
 
 
 
KsiąŜki wyróŜnione w Konkursie KsiąŜka Roku 2008  
WyróŜnienie literackie  

  

Małgorzata Strękowska-Zaremba Złodzieje snów 

il. Marta Kurczewska, wyd. Nasza Księgarnia, s. 79  

  

Banalna (niestety) historia dzieci, które muszą wysłuchiwać kłótni  

rodziców, a potem zmierzyć się z odejściem ojca, została zamknięta w  

nader interesującym kształcie literackim. Realizm przeplata się z  

baśniową fantastyką, powtarzalność pewnych elementów tekstu przywodzi na  

myśl styl biblijnych przypowieści, zdarzenia są opisywane poprzez odbiór  

dźwięków -- czasem najgłośniej krzyczy milczenie Basi i Bartka. Całość  

została oparta na wieloznaczności słowa "bajka" (synonim szczęścia,  

zmyślenie, baśń). Ascetyzm, a zarazem malowniczość, metaforyka,  

subtelność niedopowiedzeń, kontrast jako zasada kompozycji i zmuszający  

do refleksji pomysł zmniejszania od pewnego momentu narracji numeracji  

rozdziałów -- juŜ ten zestaw określeń w przypadku ksiąŜki o niewielkich  

rozmiarach świadczy o jej bogactwie. 

 

WyróŜnienie literackie  

  

Krystyna Siesicka Powiem Julce 

na okładce "Polny kredens" Jacka Yerki, wyd. Akapit Press, s. 80  

  

Akcja tej miniaturowej opowieści napisanej w formie monologu rozgrywa  

się podczas kilku jesienno-zimowych miesięcy po upadku Powstania  

Warszawskiego. Dwa tygodnie przed upadkiem Warszawy Teresa została  

wywieziona z miasta tylko w lekkich czerwonych sandałkach. To one są w  

powieści symbolem ocalenia. Przed trudnym losem ochroni Teresę  

przeradzająca się w poświęcenie przyjaźń Zośki. Krystyna Siesicka, na  

przykładzie losów jednostki, podejmuje waŜny wątek historii Polski, gdy  

jeden okupant zamieniał się miejscami z drugim. Potrafi pisać o tym w  

sposób prawdziwy, przejmujący, a jednocześnie bardzo delikatny. Jest to  

teŜ, a moŜe przede wszystkim, opowieść o pierwszej miłości i, jak  

zaznacza sama autorka, "o ludziach, o których warto pamiętać". 

 

WyróŜnienie za ilustracje  

  

Marta Ignerska (ilustracje) Wielkie marzenia 

tekst Przemysław Wechterowicz, oprac. graf. Marta Ignerska, wyd. Znak, s. 42  

  

Przedziwny kontrast codzienności i odświętności: ogromny format ksiąŜki  

powoduje, Ŝe nie da się jej oglądać przy okazji, w autobusie czy  

kolejce, musi to być działanie celowe, co kontrastuje ze "szkicową"  

stylistyką, lekką, otwartą formą. 

Narracja plastyczna partneruje tekstowi w absurdalnych skojarzeniach. 

Rozmach i świetna zabawa. 

Zachęta do przemyśleń oraz do zabaw plastycznych. 

WyróŜnienie za bogactwo form i gest, za zaproszenie w świat bujnej  

wyobraźni plastycznej. 

 

WyróŜnienie za ilustracje  

  

Krystyna Lipka-Sztarbałło (ilustracje) Nic 

tekst Maria Marjańska-Czernik, oprac. graf. DjaF, wyd. Stentor, s. 25  



  

Zagadnienia językowe i filozoficzne -- nikt, nic, coś... wszystko? --  

podane pod pozorem błahej opowiastki. Rozwiązania plastyczne świetnie je  

dopełniają i rozwijają. 

Zgeometryzowane formy, oszczędność uŜytych środków, czystość kreski,  

uŜyte kolory (biel, czerń i gama szarości, 

beŜ papieru pakowego plus czerwień) dają w efekcie dzieło stonowane,  

mówiące szeptem prosto do ucha. 

KaŜdy szczegół (okładka, ilustracje, wyklejki przednia i tylna)  

podporządkowany jest tej dyscyplinie. 

WyróŜnienie za odnalezienie bogactwa kolorów w szarościach, za czystość  

formy i konsekwencję w przeprowadzeniu 

narracji plastycznej. 

 

WyróŜnienie -- ksiąŜka autorska  

  

Maria Ekier Kocur mruŜy ślepia złote 

oprac. typograf. Rafał Bagiński, wyd. Hokus-Pokus, s. 23  

  

Niebanalna propozycja dla najmłodszych, inspirująca do swobodnych prób  

malarskich. 

Bardzo precyzyjnie dodawane akcenty kolorystyczne oraz biel i czerń  

współgrają ze sobą, tworząc historię zagadkową 

od samego początku aŜ do przewrotnej puenty. Zabawa skalą podkreśla rytm  

wiersza. Oszczędność słów zachęca do wspólnej słowno-graficznej zabawy. 

WyróŜnienie za piękne, swobodnie malowane obrazy, które dopowiadają  

historię o niewielu celnie dobranych słowach. 

  

(Opracowanie tekstów: Małgorzata Kąkiel, Katarzyna Kotowska, GraŜyna Lewandowicz-Nosal, Dorota 
Łoskot-Cichocka, Maria Ryll)  

 


