bohaterowie „drugiego planu”, którzy w wyniku nieoczekiwanej zmiany per-
spektywy zyskują samoświadomość. Podmiotowość przedmiotów okazuje się jednak pozorna: 
każdy z nich jest zdolny do poruszania się jedynie po funkcjonalnych trajektoriach wynikają-
cych z zapotrzebowania użytkownika (który w tak zdefiniowanym mikrokosmosie odgrywa 
rolę wszechwładnego demiurga). Dwuznaczny status rekwizytów tego nieustannie powtarza-
jącego się spektaklu znajduje odzwierciedlenie w sferze estetycznej książki, w której nie ma 
mowy o często spotykanej w tego typu opowieściach antropomorfizacji nieożywionej materii. 
Chłód „hiperrealistycznej” grafiki 3D, ocierającej się miejscami o minimalistyczną abstrakcję, 
zostaje ożywiony za sprawą halucynacyjnej, psychodelicznej kolorystyki. Pod chłodnym pan-
cerzem skrywają się tutaj jednak rozgrzane do czerwoności wnętrza zbuntowanych obiektów. 
Rozbuchana typografia i autotematyczne zabiegi (takie jak iluzyjna wstążka-zakładka, nadru-
kowana na powierzchni kartki) sprzyjają większemu zaangażowaniu czytelnika i wciągnięcia 
go w odległy od ludzkiej skali świat bohaterów. Trudno zresztą oprzeć się wrażeniu, że po-
etyckie „bajki posthumanistyczne” Lutosławskiej pozostają w gruncie rzeczy melancholijnymi 
przypowieściami o jak najbardziej ludzkich sprawach. (JW)

NOmINACJA gRAfICzNA
Gosia Herba 
Alikwoty; Glissando; Ostinato 
Tekst: Katarzyna Huzar-Czub, Polskie Wydawnictwo Muzyczne,  
seria: „Sonia w Krainie Sonostworów”, Kraków 2018
28 s.; 28 s.; 28 s., oprawa twarda, 185x185 mm, ISBN 978-83-224-5074-1;  
ISBN 978-83-224-5073-4; ISBN 978-83-224-5075-8, wiek: 4+

Autorzy serii „Sonia w Krainie Sonostworów” (według koncepcji Anny Pęcherzewskiej-
-Hadrych) podejmują się trudnego zadania „przetłumaczenia” podstawowych pojęć wyobraź-
ni muzycznej na język literacko-wizualnych skojarzeń, wpisanych w formułę opowieści dla 
najmłodszych czytelników. Jubileuszowa seria Polskiego Wydawnictwa Muzycznego nie jest 
na szczęście jedynym projektem tego typu na polskim rynku wydawniczym – w ostatnich 
latach podobną tematykę z powodzeniem podejmowała w swoich książkach m.in. Anna Czer-
wińska-Rydel (Wszystko gra z ilustracjami Marty Ignerskiej oraz Co słychać? opracowanej gra-
ficznie przez Monikę Hanulak i Małgorzatę Gurowską). Tym razem – za sprawą rymowanego 
komentarza Katarzyny Huzar-Czub oraz nawiązujących do wydawniczej klasyki grafik Gosi 
Herby – seria muzycznych lekcji zyskuje aurę domowego ciepła i nieco staromodnego uroku, 
właściwego dokonaniom „polskiej szkoły ilustracji”. Podobnie jak bohaterka książek, „polująca” 
na dźwięki w swoim najbliższym otoczeniu, również ilustratorka dąży do wpisania w przystęp-
ne figuratywne formy całego arsenału abstrakcyjnych struktur i faktur: ostinatowych rytmicz-
nych powtórzeń, falującego glissanda i wibrujących złożeń alikwotowych tonów. Podążając za 
skojarzeniem wyrażonym na okładce Ostinata, można zresztą odnieść wrażenie, że najbardziej 
podstawowym muzycznym instrumentem jest tutaj ludzkie ciało – niczym pulsujący, wrażliwy 
sejsmograf – rezonujące z subtelnymi drganiami dźwiękowego ekosystemu. (JW)

NOmINACJA gRAfICzNA
Joanna Gębal (ilustracje), Emilia Pyza (projekt graficzny)
Alfabet niepodległości
Tekst: Anna Skowrońska, Muchomor, Warszawa 2018
76 s., oprawa twarda, 227x175 mm, ISBN 978-83-65650-16-0, wiek: 9+

Modne w ilustracji polskiej ostatniej dekady sięganie do estetyki vintage zakorzenionej 
w kulturze wizualnej dwudziestolecia międzywojennego w tej książce znajduje wielopiętrowe 
uzasadnienie. Alfabet nie dotyczy bowiem 100-letniej historii Polski niepodległej, ale okresu 
II Rzeczypospolitej. Nic dziwnego, że uważne oko odnajdzie tu zarówno nawiązania do obra-
zów Tamary Łempickiej (arcyksiążę Ferdynand z żoną Zofią w automobilu, scena rodzajowa 
w restauracji), jak i plakatów projektu Tadeusza Gronowskiego (do wystaw komunikacyjnych 
w ujęciu Eskadry Kościuszkowskiej czy reklamujących „śniegowce wytwornej damy Gentle-
man” w nietypowym ujęciu planu amerykańskiego na opak, czyli od kolan w dół w ilustracji 
towarzyszącej głosowaniu do sejmu). Z okresu dwudziestolecia wywodzi się także zawężona 
gama barw (z reguły do dwóch, trzech w obrębie jednej ilustracji), efekt przetarcia właściwy 
użyciu aerografu, syntetyczny kontur, geometryzowanie form oraz duże płaszczyzny czy-
stego koloru. Najciekawsze w tym zestawie ilustracji jest użycie przez Joannę Gębal niety-
powych kadrowań (twarz Marszałka ucięta powyżej nosa, pochylony nad morzem generał 
Haller „niemieszczący się” w ramkach przedstawienia) czy ujęć perspektywicznych (klapa for-
tepianu Padarewskiego widziana z lotu ptaka, Narutowicz, którego obserwujemy zza pleców 
jego zabójcy Niewiadomskiego). Wartością jest także subtelny humor (Eugeniusz Kwiatkow-
ski w gimnastycznej pozie ze wstęgą torów kolejowych, Kasztanka Marszałka wykonana na 
podobieństwo dzieł plastycznych przedszkolaków z… kasztanów i wiele innych). Doskonała 
korespondencja słowa i obrazu. (AW-P)   

IB – Irena Bolek, KK – Kamila Kowalczyk, AK – Aleksandra Korczak
KR – Krystyna Rybicka, AW-P – Anita Wincencjusz-Patyna, JW – Jakub Woynarowski
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NAgROdA gRAfICzNA zA KSIĄŻKę OBRAzKOwĄ
Krzysztof Gawronkiewicz 
Beneficio
Tekst: Michał Kalicki, Timof i cisi wspólnicy, Warszawa 2018
136 s., oprawa twarda, 210x148 mm, ISBN 978-83-65527-67-7, wiek: 17+

Beneficio to rysunkowo-kaligraficzny dziennik z wyimaginowanej podróży do miejsca, którego 
mieszkańcy – jak twierdzą autorzy – „potrafią zastanawiać się, kto przeniósł liść lub patyk na 
ścieżce, który wcześniej leżał w innym miejscu”. Działając w zgodzie z tą intuicją, rysownik 
Krzysztof Gawronkiewicz, znany z wycyzelowanych w każdym detalu opowieści graficznych, 
sięgnął tym razem po bardziej otwartą, poetycką formę wyrazu, wykraczającą – najdosłowniej 
– poza klasyczne gatunkowe ramy. Zapewne nieprzypadkowo już na pierwszej stronie książki 
rytm komiksowych kadrów zostaje wizualnie skojarzony z zamkniętą kratą; obraz ten powró-
ci na ostatnich kartach Beneficio jako metaforyczna bariera, rozszarpana przez wyzwolone 
z niewoli dzikie zwierzęta. Szatkując pole widzenia na drobne detale, ujęte w niemal filmowe 
sekwencje zamrożonych w czasie klatek, Gawronkiewicz wyzwala w czytelniku niepokojące 
przeczucie, związane z istnieniem innej, znacznie szerszej „przestrzeni pozakadrowej”. Z or-
ganicznej gęstwiny kresek wyłania się tu dwuznaczna rzeczywistość, w której materia oży-
wiona i nieożywiona, twory człowieka i fenomeny natury zlewają się w nierozerwalną całość. 
Jak pisze scenarzysta Michał Kalicki: „gdyby demony krążące wokół nas stały się widoczne, 
świat okryłaby nieprzenikniona ciemność”; to właśnie ona – od czasu do czasu – wdziera się 
w opowieść pod postacią „kosmicznych”, niemal abstrakcyjnych kompozycji, rozsadzających 
powierzchnie książkowych stronic. (JW)

NAgROdA gRAfICzNA zA ILUStRACJE I KONCEPCJę gRAfICzNĄ
Robert Czajka 
Wszystko widzę jako sztukę
Tekst: Ewa Solarz, Wytwórnia, Warszawa 2018
64 s., oprawa twarda, 190x270 mm, ISBN 978-83-64011-51-1, wiek: 6+
 
Wszystko widzę jako sztukę poszerza wciąż skromny zbiór polskich książek traktujących 
o sztuce współczesnej, adresowanych do najmłodszego grona odbiorców – w związku z tym 
można śmiało umieścić ją na jednej półce obok takich publikacji, jak S.Z.T.U.K.A. Sebastiana 
Cichockiego oraz Aleksandry i Daniela Mizielińskich czy Bałwan w lodówce Łukasza Gorczy-
cy i Krzysztofa Gawronkiewicza. Warto jednak zaznaczyć, że projekt Ewy Solarz i Roberta 
Czajki wykracza poza ramy rynku wydawniczego – jego intermedialnym i interaktywnym do-
pełnieniem jest wystawa pod tym samym tytułem, prezentowana w warszawskiej Zachęcie. 
Towarzyszący ekspozycji picturebook stanowi katalog, a zarazem narracyjny przewodnik po 
twórczości wybranych polskich artystów. Podobnie jak Edward Krasiński, który niebieską  
taśmą „skleja” nieprzystające do siebie obiekty w jedną konceptualną całość, również Robert 
Czajka z powodzeniem konstruuje spójną wizualnie opowieść o bardzo odmiennych twór-
czych osobowościach (możliwość konfrontacji z „oryginałami” umożliwia fotograficzny indeks 
na końcu książki). Znalezienie graficznego „wspólnego mianownika” staje się punktem wyjścia 
dla konsekwentnej identyfikacji wizualnej, opartej na syntetycznych portretach artystów, re-
prezentacjach ikonicznych prac oraz twórczych atrybutach, przedstawionych w piktograficz-
nym skrócie. Zarówno walory edukacyjne książki, jak i jej niezwykle efektowna forma wizu-
alna sprawiają, że Wszystko widzę jako sztukę warto zarekomendować czytelnikom w każdym 
wieku. (JW)

NOmINACJA gRAfICzNA
Piotr Młodożeniec (ilustracje), Joanna Jopkiewicz/Grupa Projektor (oprac. graficzne i skład) 
Wiosenne obrazki
Tekst: Stanisław Młodożeniec, Warstwy, Wrocław 2018 
68 s., oprawa twarda, 245x200 mm, ISBN 978-83-65502-26-1, wiek: 7+

Książka, po prawie sześćdziesięciu latach od pierwszego wydania (z ilustracjami Hanny Ba-
lickiej i Jana Frybesa), otrzymała nowy wymiar, spinający klamrą twórczość trzech pokoleń 
rodziny artystów: Stanisława, Jana oraz Piotra Młodożeńców. Dynamiczny, choć może nieco 
już archaiczny, tekst seniora Stanisława odświeżony został przez wnuka Piotra plakatowym 
potraktowaniem rozkładówki, łączącym w tle twórczość ojca, Jana. Wprowadzonymi elemen-
tami graficznymi – śladami rastra na kształt kolaży, mocną kreską i charakterystyczną plamą 
barwną – Piotr Młodożeniec oddał atmosferę wierszy tchnących wiarą w poprawę jakości 
ówczesnego życia i dziecięcego otoczenia, np.  samodzielnego budowania kamiennej ścieżki 
do szkoły, żeby nie chodzić w zabłoconych bucikach, marzenia o mechanizacji pracy na roli. 
Sylwetki postaci, rezolutnie zarysowane i multiplikowane identycznością stempelków, zapra-
szają do ponownej wspólnej zabawy. Nie ma potrzeby indywidualizować postaci dzieci, ich 
optymizm pozostaje odświeżony, uwieczniony i przeistoczony w abstrakcyjny znak. Awan-
gardowość i koncepcja futurystyczna, widoczne w budowie wierszy Stanisława Młodożeńca, 
liczne onomatopeje, wykrzykniki, pauzy, półpauzy użyte w tekście łączą się płynnie ze sferą 
obrazu. Dźwięczność słów porządkuje jednoelementowa pogrubiona czcionka, synkopy wy-
bija dziecięca drukarenka, litery płynnie łączą się z ilustracją. Starannie przygotowana pod 
względem edytorskim książka – piękny przedmiot – cieszy zmysły. (KR)

NOmINACJA gRAfICzNA
Paweł Pawlak 
Mały Książę
Tekst: Antoine de Saint-Exupéry, przekład: Henryk Woźniakowski, Znak Emotikon, Kraków 2018
106 s., oprawa twarda, 295x210 mm, ISBN 978-83-240-5089-5, wiek: 10+

Ponadczasowa autorska książka Antoine’a de Saint-Exupéry’ego z 1943 roku otrzymała 
w Polsce nowy przekład Henryka Woźniakowskiego i oryginalną szatę graficzną Pawła Paw-
laka. Przestrzeń książki rozpostarła się swobodnie na rozkładówkach i zachwyca barwami, 
odcienie nocnego nieba odbijające się w głębokich tłach błękitów, nawet w fiolecie czcion-
ki, znalazły porozumienie ze złocistymi ugrami piasku, przechodzącymi w dojrzałe cynobry 
i czerwienie kadmowe różnorodnych plam barwnych składających się na kompozycję całości. 
Natomiast miejsce spotkania autora i czytelników z Małym Księciem, gdzieś pomiędzy bez-
ludziem pustyni na Ziemi i niebem, z pulsującymi kolorami Wszechświata, ustanowił artysta 
w wizjonerskich czasoprzestrzeniach bliskich obrazom Wassily’ego Kandinsky’ego, z późnego 
okresu jego twórczości, z lat pokrywających się z czasem powstania książki Antoine’a de Saint-
-Exupéry’ego. Zarysował bezmiar kosmicznego terytorium wirujących planet, prezentujących 
przed zaciekawionym czytelnikiem swoje historie. Nowa kreacja malarska poetyckiego tekstu, 
odważna, swobodnie balansująca pomiędzy abstrakcją a figuratywnością, płaszczyzną kon-
turu, perspektywą odwróconą i kosmiczną głębią zaprosiła delikatnością barw do wyprawy 
w nowy wymiar pomiędzy życiem i śmiercią, miłością i samotnością. Główny bohater, zielono-
oki chłopiec, ubrany tym razem w paramilitarny mundurek, powrócił do nas, na Ziemię. Czego 
tym razem potrzebuje? (KR)
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NOmINACJA LItERACKA
Paweł Beręsewicz 
Szeptane
Okładka: Monika Pollak, Nasza Księgarnia, Warszawa 2018
279 s., oprawa miękka, 205x135 mm, ISBN 978-83-10-13391-5, wiek: 14+

Marzeniem czwórki warszawskich licealistów jest obejrzeć na Stadionie Narodowym finał Ligi 
Mistrzów. Ale bilety są drogie, a kasy brak. Zbieranie funduszy zaczyna się prawie bezpro-
blemowo – od ulicznego rozdawania ulotek. Prawie, bo Jacek ma wątpliwości, czy uczciwe 
jest namawianie ludzi do kupna produktu, za który „zachęcacz” nie bierze żadnej odpowie-
dzialności. Koledzy odrzucają jednak te skrupuły. Potem przychodzi czas na buzz marketing, 
„dyskretne, wyrafinowane i celne” indoktrynowanie internautów, nazywane wspieraniem de-
cyzji konsumenckich. Filip zakłada mnóstwo fikcyjnych adresów mailowych i jako np. Fryde-
ryk Sienkiewicz, Donald Skłodowski albo Emilia Krzywousta na rozmaitych portalach szepcze 
o danym produkcie. Obmyślanie strategii szeptania traktuje jako fajną, kreatywną rozrywkę. 
Idzie mu świetnie – do czasu, gdy w pracy „skupił się na szeptaniu nie w te uszy, co trze-
ba, i niezupełnie na temat”. Nie wiedział, że sam jest obiektem cynicznego manipulowania. 
W pewnym momencie chłopak, biegły w angielskim, zostaje wciągnięty do brutalnej gry po-
litycznej: preparuje artykuły, które – zamieszczane w sieci – mają dyskredytować kandydata 
na burmistrza w australijskim miasteczku. I to nie jest już bajerowanie klientów, to jest sianie 
nienawiści, z tragicznym finałem. Aktualność tematu, lekkość stylu, humor, wartka akcja, wy-
raziści bohaterowie – wszystko to, za co czytelnicy cenią pisarstwo Pawła Beręsewicza, jest 
w tej książce. I jeszcze ważne dla młodych ostrzeżenie: za bezmyślność i ślepe zaufanie, które 
okazuje się naiwnością, płaci się zazwyczaj wysoką cenę. (IB)

NOmINACJA LItERACKA
Grzegorz Majchrowski 
Nieustraszony Strach na Wróble
Okładka i ilustracje: Maria Giemza, Zielona Sowa, Warszawa 2017
61 s., oprawa twarda, 240x195 mm, ISBN 978-83-8073-633-7, wiek: 6+

Książka Grzegorza Majchrowskiego pod wieloma względami przypomina leniwe, późnoletnie 
wieczory. To tekst ciepły i nostalgiczny, emanujący łagodnym spokojem i zadumą. Senna fa-
buła prowadzi czytelnika przez sielankowy, sierpniowy krajobraz, który dla wnikliwego od-
biorcy staje się urokliwym pejzażem znaków, symboli, alegorii. Nawet najdrobniejsze źdźbło 
słomy ma tu dodatkowe, ukryte znaczenie: może być dobrym słowem, czułym gestem, wspo-
mnieniem sympatii. Nieustraszony Strach na Wróble to powiastka paraboliczna idąca w ślady 
najwybitniejszych filozoficznych tekstów kultury dla dzieci, Małego Księcia, Kubusia Puchatka. 
Podobnie jak one porusza problematykę przyjaźni i sensu człowieczeństwa – nie wielkiego, 
patetycznego sensu, lecz tego najprostszego, którego poszukuje się we współdzielonej z inny-
mi codzienności; sensu reprezentowanego tutaj przez jaskółcze gniazdo uwite w sercu głów-
nego bohatera. Utwór w przystępny, serdeczny i kojący sposób ukazuje wartość poświęcenia, 
oddania, wzajemnej troski i życzliwości. Powolne przemierzanie świata u boku tytułowego 
Stracha to poruszające doświadczenie etyczne zarówno dla małych, jak i dla dużych czytel-
ników. Książkę wyróżniają także niebagatelne walory estetyczne: napisano ją poetycką prozą, 
która uwrażliwia na otaczającą rzeczywistość. Autor dowodzi tym samym, że dzieci zasługują 
na lirycznie dopracowaną, subtelną narrację, stanowiącą wartość samą w sobie. (AK)

NOmINACJA LItERACKA
Justyna Bednarek
Babcocha
Okładka i ilustracje: Daniel de Latour, Poradnia K, seria: „Latawiec”, Warszawa 2018
124 s. nlb., oprawa twarda, 212x180 mm, ISBN 978-83-66005-04-4, wiek: 7+

Nie ulega wątpliwości, że Babcocha jest czarownicą: przyleciała na gradowej chmurze, ma 
wielki nos i magiczną moc. Ta bajka jednak nie dzieje się za siedmioma górami, ale w Grajdołku, 
między Krzywym, Końskim i Dydnią. Nie spotkamy tu królów ani księżniczek, są za to młynarz, 
sołtys, sklepikarz, Józef Gołąb i Antoni Ryba – miejscowi, raczący się nagminnie sokiem ma-
linowym prosto z butelki i mający różne grzeszki na sumieniu. Babcocha – jak mądra wiedź-
ma z ludowej gadki – na wszystko znajduje sposób. Potrzebującym czarodziejsko pomaga, 
a tych, którzy czynią zło: krzywdzą zwierzęta, oszukują, kradną, dokuczają bliźnim, spotykają 
ku przestrodze różne niemiłe przygody. Gdy np. sklepikarz ukradł kwiaty, jego indyki zaczę-
ły deklamować „Dzieła Zebrane” Konstantego Ildefonsa i stały się sławne, zatem nietykalne 
– pieczeń złodziejaszkowi przepadła. A taki Bąbel Zenon, miastowy, wyrzucił w lesie śmieci 
i za karę puszka (po soku malinowym, oczywiście) nie odstępowała go na krok: „Zenon wita 
zagraniczną delegację – puszka mówi: Nice to see you”. Justyna Bednarek potrafi znakomicie 
bawić się światem, który stwarza, łącząc konwencje realistycznego, choć z przymrużeniem 
oka, obrazowania rodzimej prowincji, ludowego bajania o cudach, babach-jagach i świętych 
– z pełną magii baśnią o prawdziwej czarownicy. Na dodatek takiej, która jest niczym wyma-
rzona babcia: można z nią iść na niezapomniane wagary albo – gdy czas paskudny – jak wilki 
powyć sobie wspólnie do księżyca. (IB)

wYRóŻNIENIE LItERACKIE
Dorota Suwalska 
Tabletki na dorosłość
Ilustracje: Marta Ruszkowska, Adamada, Gdańsk 2018
308 s., oprawa miękka, 197x128 mm, ISBN 978-83-7420-768-3, wiek: 12+

Dorota Suwalska wprowadza czytelnika w wielowymiarowy świat Marka, podejmując proble-
my nastoletniego wieku, z jakimi mierzy się bohater. Lekiem na dokuczających kolegów i na-
przykrzających się rodziców mają okazać się zamówione w internecie tabletki na dorosłość. 
Jakże szybko Marek dowie się, że „antidotum na dorosłość nie istnieje”, a wszystkie czyny 
i decyzje mają swoje konsekwencje – przygody bohatera okażą się cenną lekcją życia. Autorka 
prowadzi nas ścieżkami dzieciństwa i dorosłości, zastanawiając się jednocześnie, gdzie prze-
biega granica między tymi sferami. Suwalska nie umoralnia, nie dydaktyzuje, lecz w niezwykle 
obrazowy sposób przedstawia rządzący się swoimi prawami świat ludzi młodych, szukających 
odpowiedzi na pytanie: kim jestem? Okazuje się jednak, że odpowiedź wcale nie jest prosta. 
Nawet dla dorosłych. Autorka bardzo sprawnie operuje tworzywem literackim – w Tabletkach 
na dorosłość odnajdziemy elementy charakterystyczne dla prozy psychologicznej, powieści 
o dojrzewaniu oraz wątki zaczerpnięte z literatury fantastycznej, co czyni ten utwór lektu-
rą niezwykle atrakcyjną, a jednocześnie interpretacyjnie wymagającą. W niebanalny sposób 
Suwalska łączy cyfrowy świat blogerów i świat magiczny z rzeczywistością, dotykając aktual-
nych, a przy tym ponadczasowych problemów młodych ludzi. Ogromnym walorem książki jest 
również jej szeroki adres czytelniczy, umożliwiający dialog między pokoleniami. (KK)

wYRóŻNIENIE LItERACKIE 
Cezary Harasimowicz 
Mirabelka
Ilustracje: Marta Kurczewska, Zielona Sowa, Warszawa 2018
200 s., oprawa twarda, 220x170 mm, ISBN 978-83-8073-771-6, wiek: 9+

Mirabelka Cezarego Harasimowicza to niebanalna odpowiedź na pytanie, o czym opowiedzia-
łyby drzewa, gdyby mogły mówić. Przede wszystkim jest to jednak mądra i urzekająca opo-
wieść o świecie, który przeminął, o zakorzenieniu w tym świecie i ludzi, i drzew. Narratorem 
staje się tytułowe drzewko owocowe i opisuje rzeczywistość tak, jak samo ją przeżywa i jak 
jest w stanie rozumieć to, co dzieje się wokół. Kolejne pokolenia mirabelek, rosnących na war-
szawskich Nalewkach, prowadzą czytelnika przez krętą historię, na którą składają się chwile 
wypełnione naprzemiennie tragedią i nadzieją, smutkiem i marzeniami, rozpaczą i szczęściem. 
Mirabelka przedstawiona zostaje jako pełnoprawny, niepozbawiony głosu świadek historii – 
historii pięknej, gdy rodzi się dziecko, oraz historii okrutnej, gdy wybucha wojna i zabiera ludz-
kie życie. Jest ponadto łączniczką pokoleń, symbolem tego, jak różne oblicza ma pamięć i jak 
ważna jest ona dla nas, ludzi. Powieść przepełnia wiara w to, że nawet w drobnych gestach 
i czynach dostrzec można piękno oraz dobro. Harasimowicz łączy poetyckość formy z głęboko 
filozoficzną treścią, zachwyca plastycznym, kunsztownym stylem swojej opowieści – pełnej 
barw, kształtów, zapachów, smaków i muzyki. Autor angażuje nie tylko czytelnicze zmysły, 
ale również emocje – Mirabelka skłania do refleksji i poucza. Nie jest jedynie urokliwie spor-
tretowaną lekcją historii, stanowi przede wszystkim wzruszającą opowieść o człowieku. (KK)

wYRóŻNIENIE LItERACKIE 
Marcin Szczygielski 
Leo i czerwony automat
Okładka i ilustracje: Dorota Wojciechowska-Danek, Instytut Wydawniczy Latarnik, Warszawa 2018
262 s., oprawa twarda, 212x145 mm, ISBN 978-83-63841-46-1, wiek: 10+

Na początku Miasto wciąż wydaje się miejscem przyjaznym, a mieszkańcy dają się lubić. Ale 
niepokojące symptomy zła narastają: ludzie stają się złośliwi i nieufni, wszędzie widzą „wro-
gów”; psychozę zagrożenia ze strony „nie-naszych” podsycają media. Strach rodzi nienawiść, 
a ta jest zaraźliwa. Coraz więcej osób daje się przekonać, że trzeba mocną ręką zaprowa-
dzić porządek, a przede wszystkim zmusić innych, żeby myśleli tak samo jak „my”. Bo kto 
nie z nami, ten przeciwko nam. By „pokazać całemu światu, na co nas stać i kim jesteśmy”, 
w centrum Miasta wnoszona jest ogromna konstrukcja. Żywi się ona fałszywymi nadziejami, 
ślepą wiarą we własną nieomylność i mściwością tych, którym „znudziło się być dobrymi”. 
Uruchomienie machiny napędzanej złymi emocjami grozi totalną katastrofą. Teraz wszystko 
zależy od Leo. Dwunastolatek, choć zwyczajny, jest niezwykły – i to nie dlatego, że urodził się 
dziewięć lat po poczęciu go metodą in vitro, ale że mama tak bardzo o niego walczyła. A taka 
miłość daje siłę. I nie ma w nim nienawiści do dokuczających mu ludzi, jest może tylko rozcza-
rowanie, może wahanie… Marcin Szczygielski, wnikliwy obserwator nastrojów społecznych 
„tu i teraz”, sięgnął do fantastyki i mitologii, by nadać swojej diagnozie wymiar uniwersalny. 
Czerwony automat zbudowany ze skrystalizowanej nienawiści stanowi bowiem symbol każdej 
sytuacji, w jakiej ludzkości zagraża unicestwienie – z jej własnej winy. Ważna książka, w której 
przestroga przed skutkami małości człowieka nie przesłania podziwu dla potęgi jego świado-
mości i rozumu. (IB)
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NOmINACJA LItERACKA
Katarzyna Ryrych 
Złociejowo
Okładka i ilustracje: Grażyna Rigall, Adamada, Gdańsk 2018
334 s., oprawa miękka, 215x140 mm, ISBN 978-83-8118-018-4, wiek: 10+

Złociejowo, podobnie jak nagrodzone w zeszłym roku Łopianowe Pole pióra tej samej pisarki, 
magicznie oddziałuje na zmysły. Tym razem Katarzyna Ryrych oczarowuje czytelników mięk-
kością kociej sierści, aromatem ogrodowych kwiatów, ziół i cynamonu, smakiem gorącej cze-
kolady, dźwiękiem srebrnej łyżeczki, stukającej o porcelanową filiżankę ze złotym wzorkiem 
z babcinego kredensu. I wszystko to stworzone nie przy pomocy różdżki, lecz urokliwej, pełnej 
uczucia prozy. Babć i babciowości istotnie jest tu niemało: w tytułowym Złociejowie to starsze 
panie gotują, czarują, malują, naprawiają, rozwiązują problemy. A jest ich sporo – miłości do 
zyskania, przyjaźni do nawiązania, zwierząt do odczarowania. Wszystkie te kłopoty jednak 
topnieją jak śnieg na wiosnę pod wpływem ciepła międzyludzkiej życzliwości, sąsiedzkiej ser-
deczności. Autorka dedykuje książkę między innymi „dzieciom, które nadal żyją w tych, co 
zdążyli już dorosnąć” i w tej dedykacji zawiera się cała esencja powieści będącej przykładem 
podszytej humorem literatury, w której dorośli bohaterowie zaklęci są w atmosferze realizmu 
magicznego i baśniowości. Jak bluszcz tworzy żywopłot, tak mnogość wątków i postaci urasta 
tu w utopijną przestrzeń, która, o czym informuje sam narrator, jest nieodnajdywalna na ma-
pach. Znajduje się „na dnie serca każdego z nas… Nie jest jednak niemożliwe, aby trafić tam 
któregoś dnia, oczywiście pod warunkiem, że wierzy się w baśnie…”. (AK)

NOmINACJA LItERACKA
Agnieszka Taborska 
Włóczykij
Okładka i ilustracje: Krystyna Lipka-Sztarbałło, Prószyński Media, Warszawa 2018 
32 s., oprawa twarda, 250x205 mm, ISBN 978-83-8123-341-5, wiek: 6+

Bohaterem i narratorem swej opowieści Agnieszka Taborska czyni bezdomnego psa, Włóczy-
kija, i to właśnie z jego perspektywy opisuje rzeczywistość oraz ujawnia tajemnice psiego 
świata. Pełna refleksji powiastka przedstawia metaforyczną i dosłowną wędrówkę zwierzęcia: 
„Psie życie zaczyna się od wyciągnięcia losu na loterii. Jeśli los ma kolor złoty, pies nigdy nie 
przestaje uważać, że jest człowiekiem. Jeśli jest czarny, pies wie, że nie ma dla niego miejsca 
na świecie”. Autorka z niezwykłą wrażliwością pokazuje nam, że pieskie życie ma wiele wy-
miarów: pisze o psach bezdomnych, cyrkowych, wystawowych i o tych, które mimo posiada-
nych domów, nie są szczęśliwe. W tej niebanalnej historii obok smutku i trudów psiego życia 
pojawia się jednak iskierka nadziei, co podkreśla przesłanie: „Bo nigdy nie jest się kimś na 
zawsze” – istnieje więc szansa na pełen radości los. Włóczykij to opowieść o potrzebie miłości, 
wolności i akceptacji. Co równie istotne, historie poszczególnych czworonogów przekazują 
wiele prawdy o nas samych. Agnieszka Taborska w prostej formie krótkiego opowiadania pi-
sze o sprawach niezwykle ważnych, czyniąc to w sposób wyrafinowany oraz literacko piękny. 
Fabuła inkrustowana jest wzruszającymi portretami psich bohaterów, metaforycznymi obra-
zami oraz refleksyjnymi spostrzeżeniami. W kilku zdaniach autorka potrafi uchwycić ważny 
i niezwykle aktualny problem relacji człowieka i zwierzęcia, dając tym samym czytelnikowi 
wartościową poznawczo literaturę artystyczną wysokiej próby. (KK)

wYRóŻNIENIE gRAfICzNE
Jan Bajtlik (tekst i ilustracje) 
Nić Ariadny. Mity i labirynty
Dwie Siostry, Warszawa 2018
72 s., oprawa twarda, 360x272 mm, ISBN 978-83-65341-99-0, wiek: 7+

Książka zaprasza do poznania antycznego świata. Autor opowiada historię starożytnej Grecji, 
posługując się obrazami i dyskretnymi, niezbędnymi komentarzami. Wodzenie wzrokiem, a na-
wet dosłownie palcem, po zaułkach meandrów i labiryntów konsekwentnie rozlokowanych na 
każdej rozkładówce sprawia, że czytelnik niepostrzeżenie wchodzi w magiczną rzeczywistość 
historii. Artysta naniósł na starannie przygotowaną mapę topograficzną zawiłe losy bogów 
oraz herosów, ożywił je dekoracyjną, wręcz ornamentalną obecnością zwykłych ludzi. W im-
ponującym tańcu labiryntowym, w strojnym tłumie zgromadzonych nie sposób znaleźć iden-
tycznego wzoru na chitonie, chlajnie czy peplosie. Niewielkie postacie, wraz z podążającym za 
nimi wzrokiem czytelnika, podejmują wędrówkę po kartce, poruszają się. Dyskretnie umiesz-
czone podpowiedzi, komentarze, pomagają zorientować się w mitologicznym miejscu, gdzie 
rozgrywa się akcja. Konsekwentnie narysowane ścieżki labiryntów są nie tylko ważnym ele-
mentem kompozycyjnym, one rzeczywiście prowadzą do kolejnej opowieści, są prawdziwe. 
Nawet na okładce nić Ariadny rozciąga się po zaułkach labiryntu i doprowadza do odległego 
Tezeusza. Zaskakującym rozwiązaniem graficznym cechuje się opowieść o Syzyfie. Jego tra-
giczne losy dźwigania kamienia, potraktowane z pogodnym przymrużeniem oka, rozrysowane 
w monotonnie, wydawałoby się, powtarzające się proste motywy powodują, że po bliższym 
prześledzeniu każdego z obrazków nie sposób przewrócić strony, palce same kierują się ku 
Syzyfowi, żeby troszkę może jednak mu pomóc. Płaszczyzna kartki pod mistrzowską ręką  
artysty oddaje wielowymiarowość przestrzeni historycznej i wyobrażonej, daje poczucie ru-
chu, przemieszczania się w labiryncie czasu. Niekończące się bogactwo szczegółów, staran-
ność ich prezentacji graficznej i merytorycznej, szacunek dla czytelnika pozwalają stwierdzić: 
powstała piękna książka. (KR) 

wYRóŻNIENIE gRAfICzNE
Edgar Bąk 
Egaliterra
Tekst: Joanna Olech, Wytwórnia, Warszawa 2017
72 s. nlb., oprawa twarda, 286x236 mm, ISBN 978-83-64011-40-5, wiek: 6+ 

Jak dwoma kolorami (może trochę szkoda, że jednak tak nieawangardowo: niebieskim i różo-
wym…) opowiedzieć o nierównej równości, czyli o pozycji kobiet we współczesnym świecie? 
Użyć chwytów graficznych stosowanych z powodzeniem w polskim plakacie z drugiej połowy 
XX wieku (zwłaszcza tym propagandowym, bo o zaangażowanie w kwestie społeczne wszak 
tu idzie). A zatem skrót, metafora i humor, czyli minimalizm środków przekładający się na mak-
simum ekspresji, uniwersum skojarzeń odnoszących się do otaczającego nas świata, inteli-
gencja i dowcip. Edgar Bąk buduje mistrzowskie rozkładówki przy użyciu chwytów kompozy-
cyjnych właściwych montażowi filmowemu (od panoramy po detal). Niektóre przedstawienia 
narracyjne mają aranżacje strefowe wypełnione zmultiplikowanymi postaciami i rekwizytami 
(auta, balony, monety, parasole). Artysta trafnie podbija uniwersalność przekazu (te kwestie 
przecież dotyczą lub za chwilę będą dotyczyć nas wszystkich, także najmłodszych czytelni-
ków i czytelniczki, więc może jednak da się usprawiedliwić różowy i niebieski – tradycyjne 
kolorystyczne kody płci), śmiało wykorzystuje wartości graficzne (ziarno rastra) współgrające 
z powtarzalnością motywów, atrakcyjność psychodelii (która historycznie korespondowała 
z czasami rewolucji społecznej przełomu lat 60. i 70.). Posługując się sympatyczną figurą misia, 
za autorką tekstu Joanną Olech, artysta woła obrazem o Egaliterrę!  (AW-P)

wYRóŻNIENIE gRAfICzNE
Emilia Dziubak 
Horror
Tekst: Madlena Szeliga, Gereon, Aromat Słowa, Kraków 2018
88 s. nlb., oprawa twarda, 305 x 258 mm, ISBN 978-83-946497-7-7,  
ISBN 978-83-65758-05-7, wiek: 12+

Ilustracje Emilii Dziubak do Horroru znakomicie wpisują się w historię przez duże H obra-
zowania niesamowitości z rodowodem sięgającym prac Hieronymusa Boscha i Matthiasa 
Grünewalda. Najbliżej im, jak się wydaje, do manierystycznych konceptów Giuseppe Arcim-
bolda, który na ciemnych tłach swoich obrazów olejnych umieszczał postaci skonstruowane 
między innymi z warzyw i owoców. Tragedie dotykające ponad dwudziestu przedstawicieli 
świata roślin poddawanych regularnej zbrodni konsumpcji przez gatunek homo sapiens ujęte 
w stylistyce kryminału noir znalazły oprawcę, przepraszam, oprawę graficzną czerpiącą też 
pełnymi garściami z estetyki, ornamentu i repertuaru form sztuki barokowej. Te pieczarki jak 
czaszki wplecione w bordiury z nieco więdnących liści akantu i wawrzynu na obowiązkowo 
ciemnym tle. Nomen omen wysmakowane nokturny funeralne ugotowanych głów kalafiorów, 
ś c i ę t y c h mrozem brukselek, sądu ostatecznego kartofli spadających w płomienie, zbecz-
kiwystąpienia ukiszonej kapusty czy krwawiącego sokiem pomidora. Dziubak z fantastycznym 
wyczuciem tka obraz z tej samej strategii, co nadworny malarz szalonego Rudolfa II Habs-
burga – w omal hiperrealistyczną konwencję przedstawienia ubiera z gruntu surrealistyczne, 
upersonifikowane korzenie, bulwy, głowy, cebule i owoce poddawane najbardziej wymyślnym 
torturom. Ukłon w stronę nowożytnej grafiki z jej starannością i dekoracyjnością kompono-
wania układów, zarówno stron druku w książce, jak i inskrypcji umieszczonych choćby na… 
nagrobkach z podkreśleniem zamiłowania do elegancji rozgrywanego na przykład kontrastem 
czerni i złota. Prawdziwa pompa horroris! (AW-P)
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