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Spis książek dostępnych w  
Centrum Literatury Dziecięcej  

nagrodzonych w konkursie  
Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY 

 
1. Autor zbiorowy; 365 bajek na dobranoc. Księżyc opowiada... Historyjki na dobry sen; Grupa 

Wydawnicza Publicat S.A. Poznań.  
Opowiadania na każdy dzień roku - do czytania i słuchania przed zaśnięciem. Przyjazne i pouczające 
teksty, niosące pozytywne emocje. Kolorowe, pobudzające wyobraźnię ilustracje. Książka zawiera 365 
opowieści. Każda strona to inna opowieść. Bajeczki ciekawe, krótkie, z morałem. Znajdziecie tu bajki 
o zaspanym budziku Liliany Fabisińskiej, o Kajtku Justyny Święcickiej, o czekoladowym kremie 
Olgi Baszczak, o pracowitym słoniku Agnieszki Usakiewicz, o uprzejmym niedźwiadku Marcina 
Przewoźniaka, o zazdrosnym krasnoludku Ireny Landau i wiele, wiele innych cudownych opowieści 
znanych polskich autorów. 
 

2. Bardijewska Liliana; Zielony wędrowiec; Agencja Edytorska EZOP; Warszawa 2001.  
Pełna fantazji i ciepłego humoru bajka o wędrówce zielonego Stworka przez świat kolorów. Opowieść 
o tolerancji i wielkiej przyjaźni tych, którzy umieją się od siebie pięknie różnić nie tylko kolorami. 
Została uhonorowana nagrodą literacką polskiej sekcji IBBY w kategorii najlepsza książka roku 2001 i 
doczekała się teatralnej adaptacji. "Zielony wędrowiec" został wpisany na Złotą Listę książek 
polecanych przez Fundację "ABCXXI - Cała Polska Czyta Dzieciom". 
 

3. Bąkiewicz Grażyna; O melba!; Prószyński i S-ka; Warszawa 2002.  
To historia Maliny, której spełniło się stare przekleństwo Chińczyków: żyć jej przychodzi w ciekawych 
czasach. Naszych czasach. W dodatku mamę ma dziennikarkę, tatę-gdzieś tam, oddzielnie, babcię-z 
mroczną tajemnicą. I jeszcze szkoły musi zmieniać nieustannie, bo mama nigdzie nie może zagrzać 
miejsca. Los jednak wcale, jak się okaże, nie jest ślepy: zatrzymuje Malinę u babci, w małym 
miasteczku na południu Polski. I zaczyna karta po karcie odsłaniać przeszłość-dramatyczne dziś 
okazuje się jej logicznym dalszym ciągiem. "O melba!" została wybrana Książką Roku 2002 (nagroda 
Polskiej Sekcji iBBY - Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla Młodych). 
 

4. Bieńczyk Marek, Concejo Joanna; Książę w cukierni; Wydawnictwo Format; 2013. 
Dwójka znakomitych bohaterów, szczypta humoru i wdzięk stylu – Marek Bieńczyk, laureat nagrody 
literackiej Nike, podsuwa nam z pozoru tylko żartobliwą powiastkę o szczęściu. Bo „ze szczęściem są 
same kłopoty” – mówi Duży Książę, jeden z bohaterów Bieńczyka. I mnoży przykłady owych kłopotów, 
analizując powody ulotności szczęścia. Jego rozmówczynią jest Kaktusica, dla której szczęście ma 
smak napoleonki, bajaderki albo szarlotki. 
Za sprawą niezwykłych ilustracji Joanny Concejo i oryginalnego projektu (książka ma formę ponad 6-
metrowej harmonijki) świat cukierni przechodzi w nowy wymiar – na pogranicze najpiękniejszego snu i 
jawy. To świat pełen lekkości, nieco marzycielski i poetycki, ale i zawadiacki. Książka-majstersztyk, 
książka-dzieło sztuki. Otrzymała prestiżową nagrodę główną polskiej sekcji IBBY i tytuł „Najlepsza 
Książka Roku 2013” w kategorii: Grafika.  

 
5. Chotomska Wanda; Legendy Polskie; Wydawnictwo Jaworski; Warszawa 2000.  

Legendy są to takie pałeczki w sztafecie pokoleń. Starsi przekazują je młodszym, żeby nie zaginęła 
pamięć o tym, co kiedyś było, co się dawno, dawno temu zdarzyło. Autorka opowiedziała legendy o 
Lechu, Czechu i Rusie, o Popielu i Mysiej Wieży, o Piaście i postrzyżynach jego syna Siemowita, o 
Smoku ze Smoczej Jamy, o Czarodziejskim Młynku z Wieliczki, o Warsie i Sawie, o Bazyliszku, o 
Złotej Kaczce, o Sielawym Królu oraz legendę o pięknej pasterce i księciu z Raciborza. Książka Roku 
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2000 nagroda Polskiej Sekcji iBBY. 
 

6. Czerwińska-Rydel Anna; Wędrując po niebie z Janem Heweliuszem. Wydanie pierwsze; 
Muchomor; Warszawa 2011. 
Pierwsza część Trylogii Gdańskiej. Biografia słynnego astronoma Jana Heweliusza - znakomity 
przewodnik po niebie dla dzieci od lat 9. Czytając o jego życiu dowiesz się, że słowo "planeta" 
oznacza wędrowca, oktant to instrument astronomiczny, a dostrzegalnia jest miejscem obserwacji 
nieba. Jan Heweliusz wtajemniczy Cię w świat kosmosu, oprowadzi po uliczkach dawnego Gdańska i 
nauczy jak warzyć sławne piwo jopejskie. Napisana przez Annę Czerwińską - Rydel, zilustrowana 
przez Agatę Dudek. Uhonorowana nagrodą polskiej sekcji IBBY Książka Roku 2011 w kategorii 
ilustracji (Nagroda Graficzna) oraz wyróżnienie w Konkursie Polskie Towarzystwo Wydawców Książek 
„Najpiękniejsza książka 2011”. 
 

7. Czerwińska-Rydel Anna; Wszystko gra. Wydanie 1; Wydawnictwo Wytwórnia i Narodowy 
Instytut Fryderyka Chopina; Warszawa 2011.  
„Wszystko gra” z tekstem Anny Czerwińskiej–Rydel z ilustracjami i w opracowaniu graficznym Marty 
Ignerskiej to niezwykle oryginalna literacko-graficzna forma edukowania muzycznego. Czy wiecie jakie 
instrumenty grają w orkiestrze symfonicznej? Jakie tworzą grupy i kto to jest koncertmistrz? Ta książka 
wprowadzi Was w świat muzyków, ich instrumentów oraz relacji między nimi. Jesteście zaproszeni do 
sali prób, gdzie poznacie poszczególne instrumenty muzyczne, a także wykonawców. Początkowy 
chaos dźwiękowy i trudne relacje pomiędzy indywidualnościami, jakimi są artyści, stopniowo 
przemieniają się w piękną muzykę. A kiedy wchodzi dyrygent... WSZYSTKO GRA! Trudno uwierzyć, 
ale ilustracje Marty Ignerskiej sprawiają, że widzisz i słyszysz ten dźwięk! Nagrody: Książka Roku 
2012 w konkursie IBBY, BolognaRagazzi Award 2012 w kategorii non-fiction, Srebrna nagroda w 
konkursie „European Design Awards 2012” w kategorii Book and Editorial illustration, III nagroda w 
Konkursie Literatury Dziecięcej im. Haliny Skrobiszewskiej 2012, nominacja do niemieckiej nagrody 
Jugendliteraturpreis 2014, Grand Prix Młodych Krytyków w Wiedniu, Biały Kruk Międzynarodowej 
Biblioteki Książek dla Dzieci i Młodzieży w Monachium, Lista Honorowa IBBY, Lista Skarbów Muzeum 
Książki Dziecięcej w Warszawie, Must Have Łódź Design Festival./ 
 

8. Ekier Maria; Kocur mruży ślepia złote. Wydanie pierwsze; Wydawnictwo Hokus-Pokus; 
Warszawa 2008.  
Głównym bohaterem jest niezwykłej urody diabeł. Czarny stwór wykreowany przez autorkę staje się 
aniołem. Jak to możliwe? Trzeba obejrzeć i przeczytać tę urokliwą książkę. Piękne, zmysłowe 
ilustracje, wdzięczny tekst samej autorki, nowoczesna typografia. Wszystko to razem wzięte, tworzy 
harmonijną całość, która z pewnością zachwyci małych i dużych koneserów pięknych książek. 
Wyróżnienie –Książka Roku 2008 PS IBBY. Uznana za Najpiękniejszą Książkę Roku 2008 w 
konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. 

 
9. Janosch, Bielicka Emilia [przełożyła]; A w wigilię przyjdzie niedźwiedź; Wydawnictwo Znak; 

Kraków 2008.  
Dwadzieścia cztery historyjki na święta Bożego Narodzenia - po jednej na każdy dzień aż do Wigilii. 
Wigilijny Niedźwiedź wędruje przez świat i zbiera od wszystkich życzenia, by obdarować każdego 
wymarzonym prezentem. W lesie przy żłóbku spotykają się znane z poprzednich książeczek postaci: 
mały Tygrysek, wielki Niedźwiedź, Maja Papaja, Kacperek Gadułka i inni. Wszyscy z biciem serca 
czekają, co przyniesie im Wigilijny Niedźwiedź i czy spełnią się ich wielkie marzenia. Piękna opowieść 
o tym, że trzeba się dzielić, wspomagać w biedzie i nieszczęściu, po prostu być dobrym dla innych. 
Książka otrzymała nagrodę „Dużego Donga” 2007. 
 

10. Kosik Rafał; Felix, Net i Nika oraz Pułapka Nieśmiertelności. Wydanie drugie; Powergraph; 
Warszawa 2009.  
Trójka warszawskich gimnazjalistów powraca, by w czwartej części powieści zmierzyć się z zadaniem, 



3 

 

które muszą podjąć wbrew sobie. Podczas szkolnej imprezy halloweenowej pojawia się tajemniczy 
Ponury Żniwiarz, który będzie od tej pory prowadził z Felixem, Netem i Niką niebezpieczna grę, 
wyznaczając im kolejne zadania. Choć przyjaciele spróbują je ignorować, splot zdarzeń dotknie 
bezpośrednio ich rodzin i będą musieli podjąć wyzwanie. Zaangażują się w poszukiwania grasującego 
w podziemiach Warszawy stwora, okrzykniętego Bazyliszkiem, trafią do opuszczonego domu 
pewnego konstruktora, poszukają legendarnego skarbu. Kolejne wyzwania będą czekać na przyjaciół 
w szkole, gdzie razem z klasą wezmą udział w międzyklasowych zawodach. W tej części książki 
bohaterowie będą musieli także uporać się z problemami rodzinnymi: Felix z chorobą babci Lusi, Net z 
oczekiwaniem na bratosiostrę, a Nika po raz kolejny z ukrywaniem przed światem swojej tajemnicy. 
Powieść otrzymała nagrodę „Mały Dong” w konkursie „Dziecięcy Bestseller Roku 2007”, przyznany 
przez Polską Sekcję IBBY. 
 

11. Kotowska Katarzyna; Jeż. Wydanie pierwsze; Wydawnictwo Egmont Polska; Warszawa 1999.  
Książka wpisana na listę Kanonu książek dla Dzieci i Młodzieży. Historia rodziny chłopca- jeża 
zabranego z sierocińca do pięknego domu, w którym rodzice od dawna czekali na dziecko. Chłopiec, 
początkowo najeżony kolcami nieufności, stopniowo oswaja się z nową rodziną i miejscem, wraz z 
upływającym czasem gubiąc coraz więcej kłujących kolców. Mądra opowieść o tym, jak miłość i 
cierpliwość potrafi pokonać przeciwności i wyleczyć głębokie rany. „Jeż” otrzymał tytuł Książki Roku 
1999 i Nagrodę Polskiej Sekcji IBBY, został także wpisany na listę honorową im. H.Ch. Andersena. 
 

12. Krohn Leena; Pelikan. Opowieść z miasta; Wydawnictwo Dwie Siostry; Warszawa 2008.  
Kilkunastoletni Emil po rozwodzie rodziców przenosi się z mamą do miasta. Pewnego dnia w 
okolicznym barze jego uwagę przykuwa dziwnie wyglądający jegomość - mieszkający nieopodal pan 
Hyyryläinen. Dzięki dziecięcej wrażliwości i umiejętności obserwowania świata chłopiec odkrywa 
tajemnicę sąsiada: pan Hyyryläinen to w rzeczywistości pelikan, który postanowił zostać człowiekiem. 
Zadziwiająca historia trudnej przyjaźni chłopca i pelikana jest zarazem głęboką przypowieścią o 
samotności, braku tolerancji i o akceptacji tego, co ludzkie i nieludzkie. Wspólna wędrówka po 
absurdach i realiach życia uświadamia, jak skomplikowany jest świat człowieka, zwłaszcza gdy ogląda 
się go z ptasiej perspektywy. Wydawnictwo Dwie Siostry zostało nominowane do Nagrody Donga za 
Pelikana i dostało wyróżnienie. Książka została nominowana do tytułu Dziecięcego Bestsellera Roku. 
 

13. Kuijer Guus; Książka wszystkich rzeczy; Wydawnictwo Dwie Siostry; przełożyła z 
niderlandzkiego Jadwiga Jędryas; Warszawa 2012.  
Opowieść o sile słabych – kobiet i dzieci, które z poezji i własnej wrażliwości czynią skuteczną broń 
przeciw opresji i okrucieństwu.Akcja opowieści rozgrywa się w latach pięćdziesiątych XX wieku. 
Thomas to dziewięcioletni, wrażliwy i bardzo inteligentny chłopiec. Wraz z rodzicami i starszą siostrą 
mieszka w Amsterdamie. Klopperowie to na pozór zwyczajna, tradycyjna rodzina, jakich wiele spotkać 
można zarówno w dużych, jak i w małych miasteczkach. Im jednak czytelnik głębiej wchodzi w jej 
strukturę, im lepiej poznaje sterujące nią mechanizmy, tym mocniej dostrzega, że coś u Klopperów 
jest nie do końca w porządku. Zagadka rozwiązana zostaje podczas jednego ze wspólnych 
niedzielnych obiadów. Ojciec Thomasa to człowiek, który głęboko wierzy w Boga. Nie jest to jednak 
wiara ufna i pełna nadziei, ale wiara opierająca się na twardych, poznanych najprawdopodobniej za 
sprawą Starego Testamentu zasadach. Bóg dla Kloppera nie jest kochającym ojcem. Jest surowym 
sędzią, który twardą ręką karze nieposłusznych i grzeszników. Stawiając sobie takiego Boga za 
przykład, pan Klopper wypełnia misję nawracania i dbania o zbawienie swojej rodziny. Oczywiście, 
przy pomocy twardej ręki, warząchwi i skórzanego pasa. Mały Thomas nie godzi się na takie 
traktowanie. Chociaż wymierzane przez ojca razy przyjmuje z cierpliwością, to nie potrafi patrzeć z 
zaciśniętymi ustami, gdy ojciec bije matkę. Chłopiec wyobraża sobie, że wtedy anioły zakrywają oczy, 
a na całej ziemi zaczyna padać deszcz. Swoje przemyślenia, spostrzeżenia i niezwykłe spotkania, 
chociażby z Jezusem, jakie przytrafiają mu się przede wszystkim w trudnych momentach życia, 
chłopiec spisuje w swoim zeszycie. W 2013 przyznano "Małego Donga" Wydawnictwu Dwie Siostry za  
"Książkę wszystkich rzeczy" Guusa Kuijer.  
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14. Kulmowa Joanna; Zgubione światełko; Nasza Księgarnia; Warszawa 1990.  

Przeznaczony dla dzieci młodszych zbiór wierszy miejskich z podtekstem ekologicznym: nie tyle 
dydaktyczna, ile subtelna, nieco melancholijna obrona niszczonej przez człowieka przyrody - drzew, 
trawy, ptaków - a także obrona wyobraźni dziecka przed obojętnością świata dorosłych. Utwory są 
pisane prostym językiem, przesycone lirycznym humorem z nutą ironii, oryginalne metaforycznie. 
Skłaniając czytelnika do współudziału, apelując do jego wyobraźni i wrażliwości, przemawiają zarówno 
do małych, jak dużych. Kulmowa, jak wszędzie, pisze tu nie o baśniowym, oderwanym od ludzkiego 
świecie roślin, zwierząt i przedmiotów, ale o naszym odpowiedzialnym współistnieniu w jednej 
rzeczywistości. Książka zdobyła nagrodę Polskiej Sekcji IBBY "Książka Roku" w 1990 r.  
 

15. Machej Zbigniew; Przygody przyrody czyli swawole i niedole zwierząt w świecie ludzi i dalej ; 
Biuro Literackie; Wrocław 2008.  
To książeczka pełna zabawnych rymowanek uzupełniona kolorowymi, pięknymi rysunkami 
wrocławskiego karykaturzysty Tomasza Brody. Zwierzęce swawole w wierszykach autora gwarantują 
gromkie salwy śmiechu. 
Książka Roku 2008 w kategorii "grafika" wg kapituły Nagrody Polskiej Sekcji IBBY.  
 

16. Machowiak Aleksandra, Mizieliński Daniel; D.O.M.E.K. Doskonałe Okazy Małych i Efektownych 
Konstrukcji; Wydawnictwo Dwie Siostry; Warszawa 2008.  
To pomysłowa i zabawna książka, z której młodzi czytelnicy dowiedzą się, jak bardzo różne mogą być 
ludzkie domy i jak fascynującą sztuką jest architektura. Dowcipne, soczyście kolorowe rysunki i 
zwięzłe, przystępne opisy prezentują 35 niezwykłych domów stworzonych przez najwybitniejszych 
architektów świata. "D.O.M.E.K." zdobył prestiżowe wyróżnienia: otrzymał nagrodę główną w kategorii 
graficznej konkursu Książka Roku 2008 Polskiej Sekcji IBBY oraz nagrodę główną w konkursie Świat 
Przyjazny Dziecku organizowanym przez Komitet Ochrony Praw Dziecka, w kategorii "Książki dla 
dzieci w wieku od 5 do 12 lat". 
 

17. Maleszka Andrzej; Magiczne drzewo. Czerwone krzesło. Wydanie 1; Wydawnictwo Znak; 
Kraków 2009.  
Burza powaliła olbrzymi stary dąb. Było to Magiczne Drzewo. Ludzie zrobili z niego setki przedmiotów, 
a każdy zachował cząstkę magicznej siły. Wśród nich było czerwone krzesło. Niesamowite przygody, 
niebezpieczeństwa, humor i magia... Autobus, który zwariował, most ze światła i wielka fala tsunami. 
Latający dom, olbrzymi lew i sto wyczarowanych psów! Fantastyczna opowieść o trójce dzieci, które 
znalazły krzesło spełniające życzenia. Te dobre i te złe... Książka wyróżniona Nagrodą literacką - 
książka dla dzieci młodszych Polskiej Sekcji IBBY-Książka Roku 2009 oraz jako bestseller roku Cała 
Polska czyta dzieciom - książki dla dzieci 8-10 lat. 
 

18. Marcel Marcel A.; Ostrowski Krzysztof [ilustracje]; Oro; Wydawnictwo Marginesy; Warszawa 
2012.  
Niezwykła opowieść o współczesnych nastolatkach z odrobiną magii w tle. Historia opowiada o życiu 
młodziutkiej Leny, która jako niemowlę została oddana do domu dziecka. Dowiadujemy się o jej 
problemach z rówieśnikami, ale także o chwilach radości, nie pomijając chwil pełnych smutku. Lena 
wędruje od rodziny zastępczej do rodziny, nigdzie nie zagrzewa miejsca. Jest obwiniana o wszystkie 
niepowodzenia, jakie spotykają jej kolejne ''rodziny''. W rezultacie zawsze trafia z powrotem do domu 
dziecka, gdzie nie ma łatwego życia. Na dodatek okazuje się, że Lena posiada pewien talent... Gdy po 
raz kolejny dziewczynka zostaje adoptowana, nie ma wątpliwości, że jej przygoda skończy się tak, jak 
wszystkie poprzednie. Trafia do rodziny, gdzie każde z piątki dzieci jest adptowane. Roman i Wanda 
nie mogą posiadać własnych pociech, więc postanowili pomóc tym niechcianym. Aż pewnego dnia 
Lena spotyka tajemniczego tytułowego Oro, który jak się okazuje, jest widoczny tylko dla niej …  
Książka zdobyła nominację do nagrody literackiej Polskiej Sekcji Ibby w kategorii Najlepsza Książka 
Roku 2012. 
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19. Nesbo Jo; Doktor Proktor i koniec świata. Być może. Wydanie 1; Wydawnictwo Czarna 

Owieczka; tłumaczenie z norweskiego: Iwona Zimnicka; Warszawa 2012.  
Spokojnie. Po prostu odłóż tę książkę i wolnym krokiem wyjdź z księgarni. Czego oczy nie widzą, tego 
sercu nie żal. Nie będzie Ci żal na przykład tego, że wkrótce nastąpi koniec świata. I że czeka nas 
okrutna inwazja z kosmosu. Nie dowiesz się też, dlaczego TAK NAPRAWDĘ skarpetki znikają z pralki, 
ani o wężach żyjących w kanalizacji, o prawdziwych żaboczłekach, nie do końca prawdziwych 
pawianach i innych Zwierzętach, Których Istnienia Byś Sobie Nie Życzył. Ale jeśli w tym roku chciałbyś 
przeczytać tylko jedną książkę o końcu świata, siedmionogich peruwiańskich pająkach ssących, 
Bulku, Lisie i doktorze Proktorze, to powinieneś przeczytać właśnie tę. Być może. Doktor Proktor i 
koniec świata. Być może. jest już trzecią odsłoną przygód Bulka, Lisy i innych dzieci wymyślonych 
przez Nesbø."Doktor Proktor i koniec świata. Być może" został  laureatem nagrody Dużego Donga 
2013. 
 

20. Nowacka Ewa; Bożęta i my; Orenda; Warszawa 1995.  
Zbiór gawęd na temat postaci polskiego folkloru, ze wszystkimi ich realnymi i domniemanymi cechami, 
mitycznymi i rodzinnymi koneksjami, życiorysem i następującymi w miarę upływu lat przemianami. 
Autorka omawia je w grupach, dzieląc na demony nieba, ziemi i wody (płanetnik, utopiec), leśne 
(diabły, rusałki), domowe (ubożęta, bieda)... Niektóre są groźne, niektóre przyjazne, niektóre tylko 
częściowo "zdemonizowane" (wiedźma); ale wszystkie potrzebne. Mówią o polskiej - i nie tylko - 
tradycji, pozwalają lepiej zrozumieć historię, sztukę, kulturę; a na pewno są koniecznym 
uzupełnieniem dziecięcych baśni i młodzieżowej fantasy. Książka otrzymała nagrodę główną w 
kategorii literatura w konkursie PS IBBY Książka Roku 1995.  
 

21. Oklejak Marianna [ilustracje], Szkoda Aleksandra; Jestem miasto. Warszawa; Wydawca: Czuły 
barbarzyńca; Warszawa 2012.  
„Jestem miasto. Warszawa” to nie tylko atrakcyjna, rozwijająca książka dla dzieci, ale także 
zaproszenie do zabawy dla czytelników w każdym wieku. Lektura obowiązkowa dla warszawiaków, jak 
również znakomita pamiątka dla osób odwiedzających stolicę. Książka w całości składa się z dużych 
ilustracji z podpisami – rysunkowych map z mnóstwem dowcipnych detali, przedstawiających burzliwą 
historię naszej stolicy. Na kolejnych sztywnostronicowych rozkładówkach poznajemy dzieje Warszawy 
i jej mieszkańców, poczynając od praczasów, na XXI wieku kończąc. Wędrując po zmieniającym się w 
kolejnych epokach mieście, odnajdujemy niezapomnianych bohaterów, niezwykłe miejsca i 
niecodzienne historie. Nagroda Graficzna za książkę obrazkową 2012 PS IBBY. 
 

22. Onichimowska Anna; Najwyższa góra świata. Wydanie 1; Oficyna Wydawnicza Rytm; 
Warszawa 1996.  
To jest dla tych, małych i trochę większych, którym czasem jest smutno i którym nie zawsze układa się 
tak, jak by chcieli. W książce znajdziemy 9 niezależnych od siebie opowiadań. Każde z nich porusza 
jakiś inny temat. Trudny, nowy, ważny dla dziecka i nierzadko też dla rodzica. Bohaterowie opowiadań 
mają zwykle ok. 6 lat. W ich życiu pojawiają się większe lub mniejsze kłopoty, którym muszą stawić 
czoła.Każde dziecko jest inne, każde z nich ma do zdobycia własną górę. Czy im się to uda? Czy 
dadzą radę? Wszystkie te opowiadania są niezwykle wzruszające. Nawet teraz, kiedy odtwarzam w 
pamięci kolejne wątki, mam łzy w oczach. Ta książka to nie bajka. Wszystkie sytuacje mogły zdarzyć 
się naprawdę. Ale czy życie jest bajką? Dzieci niejednokrotnie muszą zmierzyć się ze światem 
dorosłych. Szybciej dojrzeć i zrozumieć sprawy, z których do tej pory nie zdawały sobie sprawy. W 
każdym opowiadaniu narratorem jest dziecko. Dzięki temu poznajemy świat z jego perspektywy i 
możemy lepiej wczuć się w jego sytuację. Zbiór opowiadań Najwyższa góra świata został wpisany w 
1998 r. na Międzynarodową Honorową Listę im. H.Ch. Andersena (zwaną teraz "Honorową Listą 
IBBY"), na którą wpisywane są najwybitniejsze pozycje dla dzieci i młodzieży. 
 

23. Orlev Uri; Ignerska Marta [ilustracje]; Babcia robi na drutach. Wydanie 1; Wytwórnia; Warszawa 
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2009.  
Do miasteczka przybywa niezwykła babcia. Nie znajduje tam nikogo, kto by przyjął ją pod własny 
dach. Babcia nie ma nic oprócz wełny, szydełka i dwóch drutów. Dzierga z tej wełny własny świat: 
dom, w nim wszystkie sprzęty, a na koniec... wnuczkę i wnuczka. Przychodzi dzień, w którym dzieci 
mają pójść do szkoły. Okazuje się, że dzieci z wełny nie przystają do obowiązujących norm, inność 
naraża ich na szykany i wykluczenie. Szczęście pryska, a babcia przeżywa bolesne rozczarowanie. 
Pruje wydziergany świat i dzieci. Wędruje dalej i ma nadzieję, że w następnym miasteczku będzie 
inaczej. Wyróżnienie w Konkursie Polskiej Sekcji Ibby "Książka Roku 2009" w kategorii Ilustracje.  
 

24. Pawlak Romek; Miłek z Czarnego Lasu. Wydanie 1; Powergraph; Warszawa 2007.  
Czy wiesz, że wystarczy zejść z parkowej alejki, zanurzyć się między liście łopianu i gęstwinę jarzębin, 
aby spotkać Miłka, Kaladyna i Tupetkę? Tytułowy Miłek to drobny i niegroźny zwierzak, którego 
okrutny los rzucił do Czarnego Lasu. Jako uciekinier i istota, która wiele przeszła, Miłek musi się 
zaaklimatyzować w nowym dla siebie miejscu i zadzierzgnąć nowe przyjaźnie. A Czarny Las ma wielu 
mieszkańców, poczynając od kronikarza Kaladyna, a na uroczej Tupetce kończąc. Wiele orzechów 
spadnie z drzew, nim Miłek przestanie być dla nich tajemniczym intruzem a zostanie kimś z wewnątrz. 
Ale wielkie serce małego zwierzaka, jakim jest Miłek, nie pozwoli mu biernie czekać. Rudy przybłęda 
szybko angażuje się silnie w akcję pomocy bardzo chorej dziewczynce... Czy jednak drobne łapki 
Miłka poradzą sobie z tak wieloma wyzwaniami?  "Miłek z Czarnego Lasu” to piękna i ciepła opowieść 
o nieśmiałości i wrażliwości, o narodzinach przyjaźni i poszukiwaniu własnego miejsca w życiu. 
Powieść otrzymała tytuł „Książki Roku 2008”, przyznany przez Polską Sekcję IBBY. Nagroda główna 
w kategorii literatura dla dzieci.  
 

25. Prześluga Malina; Ziuzia. Wydanie 2; Tashka; Warszawa 2013. 
Ziuzia ma jedno oko szare, a drugie zielone, dlatego patrzy na świat troszkę inaczej. Poza tym ma 
mnóstwo dobrych pomysłów, które przychodzą jej do głowy prosto z pępka (bo przecież pępek też do 
czegoś musi służyć). I nigdy się nie nudzi. Bo jak tu się nudzić, skoro trzeba szukać bandy 
uciekających robaków, które chowają się w kałużach? A marchewka, kiedy tylko narysuje się jej 
pisakiem oczy, organizuje podróż do Królestwa Grochu z Kapustą? Albo kiedy łóżko bez ostrzeżenia 
wzlatuje w nocne niebo, żeby Ziuzia mogła utulić płaczące gwiazdy? Oczywiście, poza tym Ziuzia ma 
też obowiązki. Musi znaleźć właściciela kotka, który jest stworzony z deszczu, wymyślić tacie nowe 
imię, pomóc starszej siostrze zrobić pierwszy makijaż, czy odtajnić tajną akcję, która jest tak tajna, że 
nawet Mateusz nie wie, o co w niej chodzi (a przecież to chłopak!). I wcale nie jest ważne, że bandy 
uciekających robaków to tak naprawdę PIT-y, które wypełniają rodzice, Królestwo Grochu z Kapustą to 
tylko lodówka, a gdy dziewczynki dorastają, nie mogą stać się robotami, tylko kobietami. Książka 
Roku 2013 nagroda literacka Polskiej Sekcji Nagród IBBY. 
 

26. Przybylska Ewa; Dzień kolibra; Akapit Press; Łódź 1997.  
Bohaterem jest nieśmiały, niezdarny dziewięciolatek, pozostawiony samemu sobie przez kochających, 
ale zajętych własnymi sprawami rodziców. Samotny i atakowany przez łobuzów z podwórka, 
zaprzyjaźnia się z sąsiadem, odsuniętym przez rodzinę starszym panem. Obaj muszą przezwyciężyć 
trudności, każdy własne, i odzyskać godność, by w końcu zbliżyć się do siebie. Podobnie jak Korczak, 
Przybylska pochyla się tu nad wrażliwym i bezradnym dzieckiem, za partnera dając mu podobnego 
dorosłego. Nagroda polskiej sekcji IBBY - Książka Roku 1997. 
 

27. Przybylska Ewa; Most nad Missisipi. Wydanie 1; Akapit Press; Łódź 2012.  
Nastoletni Kuba jest w fazie silnego buntu spowodowanego nie tylko jego wiekiem, ale też sytuacją 
rodzinną. Był świadkiem próby samobójczej swej matki od chwili której opiekuje się nim babcia - 
Rzekoma Babka - której nigdy nie znał. Dysfunkcyjne jest nie tylko jego otoczenie rodzinne, ale też 
osiedle (jak mówi Rzekoma: ulica, która go wychowuje). Nie trudno tu spotkać wścibskie sąsiadki czy 
rodziny wielodzietne z problemem alkoholowym - ot, choćby rodzinę Chudzielca, któremu słowo 
"ukraść" wcale nie jest obce. Jednak pojawia się ktoś kto przełamuje samotność chłopca i zdaje się go 
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rozumieć i akceptować, nawet z zielonym irokezem. Jest to starsza pani Teodora, nazywana przez 
Jakuba "Lete". Wszystko komplikuje się gdy Teodora nagle znika, a jej dom zostaje przetrząśnięty 
przez osoby łase na jej majątek. Kuba dawno opracował krótką drogę do swojej starszej przyjaciółki - 
kładkę, którą przerzuca przez balkon. Mimo młodego wieku rozumie, że dzieje się coś bardzo 
niedobrego i postanawia działać, aby dowiedzieć się gdzie jest Lete i chronić ją. Powieść dla 
młodzieży Ewy Przybylskiej została nagrodzona przez Polską Sekcję IBBY w konkursie Książka Roku 
ogłoszonym w 2013 w kategorii najlepsza książka dla młodzieży (nagroda literacka). Została również 
zgłoszona przez Polską Sekcję IBBY na Listę Honorową IBBY 2016. 
 

28. Przyrowski Zbigniew; Encyklopedia przyrody i techniki dla dzieci i rodziców. Wydanie 1; 
Wiedza Powszechna; Warszawa 1996.  
Jest książką mądrą, napisaną z erudycją i pasją, istotnie przybliżającą dziecku otaczający je świat. Jej 
wielką zaletą jest piękny język, barwność i lekkość stylu. W sposób przystępny i obrazowy, nie 
stroniąc od żartu i anegdoty, potrafił autor przekazać skomplikowane i trudne problemy techniczne. 
Podając określoną informację-nie nuży, przeciwnie, pobudza wyobraźnię, zachęca do dalszych, już 
samodzielnych poszukiwań. Nagroda Polskiej Sekcji IBBY za Książkę Roku 1996. 
 

29. Ramachander Akumal; Mała Świnka; Wydawnictwo Tenten; Warszawa 1993. 
Rzecz dzieje się na farmie, gdzie Marynia hodowała świnie. Któregoś dnia w jej hodowli przyszła na 
świat Mała Świnka, śliczna i urocza. Marynia pokochała świnkę od pierwszego wejrzenia. Dla 
ulubionego zwierzątka zbudowała dom, w którym śwince niczego nie brakowało. Wyposażyła wnętrze 
w wygodne meble i różne niezbędne sprzęty. Hołubiła świnkę, śpiewając jej ulubione piosenki i 
karmiąc najlepszymi kąskami. Mała Świnka była rozpieszczana dopóty, dopóki nie wyrosła na zdrową, 
dorodną świnię. Pewnego dnia Marynia zwabiła świnkę do ciężarówki rzeźnika, uciekając się do 
ohydnego podstępu. Następnej nocy Maryni przyśnił się straszny sen, który niestety okazał się jawą. 
Zły postępek został ukarany. W tym miejscu „Mała Świnka” przypomina pewną starą baśń o 
zarozumiałej Ajodze, która za zły uczynek została ukarana i zamieniła się w dziką gęś.  „Mała świnka” 
to pierwsza książka dla dzieci hinduskiego intelektualisty Akumala Ramachandra i czterdziesta w 
dorobku światowej sławy malarza i grafika Stasysa Eidrigevičiusa. Książka Roku 1993 nagroda 
graficzna. 
 

30. Rudniańska Joanna; Rok smoka; Fundacja Nowej; Warszawa 1991.  
Historia czternastoletniej Sylwii. O tym jak pokonała zło, które chciało pożreć jej ojca i jak razem 
pokonali rodzinną klątwę. Zdobywczyni nagrody Polskiej Sekcji IBBY "Książka Roku" (1990) i 
Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Janusza Korczaka (1992).  
 

31. Rusinek Michał; Wierszyki domowe. Wydanie 1; Społeczny Instytut Wydawniczy Znak; Kraków 
2012. 
Domowa wierszykownia według Rusinka. Próg ciągle podkłada ci nogę? Wyprowadzasz klucz na 
smyczy? Lubisz śpiewać do prysznica? Oglądasz kręcące się w pralce pranie? Nasze domowe 
przedmioty prowadzą w ukryciu podwójne życie. Sprawdź, co robią, kiedy na nie nie patrzysz. 
Błyskotliwie ilustrowana przez Joannę Rusinek książka to świetny pomysł na prezent, w którym każdy 
znajdzie coś dla siebie - dzieci zabawne wierszyki, a dorośli - dopiski z przymrużeniem oka. 
Nominacja Zielona Gąska 2013. Lista Białych Kruków 2013. Książka Roku - konkurs Polskiej Sekcji 
IBBY, nagroda literacka - książka dla dzieci 2012. 
 

32. Siesicka Krystyna; Chwileczkę, Walerio...; Wydawnictwo „Siedmioróg”; Kraków 1993. 
Jest to powieść młodzieżowa. Główna bohaterka to Waleria, która przeżywa pierwszą miłość. Akcja 
powieści dzieje się podczas wakacji, kiedy młodzieś wyjeżdża. Wyjazd okazuje się dla Walerii próbą 
charakteru: mowa o zagrożeniach, które niesie młodemu człowiekowi współczesny świat - 
uzależnienie od narkotyków. Czytelnik może być również autorem powieści, ponieważ zastanawia się 
w trakcie czytania nad tym, co łączy go z Walerią. W 1993 r. pozycja ta otrzymała nagrodę IBBY za 



8 

 

książkę roku. 
 

33. Stevenson Louis Robert; Czarodziejski ogród wierszy; Nasza Księgarnia; Warszawa 1992.  
Wybór wierszy dla dzieci i młodzieży. Nostalgiczna książka – stylowym wierszom Stevensona (1850-
1894) towarzyszą ilustracje w XIX-manierze – wiktoriańskie ogrody i wnętrza. Bukoliczne pejzaże, 
bryczki, stare mury porośnięte bluszczem, dzieci w marynarskich ubrankach i batystowych sukienkach 
– wszystko to dobrze wpisuje się w poetykę wierszy romantyka Stevensona, które mówią o 
bezpowrotnie utraconym raju dzieciństwa – magicznym pejzażu ocalonym jedynie w wyobraźni poety. 
Książka Roku 1992 nagroda graficzna. 
 

34. Strzałkowska Małgorzata; Alfabet z obrazkami; Wydawnictwo Nowa Era; Warszawa 2005.  
Zabawna książeczka o alfabecie z oryginalnymi ilustracjami i rymowankami, które mogą zainspirować 
dziecko do twórczej zabawy słowami, przedmiotami z najbliższego otoczenia, kolorami, fakturą. 
Przygotowuje młodsze dzieci do poznawania liter i trudnej sztuki czytania, a u starszych rozwija 
wyobraźnię językową i plastyczną. Plastycy - Anita Andrzejewska i Andrzej Pilichowski-Ragno - 
zadbali o inspirujące ilustracje, które dzieci mogą potem wykonywać samodzielnie przy użyciu, jak 
nazywa to sama Autorka, różnych szpargałów i rupieci, czyli piórek, sznurków, listków, śrubek czy 
spinaczy. Książka Roku 2005 – nagrodzona przede wszystkim za ilustracje przez Polską Sekcję IBBY, 
czyli International Board on Books for Young People (Międzynarodowe Kuratorium do Spraw Książek 
dla Dzieci). Wyróżnienie w 45. konkursie Najpiękniejsze Książki Roku 2004 organizowanym przez 
Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. 
 

35. Strzałkowska Małgorzata; Zielony i Nikt. Wydanie 1; Wydawnictwo Bajka; Warszawa 2009.  
Niezwykle sugestywna proza znakomitej poetki i nastrojowe, pobudzające wyobraźnię ilustracje 
przenoszą czytelnika daleko, daleko stąd, za siódmą górę i dziesiątą rzekę, gdzie rósł wielki, gęsty 
las.  „W środku lasu, na porośniętej mchem polanie, znajdowała się stara studnia. (…) Na dnie starej, 
wyschniętej studni mieszkał Nikt. Nie wiadomo, skąd się tu wziął. Po prostu był i już. Nie opuszczał 
nigdy swojej kryjówki i chyba nawet nie wiedział, że istnieje coś poza nią. Studnia była całym jego 
światem”. Jednak pewnego ranka do studni zajrzał Zielony. Zielony to wielbiciel wszystkiego, co 
zielone – trawy, koniczyny, sałaty, szczypiorku, szpinaku. Pewnego dnia trafia na polanę ze studnią w 
poszukiwaniu rzadkiego gatunku mchu. Sympatyczny, pełen entuzjazmu rudzielec przynosi ze sobą 
zapach lasu, ciepło słońca, zapowiedź nowego.  Jego ciekawość, dobre słowo i pomocna dłoń 
całkowicie odmienią życie Nikta. Pięknie ilustrowana bajka, która pomaga pokonać lęk przed 
nieznanym. Książka obsypana nagrodami: Duży Dong 2009, wyróżnienie literackie Książka Roku 
2009 w konkursie Polskiej Sekcji IBBY, Zielona Gąska 2009 w konkursie Fundacji Zielona Gęś im. K. 
I. Gałczyńskiego, III nagroda w konkursie Literatury Dziecięcej im. Haliny Skrobiszewskiej 2010, 
książka wpisana na listę Białych Kruków 2011 Internationale Jugendbibliothek w Monachium. W 2010 
roku „Zielony i Nikt” został także wpisany na Listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej. 
 

36. Terakowska Dorota; Córka Czarownic; Verba; Chotomów 1991.  
Arcydzieło o dojrzewaniu, pierwsza udana próba doścignięcia mistrzów gatunku, takich jak Tolkien czy 
Le Guin —tak pisze krytyka o tej niezwykle poczytnej baśni fantasy o oryginalnej fabule i 
skomplikowanej dramaturgii. Tytułowa córka Czarownic to potomkini królewskiego rodu, 
przygotowywana od dzieciństwa po wiek dojrzały przez pięć Czarownic do trudnej sztuki uwolnienia 
kraju z rąk Najeźdźców i do rządzenia. 
Będąc doskonałą lekturą dla czytelników w każdym wieku, jest równocześnie niezwykle ambitnym 
utworem w swoim gatunku. „Córka Czarownic” Doroty Terakowskiej została uhonorowana Nagrodą 
Literacką Roku 1992 polskiej sekcji IBBY , a w roku 1994 wpisana na Światową Listę im. H. Ch. 
Andersena, znalazła się wśród najlepszych książek świata dla dzieci i młodzieży. 
 

37. Terakowska Dorota; Tam gdzie spadają Anioły; Wydawnictwo Literackie; Kraków 1999.  
Ewa w wieku pięciu lat traci swego Anioła Stróża o imieniu Ave. Bez jego opieki dziewczynka zaczyna 
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ciężko chorować. Aby mogła wyzdrowieć, Anioł musi wygrać walkę ze swym bratem bliźniakiem, 
Aniołem Ciemności. Powieść wyróżniona nagrodą polskiej sekcji IBBY, czyli międzynarodowej 
organizacji zajmującej się literaturą dziecięcą. Książka Roku 1999. 
 

38. Teske Joanna Klara; Teske Weronika [ilustracje]; Pies w Krainie Wędrującej Nocy; 
Wydawnictwo Mimochodem; Lublin 2011.  
To opowieść o wędrówce dwojga przyjaciół, którym przewodnikiem jest pies. Wędrują za radą 
czarownicy w poszukiwaniu zapachu fiołków, który jakoby ma moc, by ukoić smutek królewny. Męczy 
ich jednak niepewność, czy aby wyprawy nie podjęli na darmo, skoro nie wzięli ze sobą jabłka – 
podarunku od czarownicy. Nie mogli go wszakże zabrać ze sobą, bo czarownica poczęstowała 
królewicza jabłkiem, którego nie miała. 
Książka roku 2011. Nagroda literacka polskiej sekcji IBBY (International Board on Books for Young 
People). 
 

39. Tryzna Tomek; Panna Nikt. Wydanie drugie; „B&C” Piotr Bagiński; Warszawa 1995.  
Piętnastoletnia Marysia Kawczak, pochodząca z biednej dolnośląskiej wioski, Jawiszowa, 
przeprowadza się z rodziną do Wałbrzycha. Prostolinijna i naiwna, czuje się wyobcowana w nowym 
miejscu i szkole. W nowej klasie Marysia poznaje Kasię, pewną siebie artystkę i buntowniczkę, która 
stopniowo wprowadza ją w świat duchowych doznań i fantazji. Marysia traktuje nową koleżankę z 
uwielbieniem i podziwem, nie zauważając, że ta odnosi się do niej z pobłażliwością i lekką kpiną. 
Wydaje się jednak, że Kasia szczerze lubi Marysię, chociaż ich przyjaźń jest trudna: Kasia jest 
spontaniczna, impulsywna, jej nastrój waha się między euforią a depresją. Pod wpływem manipulacji 
Kasi Marysia stopniowo oddala się od rodziny, staje się skryta i zakłamana. Kiedy przyjaźń dziewcząt 
zostaje zachwiana, Marysia odwraca się od Kasi i zaprzyjaźnia z drugą dziewczyną z klasy, Ewą. Ewa 
pochodzi z bogatej rodziny, jest zimna, rozpieszczona i przyzwyczajona do luksusów. Ewa obdarowuje 
Marysię coraz to nowymi prezentami i zaznajamia ją ze światem cielesnych przyjemności. Marysia 
uczy się od niej obycia, ale i staje się wyrachowana i interesowna. Kulminacyjny moment w akcji 
następuje, gdy Marysia odkrywa prawdę o Kasi i Ewie oraz dowiaduje się o grze, jaka była z nią 
prowadzona. Książka, podzielona na kilka części, pisana jest w pierwszej osobie. Czytelnik widzi 
przemianę, jaką przechodzi Marysia - z prostodusznej dziewczynki z zapadłej wsi staje się 
beznamiętna i cyniczna. Widoczna jest też schizofrenia, w której bohaterka stopniowo się pogrąża, a 
która spowoduje tragiczny finał historii - jej samobójstwo. Książka pojawiła się na listach bestsellerów 
w Polsce, Holandii, Belgii i Niemczech. Książka zdobyła nagrodę Polskiej Sekcji IBBY na "Książkę 
Roku" 1994. Premiera filmu Panna Nikt w reż. Andrzeja Wajdy w 1996 r.  
 

40. Tuwim Irena, Hanulak Monika; Pampilio; Wytwórnia; Warszawa 2010.  
Bajki o mieszkańcach Krainy Zwierząt i tajemniczym drzewie o trudnej do zapamiętania nazwie. Czy 
drzewo ma owoce, które można jeść? Po odpowiedź do króla Lwa Złotogrzywego wyrusza Nosorożec 
Pałęta, Prosiaczek Łatka, Kozioł Tuman i Żółw Alojzy. Tylko jeden z nich uratuje zwierzęta od głodu. 
KSIĄŻKA ROKU 2010 Nagroda Graficzna/ Ilustracje Polskiej Sekcji IBBY, za śmiałość i konsekwencję 
w przeprowadzeniu pomysłu plastycznego oraz dojrzałość artystyczną. Książka również otrzymała 
Wyróżnienie Honorowe w konkursie "Best Book Design From All Over the World 2012" 
organizowanym przez Stiftung Buchkunst/Book Art Foundation we Frankfurcie.  
 

41. Widłak Wojciech; Dwa serca Anioła; Media Rodzina; Poznań 2011.  
Gdy Romek miał sześć lat, znalazł się w szpitalu i usłyszał, że ma bardzo poważną wadę serca. Teraz 
Romek ma kilka lat więcej. Nie wolno mu się męczyć, więc nie może grać w piłkę ani biegać. Chłopaki 
na podwórzu nazywają go Drakulą, bo jest blady i ma sińce pod oczami. Romek musi stale na siebie 
uważać, wychodzi na dwór, by posiedzieć na ławce i popatrzeć na dzieci zdrowe, wesołe i pełne 
energii. Pewnego dnia zapoznaje się z panem Felicjanem, starszym człowiekiem, profesorem 
poruszającym się tylko na wózku inwalidzkim w asyście pielęgniarki. Między chłopcem i 
przyszywanym dziadkiem szybko nawiązuje się silna więź. Łączy ich doświadczanie choroby, 
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obydwoje wybierają się w ważną podróż. Dla pana Felicjana będzie to już ostatnia wyprawa, dla 
Romka pierwsza i zarazem decydująca o jego dalszym życiu. Książka zdobyła DUŻEGO DONGA 
2012, czyli nagrodę główną w konkursie PS IBBY przyznawaną przez jury dziecięce i profesjonalne, 
za spójność głębokiego i mądrego tekstu oraz szaty graficznej. Tytuł został też wyróżniony główną 
nagrodą w konkursie 20. Wrocławskich Promocji Dobrych Książek - Piórem Fredry. Ilustracje Pawła 
Pawlaka do "Dwóch serc anioła zostały" wybrane z kilku tysięcy innych prac i jako jedyne z Polski 
znalazły się w gronie najlepszych - na prestiżowej Bolonia Illustrators Exhibition. 
 

42. Wilkoń Józef; Kici kici miau (kocia kołysanka); Wydawnictwo Hokus-Pokus; Warszawa 2009.  
Koty w książkach to bardzo wdzięczny temat. Józef Wilkoń, wielki miłośnik zwierząt, storzył kocią 
kołysankę z myślą o małych dzieciach, ale na pewno spodoba się wszystkim kociarzom i dużym i 
małym. Książka traktuje o małym kocie, którego fascynuje otaczający go świat, a koci świat to myszy 
uciekające przed nim do dziury, szybujące ważki, żaby schowane w trawie, fruwające nad nim ptaszki, 
i oczywiście pies. Poznawanie świata jest fascynujące, ale i męczące. Obfity w wydarzenia dzień 
powoli się kończy i zmęczony kotek szykuje się do snu. W tym momencie zmienia się nastrój książki 
na refleksyjny i niezwykle poetycki.  Książka zdobyła tytuł Najpiękniejszej Książki Roku w konkursie 
Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek.  
 

43. Wojtyszko Maciej; Bromba i filozofia; Wydawnictwo Jacek Santorski & Co; Warszawa 2004.  
Bromba od dawna intersuje się filozofią. Można powiedzieć, że to jej Wielka Pasja. Każdy, kto poznał 
Brombę wiele lat temu, nie poczuje się rozczarowany. Tak, to znowu ona!Ona, a także inni 
mieszkańcy Naszej Okolicy. Gluś, Fikander, Malwinka, Psztymucel, Kajetan, Makawity wybrani z 
wybranych. Czy może być coś bardziej wciągającego i przyjemniejszego niż rozwaanie 
najistotniejszych problemów w gronie starych przyjaciół?Maciej Wojtyszko napisał książkę, w której 
bohaterowie filozofują, ale w typowy dla siebie sposób, czyli z olbrzymim poczuciem humoru.  Już we 
wstępie autor wspomina, że książkę należy czytać niespiesznie, bo ma prowokować do rozmów. 
Właśnie na tym polega urok tej opowieści. W „Brombie i filozofii” pada mnóstwo pytań, jeszcze więcej 
odpowiedzi, ale najwięcej będzie tu tematów otwartych, nad którymi dzieciaki będą chciały się 
zastanowić. Książka Macieja Wojtyszko została KSIĄŻKĄ ROKU 2004 - otrzymała nagrodę literacką 
polskiej sekcji IBBY. Książka Macieja Wojtyszko zodbyła także wyróżnienie w konkursie "Dziecięcy 
Bestseller Roku 2004 " organizowanym przez Fundację "Świat Dziecka".  
 

44. Zusak Markus; Złodziejka książek; Wydawnictwo Nasza Księgarnia; Warszawa 2008. 
Hitlerowskie Niemcy. Liesel Meminger poznajemy w przeddzień wybuchu II wojny światowej. W 
obliczu zagrożenia matka dziewczynki zdecydowała się oddać ją wraz z młodszym braciszkiem pod 
opiekę rodzinie zastępczej. Długa podróż zatłoczonym pociągiem do Molching okazuje się zabójcza 
dla sześcioletniego Wernera. Chłopiec umiera na oczach Liesel. Transport ciała okazuje się 
niemożliwy, dlatego chłopiec zostaje pochowany na najbliższej stacji. Świadkami pogrzebu są tylko 
Liesel, jej matka i dwóch grabarzy. Wtedy to, zupełnym przypadkiem, Liesel zauważa w śniegu mały, 
czarny, prostkątny przedmiot. „Podręcznik grabarza" będzie pierwszą książką, którą ukradnie. To 
dzięki niej uczy się czytać i odkrywa moc słów. Liesel przybywa do Molching, do Hansa i Rosy 
Hubermannów, swoich nowych rodziców. Matka jest szorstka i wyjątkowo wulgarna. Ojciec to pogodny 
człowiek o przyjaznym usposobieniu. Kiedy Liesel zaczyna mieć nocne koszmary, Hans postanawia 
nauczyć ją czytać. W końcu książki stają się jej pasją. Liesel w niedługim czasie zaprzyjaźnia się z 
chłopakiem z sąsiedztwa, Rudym Steinerem. Z nadejściem wojny zaczyna brakować jedzenia i 
podstawowych artykułów, dlatego dzieci zaczynają kraść. Jednak jedyną rzeczą na której Liesel 
najbardziej zależy i jakiej najbardziej pragnie, są książki. To one, a szczególnie te, pochodzące z 
biblioteki burmistrza, stają się celem jej rabunków. Z czasem Liesel i Rudy stają się para 
nieodłącznych przyjaciół. Razem kradną, razem śmieją się i płaczą. Dzielą się ze sobą każdym 
wesołym i smutnym zdarzeniem, zwierzają się sobie ze wszystkich spraw i problemów. Markus Zusak 
w historię Liesel wpisuje również Żyda, Maksa Vandenburga, którego Hubermannowie ukrywali 
podczas wojny w piwnicy. Max jednak w końcu trafia do obozu. Od pierwszego wydania w 2005 roku 
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powieść przez 375 tygodni znajdowała się na liście bestsellerów „New York Timesa”. Do dziś zajmuje 
pierwsze miejsca na listach bestsellerów Amazon.com, Amazon.co.uk, „New York Timesa” oraz 
podobnych listach w wielu krajach Ameryki Południowej, Europy i Azji. Zdobyła liczne nagrody i 
wyróżnienia oraz została sfilmowana. Nagrodę PS IBBY  "Dziecięcy Bestseller Roku" 2008, a 
Wydawnictwo Nasza Księgarnia otrzymało dwie statuetki - Małego i Dużego Donga 2008 za książkę 
"Złodziejka Książek". 

 
grudzień 2016 


