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Spis książek dostępnych w Centrum Literatury Dziecięcej 
nagrodzonych w 

Ogólnopolskiej Nagrodzie Literackiej  

im. Kornela Makuszyńskiego  

 

1. Bardijewska Liliana, Krygowska-Butlewska Elżbieta; Bajka o Kapciuszku czyli jak to z 
wdzięcznością było; Wydawnictwo Mila; Poznań 2008.  
Bohaterem tej poetyckiej, pełnej humoru bajki dla młodszych i starszych jest wełniany kapciuszek bez 
pary, który wyrusza w świat na poszukiwanie brata-bliźniaka. To opowieść o dojrzewaniu, o budowaniu 
przyjaźni oraz o niełatwym uczuciu wdzięczności, które pojawia się w najmniej oczekiwanych 
okolicznościach. Włóczkowe, robione niejako na drutach ilustracje wprowadzają dziecko w przytulny 
świat, gdzie jednak nie wszystko jest różowe. W 2008r. autorka otrzymała nominację do nagrody 
Wrocławskich Promocji Dobrych Książek BESTSELLERek 2008 za Bajka o kapciuszku oraz 
nominację w 2009r. do Nagrody Literackiej im Kornela Makuszyńskiego, książka również była wpisana 
na Listę Białych Kruków 2009 przez Międzynarodową Bibliotekę Książek dla Dzieci w Monachium. 
 

2. Bardijewska Liliana, Nawroccy Ewa i Marek [ilustracje]; Każdy może zostać... czarodziejem!; 
Wydawnictwo Papilon, Publicat; Poznań 2009. 
Któż nie chciałby zostać czarodziejem? Marzą o tym także bohaterowie tej książki - trzej chłopcy z 
Tajnego Sprzysiężenia Niezwyciężonych i trzy dziewczyny ze szkolnego kabaretu Żądło. Czy im się 
uda? Kto wie. Jednak jakimś cudem wygrają mecz z silniejszą drużyną, zwyciężą w konkursie 
teatralnym, poznają tajemnice swojej przyszłości, a co najważniejsze wynajdą lekarstwo na miłość! 
Jeśli chcecie się przekonać, czy pomogą im w tym magiczne zaklęcia i sztuczki czy też wrodzony 
spryt, sięgnijcie po książkę. A może i Wy umiecie czarować, tylko jeszcze o tym nie wiecie? Autorka za 
książkę Każdy może zostać... czarodziejem! otrzymała wyróżnienie w konkursie Nagroda Literacka 
im. K. Makuszyńskiego 2010. 
 

3. Bardijewska Liliana, Poklewska-Koziełło Ewa [ilustracje]; Drobinka Śmieszynka, czyli przygody 
kropelki wody. Wydanie pierwsze; Wydawnictwo Bajka; Warszawa 2010.  
Pełna humoru i ciekawostek przyrodniczych bajka o wędrówce kropli wody dookoła świata. 
Śmieszynka przylatuje na ziemię jako płatek śniegu aż z siódmego nieba. Przemierza cały glob od 
bieguna do bieguna poprzez równikowe pustynie i zwrotnikowe lasy deszczowe. Nurkuje w oceanach, 
drąży skały, tworzy źródła, rzeki i wodospady. I zdobywa wciąż nowych znajomych - foki, pingwiny, 
krokodyle, strusie, papugi, a nawet... kaktusy i stalagmity! Ten, kto zaprzyjaźni się ze Śmieszynką i 
wyruszy z nią w tę niezwykłą podróż, pozna niejedną tajemnicę naszej planety. Bajka edukacyjna. 
Opowieść o tym, jak niezwykle wygląda świat widziany oczami kropelki wody. Książka otrzymała 
nominację do Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego. 
 

4. Beręsewicz Paweł; Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek; Wydawnictwo Skrzat; Kraków 2005.  
„Wszystko zaczęło się pewnego wrześniowego poranka w szkole, w której po jak zwykle za krótkich 
wakacjach zaczynałem właśnie kolejny rok męczarni. (...) Siedzieliśmy w klasie pod czujnym okiem 
Adama Mickiewicza i Shreka, którzy patrzyli na nas z portretów na ścianie, przy czym Adam 
Mickiewicz był o wiele mniej zielony i o wiele bardziej znudzony. Kończyliśmy właśnie rozmowy z 
przerwy, kiedy to otworzyły się drzwi i...” Kiedy Jacek Karaś dostrzega u siebie pierwsze objawy 
zakochania, jest na to przygotowany - prędzej czy później to się musiało stać. Ponieważ jego 
wybranka nie wygląda na razie na szczególnie zakochaną, Jacek postanawia wziąć sprawy w swoje 
ręce i sam ją zakochać. Czy misternie ułożony plan zakochania Kaśki Kwiatek, inteligentnej 
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dziewczyny z zasadami, powiedzie się? Zabawna opowieść, nie tylko o pierwszej szkolnej miłości... 
Autor za książkę Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek otrzymał wyróżnienie w konkursie Nagroda Literacka 
im. K. Makuszyńskiego 2005. 
 

5. Beręsewicz Paweł; Olga Reszelska [ilustracje]; Czy wojna jest dla dziewczyn?, Wydanie I; 
Muzeum Powstania Warszawskiego; Warszawa 2010; Wydawnictwo Literatura; Łódź 2010.  
Historia małej Elki, którą pewnego dnia zaskoczyła II wojna światowa i bardzo popsuła jej dzieciństwo. 
Piaskowe kulki zamieniły się w groźne bomby, tatę wezwały ważne sprawy i w ogóle nie chciały 
wypuścić, a mama-lekarka to już naprawdę prawie nie mogła wyjść z pracy. Elka uczy się uważać na 
słowa. Radzić sobie, nie beczeć. I nawet robić opatrunki! I dochowywać najprzeogromniejszych 
tajemnic! A przecież jest tylko małą dziewczynką i nie powinna dźwigać tak wielkich ciężarów. 
Wzruszająca literatura faktu dla najmłodszych wydana w koedycji z Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Otrzymała nominację do Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego (2011) 
oraz wpisana została na Listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej oraz Złotą Listę Fundacji „Cała 
Polska czyta dzieciom”, została także uznana za książkę 10-lecia kampanii społecznej „Cała Polska 
czyta dzieciom”. Otrzymała trzecią nagrodę w konkursie „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba 
2011” w kategorii „Najciekawsze Wydawnictwo Muzealne". 
 

6. Beręsewicz Paweł; Tajemnica człowieka z blizną. Wydanie I; Wydawnictwo Literatura; Łodź 
2010.  
Każda rodzina ma swoje tajemnice. A już dzieciom to niczego się nie mówi. 12-letni Jasiek nie cierpi 
półsłówek i uśmieszków pod nosem – postanawia sam dojść prawdy: skąd u mężczyzny, tak blisko z 
nim spokrewnionego, skrywana dotąd pod krzaczastą brodą – blizna? Może się pojedynkował? Może 
działał w opozycji? Wyobraźnia podsuwa Jaśkowi różne rozwiązania… Książka zdobyła Nagrodę 
Literacką im. Kornela Makuszyńskiego 2011. 
 

7. Butenko Bohdan; KrUlewna Śnieżka. Wydanie pierwsze; Wydawnictwo Nasza Księgarnia; 
Warszawa 2008.  
Drogi Czytelniku! Specjalnie dla Ciebie! Bez cenzury! Po raz pierwszy odkrywamy najpilniej strzeżone 
sekrety świata bajek! Oto jedyna prawdziwa wersja wydarzeń! Przeczytaj, jeśli masz odwagę! 
„KrUlewna Śnieżka” to kompilacja czterech klasycznych bajek, opowiedzianych w sposób… nie do 
końca klasyczny. Na kartach książki spotkamy „Czerwonego kapturka” przeżywającego codzienne 
déjà vu (bajka myśliwska), „Kopciuszka” o imieniu Pan, który nosi rozmiar buta przeznaczony dla 
koszykarzy z ligi NBA (bajka obuwnicza), „Jasia i Małgosię” próbujących nie zagubić się w gąszczu… 
innych bajek (bajka wędrownicka), a także tytułową „KrUlewnę Śnieżkę”, którą doradcy 
zdesperowanego władcy ubierają w szpiegowskie ciuchy (bajka domyślna-niedomyślna). Książka 
otrzymała nominację do Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego 2008.  
 

8. Cesarz Wojciech, Terechowicz Katarzyna, Rusinek Joanna [ilustr.]; Pamiętnik grzecznego psa. 
Wydanie I; Wydawnictwo Literatura; Łódź 2011.  
Narratorem jest młodziutki alaskan malamut o imieniu Winter, który z prestiżowej hodowli trafia wprost 
do niezwykłej rodzinki. Tata, Henryk, jest początkowo sceptycznie nastawiony do projektu „Winter w 
domu”, mama, Hanka, twardo trzyma stronę dzieci, Alka i Julii, i razem z nimi gorąco kibicuje 
pojawieniu się nowego i niezwykłego domownika. Potem – cała czwórka nie ma już czasu na to, by 
roztrząsać ewentualne za i przeciw, gdyż gros swojej energii i uwagi musi poświęcić na śledzenie i 
naprawianie destrukcyjnych poczynań Wintera, który okazał się nie potulnym kłębkiem sierści, ale 
małym, błyskawicznie przemieszczającym się wulkanem. Dla Wintera nie ma rzeczy niemożliwych. 
Jego filozofią rządzi zasada: zabawa przede wszystkim. Powywracane stoły i krzesełka, pogryzione 
obuwie, pęknięte półki, stłuczona zastawa stołowa, rowerzysta w kanale, ubłocone toalety sąsiadek, 
zdemolowany plan filmowy to cena, jaką trzeba zapłacić, realizując tę filozofię w codziennej praktyce. 
Nikt i nic nie jest w stanie ujarzmić jego ochoty na swawole i demonstrowanie radości życia. Nie 
sprosta mu nawet zawodowy treser. Winter to indywidualista.  Książka otrzymała III nagrodę w II 
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Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren, zorganizowanym przez Fundację ABCXXI – Cała Polska 
czyta dzieciom, pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
patronatem literackim Polskiej Sekcji IBBY, zrealizowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 
 

9. Combrzyńska-Nogala Dorota, Szymanowicz Maciej [ilustracje]; Syberyjskie przygody Chmurki. 
Wydanie I; Wydawnictwo Literatura; Łódź 2014.  
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? Prawdziwa historia o niezwykłym dzieciństwie na mroźnej Syberii. We wrześniu 1939 roku 
ZSRR napadło na Polskę i zajęło prawie połowę jej terenów. W lutym 1940 roku władze sowieckie 
rozpoczęły masowe wywózki Polaków i innych nacji w głąb Rosji. Byli wśród nich lekarze, wojskowi i 
przedstawiciele inteligencji, więźniowie polityczni, osoby o niewłaściwym pochodzeniu. Podróżowali 
całymi rodzinami, przez wiele dni upchnięci w bydlęcych wagonach, w mrozie, często bez wody i 
jedzenia. Do dziś nie wiadomo, ile osób wywieziono. Na dalekiej Syberii czekały ich surowy klimat, 
praca ponad siły, głód i skromna, zimna izba, która od teraz miała być ich domem. Większość 
deportowanych nigdy nie wróciło do Polski. W 2015 r. książka otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim 
Konkursie Literackim im. Kornela Makuszyńskiego. 
 

10. Gawryluk Barbara, Flis Małgorzata [ilustr.]; Zuzanka z pistacjowego domu. Wydanie I; 
Wydawnictwo Literatura; Łódź 2009.  
Zuzanka to zwykła, ośmioletnia dziewczynka, która mieszka w Krakowie w pistacjowym domu. Jej 
mama jest bardzo zapracowana i często nie ma dla niej czasu. Tata Zuzi już z nimi nie mieszka, ma 
nową żonę i małego synka. Dziewczynka całe dnie spędza w towarzystwie swojej niani - Agnieszki, z 
którą uwielbia chodzić na spacery. Często też bawi się na podwórku z dwiema najlepszymi 
przyjaciółkami. Zuzka bardzo lubi zwierzęta. Ma jedno marzenie. Aby się spełniło musi przekonać 
mamę do kupna psa. Książka zdobyła Literacką Nagrodę im. Kornela Makuszyńskiego za rok 2009. 
 

11. Gintowt Małgorzata, Haremza Jakub [ilustracje]; Garbus. Wydanie pierwsze; Wydawnictwo 
Mila; Poznań 2011.  
Bajka dla Jacków, Krzysiów, Patryków, Karolków i wszystkich małych Miłośników samochodów. 
Znamy zachwyt w ich oczach, gdy jeszcze z perspektywy wózeczka dziecięcego śledzą 
przejeżdżające ulicą samochody. Często ich pierwsze słowo to: auto. Jest to opowieść, której 
głównym bohaterem jest właśnie żółty garbus.Pada on ofiarą intrygi zaproszony do wyścigu, zostaje 
wyśmiany , ucieka i tracąc panowanie nad sobą ulega wypadkowi. Byłoby z nim źle gdyby nie 
mechanik, który uratował mu życie i sprawił, że Garbusek odzyskuje wiarę we własne siły. Autorka, 
Małgorzata Gintowt, ten tekst napisała dla swojego synka Pawełka i jego kolegów, którym widok 
"czterech kółek" rozpromieniał buzie. Ilustrator, Jakub Haremza, już od wielu lat zachwyca się 
połyskującym lakierem na cudownych czterośladach. Jego ilustracje do Garbusa zostały wyróżnione 
w konkursie organizowanym przez katowicką Akademię Sztuk Pięknych Książka Dobrze 
Zaprojektowana - zacznijmy od dzieci - 2010. Książka otrzymała nominację do 19. Ogólnopolskiej 
Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego 2012. 
 

12. Inglot Jacek; Eri i smok-powieść fantasy dla dzieci i młodzieży; Wydawnictwo Skrzat; Kraków 
2009.  
Rudowłosej Eri, dziewczynce o niezwykłym darze, została powierzona misja - musi wraz ze smoczym 
jajem dotrzeć do Lyrie, gdzie mieszka dobra wróżka Ewanna. W tej niebezpiecznej wędrówce 
towarzyszą jej Kołatek, gnomek o mężnym sercu, Wergiliusz, były zbójca i poeta, oraz poczciwy 
skrzat Bajazy. W pościg za nimi ruszają wuki, straszliwe sługi Widukinda, czarnoksiężnika pragnącego 
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władzy nad światem. Bo mający się wykluć smok da niezwyciężony oręż temu, kto będzie przy jego 
narodzinach i nada mu imię. Czy Eri i jej towarzysze zdołają uchronić smoczątko przed zbrodniczymi 
zakusami okrutnego czarnoksiężnika Widukinda? Nominacja literacka Książka Roku 2009 Polskiej 
Sekcji IBBY oraz nominacja do nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Kornela 
Makuszyńskiego 2010. 
 

13. Janko Anna, Gulewicz Artur [ilustr.]; Maciupek i Maleńtas. Niezwykłe przygody w Brzuchu 
Mamy.  
Wydanie pierwsze; Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 2012. Maciupek i Maleńtas mieszkają 
jeszcze w Brzuchu Mamy. Szykują się do przyjścia na świat i zastanawiają nad różnymi ważnymi 
sprawami. Jak jest na zewnątrz i jak się tam przedostaną? Jak wygląda Mama? Do czego służą „palce 
nożne”? Jak zaczerpnąć pierwszy oddech? Książka otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim 
Konkursie Literackim im. Kornela Makuszyńskiego. 
 

14. Jędrzejewska-Wróbel Roksana, Jung Jona [ilustracje]; Florka. Z pamiętnika ryjówki Wydanie I; 
Wydawnictwo Literatura; Łodź 2008.  
Florka to ryjówka – taka myszka z ryjkiem. Bystra, zabawna, trochę marzycielka. To kilkuletnia 
rezolutna autorka pamiętnika, która właśnie nauczyła się pisać. Mała filozofka, która pyta, docieka, 
odkrywa. Zastanawia ją, gdzie jesteśmy, kiedy śpimy, i gdzie chowa się ten czas, którego tak brakuje 
mamie i tacie. Albo czy coś może być i nie być jednocześnie… Florka bada otoczenie, 
eksperymentuje, podaje w wątpliwość – a hodowaną cierpliwie fasolkę próbuje przyłapać „na 
rośnięciu”. Wszystko ją ciekawi. Bacznie obserwuje świat i z humorem go komentuje. I choć Florka 
jest… ryjówką, jada kanapki z komarem i muchy w czekoladzie, to poza tym jest zupełnie zwyczajnym 
dzieckiem i naprawdę można się z nią zaprzyjaźnić!  Pamiętajcie! Nie wszystko, co ma ryjek, to 
świnka. 2008 – „Książka wiosny” Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu dla książki Florka. Z pamiętnika 
ryjówki, 2009 – Nagroda Literacką im. Kornela Makuszyńskiego, Nominacja do Nagrody Małego 
Donga za dylogię Florka. Z pamiętnika ryjówki i Florka – listy do Józefiny, Nagroda BESTSELLERek 
Roku za dylogię Florka. Z pamiętnika ryjówki i Florka – listy do Józefiny. 
 

15. Jędrzejewska-Wróbel Roksana, Jung Jona [ilustracje]; Florka-listy do Józefiny. Wydanie I; 
Wydawnictwo Literatura; Łodź 2008.  
Czy ryjówki bardzo różnią się od ludzi? Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że tak. Są 
mniejsze, mają ryjek, a w dodatku piszą prawdziwe listy w kopertach, a nie tylko esemesy czy e-maile. 
W każdym razie taka jest Florka. Drugi tom przygód sympatycznej ryjówki, znanej już ze swego 
pamiętnika. Tym razem Florka pisze listy do przyjaciółki z wakacji – myszki Józefiny − w których 
relacjonuje „na gorąco” wszystkie ważne zdarzenia ze swego codziennego życia. Pisze dużo i 
ciekawie. Dzięki temu my, ludzie, dowiadujemy się, czy ryjówka może zmienić się w świnkę, dlaczego 
rodzice ryjówek bywają czasem dziwnie roztargnieni i przede wszystkim jednak dowiadujemy się z jej 
listów, co się dzieje, gdy w domu małej ryjówki niespodziewanie pojawi się dziwne zjawisko zwane 
młodszym rodzeństwem. Florka jest teraz starszą siostrą i ta nowa rola staje się dla niej nie lada 
wyzwaniem…  W 2009 autorka za książkę Florka – listy do Józefiny otrzymała nagrodę Literacką im. 
Kornela Makuszyńskiego, nominację do Nagrody Małego Donga oraz Nagrodę BESTSELLERek Roku 
za dylogię Florka. Z pamiętnika ryjówki i Florka – listy do Józefiny. 
 

16. Jędrzejewska-Wróbel Roksana, Rychel Piotr [ilustr.]; Kamienica. Wydanie I; Wydawnictwo 
Literatura; Łódź 2006.  
Książka z serii "To lubię". Szara kamienica, zamieszkana przez statecznych (chrumkających) 
mieszczan, staje się widownią gorszących scen. Sercowa afera sprawia, że pewnego dnia do 
kamienicy Pod Świńskim Kopytkiem  trafia ekscentryczna, nowa lokatorka – sympatyczna dekoratorka 
wnętrz Klara Kwik, świnka obdarzona temperamentem, fantazją i nieposkromioną kreatywnością – 
prawdziwe wyzwanie dla kwaśnych i zwaśnionych sąsiadów. Niechęć do „nowej” jednoczy 
mieszkańców, stają się solidarni w nienawiści i prześcigają się w kopaniu dołków pod bezwstydnie 
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szczęśliwą sąsiadką. Niebawem Klara dostrzeże zmowę i nieżyczliwość ponurych współmieszkańców, 
ale i to nie powstrzyma jej od wysiłków na rzecz pojednania wszystkich ze wszystkimi. Aż do dnia, 
kiedy wyjdzie na jaw pilnie strzeżona tajemnica sprzed lat i wypadki potoczą się lawinowo...  Jest to 
powieść o miłości, o nienawiści i o zazdrości. Można się z niej wiele nauczyć, pomaga zrozumieć jak 
patrzeć na odmienność i jak nauczyć się tolerancji. W 2006r. otrzymała Nominację do tytułu Książki 
Roku Polskiej Sekcji IBBY  oraz wyróżnienie Donga w konkursie na „Dziecięcy Bestseller Roku”,a w 
2007 – wyróżnienie w Konkursie Literackiej Nagrody im. Kornela Makuszyńskiego. 
 

17. Kiereś Emilia; Brat. Wydanie I; Wydawnictwo Akapit Press; Łódź 2011.  
Niezwykła baśń dla młodszych i starszych czytelników. Pewnej księżycowej nocy dwaj bracia 
wyruszają na łowy, ale nieświadomie popełniona wina sprowadza na nich gniew tajemniczych i 
groźnych potęg. Wbrew zaklętemu losowi bracia będą próbowali odnaleźć się nawzajem w świecie, 
który dotąd znali tylko z gawęd snutych przy domowym ognisku. Czy im się to uda? I za jaką cenę? 
Czy poznają tajemnicę, od której ich wędrówka się rozpoczęła? A rozpoczęła się znacznie dawniej niż 
mogliby przypuścić. Brat to niezwykła baśń o wierności, lojalności i odwadze – a także o poszukiwaniu 
siebie. W 2012 autorka za książkę „Brat” otrzymała wyróżnienie w konkursie 19. Ogólnopolskiej 
Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego oraz  nominację do nagrody Dobre Strony, w 2013 
wyróżnienie w I konkursie Książka Przyjazna Dziecku. 
 

18. Kiereś Emilia; Kwadrans. Wydanie I;  Akapit Press; Łódź 2013.  
Są miejsca, które przyciągają dziwne wydarzenia. Są chwile, które decydują o wszystkim. Co się 
może zdarzyć w ciągu kwadransa? I jak długo może trwać kwadrans? Kiedy Filip znajduje stary zegar, 
sprawy się zazębiają, a czas zaczyna się mylić. Tajemnicza i porywająca opowieść Emilii Kiereś 
prowadzi czytelnika przez labirynt przygód, mnoży niezwykłe pytania – i bawi nie tylko dzieci. W 2014 
autorka za książkę „Kwadrans” otrzymała nominację w konkursie 21. Ogólnopolskiej Nagrody 
Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego.  
 

19. Kiereś Emilia; Rzeka. Wydanie I; Wydawnictwo Akapit Press; Łódź 2014.  
Ostatnie oddziały dawno już powróciły – a jeden z najlepszych dowódców wciąż nie wraca z wojny-to 
ojciec bohatera książki, Kiliana, który kilka lat temu poszedł na wojnę. Syn nie zna jego oblicza, jak 
przez mgłę pamięta jakieś ulotne chwile z przeszłości. Kilian ma cel: chce odnaleźć ojca. Postanawia 
wypatrywać ojca z Najwyższego Szczytu, lecz wierzchołek góry staje się dopiero początkiem trudnej 
wyprawy. Wędrówka śladem ojca okaże się dla chłopca wielką próbą. Czy Kilian dokona właściwych 
wyborów? Czy zdoła ocalić swoje dobre imię? I czego dowie się na końcu drogi? Nowa książka Emilii 
Kiereś to porywająca i mądra opowieść rycerska o dorastaniu, przebaczeniu i pamięci. W 2015 
autorka za książkę „Rzeka” otrzymała nominację w konkursie 22. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej 
im. Kornela Makuszyńskiego, wyróżnienie w II konkursie Książka Przyjazna Dziecku oraz wyróżnienie 
honorowe jury dziecięcego w II konkursie Książka Przyjazna Dziecku. 
 

20. Letki Maria Ewa; Ekier Maria [ilustr.]; Królewna w koronie; Agencja Edytorska EZOP; Warszawa 
2005.  
Pewnego razu gdzieś w bajkowej krainie szczęśliwa królewna spotyka na swej drodze złą czarownicę, 
a do mieszkania małego chłopca puka prawdziwy Potwór. Chcecie ich poznać? Dwie bajki dla 
najmłodszych popularnej autorki dla dzieci „Królewna w koronie” i „Potwór” to opowiastki z życia ludzi, 
zwierząt, fantastycznych stworów i czarownic. Tytułowa królewna pokona moc złej wiedźmy swoją 
dobrocią i pogodą ducha. Zaś tytułowy potwór przekona się, że jest łagodnym olbrzymem, a nie 
krwiożerczym monstrum, za jakie powszechnie się go uważa. Doskonałym dopełnieniem mądrych 
bajek Marii Letki są pełne humoru malarskie ilustracje Marii Ekier. Otrzymała wyróżnienie Polskiej 
Sekcji IBBY za ilustracje. Książka otrzymała wyróżnienie w Konkursie Literackim im. Kornela 
Makuszyńskiego (2006) i wyróżnienie w IV edycji konkursu „Świat Przyjazny Dziecku”.  
 

21. Letki Maria Ewa; Poklewska-Koziełło Ewa [ilustracje]; Król i mgła. Wydanie pierwsze; 
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Wydawnictwo Bajka; Warszawa 2012.  
Królestwo, którego samolubny władca lekceważy swoich poddanych, z dnia na dzień pokrywa się 
coraz gęstszą mgłą… Król, jakby nie widząc panującego wokół chaosu, nadal myśli wyłącznie o sobie 
i swoich pieniądzach. W końcu nawet jego żona i córka znikają we mgle… Czy nieczułe serce władcy 
obudzi się na dźwięk płaczu bezbronnej wiewiórki? Czy bylejeleń – jedyny, który nie pada na widok 
króla na kolana – potrafi przemówić mu do rozsądku? We mgle z pewnością niełatwo jest dostrzegać 
innych. Ale jeśli ich nie zauważamy, mgła staje się jeszcze większa. Trzeba więc ją pokonać – 
zaczynając od siebie samego. Tą mądrą, dowcipną, z humorem opowiedzianą bajką Maria Ewa Letki 
pięknie wpisuje się w tradycję opowieści o zaślepieniu władzy i - podobnie jak one - pokazuje 
zbawienne skutki mądrych rządów. Zarówno dla poddanych, jak i samego króla. Książka "Król i mgła" 
otrzymała nominację do nagrody im. Kornela Makuszyńskiego 2014 oraz została wpisana w 2013 roku 
na Listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej. 
 

22. Lewkowska Anna; Dziwne przypadki czarnoksiężnika Zenona; Wydawca: Prószyński i S-ka; 
Warszawa 1999.  
Pełna humoru opowieść o królestwie, w którym nic nie dzieje się tak, jak powinno. Poddani nie chcą 
słuchać rozkazów władcy, król Gul jest nieudolny, nadworny czarnoksiężnik Zenon wciąż zapomina 
zaklęć, a jego pomyłki są przyczyną zaskakujących wydarzeń. Poza tym pewnego dnia w zamku 
pojawia się supernowoczesna maszyna. Książka nagrodzona w Konkursie Literackim im. Kornela 
Makuszyńskiego (2000). 
 

23. Majgier Katarzyna; Amelka. Wydanie pierwsze; Wydawnictwo Egmont Polska; Warszawa 2009.  
Amelka ma dziesięć lat, pięcioro młodszego rodzeństwa, trzech zwariowanych kolegów i wielką 
fantazję. To ostatnie - jak sądzi - zawdzięcza temu, że ma dużo czasu na myślenie i marzenie. W 
wolnych chwilach dziewczynka pisze wiersze i powieści. Usiłuje też zaangażować kolegów i 
rodzeństwo w zorganizowanie teatrzyku. Pewnego dnia, zdmuchując świeczki na urodzinowym torcie, 
wypowiada życzenie - chce zostać gwiazdą filmową. Wkrótce w jej rodzinnej wsi pojawia się ekipa 
filmowa, która zamierza tam kręcić film kostiumowy. Książka nagrodzona w Konkursie Literackim im. 
Kornela Makuszyńskiego (2007). 
 

24. Masiuk Olga; Tydzień Konstancji; Wydawnictwo Dwie Siostry; Warszawa 2008. Ilustracje: Ewa 
Stiasny.  
Poznajcie Konstancję – nieco roztrzepaną niewidomą dziewczynkę, która uwielbia słowa, dni tygodnia 
rozpoznaje po zapachu i marzy o tym, by ktoś wreszcie polał ją wodą w lany poniedziałek. Wesoła 
rodzinka z wujkiem Ryśkiem na czele i ciekawość świata Konstancji sprawiają, że każdy dzień 
przynosi jej zabawne i zaskakujące przygody... Babcia Flora jest mamą tatula, nie mamuliny, ale tatul 
mieszka teraz w Gdańsku, a ja, mama, babcia Flora, wujek Rysiek i ciocia Zosia – w Warszawie. 
Babcia Flora jest porządną kobietą. Naprawdę, słyszałam, jak mówiła tak o niej ciocia Zosia, a ona 
jest nauczycielką, więc się na tym zna. Chociaż... ciocia uczy plastyki w podstawówce, dlatego tak do 
końca nie wiem, czy się zna na porządnych kobietach. Ale babcia Flora musi być porządną kobietą, 
bo zawsze mi daje cukierki i różne rzeczy. I mamuli daje na kino. Naprawdę. Mówi: „Masz tu parę 
groszy, przyda ci się”, a kiedy mama jej odpowiada, że się nie przyda, bo wszystko mamy, wtedy 
babcia Flora mówi: „To będziesz miała na kino”. I mama ma już chyba dużo tych pieniędzy, bo nigdy 
do kina nie chodzi. Czasem żałuję, że moje oczy są zepsute, bo ja mogłabym iść do kina za 
mamulinę. W kinie musi być nieziemsko. Książka otrzymała wyróżnienie w VII edycji konkursu Świat 
Przyjazny Dziecku organizowanego przez Komitet Ochrony Praw Dziecka, w kategorii "Książki dla 
dzieci w wieku od 5 do 12 lat". Nominację do Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela 
Makuszyńskiego (2009). Nominację do nagrody Książka Roku IBBY 2009 w kategorii graficznej. 
 

25. Masiuk Olga; Żelewska Agnieszka [ilustr.]; Lenka, Fryderyk i podróże. Wydanie I; Wydawnictwo 
Literatura; Łódź 2011.  
To zabawna i ciepła opowieść o podróżach, przyjaźni i realizowaniu własnych pasji. Bohaterami są 
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tytułowi Lenka i Fryderyk, dwa stworki mieszkające w baśniowej Dolinie. To para przyjaciół, która 
jednak diametralnie różni się charakterami i nastawieniem do życia. Lenka jest aktywna, rzutka i 
uwielbia podróżować. Fryderyk natomiast to natura refleksyjna, wielbiciel książek i hamletyzowania. 
Pewnego dnia ich drogi się rozchodzą – Lenka rusza w kolejną karkołomną wyprawę, a Fryderyk 
zostaje w domu. Lenka zbacza z wcześniej ustalonej trasy i odwiedza tak egzotyczne miejsca jak 
Dziwaczna Dolina, w której niby wszystko jest, a tak naprawdę niczego nie ma, czy Wodne 
Miasteczko, gdzie na okrągło pada i gdzie Lenka pada ofiarą wypadku. Lenka nie wie, że jej śladem 
wyruszył Fryderyk. Książka otrzymała II nagrodę w II Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren, 
zorganizowanym przez Fundację ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom, pod honorowym patronatem 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz patronatem literackim Polskiej Sekcji IBBY, 
zrealizowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Książka Roku 2011. Książka 
otrzymała wyróżnienie w Konkursie Literackim im. Kornela Makuszyńskiego. 
 

26. Orlińska Zuzanna; Cierpienia, Sięciolatka. Wydanie I; Wydawnictwo Literatura; Łódź 2014.  
Sięciolatek (Conradus sentiolatex) żyje w trudnych warunkach. Przedstawiciel tego gatunku osiąga 
dojrzałość w chwili założenia konta na portalu społecznościowym (choć według rodziców następuje to 
wtedy, kiedy przestaje gubić swoje rzeczy). By zdobyć ulubione pożywienie (kebab i czipsy), jest w 
stanie pokonać wiele trudności (głównie finansowych). W szkole (przetrwania) nieustannie musi 
walczyć o pozycję w stadzie z innymi młodymi samcami i wciąż ma trudności ze zrozumieniem, o co 
chodzi płci przeciwnej. Dodajmy do tego dzielenie terytorium z gatunkiem pokrewnym, lecz mniej 
rozwiniętym, zwanym Guciem (Gustavus gutex), a trudno się dziwić, że każdy dzień sięciolatkowego 
życia to walka o byt w dżungli współczesnego świata! Książka otrzymała nominację w Konkursie 
Literackim im. Kornela Makuszyńskiego. 
 

27. Orlińska Zuzanna; Orlińska Wanda; Pisklak. Wydanie I; Wydawnictwo Akapit Press; Łódź 2012. 
Książka nawiązuje do najlepszych powieści dla młodzieży, z Tym obcym Ireny Jurgielewiczowej na 
czele. To mądra opowieść o przyspieszonym dojrzewaniu bohaterki, która znalazła się w sytuacji 
zmuszającej ją zarówno do podjęcia śmiałych decyzji, jak również – co tutaj jest ważniejsze – do 
postawienia zasadniczych pytań, jakie zadaje sobie każdy człowiek: o życie i śmierć, odwagę, 
odpowiedzialność, prawdę, miłość, przeszłość i przyszłość. Powieść Zuzanny Orlińskiej zasługuje na 
baczną i uważną lekturę, powinna być zarekomendowana kilkunastoletnim czytelnikom oraz ich 
rodzicom i nauczycielom. Książka otrzymała nominację do Nagrody Literackiej im. Kornela 
Makuszyńskiego.  
 

28. Pałasz Marcin; Dziwne przypadki Ferdynanda Szkodnika; Wydawnictwo W.A.B.; Warszawa 
2010.  
Szkodnik (prawdziwe imię Ferdynand) ma dziesięć lat. To wystarczająco dużo, żeby wyrobić o sobie 
opinię czarnej owcy w rodzinie. I rzeczywiście próba wniesienia na pokład samolotu oręża w postaci: 
żyletek, noży, scyzoryka i nunchaku rozzłoszcza nawet najbardziej wyrozumiałych członków familii. 
Szkodnika uznaje się za potencjalnego terrorystę, w wyniku czego rodzina odlatuje do rajskiej Tunezji, 
a chłopak zostaje wysłany do Kudowy, gdzie mieszka u babci jego kolegi, Bąbla. Jak się jednak okaże 
to dopiero początek prawdziwych przygód. Bo w Kudowie jest co robić. Można na przykład odkryć, 
kim jest złodziej napadający na domy staruszków i jaki związek z tymi kradzieżami ma inny niedoszły 
pasażer lotu do Tunezji. Książka otrzymała nominację do Nagrody Literackiej im. Kornela 
Makuszyńskiego (2011). 
 

29. Pałasz Marcin; Wszystko zaczyna się od marzeń. Wydanie I; Wydawnictwo Akapit Press; Łódź 
2008.  
Asia i Maciek są przyjaciółmi. Razem pakują się w tarapaty, i razem ratują się z opresji. Zawsze są za 
sobą, czy to trzeba przejść przez ciemny tunel, czy obłaskawić leśnego diabełka, czy postawić się 
niemiłej koleżance z klasy. Są odważni, pomysłowi i prawie zawsze dobrzy! To wcale nie takie trudne, 
bo co dwie głowy (i dwa serca), to nie jedna! Książka otrzymała wyróżnienie w konkursie Nagroda 
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Literacka im. K. Makuszyńskiego w (2009). 
 

30. Papuzińska Joanna, Kamler Mikołaj [ilustr.]; Jak się koty urodziły. Wydanie I; Wydawnictwo 
Literatura; Łódź 2013.  
„Jak się koty urodziły" to siedem nie za długich, ale i nie za krótkich historyjek, w których główne role 
odgrywają zwierzęta.  To wyjątkowy zbiór opowieści, bo wszystkie wydarzyły się naprawdę. Zanim 
urodzą się tytułowe kotki, czytelnicy poznają ich mamę Gucię i jej do końca nie poznane kocie drogi. 
Główna bohaterka na miejsce urodzin swoich kociąt wybrała łóżko Bronka – wnuka autorki. Kocięta są 
wzruszające i każde z nich otrzymuje swoje imię stosowne do wyglądu.Największą frajdę sprawia 
kociakom jazda na Maćkowym ogonie. Bójki choć bardzo częste, nie prowadzą do wyrządzenia 
krzywdy. Bardzo ekscytujące są również pierwsze wyprawy na świeże powietrze. Świetnie opisana 
jest przeprowadzka całej ferajny ze wsi do Warszawy, na ulicę Lwowską (gdzie Profesor Papuzińska 
mieszka naprawdę). Tu dopiero się dzieje! Zabawom, gonitwom, wspinaczkom nie ma końca. Opisy 
kocich zabaw, bójek i zapasów na pewno spodobają się młodszym czytelnikom. Książka Nominowana 
do 21.Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego. 
 

31. Pawlak Romek; Czapka Holmesa; Wydawnictwo Akapit Press; Łódź 2009.  
Paczka przyjaciół z osiedla Ćwierklaniec postanowiła zabrać się za mrożące krew w żyłach zadanie. 
Marcin, Krzysiek i Agnieszka muszą rozwikłać zagadkę bestii prawdopodobnie porywającej dzieci. 
Jakby tego było mało, Marcin naraża się Karczychowi, nastolatkowi, którego banda terroryzuje 
dzieciaki z osiedla. Czy Marcin rozwiąże zagadkę? I czy uda mu się utrzeć nosa łobuzowi? I czy to 
wszystko pomoże mu się uporać z problemami w domu? To nie tylko historia detektywistyczna, ale 
także opowieść o przyjaźni, dorastaniu, kłopotach dzieciaków z rodzicami, o szkole i o wszystkim tym, 
z czym nastolatki muszą radzić sobie na co dzień. W roku 2010 książka nominowana była do nagród 
Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek oraz do Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela 
Makuszyńskiego. 
 

32. Piątkowska Renata; Szymanowicz Maciej [ilustracje]; Wszystkie moje mamy. Wydanie II; 
Wydawnictwo Literatura; Łódź 2014.  
Szymek boi się mieszkać w otoczonym murem getcie. I nie chce nosić gwiazdy Dawida na ręce. 
Tęskni za swoją kamienicą, za radiem z zielonym oczkiem, za tatą… Pewnego dnia do ich drzwi puka 
siostra Jolanta i namawia mamę, żeby oddała Szymka, że tam, za murem będzie bezpieczny. Szymon 
Bauman dopiero po latach dowiaduje się, że siostra Jolanta tak naprawdę nazywa się Irena Sendler. I 
że, poza nim, uratowała od zagłady jeszcze dwa i pół tysiąca innych żydowskich dzieci. Czy można 
piękniej przeciwstawić się złu? Autorka jest laureatką konkursu Festiwalu Literatury dla Dzieci na 
Książkę Roku 2013 za Wszystkie moje mamy-to książka, która również, która zwyciężyła w konkursie 
"Przecinek i kropka" na najbardziej wartościową książkę dla dzieci i młodzieży 2013 oraz była 
nominowana do 21. Nagrody Literackiej im. K. Makuszyńskiego.  
 

33. Strzałkowska Małgorzata, Bruchnalski Marcin [ilustracje]; Rym cym cym, rym cym cym, gdzieś 
mi z głowy uciekł rym. Wydanie I; Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza; Warszawa 2007.  
To zbiór 20 zabawnych wierszyków. Autorka zaprasza Czytelników do "Zabawy w rymy", czyli 
wspólnego rymowania. Pouciekały jej z głowy słowa, a dzieci na pewno je poodnajdują i uzupełnią 
wierszyki. Podpowiedzią są zabawne ilustracje Marcina Bruchnalskiego. Książka przeznaczona jest 
zarówno dla najmłodszych - do czytania z dorosłymi - jak i dla nieco starszych dzieci - do 
samodzielnego czytania. Książka Roku 1999 organizowane przez Polską Sekcję IBBY - Marcin 
Bruchnalski za ilustracje do książki. 
 

34. Strzałkowska Małgorzata, Dudek Kacper [ilustracje]; Straszna książka czyli upiorna zabawa w 
rymy; Wydawnictwo Czarna Owca; Warszawa 2010.  
Bohaterami najnowszej książki Małgorzaty Strzałkowskiej, kolejnej z serii rymowanych wierszyków - 
zgadywanek dla dzieci, są różnego rodzaju straszydła, duchy, upiory i inne „groźne” postaci, które w 
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trakcie doskonałej zabawy w odgadywanie brakujących słów okazują się poczciwymi i całkiem 
sympatycznymi stworzonkami. Książka otrzymała nominację literacką „Książka Roku 2010” oraz 
nominację do Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego 2011. 
 

35. Suwalska Dorota; Bruno {i siostry}. Wydanie pierwsze; Wydawnictwo Nasza Księgarnia; 
Warszawa 2007.  
Sympatyczna, ciepła książka rodzinna. W sam raz do szkolnego plecaka. Mama – muzyk 
(puzonistka), tata – weterynarz, trójka dzieci i ich zwierzęta przeprowadzają się z Warszawy do 
Brzezin – małej, podstołecznej miejscowości. Małomówny z natury szóstoklasista Bruno okazuje się 
całkiem gadatliwy, kiedy zabiera się do pisania dziennika. Bez skrupułów ujawnia rodzinne sekrety i 
obsmarowuje swoje siostry – osiemnastoletnią Kaśkę, uczennicę Liceum Plastycznego i rezolutną 
Miłkę – siedmiolatkę. Awantury pod drzwiami łazienki, ekscentryczne stroje starszej siostry i 
zamiłowanie młodszej do szczurów, dżdżownic i ślimaków, szkolne sukcesy i porażki Bruna, 
adoratorzy Kaśki i Miłki – wszystkie te błahostki domowe trafiają do dziennika, tu i ówdzie opatrzone 
dopiskami sióstr. Bruno, miłośnik literatury gotyckiej i muzyki rockowej, ma z siostrami mnóstwo 
kłopotów, ale nie mógłby bez nich żyć. Autorka w bardzo dowcipny sposób opowiada o inteligentnym 
chłopcu, jego pasjach i niebanalnych przygodach, korzystając przy tym z nietypowych rozwiązań 
narracyjnych. Książka zdobyła wyróżnienie literackie w konkursie na Książkę Roku 2007 
organizowane przez Polską Sekcję IBBY oraz nominację do Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. 
Kornela Makuszyńskiego. 

 
36. Suwalska Dorota; Piegowate niebo, Wydanie pierwsze; Wydawnictwo Nasza Księgarnia; 

Warszawa 2014.  
Rodzina Inki niedawno się przeprowadziła. Dziewczyna nie potrafi się odnaleźć w nowym środowisku, 
a w szkole ze wszystkimi ma na pieńku. Na domiar złego tata nie zdążył wyremontować jej pokoju, 
więc Inka musi mieszkać z młodszą siostrą. Mama z kolei wciąż zwleka ze spełnieniem jej 
największego marzenia... Jednym słowem – katastrofa. Jednak pewnego dnia w domu Witkowskich 
pojawia się bocian ze złamanym skrzydłem, który odmieni życie Inki i całej jej rodziny. Nominacja w 
kategorii literackiej w Konkursie Polskiej Sekcji IBBY Książka Roku 2014, nominacja do nagrody 
Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego (2015). 
 

37. Talko Leszek K.; Pitu i Kudłata dają radę. Wydanie pierwsze; Wydawnictwo Nasza Księgarnia; 
Warszawa 2011.  
Leszek K. Talko, autor bestsellerów „Dziecko dla odważnych” i „Pomocy, jestem tatą!”, do tej pory 
opowiadał o świecie dzieci jako rodzic. W najnowszej książce postanowił odwrócić perspektywę i 
spojrzeć na świat rodziców oczami dzieci. Oddał głos Pitu i Kudłatej - niesfornemu rodzeństwu, które 
daje radę, mimo że dorośli są tacy dziwni. Książka otrzymała w 2012 r. nominację do Ogólnopolskiej 
Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego. 
 

38. Trojanowski Tomasz, Wieczorek Malwina [ilustr.]; Kocie historie; Wydawnictwo Philip Wilson; 
Warszawa 1997.  
Czy pamiętacie legendarnego kota w butach? Filonka Bezogonka? Uśmiechniętego kota z "Alicji w 
Krainie Czarów"? Filemona? Koty, najbardziej tajemnicze i nieprzewidywalne stworzenia, bardzo 
często fascynują pisarzy. Pewnie dlatego powstało tyle "kocich opowieści". Jeśli Ty też je lubisz, 
zajrzyj do tej fantastycznej, dobrze ilustrowanej książki. Herman, Zofia i Gienek, to koty mieszkające w 
domu Dużego. Duży ma anielską cierpliwość, a jego pupile mnóstwo czasu i szalonych pomysłów. 
Uwielbiają, gdy coś się dzieje, a gdy jest nudno, wpadają na kolejny genialny pomysł.Potrafią nawet 
zamienić się w detektywów, gdy wymaga tego sytuacja. Ile zamieszania może wprowadzić trójka 
kotów? Dowiecie się z Kocich historii. Kocie Historie otrzymały Nagrodę Literacką im. Kornela 
Makuszyńskiego jako najlepsza książka dziecięca 1997 roku. 
 

39. Tyszka Agnieszka; Róże w garażu. Wydanie I; Wydawnictwo Literatura; Łódź 2004.  
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Książka „Róże w garażu” niesie wiele pytań: czy pizza rośnie na płocie? Kto podrzuca cukierki i 
mieszka w różowym garażu? Czy Mechanik Samochodowy i Czarownica to ta sama osoba?  Książka 
pełna jest tajemnic, a ponieważ tajemnicom warto przyjrzeć się z kilku stron, historię opowiadają na 
zmianę wszyscy bohaterowie. Tylko który z nich ma rację? I znowu tajemnica... Zderzenie różnych 
punktów widzenia stwarza masę zabawnych sytuacji i sprawia, że zaintrygowany czytelnik nie może 
oderwać się od lektury. Opowiada o tolerancji, o tym, by nie oceniać ludzi po pozorach i zawsze starać 
się najpierw kogoś poznać, a potem dopiero wydawać o nim sądy. Książka uczy także, że prawdziwa 
przyjaźń i troska o drugą osobę nie zna ograniczeń wiekowych. Autorka w 2005 roku otrzymała 
Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego za „Róże w garażu”. 
 

40. Tyszka Agnieszka; Zosia z ulicy kociej. Wydanie pierwsze; Wydawnictwo Nasza Księgarnia; 
Warszawa 2012.  
"Cześć! Mam na imię Zosia. Okropnie, prawda? Jeśli chodzi o nazwisko, to też mogłoby być lepiej. 
Wierzbowska brzmi nieźle, ale jest na W. Każdy uczeń na świecie wam to powie, że nie ma gorszej 
rzeczy, niż wylądować na początku albo na końcu listy. Ale dosyć tego! Nie jestem przecież jakąś 
okropną pesymistką. Specjalnie zaczęłam od najgorszych rzeczy, żeby jak najszybciej mieć je za 
sobą. No, może jeszcze powinnam wspomnieć o mojej młodszej siostrze Mani. Całkowita porażka! 
Choć muszę przyznać, że to dzięki Mani ruszyła lawina niecodziennych wypadków w naszej rodzinie. 
A może to przez psią kupę…? W każdym razie właśnie dlatego, pisząc te słowa, siedzę na jabłoni 
rosnącej w ogrodzie naszego nowego domu przy ulicy Kociej 5". "Zosia z ulicy Kociej" to przezabawna 
seria o perypetiach rezolutnej Zosi i jej zwariowanej rodzinki. W pierwszej części sporo niespodzianek: 
konkurs na Pajęczą Twarz Roku, trup na schodach, taniec z pralkami, a nawet spotkanie z pewnym 
Bezskorupciastym. Nominacje: Najlepsza Książka Dziecięca "Przecinek i Kropka 2012". 
 

41. Wakuła Paweł; Kajtek i Yetik. Wydanie I; Wydawnictwo Literatura; Łódź 2010.  
Kajtek nie przepada za przygodami. Chyba że w książkach. Kiedy jednak okazuje się, że jego 
sąsiadem jest kapitan Ksawery Eugeniusz Rumpel, a po ogrodzie kręci się wielki i włochaty Yetik – nie 
ma rady. Kajtek musi rzucić książkę w kąt i osobiście wkroczyć w przygodę. Za zardzewiałą furtką 
czeka na niego kapka strachu, nieco detektywistycznej roboty i przyjaźń. A na deser – wiktuały od 
słynnej pisarki. Książka była nominowana do Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego. 
 

42. Wierzbicki Łukasz; Afryka Kazika; Wydawnictwo BIS; Warszawa 2008.  
To oparta na faktach historia o niezwykłym człowieku, który w latach 30. XX wieku postanowił 
wyruszyć w daleką podróż, powrócił do Polski dopiero po pięciu latach. Choroba nie pozwoliła mu 
jednak wydać książki o jego niezwykłej wyprawie, a śmierć pokrzyżowała plany dalszych podróży. 
Łukasz Wierzbicki po raz pierwszy usłyszał o Kazimierzu Nowaku od dziadka, zafascynowany historią 
postanowił odszukać dokumenty, listy oraz reportaże podróżnika. Pokłosiem poszukiwań była książka 
„Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd. Listy z podróży afrykańskiej z lat 1931 – 1936”. „Afryka Kazika” 
to książka o miłości do ludzi i zwierząt, o dobroci i życzliwości, które zasiane hojną ręką powrócą w 
trudnych chwilach. Opowiadania dla dzieci napisane na podstawie reportaży Kazimierza Nowaka, 
który w latach trzydziestych XX wieku przemierzył Afrykę na rowerze. Barwne spotkania z 
mieszkańcami Afryki, mrożące krew w żyłach, a niekiedy zabawne przygody, które zdarzyły się 
naprawdę, pozwolą poznać młodemu czytelnikowi tego niezwykłego podróżnika, książka bogata w 
kolorowe ilustracje oraz mapę, na której można prześledzić szlak podróży Kazika. Kazimierz Nowak to 
w tej książce przede wszystkim człowiek wiecznie zaciekawiony, przyglądający się z wielką uwagę 
przyrodzie, światu, ludziom. W październiku 2009 roku książka została nominowana do 
Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego. 
 

43. Witek Rafał, Kołodziej Katarzyna [ilustracje]; Klub latających ciotek. Wydanie II; Wydawnictwo 
Literatura; Łódź 2014.  
Letni wyjazd na wieś do podstarzałych ciotek okazuje się początkiem fascynującej przygody, w której 
współczesnym emocjom towarzyszą zdarzenia skrywane za zasłoną lat. Młodzi bohaterowie muszą 
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rozwikłać tajemnicę, w czym mimowolnie pomagają im krzepkie, fertyczne staruszki. Skrzące się 
humorem dialogi, komizm postaci potęgowany zabawnymi sytuacjami, wartka narracja, spora dawka 
sensacji, zaskakujący finał – znakomita rodzinna lektura, okazja do wspólnego śmiechu i wspólnych 
czytelniczych przeżyć. Druga nagroda w III Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren na współczesną 
książkę dla dzieci i młodzieży, zorganizowanym przez Fundację „ABCXXI - Cała Polska czyta 
dzieciom” pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ambasady 
Szwecji i patronatem literackim Polskiej Sekcji IBBY, przy finansowym wsparciu Fundacji PZU 
(2013r.). Książka otrzymała nominację do  Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela 
Makuszyńskiego 2014. 
 
grudzień 2016 


