

Marcin Szczygielski Klątwa dziewiątych urodzin (nagroda literacka za książkę dla dzieci)

Co robić, gdy wiatr wciąż dmie i huczy? Trąby powietrzne porywają ludzi z ulic. W Warszawie zostają
zamknięte szkoły i lekcje odbywają się przez internet. Początkowo Mai się to nawet podoba, ale ile
można siedzieć w domu? Pamiętacie Maję z "Czarownicy piętro niżej", prawda? Na dodatek rodzice
wpadają w manię konstruowania coraz to nowych, zadziwiających wynalazków i nie mają dla niej
czasu. Na szczęście z niespodziewaną wizytą przyjeżdżają ciabcia i Monterowa… Na szczęście?
Akurat! Wraz z nimi zjawia się nie tylko kot, Foksi i tajemniczy sakwojaż, ale też bardzo zła nowina –
nad Mają zawisła klątwa! Aby jej uniknąć, dziewczynka musi do dnia swoich dziewiątych urodzin
odnaleźć… cegłę, która po wojnie przywędrowała do odbudowywanej Warszawy aż ze Szczecina.
Pomogą w tym zagadki skrywane przez… warszawskie legendy.
Sygn.: WypRz 245459



Joanna Fabicka Rutka (nagroda literacka za książkę dla młodzieży)

Dziesięcioletnia Zosia jako jedyna z ulicy nie wyjechała na wakacje. Spędza je na wyludnionych
Bałutach w Łodzi- dzielnicy odrapanych kamienic i mrocznych zakamarków. W pewne upalne,
sierpniowe popołudnie spotyka na podwórku Rutkę, tajemniczą dziewczynkę z rudym warkoczykiem.
Od tej chwili zacznie się ich zwariowana podróż w czasie, w której towarzyszyć im będą kurczak bez
głowy i ekscentryczna ciotka Róża. Czy Zosia odgadnie, kim naprawdę jest Rutka? Czy odnajdzie jej
rodziców? I gdzie właściwie leży Diamentowa Planeta?
"Rutka" Joanny Fabickiej ma w sobie wszystko to, co dzieci lubią w książkach lubią najbardziej:
tajemnicę, nieoczekiwane zwroty akcji, odrobinę magii. Rodzice z kolei zobaczą w niej ciepłą i mądrą
opowieść o tęsknocie oraz potrafiącej ją ukoić sile przyjaźni. Autorka udowadnia, że dla dzieci - nawet
o trudnych sprawach - można pisać w sposób wzruszający, ale też zaskakująco zabawny.
Sygn.: WypRz 245464

Wyróżnienia literackie


Grażyna Bąkiewicz Mówcie mi Bezprym

"Słyszeliście o Bezprymie? Obiło się coś o uszy? Nie róbcie sobie wyrzutów, jeśli nie. Nawet historycy
mają problem, bo zachowało się niewiele źródeł. Wiadomo tylko, że był najstarszym synem
Bolesława Chrobrego i ojciec nie jemu, ale młodszemu synowi, znanemu jako Mieszko II, przekazał
władzę. Dlaczego? Tajemnicza sprawa. Jednak przy odrobinie cierpliwości można sporo wyczytać ze
średniowiecznych kronik. Informacje dotyczą szczególnie czasów, gdy Bezprym był nastolatkiem. Jeśli
to, co wyśledzili historycy, jest choć po części prawdą, to życie tego chłopaka było niezwykłe.

Cofnijmy się o tysiąc lat i towarzyszmy przez chwilę chłopcu, który mógł być królem, a został
Bezprymem. Życzę miłego podróżowania w czasie."
Sygn.: WypRz 244894



Jarosław Mikołajewski Wędrówka Nabu

Nabu jest małym 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. Nabu mieszka za
morzem. W wiosce, w której co i raz płoną domy. Również jej dom rodzinny. Pewnego razu
postanawia uciec. Chce znaleźć dom murowany, który się nie spali. A kiedy go znajdzie, zaprosi do
niego rodziców i brata. Idzie bardzo długo i nadzwyczaj dzielnie. Podczas wędrówki nabija sobie guza
o mur, którego nie widać. Kaleczy się o niewidoczne druty kolczaste. Dowiaduje się, że do pięknego
jeziora mogą wejść tylko ci, którzy mieszkają po drugiej stronie. Na brzegu morza próbuje wsiąść do
łódki, której nie ma, więc musi przepłynąć je wpław...
Wędrówka Nabu jest książeczką o uchodźcach i o tym, jak bardzo ich życie zależy od nas”.
Sygn.: WypRz 245466



Anna Onichimowska Prawie się nie boję…



Dorota Suwalska Czarne jeziora

Magda próbuje zrozumieć, o co jej tak naprawdę w życiu chodzi. Uzdolniona literacko dziewczyna
zaczyna prowadzić dziennik i szuka odpowiedzi na pytania, które boi się zadać. Jej stosunki z matką są
coraz bardziej napięte. Także z ojczymem, u którego zawsze ceniła rozsądek i opanowanie, coraz
gorzej się dogaduje. W szkole również nie jest najlepiej. Wyłącznie na spotkaniach Klubu Literackiego
Magda łapie oddech. Wśród jego dziwacznych członków czuje się najbardziej na miejscu. Do tego
prowadzący to uwielbiany przez nią pisarz. Jednak potrzeba konfrontacji z matką i zmierzenia się ze
skrywaną przez lata prawdą coraz częściej daje o sobie znać...
"„Czarne jeziora” to ważna opowieść. Pomaga zrozumieć, przez co przechodzi młoda osoba w
sytuacji, z którą z trudem radzą sobie dorośli. Jako profilaktyk mam nadzieję, że zostawi w głowach
czytelników odrobinę wiedzy na temat problematyki HIV".
Tomasz Małkuszewski, Przewodniczący Społecznego Komitetu ds. AIDS
"Byłam w podobnym wieku co Magda, gdy dowiedziałam się o zakażeniu. My, nastolatki żyjące od
urodzenia z HIV, potrzebujemy książki pokazującej, że nie jesteśmy jedyni i że możemy żyć normalnie.
„Czarne jeziora” mówią o trudzie wchodzenia w dorosłość i tworzenia bezpiecznych relacji z innymi
ludźmi, a także o tym, jak często brakuje prawdziwej rozmowy w rodzinie. Potrzeba w Polsce więcej
takich książek".
Nikola, lat 22
Sygn.: WypRz 245458



Marcin Szczygielski Teatr Niewidzialnych Dzieci

Cześć! Mam na imię Michał i chcę opowiedzieć Wam o nas - niewidzialnych dzieciakach z „Dębowego
Lasu". O Kiwaczku, Sylwii, Meandrze i całej reszcie. I o naszym teatrze. I o wielkiej premierze sztuki,
którą postanowiliśmy wystawić 13 grudnia 1981 roku... Pechowy dzień, nie czarujmy się, Wiktor od
początku to powtarzał. Opowiem też o ciociach Joli, Matyldzie, Lucynie i Irminie. I o Mechanicznym
Dziadku. I o Kaloszu! I jeszcze o Mirku i Kalarepie... Kurczę, nie będę dalej wymieniał, bo tu jest za
mało miejsca - najlepiej chyba będzie, jeśli po prostu zaczniecie czytać. O ile macie trochę wolnego
czasu, oczywiście. Macie? To super! A jeśli nie, no to trudno. Ale tak czy siak pozdrawiamy Was
serdecznie - ja i wszystkie inne niewidzialne dzieci. Spróbujcie nas dostrzec.
Sygn.: WypRz 245465

Nominacje literackie


Liliana Bardijewska Kot Karima i obrazki

Niełatwo być kotem Karima. Trzeba przepłynąć morze, wspiąć się na najwyższą górę i przewędrować
pół świata. Trzeba być mądrym i odważnym. Taki jest właśnie Biss, kot Karima. A kim jest Karim?
Syryjskim chłopcem, który ucieka przed wojną z małym kociakiem w kieszeni. Kiedy dotrą do Polski,
Biss przeżyje wiele zabawnych przygód. Tutaj pozna też nowych przyjaciół – mysza Akysza, muchę
Kluchę i chomika Migmiga, którym opowie o swojej niezwykłej wędrówce. A Karim ją namaluje na
siedmiu obrazkach.
Sygn.: WypRz 245461



Justyna Bednarek Pięć sprytnych kun

Pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji detektywistyczno-kulinarna historia o buszującym na
warszawskich Bielanach gangu sprytnych i sympatycznych kun.
Prot Eustachy, Tomasz Montana, Euzebiusz, Pani Patrycja i Purchawka w brawurowym stylu
udaremniają zamach na życie i niebiańskie przepisy kulinarne pani Elizy i demaskują spisek w
wyższych sferach gastronomicznych. Na koniec w zapyziałej kebabiarni otwierają kultową knajpkę.
W książce znajdziemy również świetne przepisy pani Patrycji (kuny) i pani Elizy (nie-kuny).
Sygn.: WypRz 245462



Paweł Beręsewicz Więcej niż klub

Filip (ksywka: Messi) i Marek (ksywka: Ronaldo) żyją piłką. Drużyna jest ich drugą rodziną, trener
drugim ojcem, a wtykająca we wszystko nos menedżerka Ewa (z ich klasy) byłaby nawet całkiem
dobrym materiałem na… dziewczynę? Niestety – te szczere uczucia nie wpływają na grę osiedlowego
klubu Fruteksu Pięknogóra. Drużyna jest słaba. Kolejni trenerzy rozkładają ręce, sponsor się wycofuje,
a wyniki meczów wołają o pomstę do nieba. I właśnie w tym momencie wszędobylski nos Ewki
bardzo się przydaje.
Czy nowy trener poprowadzi chłopaków do zwycięstwa? Czy naprawdę zna tego prawdziwego
Messiego? I czy pomoże chłopakom spełnić marzenia o grze w hiszpańskiej lidze?
Zapraszamy do lektury pierwszej od czasów "Do przerwy 0:1" genialnej powieści dla dzieci o piłce
nożnej.
Sygn.: WypRz 244981



Joanna Jagiełło Zielone martensy

Zdaniem Feliksa szkoła przypomina front, na którym toczy się walka nie na pięści, lecz na marki
ciuchów i smartfonów. On jednak nie zamierza brać udziału w tych zawodach, zwłaszcza że ma
znacznie poważniejsze problemy i cały dom na głowie.
Otylia również odstaje od reszty uczniów gimnazjum: barwne ciuchy, aureola rudych włosów, lekka
nadwaga, którą dziewczyna w ogóle się nie przejmuje, i charakterystyczne zielone martensy… Oraz
optymizm, którym zaraża, choć i jej nie brakuje zmartwień.

Nic dziwnego, że Feliks od razu zwraca na nią uwagę. Tę dwójkę outsiderów szybko połączy przyjaźń
– a może coś więcej?
Książka Joanny Jagiełło pokazuje, że czasem warto iść pod prąd.
Sygn.: WypRz 245467



Roksana Jędrzejewska-Wróbel Praktyczny pan

Bycie praktycznym panem nie jest łatwe. Nie wolno tarzać się w trawie, przytulać do drzewa, śmiać
na cały głos ani robić min przed lustrem. Ale wiecie, co jest najgorsze? To, że praktyczny pan wcale
nie chce tarzać się w trawie. Dlaczego? Bo praktyczny pan robi tylko te rzeczy, które są ważne i
pożyteczne. Innych nigdy nawet nie spróbował. Dlaczego? Bo uważa je za stratę czasu, podobnie jak
marzenia. Dlatego zamiast marzeń praktyczny pan ma plany. No i dobrze, powie ktoś, plany są fajne,
a nam nic do tego. I to by była racja, gdyby praktyczny pan był szczęśliwy. Ale czy jest?
Ta opowieść to pochwała spontaniczności i radości życia. Pochwała drobnych, pozornie błahych
spraw, dzięki którym możemy usłyszeć, jak mruczy szczęśliwy kot. Ten, którego każdy z nas ma w
sobie, chociaż nie zawsze o tym pamięta.
Sygn.: WypRz 245463



Agnieszka Ayşen Kaim Bahar znaczy Wiosna

Bahar przychodzi na świat w Stambule, mieście rozpiętym pomiędzy Europą i Azją. Życie Bahar jest
drogą, ale też mostem pomiędzy Turcją, rządzoną przez sułtana, a Polską (Lechistanem), którą włada

król. Kobietą i metaforą. Autorka umiejętnie układa mozaikę z baśniowych motywów literackich i
źródeł historycznych.
Książka o przekraczaniu granic, zarówno geograficznych, jak i społecznych a przede wszystkim o
podążaniu drogą własnych talentów i marzeń.
Sygn.: WypRz 245457



Katarzyna Marciniak Alfabet wśród zwierząt



Katarzyna Ryrych Koniec świata nr 13

Dwunastoletnia Sabina żałuje, że nie mieszka w bloku jak wszyscy, a jej tata nie jest elektrykiem.
Jednak kamienica na Końcu świata numer 13 to jej dom. Jak się okazuje - absolutnie wyjątkowy! To
pachnąca sztuką i cyganerią przyjazna przystań dla znajomych artystów, to dźwięki tanga, to
kolorowe ptaki cudaki.
Sabina powoli zaczyna dostrzegać, że artystyczna rodzina to najpiękniejsze, co mogło się jej przytrafić
w życiu. Podobnie jak pierwsza wakacyjna praca i nowy przyjaciel na dobre i na złe. Dziewczyna czuje
w kościach, że idzie nowe. Niektórzy nazywają to "dorastaniem".
Sygn.: WypRz 245460

Oprac. na podstawie recenzji wydawców
Beata Bałchan, Monika Filip, Agnieszka Ziętala

