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Alfabetyzacja – brzmi to bardzo mądrze, a kto spróbuje zgłębić sens tego słowa, zorientuje się wkrótce, że

nie chodzi tu o prostą znajomość liter abecadła.

Alfabetyzacja to zdolność do czytania, kryjąca w sobie wiele umiejętności intelektualnych, społecznych,

emocjonalnych, które budują się stopniowo wokół świata liter i słów. To przede wszystkim zdolność
odczytywania znaczeń zawartych nie tylko w pojedynczych słowach, ale także w łączących je związkach.

Czytanie to czynność bardzo ciekawa, ma jakby podwójną naturę.

Z jednej strony pozwala się wyłączyć, uciec z rzeczywistości, zastąpić ją innym światem, pełnym

niespotykanych emocji i przeżyć niedostępnych w życiu rzeczywistym. Roztacza przed nami iluzję innych

światów, po części już narysowanych, gotowych na nasze wejście. Ale po części – niegotowych – takich

które musimy sami dorysować na własny użytek, stworzyć w samotnym, osobistym akcie lektury. To słynne

„sam na sam z książką” jest bardzo ważnym zjawiskiem.

Ale czytanie ma jeszcze inną właściwość. Wbrew temu co powiedziałam wyżej, powstają wokół niego liczne

więzi społeczne, jest ono zarazem i twórcą odrębnych, jedynych w swoim rodzaju form myślenia, ale także

spoiwem łączącym ludzi, formą rozmowy ich ze sobą, wspólnego przeżywania fabuł, postaci, wartości.

Dlatego też tak ważne jest wspólne czytanie w rodzinnym gronie, którego nie zastąpi ani szkoła, ani biblioteka,

ani żadna odgórnie stworzona instytucja, służąca jak chcieliby niektórzy, do formowania poglądów i

ujednolicania świata ludzkich myśli. Właśnie rodzinna inicjacja czytelnicza ma największe znaczenie dla

rozwoju indywidualności dziecka; zdolności do samodzielnego myślenia i wyrażania sądów, z

poszanowaniem tego, co myślą inni, oczywiście, ale też z zachowaniem zdolności do przeciwstawiania się
rzekomym „autorytetom”, naciskom, instytucjom.
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Towarzyszenie lekturom dziecka stanowi bardzo ważną płaszczyznę kontaktu między pokoleniami w rodzinie.

Ważną, bo nie polegającą na biadoleniu, ocenianiu i udzielaniu pouczeń, lecz na równorzędnej wymianie

poglądów, stanowiącej często okazję do przekazania wielu istotnych treści. Warto słuchać dzieci,

obserwować ich reakcje, zastanawiać się czemu są takie czy inne. Ale przede wszystkim czerpać radość z

obcowania z nimi.

Wspólne oglądanie książek, przewracanie kartek, recytowanie wierszyków i oglądanie obrazków /nieraz do

znudzenia wielokroć tych samych. Głośne czytanie dłuższych tekstów, towarzyszenie nauce samodzielnego

czytania; kontakt z biblioteką, przyzwyczajanie do posiadania i kompletowania własnego księgozbioru. Własna

półka dziecinna z książkami, jej ewolucje i przemiany. Kolejny etap – własne kryteria samodzielnego wyboru,

stopniowe uwalnianie się od naszej kurateli. Książki ukochane i lektury znienawidzone. Wszystko to niby

zniknęło pod naporem mediów, ale niezbyt chce się w to wierzyć, bo wciąż spotyka się rodziny czytające i to

od dwóch trzech pokoleń co najmniej.

Nadchodzi wreszcie taki bardzo doniosły moment w życiu rodzinnym, kiedy dziecko, nastoletnie zazwyczaj, gdy

już samo dobiera sobie lektury, przychodzi do nas z książką w ręku i mówi:

- Mamo/czy tato/, musisz to koniecznie przeczytać!

Może książka, na którą dziecko samo trafiło i przeczytało, okazała się dla niego tak poruszająca i istotna, że

postanowiło się nią z nami podzielić? Może znalazło w niej jakieś problemy dotykające ważnych relacji we

własnej rodzinie, ale takich na których omówienie trudno jest samemu znaleźć odpowiednie słowa? Może po

prostu zapragnęło obdarować was zawartym i odczytanym w tym utworze pięknem i wzruszeniem?

Dla mnie osobiście taka chwila zawsze była niezwykle ważna, dawała poczucie wielkiego sukcesu i

spełnionego obowiązku.

Poniżej chciałam państwu przedstawić kilka książek, wartych moim zdaniem przeczytania i zaoferowania

dzieciom. Są to rzeczy względnie nowe, ale już nie „świeżynki”, tylko pozycje wypróbowane i sprawdzone

przez ostatni rok. Nominowane do 23. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego

polecane przez znawców i badaczy, a także samych młodych czytelników.

Nie znalazły tu się pozycje dla najmłodszych, raczej dla średnich i starszych dzieci, ale niektóre nadają się też
do wspólnego czytania, do którego można włączyć i przedszkolaków.
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Jak mamy traktować różne wersje historii? Komu wierzyć a komu raczej nie? Jak sprawdzić, kto ma rację?

Znakomita autorka powieści dla młodych czytelników, pani Grażyna Bąkiewicz szuka odpowiedzi na to pytanie

na terytorium powieściowej fikcji, puszcza wprawdzie nieco wodze fantazji, ale kto wie, może te literackie

pomysły staną się za ileś tam lat – może wcale nie tak dużo, całkiem realną możliwością?

Krótko mówiąc, bohaterowie powieści, o której tu mówię, pobudzani zdrową ciekawością, przenoszą się
wprost ze szkolnej ławy w czasy Mieszka Pierwszego, aby rozwikłać raz na zawsze tajemnicę pochodzenia

tego władcy. Zadanie niełatwe, ale skoro możemy sprawdzić wszystko na miejscu i naocznie, trzeba

przynajmniej spróbować!

Pytanie czy ich misja się powiedzie, pozostawiam otwarte, bo przecież zdradzanie zakończenia powieści

byłoby nieprzyzwoitością. Ale z pewnością można się spodziewać, że zaznają wielu niesamowitych wprost

przygód i zgromadzą wiele ważnych doświadczeń. No a jakich – o tym już wam opowie sama książka, którą
bardzo usilnie polecam.

Grażyna Bąkiewicz
Ale historia… Mieszko, ty wikingu!
Wydawnictwo Nasza Księgarnia 2015WYRÓŻNIENIE

23. Ogólnopolska Nagroda Literacka
 im. Kornela Makuszyńskiego

"O walorach książki świadczy nie tylko wciągająca fabuła, ale również  sposób prowadzenia narracji i

duża ilość rysunków oraz jednostronicowych komiksów Artura Nowickiego stylizowanych na wiekowe

rękopisy, sprawiają, że książka potrafi zaintrygować młodych czytelników. Do tego stopnia, że będą
chcieli rozwiązać  zagadkę, którą  stanowi hipoteza o normańskim pochodzeniu Mieszka. Wszak była to

hipoteza, którą badało wielu historyków"

Stanisława Niedziela

Jury Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego
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Na dwie młodociane siostry, które właśnie beztrosko rozpoczęły budowanie domku na drzewie, czai się
posępna czarna wiedźma, w dodatku w czarnych okularach. Cóż może wyniknąć z tak przerażającego

rozpoczęcia opowieści? Okaże się ona jeszcze bardziej zawikłana niż można by się spodziewać.

Na szczęście Patrycja i Dominika, bo takie są imiona dziewczynek, od dawna już wiedzą, że mieszkają na

granicy dwóch światów. Na prawo słychać trąbienie ciężarówek, tuż niedaleko jest rynek i szkoła. A na lewo,

tuż za domem rozciąga się las. I choć niektórzy mają zwyczaj nazywać go zaledwie zagajnikiem, nie

przeszkadza to wcale, że jest miejscem bardzo tajemniczym. Więc choć początek znajomości z wiedźmą
Jagą nie jest zbyt zachęcający, ta czarna dama okaże się łącznikiem między bohaterkami, a odwiecznymi i

już nieco zapomnianymi duchami i duszkam strzegącymi świata natury. Czy rzeczywiście zapomnianymi tak

całkiem? Okazuje się – co wynika z ciekawych doświadczeń Dominiki i Patrycji – że niektórzy z nich żyją
wśród nas w odmienionej postaci dziwacznych nieco ludzi, po dziś dzień spełniających swoją, jakże ważną,

misję.

Co przyniosą te spotkania z Drzewicą – duchem opiekuńczym dębu, płanetnikiem, chmurnikiem Wojtkiem, czy

Dziewonią, opiekunką zagubionych zwierząt w schronisku? Czego mogą dziewczynki od nich się dowiedzieć?

Łatwo się nam, dorosłym, domyślić, że chodzić będzie o przesłanie ekologiczne, przekaz szacunku dla

przyrody i starego słowiańskiego, przedchrześcijańskiego jeszcze obszaru wierzeń. Takie wnioski podsuwa

nam oczytanie i ogólna wiedza o życiu. Ale młodzi czytelnicy i czytelniczki będą musieli, a może raczej mieli

miłą szansę, dowiedzieć się tego z pomysłowej i poetyckiej książeczki Agnieszki Budzicz – Marchlewskiej.

Agnieszka Budzicz-Marchlewska
Dwie siostry i wiedźma
Wydawnictwo Skrzat 2015

"Wartość edukacyjną utworu Agnieszki Budzicz-Marchlewskiej podnosi przypomnienie dawnych

zwyczajów charakterystycznych dla rodzimej tradycji ludowej (puszczanie wianków, topienie marzanny),

jak również uświadomienie młodziutkiemu czytelnikowi, że naszymi przodkami byli Prasłowianie, którzy

stworzyli niepowtarzalną, nadal atrakcyjną kulturę, którą warto poznawać, choćby poprzez powrót do

lektury tradycyjnych podań i legend"

Małgorzata Chrobak

Jury Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego
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Jest to powieść sensacyjna, adresowana raczej do nastolatków. Choć zapewne nie wszystkim przypadnie do

gustu, bo świat w niej przedstawiony nie ma smartfonów, internetu i komputerowych gier, ale dla części tych,

którzy szukają w lekturach jakiejś odmiany od codzienności właśnie dlatego może okazać się ciekawa.

Autor przenosi swoich czytelników w świat własnej młodości – tak się przynajmniej należy domyślać. Chodzi

o lata pięćdziesiąte, a rzecz dzieje się w pobliżu miejscowości Komarów, położonej, jak powiada pisarz, blisko

Zamościa i niedaleko od Lwowa. Tu, na prowincji, czas płynie niespiesznie, a odgłosy z szerszego świata czy

nawet innych obszarów kraju są mocno przytłumione.

Czy oznacza to, że w powieści nic się nie dzieje? Wręcz przeciwnie, wypełniona jest mnóstwem sensacyjnych

wydarzeń, rozgrywających się na różnych planach: rodziny, przyjaźni, kontaktów sąsiedzkich, a wszystkie

splecione są wspólną intrygą, której źródła tkwią w przeszłości. Bohaterowie postanawiają odszukać stary

dzwon cerkiewny, który zaginął podczas wojny i nikt w okolicy nie znał naprawdę jego losów. Chłopcy

odtwarzają je mozolnie z zachowanych strzępków informacji, wspomnień, obserwacji i odkryć. Wkrótce

wiedzą już tyle, że mogą podjąć niełatwe, a także osłonięte nieuniknionym sekretem, działanie. No, cóż,

rozszyfrowanie jednej tajemnicy często okazuje się właśnie dotarciem do kolejnej…

Równie ważna jest także w tej opowieści codzienność. Codzienność, można powiedzieć z dzisiejszego

punktu widzenia, zupełnie niecodzienna: o życiu wiejskich dzieci tamtego czasu, „o tym, co mówiły, jak myślały
i czuły, uczestnicząc w tamtych, zapomnianych już, wydarzeniach /…/”

Zenon Gierała
Tajemnica starej cerkwi
Wydawnictwo Jedność 2015 

"Czuje się, że autor książki traktuje czytelnika bardzo poważnie, często zwracając się wprost do niego,

niejako chce pozostawać z nim w przyjacielskich relacjach opowiadając mu zdarzenia sprzed 60 lat"

Jerzy Kumiega

Jury Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego
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Opowiadanie świetnej autorki, którą znamy głównie z pogodnych i przyprawianych zawsze doskonałym

dowcipem tekstów. Ale tym razem pisarka przenosi nas w mroczne czasy holocaustu: lęku i utraty zaufania do

świata, poczucia zagrożenia w którym każdy napotkany człowiek może się okazać, jeśli nie wrogiem i

mordercą bezpośrednio, to pośrednio – przez fakt odkrycia i ujawnienia kryjówki.

Autorka skupia się przede wszystkim na psychologicznych problemach opresji, w jakiej znalazło się dziecko.

Dziecko cierpiące jednocześnie na syndrom uwięzienia i osaczenia, utraty zaufania do świata. Nadaje to

opowiadaniu uniwersalny, ponadhistoryczny wymiar.

Warto zauważyć, że utwory tego rodzaju często budzą wątpliwości i pytania:

Po co w ogóle mówić dzieciom, chociażby nawet i nieco starszym, o takich rzeczach?

Czy to odpowiednie dla dzieci? Czy nie możemy ich zostawić w spokoju w świecie beztroski i zabawy?

Te pytania, to fundamentalne pytania stawiane literaturze dla młodych bodaj od samego początku jej istnienia

aż po dzień dzisiejszy. Zmieniają się powody i tematy jakich ono dotyczy, ale sprawa jest zawsze ta sama.

Współcześnie często jest ona inaczej nazywana: mówi się o tabu literatury dziecięcej albo o jej cenzurowaniu.

Lecz nie wierzcie tym, którzy twierdzą, że obszary niedozwolone czy kontrowersyjne zniknęły z literatury

dziecięcej. Przeciwnie, gdy znawcy ogłoszą, że jakieś tabu literatury dziecięcej zostało zniesione, co prędzej

pojawia się jakieś nowe tabu, które nakazuje pomijać milczeniem kolejne tematy.

Te ustawiczne dyskusje i gorące czasem spory są częścią tożsamości literatury dziecięcej i chyba nigdy się
nie zakończą. Nie uda się ustalić raz na zawsze jednoznacznej i dla wszystkich obowiązującej odpowiedzi na

pytanie, co jest dla dzieci odpowiednie, a co nie. Odpowiedzi są różne, zależnie od tego do jakiego dziecka

kierujemy przekaz: od jego wrażliwości, ciekawości świata, poziomu umysłowego. Te psychologiczne kryteria

łączą się, rzecz jasna, z kryteriami dorosłych, różnicami poglądów, kryteriami warunkowanymi kulturowo czy

światopoglądowo. To oczywiście temat na dłuższą dyskusję, a zainteresowanych nią odsyłam do swoich

książek /np. do „Dziecka w świecie emocji literackich”/.

Irena Landau
Ostatnie piętro
Wydawnictwo Literatura 2015 

"Dobra i potrzebna książka, chociaż smutna mimo spotkania matki i córki na końcu opowieści"

Anna Maria Krajewska

Jury Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego
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Bardzo ważna i ciekawa historia z rodzaju takich „od lat pięciu do stu pięciu”, bo czytelnik, zależnie od wieku i

intelektualnego poziomu, może sobie wyczytać z niej różne sprawy. Choć historia o potopie to jeden z

najstarszych przekazów ludzkości, sięgający jeszcze czasów przedbiblijnych, to łatwo znaleźć odniesienia do

niej w czasach współczesnych. Dzisiejszy klimat płata nam przecież figle, a wiadomości o powodziach, tsunami

czy huraganach o nie raz i nie dwa goszczą na telewizyjnych ekranach.

Stary Noe ma miękkie, dobre serce. Spoglądając ze swego zakątka na pokładzie na wzburzone morskie fale,

widzi tam żyjące stworzenia. Nie potrafi powstrzymać się od litości wobec innych ofiar potopu, tych którym nie

przydzielono miejsca w arce i którym teraz grozi zagłada. Nie potrafi, nawet z cenę sporu z panem Bogiem,

który przecież dokładnie zarządził, kto może i musi znaleźć się na pokładzie arki, a komu ten przywilej się nie

należy. Cóż, biorąc pod uwagę powszechnie znany fakt, że arka szczęśliwie dotarła do suchego lądu,

możemy uznać, że Stary Noe mimo wszystko zdołał jakoś przekonać pana Boga do swoich racji. Tak

odbierają ten utwór młodsze dzieci, dla których historia ta kończy się nie budzącym wątpliwości happy end’

em. Ale możemy także tekst odbierać na innych piętrach. Prowadzi nas to do dalszych pytań z kategorii

dylematów moralnych prawdziwie sokratejskich: czy Noe miał prawo narażać życie wszystkich mieszkańców

arki i ryzykować jej zatonięcie z powodu przeciążenia? Co mamy począć jeśli nie możemy uratować
wszystkich i musimy spośród nich wybierać? Wyobraźmy sobie, że powódź jest naprawdę i pomyślmy kogo

mamy ocalić?

Stawianie takich pytań może wydawać się czysto teoretyczną spekulacją. Ale przecież jest zupełnie realnym

wyborem przed jakim stają nieraz realne służby ratownicze stykające się z żywiołem ognia czy wody! To

temat na długie i niełatwe rozważania, które wcale, wbrew pozorom, nie są bez sensu, jak uczy nas życie.

Pod wpływem tej lektury możemy dotrzeć do innych jeszcze skojarzeń, tych najbliższych problemom dnia

dzisiejszego: do przeładowanych łódek i pontonów przedzierających się przez wzburzone fale do zbawczego

brzegu. Do pytań o nakaz serca i sumienia, które stają przed nami i od których żaden ukaz władzy nas nie

uwolni, bo zawsze będą przed nami stawały.

Zuzanna Orlińska
Stary Noe
Wydawnictwo Literatura 2015 LAUREAT

23. Ogólnopolska Nagroda Literacka
 im. Kornela Makuszyńskiego

"Znakomita książka – mądra i ważna ze świetnymi ilustracjami samej autorki"

Aneta Satława

Jury Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego
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Właściwie czytelnikiem tej niewielkiej książki może być każdy, poczynając od ciekawie patrzącego na świat

ośmiolatka, a kończąc na osobach zupełnie dorosłych. Jednak nie jest to lektura radosna i beztroska. Opisuje

ona jedno z wielu prawdziwych zdarzeń, które ukazują okrucieństwo świata poprzez losy dzieci. Malala to

pakistańska dziewczynka, która ośmieliła się chodzić do szkoły i wbrew miejscowym obyczajom nie zasłaniać
twarzy, za co spotkała ją przerażająca zemsta ze strony lokalnej organizacji ekstremistycznej.

Temat na pewno nie jest łatwy. Trzeba docenić odwagę autorki, Renaty Piątkowskiej, że się tak trudnego

tematu podjęła i że świetnie się z niego wywiązała. Trzeba docenić również odwagę wydawnictwa Literatura,

które podjęło się ją wydać w serii, której patronuje między innymi Rzecznik Praw Dziecka.

O niełatwej cnocie odwagi cywilnej możemy też mówić w odniesieniu do bohaterki książki, samej dziewczynki

Malali. Jej zdolność do przeciwstawienia się zwyczajowi „bycia jak wszyscy”, do bronienia swoich osobistych

praw i wolności, do bycia sobą naprawdę wzbudziła wielki podziw na całym świecie i zmobilizowała wielu

ludzi do udzielenia jej pomocy.

Temat odwagi cywilnej, kiedyś bardzo popularny w literaturze dla młodych /wspomnijmy takie sceny jak

rozmowa Stasia Tarkowskiego z Mahdim czy piękną postać małego Nemeczka z powieści Ferenca Molnara/,

teraz jakby wyszedł z mody jako wzorzec moralny przestarzały/?/ nieaktualny we współczesnym życiu?

Być może, konformizm /zwany nieraz uprzejmie „przystosowaniem społecznym”/ jest cnotą bardziej dziś
pożądaną w naszej społeczności? A może po prostu działa tu mechanizm o którym pisałam przy okazji

książki Ireny Landau? Czyli przekonanie, że trudne tematy są nieodpowiednie dla dzieci i najlepiej ich nie

poruszać?

Ja zachęcam w każdym razie swych czytelników do lektury „Malali”, wyrobienia sobie własnego zdania i

podjęcia samodzielnej decyzji /najlepiej odważnej/.

Renata Piątkowska
Która to Malala?
Wydawnictwo Literatura 2015MALALA YOUSAFZAI

Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla
w 2014 roku

"Książka ma wyraźną wymowę: być dzielnym i nie poddawać się przeciwnościom losu"

Jerzy Kumiega

Jury Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego
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Zabawne i pogodne, dobrze napisane wspomnienia z dzieciństwa czasu Peerelu. Nie jest to stereotypowe dla

opisu owych czasów dzieciństwo zgrzebne, chłodne i głodne, raczej nazwałabym je uprzywilejowanym.

Odniesienia historyczne są raczej żartobliwe, dotyczą rzeczy drobnych, nie rzutujących na losy życiowe

narratora, tylko raczej określających ogólny sposób życia i myślenia o detalach.

Kiedy przyglądam się uważniej konstrukcji tego utworu, wydaje mi się, że autor miał trochę inny zamysł, niż
ten, który uzyskał w rezultacie. Niewykluczone, że miały powstać dwie osobne książki, a każda z nich miała
dotyczyć odrębnej połowy wątku. Jedną miały się stać wakacje rodzinne w Paryżu. Druga miała obejmować
pobyt wakacyjny w rzeczywistości krajowej. Ale autorowi może zabrakło czasu i połączył obie części w jednej

edycji. Być może obie części miały stanowić jakieś zestawienie oparte na kontraście? Typu „Demoludek w

Paryżu” i „Żywot nastolatka w realnym socjalizmie”, ale autor z jakichś powodów uznał, że nie jest to zasadne

literacko i powstało to, co powstało. To oczywiście są tylko rojenia i domysły czytelnika, niczym nie

uzasadnione poza wrażeniem odniesionym przy lekturze. Mam nadzieje, że nikomu one krzywdy ani ujmy nie

przynoszą, są tylko przykładem jednej z wielu reakcji na odebrany impuls czytelniczy.

Myślę, że opowieści Longina powinny dobrze się czytać, bo mają w sobie jakąś precyzyjnie wyważoną
lekkość, dystans do świata, z lekką ale nie przesadzoną domieszką dystansu również i do samego siebie.

Śledząc współczesne utwory dla nastolatków, dostrzegam w nich dość silny stereotyp upodobania do

dramatyzmu, zagłębiania się w tragediach dysfunkcyjnej rodziny, eurosieroctwa, totalnego odrzucenia i

dyskryminacji ze strony szkoły, środowiska, świata; wszechobecnych chorób, niepełnosprawności w

najbliższym otoczeniu, jednym słowem wszystkich możliwych atrybutów tego piekła zwanego młodością.

Na tym tle monologi Longina wyróżniają się jakimś świeżym powiewem normalności, pogody ducha, nie

wolnej od sympatycznej refleksji. Polecam!

Marcin Prokop
Longin. Tu byłem
Wydawnictwo Znak 2015NAGRODA CZYTELNIKÓW

23. Ogólnopolska Nagroda Literacka
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"Książka rzuci też nowe światło na obraz wczesnej młodości rodziców, ich zainteresowania, ulubione

formy spędzania czasu wolnego (bez komputerów i Internetu), modę i kulturę młodzieżową"

 

Małgorzata Chrobak

Jury Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego
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Jeśli weźmiemy pod uwagę wiek głównego bohatera i zarazem narratora tej historii, to należałoby powiedzieć,

że jest to książka dla dziesięciolatków, bo tyle właśnie lat liczy sobie tytułowy Jędrek.

Ale grupę odbiorców można by nieco poszerzyć o wszystkich tych którzy opanowali właśnie sztukę
samodzielnego czytania, a spragnieni są przede wszystkim humoru i rozrywki. W takiej właśnie konwencji

nieustającego żartu i wygłupu, ocierającego się o kompletny absurd, toczy się cała historia.

Mamy więc tu obraz rodziny, widzianej oczywiście oczami Jędrka: tatę – mechanika samochodowego, mamę
policjantkę i uciążliwą starszą siostrę, z powodu swych upodobań muzycznych nazywaną Wyjcem. Mamy

konterfekt szkoły, z wszystkimi jej plusami i minusami. Do tych pierwszych zaliczyć należy dwóch bliskich /choć
nie zawsze niezawodnych, co prawda/ kolegów; dwóch szkolnych wrogów i dręczycieli Siwego i Karku /z

wyraźną przewagą nagiej siły nad intelektem/; niezbyt wyrozumiałego dla uczniów dyrektora szkoły, dziwną
panią dentystkę no i koleżankę szkolną – z początku niezbyt lubianą, a potem… niech każdy sam zgadnie!

Z tego zestawu postaci powstaje fantastyczny miks: zdarzeń, zagadek, odkryć i niebezpieczeństw. W dodatku

częściowo opowiedzianych samym tylko słowem, a czasem rozwiniętych w formie komiksu, dla zwiększenia

efektu. Jednym słowem – smakołyk czytelniczy!

Rafał Skarżycki i Tomasz Lew Leśniak
Hej, Jędrek; Przepraszam czy tu borują?
Wydawnictwo Nasza Księgarnia 2015

"W niezwykle zabawny sposób ukazuje ona rzeczywistość widzianą  oczami 

dziesięcioletniego Jędrka, którego wielką pasją jest tworzenie komiksów.

Hitem są komiksy z jego siostrą Anką (zwaną Wyjcem) w roli głównej"

Stanisława Niedziela

Jury Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego
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Z pozoru jest to historia, jakich wiele. Literatura dziecięca roi się od opowieści o misiach, Mat – to miś,

podobnie jak Puchatek, Uszatek, Paddington, Czarny Nosek – ulubiona zabawka najmłodszych i zarazem

popularna postać literacka, która towarzyszy dzieciom w odkrywaniu różnych przestrzeni świata. Można

powiedzieć, że miś jest idealnym przewodnikiem dla przedszkolaków – swoim misiowym rozumkiem ogarnia

akurat tyle ile może przyjąć dziecko, a dotrzeć może do różnych miejsc dziecku niezbyt dostępnych.

Najczęściej bywają to miejsca w świecie bajki i fantazji, ale mogą one również, jak w tym przypadku,

znajdować się w świecie jak najbardziej rzeczywistym.

Opowieść rozpoczyna się w chwili narodzin misia w wielkiej fabryce misiów gdzieś na krańcach świata i toczy

się dalej na różnych kontynentach. Jego los zmienia się od luksusowej zabawki w bogatym domu, gdzie jest

po prostu jednym z wielu przedmiotów wypełniających w dziecinny pokój. W nadmiarze tak wielkim, że trudno

nawet zauważyć obecność nowej zabawki, a co dopiero przywiązać się, polubić, pokochać. Stopniowo Mat

trafia do coraz skromniejszych środowisk, traci swoją pierwotną urodę – jak każda tego rodzaju zabawka, aby

w końcu przywędrować do zupełnych biedaków, I dopiero oni, mimo wyraźnych niedostatków w misiowym

wyglądzie, potrafią go docenić i pokochać.

Bajka o Macie jest silnie nasycona problematyką społeczną i ekonomiczną. Wyraziście pokazuje jak

przedstawia się życie w zglobalizowanym, a zarazem tak podzielonym świecie. Ale jednocześnie wyczuwa

się w niej wyraźną nutę Andersenowską: poetycką, emocjonalną, zawsze stającą po stronie słabych i

wykorzystywanych czy cierpiących. Wydaje mi się, że ta nutka właśnie dodaje wiele wdzięku książeczce

„Mat i świat” i sprawia, że naprawdę warto po nią sięgać i czytać ją zarówno samemu, jak i własnemu

dziecku. Wielką zaletą opowiadania o misiu Macie jest to, że unika ono morałów, łatwych uogólnień i

pouczeń. Nikt się tu nie mądrzy, nie decyduje o tym kto jest dobry, a kto gorszego sortu, nie szafuje epitetami.

Tekst przemawia samym obrazem, ważne jest to, odczuwa niedźwiadek i jak odbiera nowe sytuacje. Sprzyja

temu brak mentora, bo mały miś nie jest postacią dominującą, może tylko patrzeć i obserwować świat, w

którym się znalazł, podobnie jak czyni to dziecko. 

Agnieszka Suchowierska
Mat i świat
Wydawnictwo Krytyka Polityczna 2015WYRÓŻNIENIE
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"Autorka poprzez banalne przygody misia Mata apeluje o empatię i  tolerancję"

 

Aneta Satława

Jury Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego
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Podczas wizyty w marynistycznym muzeum nastoletni bohater tej powieści, nakłada na głowę kapelusz

kapitana pirackiego statku „Złota Łania”. Przypadek ten staję się być swych w skutkach piorunujący: kapelusz

okazuje się bowiem wehikułem czasu i przenosi chłopca w burzliwe i niebezpieczne czasy korsarskich przygód.

Sam ten początek powieści już pozwala zgadywać, co może być dalej: skoro piraci, to oczywiście również ich

skarby, ich poszukiwanie i walka o nie, w której bierze udział bohater. Powieść jest nadzwyczaj angażująca i

skłania czytelnik do współudziału w lekturze niczym w jakiejś pasjonującej grze polegającej na przewidywaniu,

snuciu wniosków i pomysłów na temat dalszych losów bohatera i zaginionego skarbu. Nowe przesłanki, nowe

oczekiwania i zaskakujące zwroty akcji, kiedy fabuła toczy się nagle w nieprzewidzianym kierunku,

zaaranżowane są tu ze zręcznością dawnych mistrzów klasycznej powieści przygód, która potrafiła
utrzymywać czytelnika w niesłabnącym napięciu.

Sprawę komplikuje dodatkowo jeszcze jeden świetny trik autorski. Otóż gdy chłopiec zmaga się
przeciwnościami trudnego życia na pokładzie żaglowca i, jakby to się dziś powiedziało, w niezbyt wytwornym

towarzystwie, po drugiej stronie osi czasu, czyli w świecie współczesnym, uznany zostaje za zaginionego i

trwają jego gorączkowe poszukiwania, prowadzone z użyciem wszystkich nowoczesnych policyjnych środków.

Obie nitki fabuły plotą się więc równolegle, ale ich wzajemne powiązania widoczne są tylko z zewnątrz, nie

może ich dostrzec żadna postać z literackiego planu. Zna je oczywiście autor, bo sam je przecież stworzył, ale

i czytelnik może się ich domyślać i próbować ze sobą splatać. To mu daje satysfakcję i okazję do dobrej

zabawy w literackim międzyświecie.

Jest to dobra lektura dla nastolatków płci obojga, ale też i dla młodszych, jeśli już opanowali sztukę biegłego

czytania. No, ale też znakomita pozycja do rodzinnych czytań domowych, na przykład na wakacjach, kiedy

można sobie pozwolić na poświęcenie większych porcji czasu na lekturowe emocje. Emocje wyłącznie

pogodne i relaksujące, rodem ze świata „wielkiej zabawy” literackiej, która na pewno nikomu nie zakłóci

spokoju ducha, ale też co nieco da do myślenia. Mimo napięć i zawirowań fabularnych czyta się ją lekko, bez

negatywnych emocji, bo podsuwa taki sposób czytania sama konwencja literacka, o której od razu wiadomo, że

„to przecież nie na serio”.

Andrzej Żak
Kapelusz kapitana Drake’a
Wydawnictwo Akapit Press 2015

"Miłośnicy pirackich przygód, dzięki tej książce , poznają typowo morskie słownictwo oraz zwroty, które

dawno wyszły z użytku: kubryk, korweta, herszt, blagier itp."

 Stanisława Niedziela
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