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NAGRODA ŻÓŁTEJ CIŻEMKI

W 2017 roku, czyli w setną rocznicę śmierci
Antoniny Domańskiej, autorki powieści
i opowiadań historycznych, Biblioteka
Kraków podjęła decyzję o powołaniu
ogólnopolskiej Nagrody Żółtej Ciżemki
za książkę dla dzieci i młodzieży.
Biblioteka Kraków za cel ustanowienia Nagrody Żółtej Ciżemki przyjęła
uhonorowanie najpiękniejszych i najbardziej wartościowych polskich
wydawnictw adresowanych do młodszych czytelników.
Poprzez tę inicjatywę pragniemy wyróżnić tych rodzimych autorów,
ilustratorów, grafików, dzięki którym literatura może wciąż silnie
oddziaływać na wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, a przy
tym przynosić im intelektualną, emocjonalną i estetyczną przyjemność
z obcowania ze światem dobrej książki.
Fundatorem Nagrody Żółtej Ciżemki jest Prezydent Miasta Krakowa
Jacek Majchrowski
Statuetkę wykonał prof. Krzysztof Nitsch.
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NAGRODA GŁÓWNA

Książka „Niezłe ziółko” w przyjazny i uroczy sposób prezentuje wartość rodziny,
zwłaszcza wielopokoleniowej. Bohaterami, oprócz Eryka, są mama, tato i Babcia malutka
(mama mamy), która swoimi odwiedzinami wprowadza atmosferę święta i radości.
Babcia ma motocykl, swoje pasje: podróże i zioła, ma też czas i lubi opowiadać.
Autorka wprowadza czytelnika w świat uniwersalnych, humanistycznych wartości.
Potrzeby bezpieczeństwa, uznania, szacunku, samorealizacji są w tej rodzinie spełniane,
a jest to właściwe środowisko dla dorastającego dziecka. Może to osiągnąć również
współczesna rodzina. Jak to ma robić – odpowiedź daje książka „Niezłe ziółko”.
Zaletą nagrodzonego tytułu jest również literacki język. Piękna polszczyzna sprawia, że
czytelnik wzbogaca i rozszerza swój zasób słownictwa.
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NIEZŁE ZIÓŁKO
Barbara Kosmowska, il. Emilia Dziubak
Wydawnictwo Literatura | Łódź 2016

NAGRODA GŁÓWNA

Na uwagę zasługują też przyjazne ilustracje. Babcia w siwym koku może ma trochę
archaiczny wygląd, jej pokój z solidnymi dębowymi drzwiami, podłogą z desek i łóżkiem
z całą pewnością niepochodzącym z Ikei też wygląda jak z lat 50. czy 60., lecz ilustracje
tworzą ciepły, przyjazny klimat.
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Do lektury zachęca również szata graficzna, papier półkredowy, wygodny format.
Dr Stanisław Dziedzic, prowadzący galę wręczania nagród, niejednokrotnie wspominał,
że był studentem prof. Marii Dłuskiej. Zachowała się relacja stwierdzająca, że po jej
wykładach zwykle panowała cisza. W tej ciszy głos profesor Dłuskiej brzmiał nadal.
Dźwięk to istnienie. Książka Barbary Kosmowskiej zostawia taką ciszę. Również
z powodu tej ciszy książka została nagrodzona.
Fragm. Anna Skoczek | „Rocznik Biblioteki Kraków” 2017, t. I, s. 402-404.

NIEZŁE ZIÓŁKO
Barbara Kosmowska, il. Emilia Dziubak
Wydawnictwo Literatura | Łódź 2016
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Zajączek Tru mieszka z mamą, bratem i siostrą w Koniczynach Dolnych,
uboższej dzielnicy, w której stoją skromne domy emigrantów. Bo Tru
i jego rodzina też są emigrantami i zwykłymi szarakami – inaczej niż
Kolorowi, którym na niczym nie zbywa.
Pełna uroku i humoru opowiastka o przedsiębiorczym zajączku
niejednego może nauczyć i dzieci (od lat 6), i dorosłych (do lat 100).
Warto się także dowiedzieć, dlaczego Tru został na koniec nazwany
Naprawiaczem Zajęczych Serc…

znajdź
w katalogu
Biblioteki
Kraków

Źródło: https://mediarodzina.pl

TRU
Barbara Kosmowska, il. Emilia Dziubak
Media Rodzina | Poznań 2016
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Nabu jest dziewczynką uciekającą z ogarniętej pożogą ojczyzny.
Uchodźcą – takim, jakich tysiące wędruje dziś do Europy, żeby
znaleźć bezpieczny dom, jakich tysiące tonie w Morzu Śródziemnym…
Poruszająca książeczka dla dzieci i dorosłych. Napisana przez Jarosława
Mikołajewskiego, zilustrowana przez Joannę Rusinek.
Jarosław Mikołajewski: „To już trzecia książeczka, jaką z Joasią Rusinek
napisaliśmy i narysowaliśmy dla wydawnictwa Austeria o sprawach
z pozoru wyłącznie dorosłych. Kreska i Kropek opowiadała o tej
pierwszej chwili, kiedy w małym człowieku przyjaźń przeradza się
w miłość. Trzy pierścienie – o tym, jak pewien Żyd odpowiedział na
pytanie, która religia jest najlepsza. Wędrówka Nabu jest książeczką
o uchodźcach i o tym, jak bardzo ich życie zależy od nas”.
Źródło: http://austeria.pl/
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WĘDRÓWKA NABU
Jarosław Mikołajewski, il. Joanna Rusinek
Wydawnictwo Austeria | Kraków – Budapeszt 2016
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(…) „Wojtek, żołnierz bez munduru”,
to najsławniejszy niedźwiedź na
świecie. Książka o nim należy do
serii edukacyjnych w najlepszym
znaczeniu tego słowa. Uczy historii,
ale i właściwych postaw, zachowań
i reakcji. Na tekst książki składa się
pierwszoosobowa narracja niedźwiadka
żołnierza, świadka prawdziwych zdarzeń, który przytacza zapamiętane dialogi
i monologi postaci. Narracja naśladuje mowę Wojtka poprzez krótkie i zdania;
można się domyślać, że ton głosu jest chrapliwy jak to u niedźwiedzi bywa. Tytuły
rozdziałów równie krótkie, najczęściej jednosłowne, są wyraziste i znaczące: Tata,
Złość, Monte Casino, Pamięć… Pierwszy rozdział zaczyna się od słów: „Mam na imię
Wojtek”, które skierowane są do czytelników. Ostatni rozdział kończą te same słowa,
tym razem skierowane do kolegów niedźwiedzi w edynburskim ZOO. To znakomita
rama opowieści! Przedstawione zdarzenia pełne przygodowych napięć, ale i faktów,
uzupełnia obrazowa mapka ukazująca wojenny szlak Armii Andersa. Słowniczek
składający się z ośmiu haseł wyjaśnia co potrzeba. (…).
Całość dziełka jest wyjątkowo udana. Moim zdaniem stanowi wzór dobrej książeczki
dla dzieci, która zaprasza je do zabawy: pooglądaj obrazki, posłuchaj, przeczytaj,
pokaż jak misiu chodzi, dowiedz się o ważnych faktach z czasu II wojny światowej,
zaglądnij do słowniczka i popatrz na mapę, wybierz się do parku Jordana w Krakowie
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WOJTEK. ŻOŁNIERZ BEZ MUNDURU
Eliza Piotrowska, il. Eliza Piotrowska
Wydawnictwo św. Wojciecha | Poznań 2017

NAGRODA
GŁÓWNA

i oglądnij pomnik dzielnego Wojtka…
Możesz nawet podarować kamiennemu
niedźwiadkowi kwiatek lub objechać
tryumfalnie ten pomnik na rowerku,
uciesz się, że przeżyłeś wspaniałą
przygodę literacką i pomartw się
troszkę losem misia, który musiał zostać
w szkockim ZOO.
Z tych wszystkich powodów książka ta zasługuje na nagrodę za tekst literacki
i oprawę plastyczną autorstwa Elizy Piotrowskiej. I na koniec ważna sprawa: książka
Piotrowskiej została wydana w roku 2017, trafiła do konkursu Nagrody Żółtej
Ciżemki i otrzymała
najwyższe wyróżnienie –
I miejsce w konkursie
w roku 2018 w stulecie
Niepodległości Polski.
Brawo!
Fragment laudacji prof.
Alicji Baluch, członka
Kapituły Nagrody
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WOJTEK. ŻOŁNIERZ BEZ MUNDURU
Eliza Piotrowska, il. Eliza Piotrowska
Wydawnictwo św. Wojciecha | Poznań 2017
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Użyty w tytule toponim od razu lokuje wydarzenia w konkretnym rejonie świata,
uobecnionym w powieści poprzez kulturę i geografię, a także różnice społeczne.
Syryjskie realia, trudny temat wojny i zniszczeń, opowiedziany zostaje z perspektywy
kilkuletniej Jasminy, najstarzej z rodzeństwa. Narracja, ujęta jako sceny z życia rodziny
z wyrazistą puentą, przedstawia dziecięce widzenia świata od spostrzeżenia, że całe
miasto wygląda jak wielki plac zabaw z super-kryjówkami do zabawy w chowanego
po przeżywanie śmierci najmłodszego z rodzeństwa, schylającego się na ulicy po
przybory do pisania, przydatne do zabawy „w szkołę”, które jednak okazały się…
bombą. Pomiędzy tymi wydarzeniami istnieje cała sfera rodzinnego życia w trudnych
warunkach higienicznych, mieszkaniowych, żywieniowych z próbami zachowania
tego, co najbardziej ludzkie – rodzinnego ciepła, troski o innych, współczucia dla
tych, którzy stracili bliskich, pokoju i stabilizacji, które są wartościami samymi w sobie.
Pomimo zagrożenia atakami lotniczymi, snajperskimi kulami, a nawet wizytami „wujka
Husajna”, który zapuścił brodę, nie zwraca uwagi na matkę dzieci, a ojca namawia na
zmianę orientacji politycznej – niebo nad Aleppo zostaje na swój sposób otwarte,
skłania do marzeń.
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dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar, członek Kapituły Nagrody

MOJE CUDOWNE DZIECIŃSTWO W ALEPPO
Grzegorz Gortat, il. Marianna Sztyma
Wydawnictwo Bajka | Warszawa 2017

FINALISTA

„Najwięcej informacji na temat funkcjonowania dworu Jadwigi i Jagiełły można
zaczerpnąć ze skrupulatnie prowadzonych rachunków. Z tych niepozornych
dokumentów da się wyciągnąć wnioski co do składu królewskiego otoczenia, wystroju
zamkowych wnętrz, obyczajów mody, upodobań kulinarnych i życia osobistego pary
władców” (tamże s. 5) – czytamy w słowie od autorki, rozpoczynającym książkę
Zuzanny Orlińskiej. I rzeczywiście na kartach powieści zjawiają się osoby, przedmioty
i sytuacje, których źródłem są historyczne dokumenty. Ich wykorzystanie i interpretację
konsultowała autorka ze znawcami (m. in z mediewistką Bożeną Czwojdrak
z Uniwersytetu Śląskiego). Obok poświadczonej historii i zobiektywizowanego
przekazu pojawia się konfabulacja narracyjna jako konieczne wsparcie pamięci
i zabieg uatrakcyjniający opowieść. Na przykład: „Żaden kronikarz nie odnotował, kim
była osoba o tajemniczym imieniu Formoza pochodząca z nieznanej miejscowości
Wanszwoja. Skąd się wzięła na dworze? Dlaczego to królowa musiała zapewnić jej
posag, czyżby panna nie miała rodziny? Co za pożywka dla wyobraźni!” (tamże, s. 6).
Prowadzona wielotorowo narracja zbliża do siebie losy Jadwigi Andegaweńskiej i –
według legendy – wyznaczonej przez nią na łożu śmierci następczyni, jako małżonki
królewskiej, Anny Cylejskiej. Przed młodym czytelnikiem otwiera się teatr dawnej
wielkiej polityki, strategii dynastycznych, ale także codziennych praktyk dziecięcodzięwczęcych, potem kobiecych i wreszcie monarszych młodej królowej, oraz
próbującej iść w jej ślady kuzynki Anny, drugiej małżonki Władysława Jagiełły.
dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar, członek Kapituły Nagrody
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Z BOŻEJ ŁASKI JADWIGA, KRÓL
Zuzanna Orlińska
Wydawnictwo Literatura | Łódź 2017
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– Po drodze mijałem porzuconą europaletę. Znacie kogoś, kto by mi pomógł ją tu przytaszczyć?
– Dzik! – zawołali jednocześnie Klocek, Florek i Zuzanna.
Dzika spotkali w brzozowym zagajniku. Akurat wylizywał puszki po konserwach.
– Przytaszczyć europaletę? – zdziwił się. – A co będę z tego miał?
Ptiżużuu otworzył kuferek i pokazał mu banana. Dzik podszedł nieufnie, powąchał,
uśmiechnął się i już otwierał ryj, kiedy banan zniknął.
– Potem – powiedział Ptiżużuu, zatrzaskując wieczko. – Teraz do dzieła.
Zostawił zającom na przechowanie cały swój bagaż i razem z dzikiem oddalił się w kierunku, z którego przybył.
Zające miały wrażenie, że tego ranka poznały kogoś naprawdę niezwykłego. Pomyślały, że trzeba czym prędzej zawiadomić o tym puchacza, a może nawet zwołać specjalne zebranie. Stanęły pod drzewem, w którym miał swoją dziuplę, i zaczęły się
wydzierać:
– Puchaczu! Puchaczu!
Puchacz wystawił z dziupli rozczochraną głowę.

Mieli wnyki na zające, podkradzione kłusowni-

– Czego chcecie?

kowi, który kiedyś położył je przed zajęczą norą

Więc zające, jeden przez drugiego, opowiedziały mu o kapeluszu, marynarce i muszce,

i poszedł sobie, więc pewnie ich nie potrzebował.

o jednokołowym pojeździe najwyższej klasy, o kuferku i eleganckich manierach.

Zastawili wnyki na grządce.
Nazajutrz rano cała grządka zazieleniła się od kieł-

– Ale kim on jest? – spytał puchacz. ‒ Skąd się wziął w naszym lesie?

kujących roślinek, a we wnykach siedziało jakieś

Właśnie tego zające miały nadzieję się od niego dowiedzieć.

stworzenie z różowymi oczkami i płakało.
Było śliczne. Puszyste, śnieżnobiałe, z długimi
jedwabistymi uszami.

45

– A skąd ty się tutaj wziąłeś? – spytał Klocek grubym głosem.
– Wzięłam – chlipnęło to stworzenie. – Nazywam
się Zuzanna.
– Ładnie – przyznał Klocek i otworzył wnyki. – Ale
wyjadasz nam nasze awokado.
– Może jest głodna – odezwał się Florek.
– Tak, bardzo! – przytaknęło to stworzenie i łapką otarło
łzę. – Głoduję, odkąd uciekłam z fermy.
Zające wymieniły spojrzenia. Jeśli uciekła z fermy, to była
królikiem. Królika nie widzieli jeszcze z bliska. Biednego,
samotnego królika, który nie słyszał na przykład o tym, że

12

W konstrukcji przestrzeni lasu i kreacji zwierzęcych postaci Magdalena Tulli
posłużyła się narracją alegoryzującą, w której czas jest „wiecznym teraz”,
powracającą i mogącą się wydarzyć sekwencją zdarzeń – zawsze i wszędzie już
w ludzkim świecie. Jesteśmy wszak z jakiegoś (tego, naszego, bliskiego, znanego,
swojego / swojskiego lasu), a tuż obok rozpościera się inny (tamten, ich, daleki,
nieznany, obcy las). Niekiedy tamten las pozostaje w pamięci jako miniona,
niedostępna, dawna kraina. Taki status uzyska leśna przestrzeń w opowieści pisarki,
gdy w fabularnym finale rozpocznie się wycinka drzew. Zanim jednak do niej dojdzie
ustalone zasady życia leśnych bohaterów (dzika, łasicy, puchacza i dwóch zajęcy)
zostaną zakłócone przez dziwnych gości, pojawiających się zawsze „z tamtego” lasu.
dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar, członek Kapituły Nagrody
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TEN I TAMTEN LAS
Magdalena Tulli, il. Alicja Rosé
Wilk & Król Oficyna Wydawnicza | Warszawa 2017
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Pośród wielu pięknych książek jakie ostatnio oglądałem
„Historie zamiecione pod dywan” Agnieszki Zimnowodzkiej
z ilustracjami Małgorzaty Kwapińskiej urzekły mnie od
pierwszej chwili swobodą kreski i malarską materią,
pomysłowością a również komunikatywnością ilustracji.
To zbiór opowieści których bohaterką jest dziewczynka Lilka
i jej brat a punktem wyjścia - dywan pod którym dosłownie
i w przenośni znajdują sie różne przedmioty (i sprawy).
Przeglądając książkę widzimy postacie realne jak
i fantastyczne, ich otoczenie - architekturę i wnętrza,
przedmioty, przyrodę w różnych porach roku, pokazane
w bardzo konsekwentny sposób i co ważne w ciekawych
układach typograficznych. Strony jasne, o delikatnych kolorach
przeplatają się z kontrastowymi, w których dramaturgia jest zbudowana przez światło i cień. Obrazy
realistyczne-opisowe (architektura, gazeta) przeplatają się z baśniową poetyką (przyroda) i kobiecym
wdziękiem. Rysunek jest pogodny i nieszablonowy stworzony po prostu z miłością do świata. Dzięki
groteskowej stylizacji książka jest też pełna swoistego humoru. Bardzo ważna jest dla mnie żywość,
szkicowość tych ilustracji - ta spontaniczność może udzielać się odbiorcy.
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To książka która jest nie tylko dla dzieci lecz również dla otwartych ludzi bez względu na ich wiek warto okazać nieco pokory i obejrzeć, tak jak Lilka, film z własnego życia żeby lepiej rozumieć świat.
Ilustracje są integralną częścią tej książki; trudno mi sobie wyobrazić, aby Lilka mogła wyglądać
inaczej również jest to integralność fizyczna - tekst jest potraktowany też jako element wizualny
często przeplatając się z obrazem.
Ciekawe, atrakcyjne, malarskie i graficzne, ale powiedziałbym że obrazy tworzące szatę graficzną
„Historii zamiecionych pod dywan” mają w sobie to co coś, trudne do nazwania, co można określić
jako iskrę bożą.
Przez widoczne odniesienia do sztuki ludowej (przyroda, dywan) - podobnie jak u Adama Kiliana,
umowne i sugestywne za razem przedstawianie póz i ruchów - jak u autorki ilustracji do polskiego
wydania „Dzieci z Bullerbyn” - Hanny Czajkowskiej , a nawet realistyczne fragmenty przywodzące
na myśl Janusza Grabiańskiego moim zdaniem można tę książkę śmiało umieścić w szeregu wielkich
osiągnięć składających się na tak nazwaną Polską Sztukę Ilustracji.
Marcin Bruchnalski

HISTORIE ZAMIECIONE POD DYWAN
Agnieszka Zimnowodzka, il. Małgorzata Kwapińska
Wydawnictwo Kocur Bury | Łódź 2017
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Katarzyna Maziarz stworzyła prywatny
gatunek literacki. „Trochębajki” to
opowieści z pogranicza biografii
i fantastyki. Obie te sfery warunkują
się wzajemnie. Elementy fantastyczne
zwalniają autorkę z konieczności
precyzowania biografii. Biografia zaś
nie posiada luk, jeśli w literaturze
dla najmłodszych dopuszcza
wyobraźnię. Życie i dzieło wybitnego
artysty są opowiadane przez osoby,
przedmioty i zjawiska, z którymi
Stanisław Wyspiański miał styczność
w poszczególnych latach i okresach.
I tak moment narodzin i dzieciństwo relacjonuje siostra jego matki i późniejsza
opiekunka małego Stasia – Joanna z Rogowskich Stankiewiczowa, młodość
opisuje dziad proszalny, spokrewniony z Wyspiańskim, dojrzałość artysty – piec
z bronowickiej chaty, pamiętający obecność autora „Wesela” na ceremonii zaślubin
Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną. Wielogłos o Wyspiańskim współtworzą
między innymi zaprzyjaźnieni z młodopolskim twórcą: malarz Józef Mehoffer, krytyk
i kolekcjoner dzieł sztuki Feliks Jasieński. Ale swoje „trzy grosze” wtrąca też żona
warszawskiego bankiera. Na uprzywilejowanej pozycji jest księżyc wydobywający
także swoim światłem detale przestrzeni. Autorka „Trochębajek…” z zacięciem
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TROCHĘBAJKI O STANISŁAWIE WYSPIAŃSKIM
Katarzyna Maziarz, il.Małgorzata Zając
Muzeum Narodowe w Krakowie | Kraków 2018
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etnografa wyjaśnia pochodzenie
i użyteczność dawnych
przedmiotów, społecznych funkcji
osób, etymologię nazw (np. ulicy
Krupniczej). Czyni to w tekście
głównym i komentarzach
towarzyszących spisowi treści.
Literacka biografistyka dla najmłodszych zyskała barwny opis biegu życia wielkiego
krakowianina i Polaka, który dotychczas rzadko brany był pod uwagę jako temat
pisarstwa dla dzieci – może z uwagi na wszechstronność artysty, poziom jego sztuk,
intensywne i krótkie życie…. W narracji Katarzyny Maziarz właśnie ów wielogłos
odpowiada dynamice biografii – kolejni
opowiadający dosłownie upominają się
o głos, „wpychają się do kolejki”. W finale
opowieści życie Wyspiańskiego zamienia
się tylko w jego dzieło, duchową
obecność wielkiego artysty wśród nas.
Laudacja dr hab. Katarzyny WądolnyTatar, członka Kapituły Nagrody
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TROCHĘBAJKI O STANISŁAWIE WYSPIAŃSKIM
Katarzyna Maziarz, il.Małgorzata Zając
Muzeum Narodowe w Krakowie | Kraków 2018
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Chociaż autorka korzysta z konwencji bajki zwierzęcej, posługuje się postaciami
o utrwalonej pozycji w dziecięcej wyobraźni (wilk i zajączek, a właściwie: Wilk
i Zajączek), stosuje też tradycyjne formy przeobrażeń postaci (bohaterowie zmieniają
się w drodze, gdy zmierzają do chatki babci Zajączka) – czyni to jednak z niezwykłym
humorem, odnawiając schematy baśniowych opowieści, nie tracąc przy tym z pola
widzenia refleksji o sprawach najważniejszych, głębokich (życie i śmierć, przyjaźń,
odpowiedzialność). Marta Guśniowska powtarza więc „stare zaklęcia ludzkości”
z pewną modyfikacją, a tę zmianę w fabule wywołuje potrzeba zrekompensowania
małemu Zajączkowi braku ojca… pożartego uprzednio przez Wilka. Bohaterowie
wzajemnie zyskują w kontakcie ze sobą, dopełniają się, pokonują własne słabości
i lęki. W efekcie drapieżnik jest skłonny nawet skosztować marchewek, a mały
przedstawiciel roślinożernych próbuje wybaczyć Wilkowi utratę ojca. Mierzy się z tą
wiedzą w finale opowieści, mając w pamięci pomoc, wewnętrzną przemianę, zbliżające
się odejście przyjaciela, który stanie się „plamką na Księżycu”. Narracja dotyczy nie tylko
wiedzy o losach bohaterów i ich zmieniającej się relacji, wprowadza również refleksję
metatekstową, eksponującą osobę opowiadającą, która sprawnie „zarządza” opowieścią.
Mówi na przykład: „Wykorzystamy pozycję narratora i przeniesiemy się niezauważenie
do wnętrza” (s. 8) – domostwa Wilka.
Marta Guśniowska myśli teatralnymi obrazami, precyzyjnie projektuje tło scen, a przede
wszystkim interesująco rozwija dialogi bohaterów, wprowadzając język zagadek (dziecko
ma niekiedy wiedzieć więcej niż bohater), umiejętnie potęguje i osłabia napięcie
w wyniku rozwoju sytuacji.
dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar, członek Kapituły Nagrody
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SMACZNEGO, PROSZĘ WILKA!
Marta Guśniowska, il. Robert Romanowicz,
TASHKA | Warszawa 2018

FINALISTA
Drzewa też mają swoje biografie, które łączą się z losami ludzi. Przekonuje o tym narracyjna
koncepcja powieści Cezarego Harasimowicza, częściowo oparta na biograficznych
motywach osób z rodziny autora. Mirabelka, rosnąca na jednym z warszawskich podwórek,
dawczyni słodkich owoców, pragnie również sprzyjać pokojowi i miłości, od której zaczyna
się rodzina. Historia sprawia jednak, że staje się świadkiem nie tylko takich szczęśliwych
zdarzeń. Rosnąc obok drzewa-matki, uczy się „siebie”, opierając się wiatrowi, wydając
pierwsze owoce, godząc się na stopniowe zamieranie rodzicielki. Przygląda się też ludzkim
chwilom radości, smutków, a nawet tragediom (m.in. powstaniu w getcie warszawskim,
powojennej odbudowie miasta, emigracji). To o czasie wojennego dramatu  drzewo
owocowe powie: „Tego lata nie urodziłam owoców. Ani jedna mirabelka nie wyrosła na
moich gałęziach” (s. 97). Na jej mowę reagują tylko dzieci i… ci, którzy odeszli, a których
głosy zapamiętuje „w sobie”. Z życiem drzew (pokoleń mirabelek) splatają się biografie
rodzin: żydowskiej, polskiej, dwuetnicznej. Do pnia mirabelki przytulają się kolejno:
Dorka, Dorotka, Dotty o śniadej skórze. Pokolenia drzew owocowych (rozmnażanych
przez pestkowe owoce albo szczepienie gałązek) towarzyszą pokoleniom ludzi – nie
odpowiadając sobie czasowo. Ale ich historie nakładają się na siebie, przekraczają czas
istnienia pojedynczych generacji – raz ludzi, innym razem drzew. W finale opowieści
przekraczamy też granice Warszawy, której topografia została z wielką precyzją słownie
odwzorowana. Mała Dotty jest przecież córką Wojciecha (syna Polki, czyli wspomnianej
Dorotki, i mężczyzny żydowskiego pochodzenia, czyli Chaimka-Maćka, uratowanego przez
Irenę Sendlerową) oraz ciemnoskórej Elli. Nie mieszka już w Warszawie, „jej” mirabelka
(córka polskich poprzedniczek) rośnie w okolicach Waszyngtonu.
Empatyczne obchodzenie się z naturą (karmiącą i regenerującą, dającą schronienie),
skutkuje – według Harasimowicza – „empatią” natury wobec człowieka. Dodatkowo za
sprawą tej opowieści historia uczy tolerancji.
dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar, członek Kapituły Nagrody
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MIRABELKA
Cezary Harasimowicz, il. Marta Kurczewska,
Wydawnictwo Zielona Sowa | Warszawa 2018
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Ludzie zawsze mieli swoje kultury. Przypomina o tym „Mitologia. Przygody słowiańskich
bogów”. I właśnie tytułowe słowo „przygody” wskazuje tu na fabularyzowany i dynamiczny
wymiar mitologii Słowian w jej literackiej odsłonie dla najmłodszych. Rywalizują ze
sobą zwłaszcza dwie postacie z wierzeń dawnych plemion: Perun – władca nieba, burz
i piorunów, bóg płodności i urodzaju; oraz Weles – władca podziemi, pan krainy umarłych,
bóg bydła. Są jak dwa przeciwieństwa, ale efektem ich współpracy jest powstanie lądu,
ustalenie kierunków świata, stworzenie człowieka. Powtarzają boskie gesty znane w wielu
kulturach, dzielą strefy wpływów. Ulegają też jednak niskim pobudkom, słabościom. W tle
ich panowania rozgrywają się wydarzenia z udziałem innych bóstw i ludzi (jak historia
wyjątkowego konia boga Świętowita w Arkonie, grodzie położonym na wyspie zwanej
dzisiaj Rugią). Jednym z wyobrażeń słowiańskiego świata jest drzewo. Można powiedzieć,
że jego „koroną” opiekuje się Perun, „korzeniami” zaś – Weles. A wszystkie opowiedziane
„przygody” potwierdzają ostatnie zdanie literackiej mitologii, zmierzają do niego: „Tak to
istniały ze sobą i wobec siebie trzy światy: boski, ludzki i zmarłych, które łączyła jedna oś
kosmiczna – axis mundi – drzewo świata” (s. 72).
dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar, członek Kapituły Nagrody
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MITOLOGIA. PRZYGODY
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Egmont | Warszawa 2018
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Nominację dla Mariusza Wollnego za dzieło „Był sobie
król… Poczet królów wybieralnych” należy uznać za
wyróżnienie dla całej serii stworzonej przez tego
autora. Otwarta formuła tytułowa zawarta w podtytule:
„czyli historia dawnej Polski dla każdego” wskazuje na
wieloadresatywność historycznej gawędy, jaką uprawia
ten pisarz i etnograf. Wollny stylistycznie nawiązuje
do najlepszych wzorców narracji historiograficznych
– świadomy celowej sylwiczności swoich opowieści:
„Bez trudu znajdziecie mądre książki zawierające więcej
faktów, bardziej bajowe bajki, pełniejsze zbiorki legend
czy anegdot, ale nigdzie nie znajdziecie tego wszystkiego
razem” (s. 7). Dbałość o szczegół i konkret historyczny
nie kłóci się tutaj z barwną narracją, żywym językiem,
opisującym władców elekcyjnych, ale także bohaterów
(niekoniecznie) drugiego planu, zakulisowe rozgrywki
na scenie polskiej i europejskiej (metafora teatru władzy
narzuca się sama…). Tytuły poszczególnych rozdziałów:
„Jak z brzydkiego kaczątka wykluła się infantka” (o Annie Jagiellonce), „Jak Henryk się
nudził i robił dobre wrażenie” (o Walezym) składniowo przypominają nagłówki baśniowych
i legendowych opowieści. Następują po nich inne, zawierające frazeologizmy (np. „klamka
zapadła” – w odniesieniu do decyzji o zamążpójściu Jagiellonki; „dać drapaka” – jako
dosadne określenie ucieczki Walezego). Język potoczny nie jest tu jednak trywialny,
ale nawiązuje do ustnych praktyk opowiadania. Narracje historiograficzne uzupełniają
„imaginacje” – scenki możliwe, alternatywne czy wyobrażone, niekiedy będące zgrabnymi
nawiązaniami do znanych utworów literackich, jak parafrazująca utwór Konopnickiej
Imaginacja 3: „O większego trudno zucha, jak król Stefan. Madziar z rodu, Polak z ducha”
(s. 64). Przekaz historii narodowej, w powiązaniu z losami i sprawami Europy, odbywa się
tu w najlepszym stylu.
dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar, członek Kapituły Nagrody
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BYŁ SOBIE KRÓL…
Mariusz Wollny, il. Zuza Wollny,
JAMA Mariusz Wollny | Kraków 2018
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Baśnie i legendy to fascynujący świat. W nim nikt się nie gubi. Tu wszystko jest
jasne – wiadomo, co jest dobrem, a co złem. A dobro zawsze wygrywa. Oddaję
zatem do rąk Czytelników piękne i mądre mariackie legendy. Jedne opowiedziane
na nowo, inne – spisane po raz pierwszy. Skąd wzięły się wiewiórki na krakowskim
Rynku? Dlaczego jedna z wież kościoła Mariackiego jest wyższa od drugiej? Kiedy
i dlaczego Karol Wojtyła po raz pierwszy odwiedził Kraków?

BAJKI MARIACKIE
Ewa K. Czaczkowska, il. Katarzyna Fus
Znak | Kraków 2019
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BAJKI MARIACKIE
Ewa K. Czaczkowska, il. Katarzyna Fus
Znak | Kraków 2019
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Niewiele jest książek popularnonaukowych dla dzieci i młodzieży, które umiejętnie łączą
styl naukowy z literacko-kulturowymi walorami przekazu. Narracja Karoliny Bąkowskiej jest
udaną fuzją wielu dykcji na temat Wszechświata i jego złożoności: od wierzeń dawnych
ludów, opartych przecież na przednaukowych założeniach i obserwacjach, przez naukowo
udowodnione fakty (z uwzględnieniem momentów ich weryfikacji, jak w rozdziale „Historia
Plutona, który przestał być planetą”), projekty i plany badawcze, sylwetki i dokonania
uczonych, odkrywców, kosmonautów, po zachętę do prowadzenia własnych doświadczeń
i obserwacji nieba o różnych porach dnia i roku, planet i gwiazdozbiorów (również w oparciu
o internetowe serwisy ze zdjęciami satelitarnymi). Publikacja dostarcza wiedzy i stymuluje
też wyobraźnię małego i młodego człowieka. Splata się w niej nauka z wyobraźnią
i marzeniem, w aspekcie diachronicznym (historyczne metody badań ustępują miejsca
nowoczesnym) i synchronicznym (książka może pełnić funkcję zarówno zbioru ciekawostek,
szkolnego kompendium, małego atlasu nieba i innych). Wiele informacji podanych jest
z humorem (rozdz. „Kosmiczne ziemniaki, czyli czym są planetoidy”; „Czy Merkury ma
zmarszczki?”), a także z intertekstualnymi nawiązaniami do znanych młodemu czytelnikowi
kulturowych, literackich, filmowych artefaktów (rozdz. „Władca pierścieni, czyli Saturn”).
W pełnym tego słowa znaczeniu książkę, jako efekt artystyczny, współtworzą ilustracje
i graficzne opracowanie Asi Gwis. Artystka zastosowała skrajne barwy pasma widmowego,
z dominacją fioletu i indygo oraz czerwieni i pomarańczy. W nich próbuje zamknąć
wzrokową percepcję świata w jego prostych przejawach dzienno-nocnych i głębokich,
skomplikowanych układach przestrzeni kosmicznych. Obrazy umożliwiają porównanie
wielkości, odległości, wzajemnego położenia i innych cech przedstawionych obiektów.
Ilustratorka wybrała tryb unaoczniający z zastosowaniem wysokoartystycznego stylu
(zob. np. zestawienie wielkości planet układu słonecznego z owocami, m.in. Ziemia –
czereśnia, Mars – jagoda, Jowisz – arbuz, Saturn – melon, Uran – pomarańcza, Neptun –
morela, s. 52–53). Książka przekonuje, że życie na Ziemi zależne jest w każdym calu od
sfer kosmicznych, a światło, ruch i wiele zjawisk naturalnych (z perspektywy człowieka)
przejawia się i wyraża w czasie.
dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar, członek Kapituły Nagrody
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NIESAMOWITY WSZECHŚWIAT
Karolina Bąkowska, il. Asia Gwis
Nasza Księgarnia | Warszawa 2019
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Wędrówki bocianów zainspirowały Wojciecha Mikołuszkę do stworzenia fabuły opartej na
historii jednego z ptaków, dla którego miejscem startu i powrotu jest miejscowość położona na
Podlasiu. Jest to jednocześnie miejsce życia rodziny, w gospodarstwie której znajduje się bocianie
gniazdo, zajmowane przez tytułowego Wojtka, którego imię nawiązuje do zwyczajowej gwarowej
onomastyki. Kilkuletni Jacek, pozostający pod opieką matki-lekarza pediatry, łączy wysiłek ptaka,
związany z wędrówką, z szansami na wyzdrowienie ojca. Czyni to na wielu poziomach, buntując się
przeciwko zdroworozsądkowym zasadom matki, głównie: emocjonalno-rozwojowym, baśniowomagicznym (wierząc na przykład, że powrót bociana z tzw. Wyraju uzdrowi jednocześnie rodzica).
Proza Mikołuszki ma dwunarracyjny charakter, przedstawia dwa punkty widzenia: zwierzęcy
i ludzki. Czytelnik poznaje historię ludzkiej rodziny i splecione z nią losy ptaka, którego perypetie
obfitują w trudne momenty związane z niebezpieczeństwem utraty życia (najpierw we własnym
gnieździe, w którym zaplątuje się w foliową taśmę, potem na słupach z linią elektryczną, na
wysypisku śmieci w bułgarskim Burgas, w przestrzeni powietrznej Libanu od kul myśliwych
i innych miejscach). Mikołuszko, stosując mowę pozornie zależną w zoonarracji, uwrażliwia na
egzystencję głodujących w wyniku działań człowieka, zabijanych, zatruwanych pestycydami
ptaków. W odautorskim komentarzu pisze: „[…] przetrwanie bociana białego rzeczywiście zależy
od współpracy mieszkańców wielu krajów na trzech kontynentach: Europy, Azji i Afryki. Nie da
się tego gatunku uratować przed wyginięciem, chroniąc go tylko w jednym miejscu. Co z tego, że
wszyscy będziemy pilnować gniazda bociana w Polsce, jeśli zabiją go myśliwi w Libanie? Co z tego,
że Sudańczycy będą dokarmiać nasze ptaki w swoim kraju, jeśli zginą one od prądu na słupach
średniego napięcia w Europie? („Co jest prawdą, a co zmyśleniem”, s. 201).
Wojtek wyrusza do Afryki spóźniony i samotnie, a powraca na czele własnego stada. Podobną
walkę toczy z chorobą ojciec Jacusia, wracając na koniec do bliskich we względnie stabilnym
stanie zdrowia. Dynamikę akcji wyrażają bricolage`owe (jako fotografie wyszywanych,
klejonych, układanych z różnych materiałów i malowanych scen) ilustracje Małgorzaty Dmitruk,
towarzyszące sytuacjom ptasich opresji i momentom radości bohaterów, a także przedstawiające
trasy przelotu Wojtka. Na rzeczywiste źródła informacyjne wskazuje też niewielka bibliografia
zamieszczona na ostatnich stronach książki, która uczy odpowiedzialności za środowisko
naturalne w mikro i makroskali.
dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar, członek Kapituły Nagrody
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WOJTEK
Wojciech Mikołuszko, il. Małgorzata Dmitruk
Wydawnictwo Agora | Warszawa 2019
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W książce dla nastolatków - „Bachor” Katarzyny Ryrych pojawia się znany
w literaturze dla młodzieży wątek rozbitej rodziny. Dorastający Arek
wychowujący się z mamą i jej partnerem chce odnaleźć biologicznego ojca,
bo w skleconej rodzinie czuje się źle. Zły ojczym zwraca się do niego i mówi
o nim – bachor. Słowo to w synonimicznym szeregu znaczy: chłystek,
małolat, pętak, smarkacz, szczeniak, szczyl… (podobne imię o pejoratywnym
znaczeniu otrzymał kiedyś Mojżesz, żydowskie dziecko znalezione przez córkę
Faraona w koszyku pływającym po wodzie. Mojżesz po hebrajsku znaczy - nie
należący do nikogo). Takie poczucie miał Arek chłopak, którym nikt się nie
interesował, nawet matka. A więc Arek był niczyj, choć jak każdy dorastający
chłopiec potrzebował właściwego wzoru męskości – dobrego ojca i rodziny.
Dlatego próbował wyszperać w maminych zdjęciach z młodości i w jej starych
listach te informacje, które pozwoliły by mu trafić na ślad biologicznego taty,
bo Arek marzył o takim tacie z którym będzie umiał się dogadać, zaprzyjaźnić,
wspólnie spędzać czas. W swoich poszukiwaniach trafił na dwóch mężczyzn,
jeden z nich to Yakuza, energiczny właściciel siłowni i tatuażu z karpiem, drugi
to Kurczak, stłamszony przez matkę, nieznany nikomu pisarz, który nawet
poddał się badaniu DNA na ojcostwo, ale wynik nie potwierdził biologicznego
związku z Arkiem. „Te spotkania otworzyły Arkowi oczy na to, kim była jego
mama, zanim on pojawił się na świecie i... kim jest on sam. Nie bachorem,
to wie na pewno”. Arek nie trafił na ślad biologicznego taty, w tych swoich
poszukiwaniach dojrzał, zrozumiał, że teraz wszystko zależy od niego.
prof. Alicja Baluch, członek Kapituły Nagrody
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FINALISTA
„Gołąbek niepokoju” to ważna pozycja na rynku czytelniczym. Do tej pory powstania śląskie
były słabo obecne w zbiorowej świadomości Polaków, którzy dobrze pamiętają powstanie
kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe, czy wielkopolskie. W historycznym porządku
wiedzy o Polsce brakuje miejsca na dzieje Śląska. Stan rzeczy zmienia najnowsza publikacja
Kazimierza Szymeczki.
Oryginalne i niezwykle wymowne są ilustracje stworzone przez Magdalenę Pilc. Tworzą
odpowiadający treści książki nastrój – chłodny z przebłyskami bieli i czerwieni, niosącymi
nadzieję na zwycięstwo. Obrazy – jak wiadomo – działają mocniej niż słowa.
Świat przedstawiony w Gołąbku niepokoju ukazany jest więc z perspektywy dziecka.
Gustlik, czternastolatek, początkujący hodowca gołębi, mieszkał w latach 1919-1920
w Bytomiu, tzn. był Górnoślązakiem. To z jego punktu widzenia autor ukazuje świat, w którym
rodzina chłopca angażuje się w walki zbrojne, bojówki, propagandę. Ojciec Gustlika, który
brał udział w wojnie światowej, a potem uczestniczył w śląskich powstaniach był też
współorganizatorem plebiscytu, w którym mieszkańcy Górnego Śląska mieli zadecydować,
czy chcą należeć do Polski czy Niemiec. Wujkowie chłopaka nie wrócili z wojny, jeden
zginął we Francji, po drugim ślad zaginął. Te trudne sprawy przerastały chłopca, ale włączał
się do nich po swojemu. Jego gołębie też służyły Polsce, do ich nóżek przywiązywał
wstążki w biało-czerwonych barwach, ale także w kolorach symboli narodowych wojsk
stacjonujących w Bytomiu. Ptaki przenosiły w ten sposób szyfrowane informacje powstańcze.
Bohater niepokoił się o swoich podopiecznych - czy odnajdą drogę powrotną, czy nie zostaną
zestrzelone przez Niemców. „Gołąbek niepokoju” z racji swojej delikatności i bezbronności
wyrażał niepokój – czasu, miejsca i osób (w przeciwieństwie do radzieckiego gołąbka
pokoju, który optymistycznie gwarantował pokój podbitym przez armię sowiecką narodom).
Dziecięcy sposób patrzenia i rozumienia świata wprowadził do narracji rysy fantastyczne,
stąd właśnie Gustlik był przekonany, że listonosz przynoszący złe wieści oraz inne urzędowe
zawiadomienia, jest demonem krążącym po mieście, karmiącym się ludzkim strachem.
prof. Alicja Baluch, członek Kapituły Nagrody
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