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Spis książek dostępnych  
w Centrum Literatury Dziecięcej 

nagrodzonych między innymi  
w Małym i Dużym Dongu,  

Konkursie Literackim im. Astrid Lindgrendd,  
Konkursie Literacki im. Haliny Skrobiszewskiej – Liście Skarbów 

Muzeum Książki Dziecięcej i in. 
 

 
1. Almond David; Skrzydlak; Wydawnictwo Prószyński i S-ka; Warszawa 1999.  

Bohaterem jest Michael, młody chłopiec, który znalazł się w nieco nieciekawej sytuacji życiowej. 
Po przeprowadzce do nowego domu cała uwaga jego rodziców została skierowana na 
niepewny los przedwcześnie urodzonej siostrzyczki. Chłopiec zaprzyjaźnia się z Miną, 
rówieśniczką z sąsiedztwa. Oboje szybko nawiązują silną nić porozumienia i Michael zdradza 
przyjaciółce swój sekret. W zaniedbanym garażu odnalazł dziwnego, pokrytego kurzem 
mężczyznę, który żywi się martwymi muchami. Mężczyznę, który pod zniszczonym płaszczem 
skrywa parę ptasich skrzydeł. Znalazł Skrzydlaka. Dalsza część noweli to przeplatające się ze 
sobą wątki opieki nad nietypowym stworzeniem, przyjaźni z Miną i nieustannej walki lekarzy z 
chorobą siostry Michaela. W 2010 roku David Almond został laureatem Nagrody im. Hansa 
Christiana Andersena zwanej Małym Noblem, a na podstawie „Skrzydlaka” zrealizowano 
przedstawienie teatralne, operę oraz film. 
 

2. Beręsewicz Paweł; A niech to czykolada!; Wydawnictwo Piotra Marciuszka STENTOR; 
Warszawa 2011.  
Ta książka jest jak mistrzowski pokaz sztuki magicznej. Czytelnik (choć oczywiście ani trochę w 
magię nie wierzy!) jak dziecko daje się zwieść iluzji. Zafascynowany, ulega sprytnym sztuczkom 
autora, brnie coraz głębiej w kreowany przez niego świat, a potem… dziwi się, że tak łatwo dał 
się nabrać, i śmieje z własnej naiwności. Na koniec jednak zostaje z dziwnym poczuciem, że 
właściwie sam już nie wie, gdzie przebiega granica między rzeczywistością a iluzją. Bo czy 
świat, w którym żyjemy, nie jest tak naprawdę światem wyczarowanym z kapelusza przez 
zręcznego magika? Wyśmienita lektura dla starszych i młodszych opatrzona znakomitymi 
ilustracjami Piotra Fąfrowicza.  
III miejsce w kategorii książek dla młodzieży w wieku 10–14 lat 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 przy finansowym wsparciu Fundacji PZU. 
 

3. Beszczyńska Zofia; Lusterko z Futra; Media Rodzina; Poznań 2009.  
Była raz sobie pewna dziewczynka – tak mała, że nikt nie nazywał jej inaczej niż Mała. I było 
też lusterko: niewielkie, okrągłe i błyszczące, jak wszystkie lusterka, lecz całe porośnięte 
mięciutkim, falującym futerkiem w kolorze seledynowym – tak że absolutnie nie mogło nazywać 
się inaczej niż Lusterko z Futra. To właśnie bohaterowie tej niezwykłej książki, pełnej przygód i 
tajemniczych wędrówek w świecie snów i baśni. Wszystko zaczyna się od wyprawy na Księżyc, 
gdzie mieszka smok cały z czekolady, potem pojawia się tygrys i zabiera dziewczynkę i jej 
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czarodziejskie lusterko na zabawę w dżungli, jest też wędrówka na Szklaną Górę, pojawia się 
złote jabłko, które wypadło z bajki, jest śpiąca królewna, biały królik i straszny wilk, kraina 
kotów, a na koniec Święty Mikołaj. Za wyobraźnią autorki w mistrzowski sposób podąża 
ilustrator, Tomasz Bogacki, znakomity artysta od lat mieszkający i tworzący w Nowym Jorku. 
"Lusterko z futra" zdobyło wyróżnienie w konkursie Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY w 
kategorii literackiej w 2009 roku. Nagroda Główna w Konkursie Literatury Dziecięcej im. 
Haliny Skrobiszewskiej. 
 

4. Chmielewska Joanna M.; Niebieska Niedźwiedzica; Wydawnictwo Bajka; Warszawa 2012.  
W Niedźwiedziej Dolinie, wśród niedźwiedzi białych, czarnych, szarych i brązowych przychodzi 
na świat niebieska niedźwiedzica. Jej odmienność drażni mieszkańców, szczególnie gdy 
okazuje się, że jest zdolniejsza od innych niedźwiedziątek. Niebieska Azul staje się więc coraz 
bardziej samotna. Aż któregoś dnia zmartwieni jej smutkiem rodzice postanawiają przenieść się 
do krainy, gdzie każdy może być taki, jaki jest. Tymczasem opuszczona przez Azul dolina traci 
kolory i robi się coraz bardziej ponura… Jak zakończy się ta historia? Czy Król Niedźwiedzi, 
który niegdyś odrzucił niebieską niedźwiedzicę, zdoła nakłonić rodzinę Azul do powrotu? Piękna 
bajka o tolerancji, nietolerancji i złych skutkach pochopnych decyzji. Najlepsza Książka 
Dziecięca „Przecinek i Kropka” 2012 w konkursie Empiku. Książka została wpisana w 2013 
roku na Listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej. 
 

5. Czarkowska Iwona; Biuro Zagubionych Zabawek; Wydawnictwo Papilon; 2011. 
Ciepła opowieść z zaskakującym zakończeniem. Jej bohater, pan Hipolit Miotełka, z myślą o 
zasmuconych dzieciach, którym zagubiły się ukochane przedmioty, otwiera Biuro Zagubionych 
Zabawek. W poszukiwaniu skarbów pomaga mu Pajacek, pluszowy stary pajacyk. 
Przeczytajcie historię zielonego słonia, krokodyla Ogryzka oraz innych szczęśliwie odzyskanych 
zabawek. Ulica Rodzynkowa, przy której działa Biuro, to bardzo chętnie odwiedzane.  
Książka nagrodzona w II Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren. 
 

6. Erlbruch Wolf; Wielkie pytanie. Wydanie pierwsze; Wydawnictwo Hokus-Pokus; 
Warszawa 2006.  
Tytułowe „Wielkie Pytanie”, o sens istnienia nie zostaje postawione wprost. Prawdopodobnie 
zadaje je dziecko (a może nie zadaje go nikt). Choć książka ta złożona jest z samych 
odpowiedzi, nie ma w sobie nic z zarozumialstwa poradników. Na "Wielkie pytanie" nie ma 
odpowiedzi poprawnych bądź złych. Są odpowiedzi różne. Tak różne jak postaci, które ich 
udzielają: babcia, marynarz, pilot, pies, kamień oraz wielu, wielu innych, a na końcu mama. 
Odpowiedzi są krótkie i mimo swojej prostoty bardzo sugestywne. W każdej z nich, niczym w 
kapsułce zawiera się własna i niepowtarzalna wizja świata. Niepowtarzalna jak ilustracje Wolfa 
Erlbrucha, który tym razem jest również autorem tekstu książeczki. Erlbruch zaprasza dziecko 
do zastanowienia się nad pytaniem nurtującym nas od zawsze: "dlaczego jesteśmy na 
świecie?". W tym najgłębszym znaczeniu słowa "dlaczego?", czyli także "po co?". To naprawdę 
"Wielkie pytanie". W gruncie rzeczy nie sposób wyobrazić sobie większego.  
Wolf Elbruch, niemiecki pisarz i ilustrator, w 2006 roku zdobył Nagrodę im. H. Ch. 
Andersena, zwaną "Małym Noblem" dla najlepszego ilustratora. Książka „Wielkie 
pytanie” otrzymała nagrodę główną na Targach Książki Dziecięcej w Bolonii w 2004 roku 
w konkursie Bologna Ragazzi Award w kategorii fiction. 
 

7. Jędrzejewska-Wróbel Roksana, Jung Jona [ilustr.]; Maleńkie Królestwo królewny Aurelki. 
Wydanie pierwsze; Wydawnictwo Bajka; Warszawa 2009.  
Kto by nie chciał być królewną! Albo księciem. Przechadzać się w koronie po pałacu, wydawać 
rozkazy, siedzieć na tronie... Żadnych obowiązków, same przyjemności. Ale czy aby na pewno 
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tak właśnie wygląda życie królewny? A co zrobić, kiedy korona ciśnie w głowę, tron jest twardy, 
najpiękniejsza suknia świata uwiera pod pachami, a Wielki Ochmistrz ciągle zawraca głowę 
jakimiś rozporządzeniami? Jakby tego było mało, pod wieżą zjawia się zarozumiały królewicz o 
imieniu dłuższym niż szyja żyrafy, a z krzaków wyłazi pomarańczowy smok obżerający się 
krówkami. Jak ma sobie z tym wszystkim poradzić jedna mała Aurelka…? Nawet na największe 
kłopoty znajdzie się sposób, jeśli tylko ma się poczucie humoru, odwagę i własne zdanie. 
Przyda się też mądra Jaga z kotem Babą…  
Najlepsza Książka Dziecięca „Przecinek i Kropka” 2009 w konkursie Empiku. 
 

8. Kasdepke Grzegorz, Woldańska-Płocińska Aleksandra [ilustr.]; Pestka, drops, cukierek. 
Liczby kultury. Wydanie II; Narodowe Centrum Kultury; Warszawa 2013.  
Autor w ciekawy, inteligentny i przystępny sposób przybliża dzieciom w wieku szkolnym 
elementarne zagadnienia ekonomii. Nowa książka pana Grzegorza to zabawna i mądra historia 
o królestwie tak małym, że mieści się w kieszeni ośmioletniego chłopca, Julka. Mały bohater 
mieszka na Żoliborzu. Posiada bardzo bujną wyobraźnię. Jest również niezłym bałaganiarzem i 
wciąż giną mu różne drobiazgi w dziurawej kieszeni. Jednak kiedy w tajemniczych 
okolicznościach znika jego chomik Leonard, a potem sąsiadka, Julek wyrusza w niezwykłą 
wyprawę do pewnego smutnego królestwa. Pozna tam Uśmieszka i Łezkę i dowie się, że w 
małej wiosce źle się dzieje, a jej mieszkańcy pogrążeni są w ogromnym smutku i beznadziei. 
Dzięki fantastycznym pomysłom trójka przesympatycznych bohaterów sprawi, że życie w 
zimnej krainie nabierze wielu ciepłych barw. Na marginesach zamieszczone zostały 
najważniejsze pojęcia z dziedziny ekonomii. Dzieci poznają definicję słowa „pieniądz”, 
dowiedzą się co nieco o budżecie domowym i państwowym oraz rachunku ekonomicznym. 
Hasła takie jak: kryzys, ożywienie gospodarcze, konkurencja, podaż czy hurt i detal przestaną 
być im obce. W książce znajdą również odpowiedzi na wiele ważnych pytań, na przykład: 
dlaczego warto oszczędzać? Do drugiego wydania książki dołączona jest płyta z wyjątkowym 
słuchowiskiem.  
W 2013 roku nagrodę Literacką Zielona Gąska w kategorii książek dla dzieci, otrzymał 
Grzegorz Kasdepke, za książkę „Pestka, drops, cukierek. Liczby kultury”. 
 

9. Klimáček Viliam, Tóth Dezider; Noga w nogę; Wydawnictwo „bis”; Warszawa 2005.  
Zabawne, ciepłe, czasem trochę zwariowane historie, wiersze i zabawy słowne, a wszystko to 
związane ze stopami, butami, chodzeniem i zostawianiem śladów. Robiliście kiedyś z wody 
kulę? A kolorowe morze w wannie? A kto wie, co i gdzie rysuje deszcz? I co to są murale? 
Mrozorysunki? Porządny rządek? Atramentowa bajka? Kwietniowy karambol? I jak się bawić w 
chowanego ze zwierzątkami? Nie wiecie? Ta książka opowie o tym wszystkim szalonymi 
rysunkami, zwariowanymi zdjęciami, prześmiesznymi wierszykami i niezwykłymi historyjkami, 
które zaskakują i rozśmieszają do łez. Inspirująca lektura, pobudzająca wyobraźnię. Pozwala 
spojrzeć na znane rzeczy i zjawiska w zupełnie nowy, odkrywczy sposób. Zaskakujące, że w 
ten sposób można patrzeć na świat, ale można, i w dodatku widzi się mądre i niezwykłe rzeczy. 
Książka, laureatka Międzynarodowej Nagrody im. Janusza Korczaka, przyznawana przez 
polską sekcję IBBY, została wybrana przez ekspertów literatury dziecięcej do wydania w 
serii Kanon Książek dla Dzieci i Młodzieży. 
 

10. Onichimowska Anna; Dzień czekolady; Świat Książki; Warszawa 2007.  
Poetycka, realistyczno-magiczna powieść o dwojgu dzieciach, przeżywających problemy zbyt 
wielkie na ich wiek, zbyt poważne i trudne, by mogły je unieść w pojedynkę. Każdy dzień, który 
ze sobą spędzają, jest inny. Dzień tańca, dzień gniewu, dzień wiedźmy, dzień ucieczki. Ale 
zupełnie wyjątkowy będzie Dzień czekolady; dobry, znajomy i bezpieczny. Monika chciałaby już 
być stara, mieć dwadzieścia pięć, albo nawet dwadzieścia siedem lat. Byłaby wówczas bogata i 
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uciekłaby do krainy Hula. Nie musiałby wtedy uciekać przed Czarownicą, która chce ją zabrać 
w jakieś nieznane, niedobre miejsce. Dawid postanawia zrobić wszystko, aby spełnić jej 
marzenia i przenieść ją w czasie. Pomaga mu w tym trójkolorowa kotka Zuzia. Jej bohaterowie 
– siedmioletni Dawid i Monika – przeżywają problemy zbyt trudne na swój wiek. Radzą sobie z 
nimi, oswajając rzeczywistość na swój dziecięcy sposób.  
II miejsce w kategorii książek dla dzieci w wieku 6-10 lat w Konkursie Literackim im. 
Astrid Lindgren zorganizowanym przez Fundację ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom w 
2007r. i jest inspiracją do filmu pod tym samym tytułem w reżyserii Jacka Piotra Bławuta. 
 

11. Pawlak Paweł, Widłak Wojciech; Sekretne życie Krasnali w Wielkich Kapeluszach; 
Wydawnictwo Format; Łagiewniki 2008.  
Intrygująca, daleka od infantylności, mądra opowieść, w której baśń subtelnie przenika się z 
tym, co rzeczywiste. Książkę tworzy mała galeria portretów krasnali (znanych wrocławianom i 
bywalcom Wrocławia z położonej przy placu Teatralnym fontanny), które autor nakreślił z 
lekkością i humorem. Książka zawiera dziesięć krótkich opowiadań o prostej konstrukcji 
okraszonych wspaniałymi rysunkami Pawła Pawlaka. Każde opowiadanie dotyczy krasnali lub 
elementu ich świata (np. drzewa, na którym spędzał czas pewien krasnal) i każde z nich niesie 
ze sobą pewne przesłanie. Świat krasnali jest niezwykle barwny, ciekawy i intrygujący zarazem. 
Przepełnia go baśniowość i fantastyka skontrastowana ze współczesnością. Na każdym kroku 
spotyka się zaczarowane królewny, płaczące drzewa i oczywiście same krasnale. Postacie te 
są typowymi odpowiednikami ludzkich zachowań, lecz z perspektywy czytelnika mogą wydawać 
się naiwne, niczym dzieci. Naprawdę każdy z nich jest bardzo głębokim charakterem, który 
dąży do postanowionego celu, wyróżnia się wytrwałością, choć czasem też próżnością i 
uporem. Każdy z nich posiada swój świat, pełen marzeń, trosk i zmartwień. Krasnale dają 
czytelnikowi wiele ciepła. Dużym czytelnikom niosą dawkę refleksji, małym dają wzorce do 
naśladowania.  
Nagrody: Srebrny Kałamarz, nominacja do Nagrody Książka Roku 2008 Polskiej sekcji 
IBBY w kategorii graficznej, Bestsellerek Roku 2008 (nominacja). 
 

12. Piątkowska Renata, Jarząbek Elżbieta [ilustr.]; Na wszystko jest sposób; Wydawnictwo 
Papilon Publicat S.A.; Poznań 2009.  
Głównym bohaterem książki jest mały Piotruś, przedszkolak, który z dnia na dzień coraz 
bardziej utwierdza się w przekonaniu, że na wszystko jest sposób – np na zbyt wścibską 
babcię, która widzi rzeczy, których nikt inny nie jest w stanie dostrzec; na kłótnie pomiędzy 
kolegami, na brak wymarzonego zwierzątka z powodu uczulenia mamy, na potwory czające się 
w jego pokoju po zapadnięciu zmroku czy też na sąsiadkę uważaną przez niektórych za 
najprawdziwszą czarownicę. Pomagają mu w tym jego bliscy oraz niezwykle bogata 
wyobraźnia. Bardzo często wystarczają też dobre chęci, aby poradzić sobie z jakimś 
problemem. Książka wpisana została na Złotą Listę Fundacji ABC XXI Cała Polska Czyta 
Dzieciom.  
Książka nagrodzona w Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren  organizowanym przez 
Fundację ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom-II miejsce w kategorii książek dla dzieci w 
wieku 0-6 lat, w 2007r. 
 

13. Ryrych Katarzyna; Wyspa mojej siostry; Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor; 
Warszawa 2011.  
Starsza siostra Marysi, Pippi nie potrafi czytać ani pisać, urodziła się z zespołem Downa. Ma za 
to genialną pamięć, talent kulinarny, niezwykłą wyobraźnię i mnóstwo radości życia. Marysia i 
Pippi nie mają mamy, wychowuje je tata, który robi dla nich wszystko i bezgranicznie je kocha. 
Pomimo własnej niepełnosprawności Pippi przez całe lata dzielnie zastępowała matkę swojej 
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małej siostrzyczce, dając jej niezawodne oparcie i poczucie bezpieczeństwa. By ją chronić jest 
zdolna do wszystkiego. Nie potrafi jednak zrozumieć, że Marysia dorasta i zaczyna żyć 
własnym życiem. Gdy omal nie dochodzi do tragedii, rodzina staje przed trudną decyzją... Ta 
ciepła, wzruszająca opowieść o trudnej miłości, bezgranicznej akceptacji i wyjątkowej więzi 
pozwala nam spojrzeć na świat oczami osoby z zespołem Downa. Sprawia, że zaczynamy 
więcej rozumieć i mniej obawiać się tego, co inne.  
Pierwsza nagroda w kategorii książek dla młodzieży w wieku 10–14 lat 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 przy finansowym wsparciu Fundacji PZU. 
 

14. Schubiger Jürg, Bielicka Emilia [przekł.]; Kiedy świat był jeszcze młody; Oficyna 
Wydawnicza ATUT-Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe; Wrocław 2007. 
Bawiąc, intrygując, zaskakując i prowokując zarówno młodego, jak i dorosłego czytelnika, Jürg 
Schubiger ze szczególnym upodobaniem przełamuje stereotypy i fantazjuje na temat 
tradycyjnych motywów baśniowych. W jego dowcipnych, błyskotliwych miniaturach roi się od 
przewrotnych pomysłów. Bohaterami są Adam i Ewa, wszechmocne dzieci i ograniczeni w 
swych możliwościach czarodzieje, uroczy diabełek i surowy anioł, malutki olbrzym i papuga 
mówiąca nikomu nie znanymi językami. Autor zastanawia się na przykład, jak by wyglądał 
początek świata, gdyby najpierw pojawiła się na nim Ewa, a dopiero potem Adam. Świetnym 
uzupełnieniem tych fantastycznych historyjek są niezrównane ilustracje Rotraut Susanne 
Berner.  
Za tę właśnie książkę w 2007 r. autor otrzymał Nagrodę H.Ch. Andersena, przyznaną 
przez szwajcarską sekcję IBBY. 
 

15. Sidor Dorota, Mizielińscy Aleksandra i Daniel [ilustracje]; Gdzie jest wydra? czyli 
śledztwo w Wilanowie; Wydawnictwo Dwie Siostry; Warszawa 2012.  
W pałacu w Wilanowie szykuje się wielka uczta: król Jan III Sobieski obchodzi imieniny. Ale 
zamiast się cieszyć, rozpacza! Jego ulubienica – oswojona wydra – zniknęła bez śladu. Pomóż 
królowi ją odnaleźć! Dołącz do czwórki młodych detektywów i pokieruj śledztwem. Czy zdołasz 
rozwiązać zagadkę, nim zjadą się imieninowi goście? „Gdzie jest wydra?” to pasjonująca 
książkowa gra osadzona w czasach króla Jana III Sobieskiego. Jej fabuła została 
zainspirowana autentyczną historią słynnej oswojonej wydry, znanej z pamiętników Jana 
Chryzostoma Paska. Interaktywna opowieść wciąga, bawi i w atrakcyjny sposób przekazuje 
dzieciom wiedzę o królewskiej rezydencji w Wilanowie, jej mieszkańcach i gościach oraz ich 
zwyczajach. Książka wydana we współpracy z Muzeum Pałacu w Wilanowie. Gdzie jest 
wydra?, to rozwinięcie zwycięskiej pracy konkursowej.  
Muzeum w Wilanowie za pośrednictwem Wydawnictwa Dwie Siostry zorganizowało 
konkurs na opowiadanie dla dzieci, które przybliżyłoby młodym czytelnikom historię 
znajdującego się tam słynnego pałacu. Zwycięska praca otrzymała Nagrodę Literacką m. 
st. Warszawy / literatura dziecięca. 

 
16. Strękowska-Zaremba Małgorzata, Kurczewska Marta [ilustr.]; Złodzieje snów; Nasza 

Księgarnia; Warszawa 2008.  
Rodzice Basi i Barta rozstają się pewnego dnia. Ojciec wychodzi i odjeżdża samochodem, 
matka wyrzuca talerz taty do kosza. I niby nic spektakularnego się nie dzieje. A jednak świat 
małej dziewczynki stanął na głowie. Nie może spać, bo ktoś jej ukradł kolorowe sny. Po jej 
kolorowych snach zostało tylko puste miejsce, którego nie da się wypełnić bajkami, zabawkami 
ani lekarstwem o słodkim smaku. Bartek, jej starszy brat, odkrywa prawdę – to wina złodziei. 



6 

 

Dzieci wyruszają na poszukiwanie utraconych snów… To przypowieść o tym, jak trudno dziecku 
zachować poczucie bezpieczeństwa w świecie ludzi dorosłych.  
Książka została wyróżniona w konkursie PS IBBY Książka Roku 2008 w kategorii 
literatura. W 2009r. książka otrzymała również II Nagrodę w I Konkursie Literatury 
Dziecięcej im. Haliny Skrobiszewskiej, nagrodzona książka wpisana została na Listę 
Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej. 
 

17. Szczygielski Marcin; Arka czasu, czyli wielka ucieczka Rafała od kiedyś przez wtedy do 
teraz i wstecz; Wydawnictwo Piotra Mariuszka Stentor; Warszawa 2013.  
Bohaterem powieści jest dziewięcioletni Rafał, który żyje z dziadkiem w warszawskim gettcie, 
zwanym w książce Dzielnicą. Dziadek Rafała zarabia na ich utrzymanie grą na skrzypcach. 
Wnuk pomaga jak może. Sprząta ich malutkie mieszkanko, gotuje. Jego największą 
przyjemnością jest czytanie książek i wizyty w bibliotece. Codzienność trudna, ale oswojona. 
Nie na długo, bo życie w gettcie jest coraz bardziej niebezpieczne i dziadek postanawia 
sprzedać skrzypce, żeby opłacić ucieczkę chłopca i jego pobyt w bezpiecznym miejscu do 
końca wojny. Mimo starannych przygotowań, plan nie może być do końca zrealizowany i Rafał, 
chory, i osłabiony, ma czekać w kryjówce warszawskiego zoo na dalszą pomoc. Żle mogłoby się 
to dla niego skończyć, gdyby nie opieka żydowskich dzieci, które również znalazły tam swoją 
przystań. Starsze i bardziej doświadczone, uczą Rafała sztuki przetrwania w trudnych i 
niebezpiecznych warunkach. Ma książki i bibliotekę, która jest jedynym miejscem w Dzielnicy, 
do którego wolno mu chodzić samemu. Pewnego dnia bibliotekarka wręcza mu powieść 
„Wehikuł czasu” Herberta George’a Wellsa. Ta lektura odmienia życie chłopca, stając się 
początkiem wielkiej, niebezpiecznej przygody…  
Książka nagrodzona Grand Prix w kategorii 10-14 lat w III Konkursie Literackim im. Astrid 
Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży, otrzymała również wyróżnienie 
literackie Polskiej Sekcji IBBY w konkursie na Książkę Roku 2013. Nagroda główna w 
Konkursie Literatury Dziecięcej im. Haliny Skorbiszewskiej w 2013 roku i wpisana na 
Listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej. 
 

18. Szczygielski Marcin; Czarny młyn; Wydawnictwo Piotra Mariuszka Stentor; Warszawa 
2011. 
Ta doskonała, zakrawająca o horror, mroczna powieść trzyma w napięciu już od pierwszych 
zdań. Wszystko dzieje się w małej, zaniedbanej wiosce, w której zostało już tylko kilka 
upadających gospodarstw. Niczego się tu nie uprawia ani nie hoduje zwierząt, bo z 
niewiadomych przyczyn nic nie chce tu rosnąć. Wokół wyrastają jedynie słupy wysokiego 
napięcia, a w tle straszą ruiny kombinatu dawnej spółdzielni rolniczej. To ponure, nieprzyjazne 
miejsce, skąd wszędzie jest za daleko i gdzie nawet nie odbiera telewizja – to cały świat 
jedenastoletniego Iwo i grupki jego przyjaciół. Swoista izolacja i konieczność samodzielnego 
organizowania sobie zabaw, spowodowana brakiem dostępu do popularnych rozrywek, tworzą 
między dziećmi silną więź i poczucie wzajemnej odpowiedzialności. To właśnie ona pozwoli im 
razem przetrwać nadchodzący koszmar. Pewnego razu we wsi zaczynają się bowiem dziać 
dziwne, trudne do wyjaśnienia zjawiska, które z każdym dniem przybierają coraz bardziej 
makabryczny obrót. Na domiar złego okazuje się, że z nieobliczalnym żywiołem dzieci muszą 
się zmierzyć zupełnie same. W jaki sposób przygotują się do decydującej wyprawy? Czy uda im 
się rozwikłać zagadkę Czarnego Młyna i stawić czoła jego destrukcyjnej energii? I jaką rolę 
odegra w tym wszystkim upośledzona siostra głównego bohatera?  
Książka otrzymała Grand Prix i zajęła pierwsze miejsce w II Konkursie Literackim im. 
Astrid Lindgren organizowanego przez Fundację ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom, 
w kategorii wiekowej 10-14 lat. Nagroda Lista Białych Kruków 2012. 
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19. Wasowski Grzegorz; PKP czyli Poczet Królów Polskich; Wydawnictwo Muchomor; 2010.  
"PKP czyli poczet Królów Polskich" to zabawnie zrymowana historia królów polskich od Mieszka 
I do Stanisława Poniatowskiego. Tekst powstał na początku lat dziewięćdziesiątych dla 
programu telewizyjnego TV KOC. Grzegorz Wasowski i Sławomir Szczęśniak - T-Raperzy znad 
Wisły "wyśpiewali" historię naszych władców. Dowcipne piosenki, łatwo wpadały w ucho, a 
refren "Mieszko, Mieszko mój koleżko" nuciło całe pokolenie. Piętnaście lat później, 
wzbogacone o nowe zwrotki, teksty wydał Muchomor. Dowcipnie i z rozmachem zilustrował je 
Bohdan Butenko. 136 stron przyjemności połączonej z poważną wiedzą, (wzbogaconej o 
przypisy i solidną bibliografię). Wzbogacona o nowe informacje, niesłychanie zabawna ale i 
prawdziwa historia naszych władców. 
Nagroda główna w Konkursie Literatury Dziecięcej im. Haliny Skorbiszewskiej w 2010 
roku i wpisana na Listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej. 
 

20. Wechterowicz Przemysław; Bum! Bum!! Bum!!!; Wydawnictwo: G+J Gruner+Jahr Polska; 
Warszawa 2011.  
Nietuzinkowi bohaterowie i afrykańskie klimaty. Wibrujące rytmy i śmiałe kolory. Zrywanie 
boków ze śmiechu i pierwszorzędna zabawa. Dla małych, trochę większych i tych 
największych. Niezwykła książka, pełna rytmu i tańca, ogarniającego powoli wszystkie części 
świata, minione epoki oraz teraźniejszość, Ziemię i sfery niebieskie, tak chóry anielskie, jak 
kosmonautów i superbohaterów. Książka niegruba, tekst króciutki, a długie godziny można 
spędzić, śledząc losy „dwóch goryli oraz kuma” na kolejnych stronach. Z kim tańczy Elvis 
Presley, co nocą robi sprzątaczka w muzeum? Na te i inne pytania znajdziecie tu odpowiedź. 
Dowcipny wierszowany tekst, z powracającym na każdej stronie dynamicznym refrenem – istny 
taniec życia, porywający w swój wir ludzi, zwierzęta, cały świat. Zabawa słowem i obrazem, 
rytmiczność ipowtarzalność wyzwalają radosne emocje, dlatego utwór ten można doskonale 
wykorzystać w literackich inicjacjach. Dwa goryle (oraz kum) wciągają, wręcz wsysają w swój 
świat, prowokują do uśmiechu, sprawiają że robi się po prostu lepiej.  
Wyróżnienie graficzne i nominacja literacka Książka Roku 2011 w konkursie Polskiej Sekcji 
IBBY. Książka została wyróżniona za tekst i ilustracje w IV Konkursie Literatury 
Dziecięcej im. Haliny Skrobiszewskiej i wpisana na Listę Skarbów Muzeum Książki 
Dziecięcej 2011. 
 

21. Wojtyszko Maciej; Bromby i Fikandra wieczór autorski; Agencja Edytorska EZOP; 
Warszawa 2009.  
Oto w bibliotece Pućka spotykają się asiaki i esiaki, gwiazdonosy, fumy, wychuchole i naturalnie 
najbliżsi przyjaciele Bromby i Fikandra, by posłuchać poezji. Książka skrzy się humorem. 
Wojtyszko w mistrzowski sposób bawi się słowami, wykorzystując specyfikę języka polskiego, 
tworząc pełne lekkości i jedyne w swoim rodzaju językowe żarty. Jego "łamańce" językowe nie 
mają sobie równych. Żeby zacytować tylko dwuwiersz: "Bo choć wszy bywają żwawsze/Jeż 
wesz zewsząd wyprze zawsze."  
Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy 2009 w kategorii Literatura dla dzieci i 
młodzieży. Wydawnictwo Ezop za „Bromby i Fikandra wieczór autorski” w 2009r. 
otrzymało wyróżnienie w konkursie „Nagroda Donga” przyznawaną przez Polską Sekcję 
IBBY. 

 


