
 

 
 
KsiąŜki nagrodzone w Konkursie KsiąŜka Roku 2008  
KsiąŜka Roku - literatura dla młodzieŜy 

 
Małgorzata Gutowska-Adamczyk 13. Poprzeczna 
oprac. graf. Maciej Szymanowicz, wyd. Nasza Księgarnia, s. 293 
Trzy gimnazjalistki z Anina - zbuntowana, ubrana na czarno Agata,  
wyzywająca i wulgarna Klaudia oraz idealna prymuska Zosia róŜnią się od  
siebie tak bardzo, Ŝe ich przyjaźń wydaje się niemoŜliwa. Zbiegiem  
okoliczności dostają wspólne zadanie - w ramach eksperymentu mają  
czytać pogrąŜonej w śpiączce Magdzie. Terapia okazuje się skuteczna 
dla nich wszystkich. Wspólne działanie, wspólny cel, a takŜe podobne,  
związane z nim obawy zbliŜają je do siebie. Powoli przełamują dzielące  
je bariery i rodzi się między nimi prawdziwa więź. 
ZłoŜona z krótkich rozdziałów, z wartką akcją, napisana z wykorzystaniem  
młodzieŜowego slangu powieść o dorastaniu do przyjaźni, o potrzebie  
tolerancji, która jest podstawą rozumienia i znajdywania bliskości z  
innymi ludźmi, o miłości, która - choć wytęskniona - zjawia się  
niespodziewanie i nieoczekiwanie odchodzi, o seksie, który jest złudną  
przepustką do dorosłości, o tym, co warto, a czego nie moŜna i nie  
naleŜy poświęcać dla bliskich relacji. Tytułowa 13. Poprzeczna, realnie  
nieistniejąca jako ulica, jest w istocie symboliczną granicą, po której  
przekroczeniu wkracza się w dorosłość. 
 
KsiąŜka Roku - literatura dla dzieci 
Romek Pawlak Miłek z Czarnego Lasu 
il. Rafał Kosik, wyd. Powergraph, s. 176 
Do niewielkiego świata małych zwierzątek, dla których nieco zapuszczona  
część miejskiego parku jest ogromnym Czarnym Lasem, przybywa uciekający  
przed złą przeszłością Miłek. PrzeraŜony, bezdomny i samotny, oswaja i  
daje się oswoić jego mieszkańcom. Stopniowo zyskuje przyjaciół i swoje  
miejsce wśród nich. Przedstawiona z pełną powagą zabawna galeria  
niepozbawionych wad i słabostek stworzeń przypomina, jak waŜna jest  
tolerancja dla odmienności, pokonywanie uprzedzeń i otwartość na  
potrzeby innych, nawet gdy wydają się błahe lub niezrozumiałe. 
To kameralna opowieść o małych i duŜych sprawach, o problemach, na które  
moŜe pomóc kubek gorącej herbaty i o tych, którym w ogóle nie da się  
zaradzić. Ale zawsze, nawet wtedy, gdy Ŝycie zmierza ku rychłej śmierci,  
naleŜy troszczyć się o jego jakość i warto się nim cieszyć. 
 
KsiąŜka Roku - ksiąŜka autorska 
Aleksandra Machowiak i Daniel Mizieliński D.O.M.E.K. 
oprac. graf. autorów, wyd. Dwie Siostry, s. 155 
Inteligentny i zabawny pomysł, sprawnie poprowadzony przez całość ksiąŜki. 
Autorzy stworzyli czytelny system graficzny, ułatwiający przyswojenie  
duŜej wiedzy o współczesnej architekturze w przyjazny, radosny sposób.  
Łącząc róŜne dziedziny wiedzy (od biologii, przez geografię i ekologię,  
po socjologię), zachęcają do dalszych studiów oraz własnych prób twórczych. 
Odbiór ksiąŜki - uniwersalny, to lektura obowiązkowa bez względu na wiek! 
Jest tu pomysł, uroda, bezpretensjonalność, spójność. To odkrywcza  
propozycja, która zachęca do własnych poszukiwań twórczych, stawia  
pytania i otwiera umysły, nie ograniczając się tylko do zagadnień  
plastycznych. 
 
KsiąŜka Roku - ksiąŜka ilustrowana 
Tomasz Broda (ilustracje) Przygody przyrody 
tekst Zbigniew Machej, oprac. graf. Artur Burszta, wyd. Biuro  
Literackie, s. 53 
Czerwony Kapturek jako prowokator, kogut-siłacz z byczym karkiem,  

nietypowy portret rodzinny - to propozycje Tomasza Brody dla widza -  

czytelnika - juŜ nieco obeznanego z tradycyjną wizją świata, dla  

starszego dziecka, które oczekuje odrobiny prowokacji intelektualnej. 

KsiąŜka nagrodzona za spójność w obrazowaniu serii zabawnych wierszy;  



ilustracje dowcipne, stanowiące dopełnienie i wizualne rozwinięcie  

tekstu. Mocne uderzenie, stylistyka nowoczesna, świeŜa, nawiązująca do  

młodzieŜowych trendów.  

  

(Opracowanie tekstów: Małgorzata Kąkiel, Katarzyna Kotowska, GraŜyna Lewandowicz-Nosal, Dorota 

Łoskot-Cichocka, Maria Ryll) 

 


