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Książka Marii Strzeleckiej to pełna, autorska 
realizacja. Artystka napisała tekst, stworzyła 
oprawę graficzną i całość osadziła w obrazach. 
To przenikanie się obszarów odzwierciedla (…) 
przesłanie o równości i braku granic między 
sferami ludzkimi i nie-ludzkimi. 

Małgorzata Gurowska

Nagroda 
graficzna
ilustracje

Maria Strzelecka
(tekst, ilustracje i oprac. graf.)

„Beskid bez kitu”
Wydawnictwo Libra PL
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„Beskid bez kitu” to książka międzypokoleniowa, 
pretekst do spotkania osób w różnym wieku 
i z różnym doświadczeniem. Spotkanie to 
przyjmuje w książce Strzeleckiej (…) konkretną, 
przemyślaną i konsekwentną formę graficzną, 
gdzie w czuły sposób to, co cyfrowe spotyka się
z tym, co analogowe, a nostalgiczna forma nie 
jest ornamentem, lecz nośnikiem treści. 

Małgorzata Gurowska
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Maria Strzelecka
(tekst, ilustracje i oprac. graf.)

„Beskid bez kitu”
Wydawnictwo Libra PL
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Zachwycająca, wybitna książka – każda rozkładówka 
pretenduje do rangi unikatu w galerii sztuki. W zamierzeniu 
jest to „scribble book” – BAZGROWNIK, czyli książka 
interaktywna, do uzupełniania, domalowywania, 
dorysowywania... Problem w tym, że mało kto odważy 
się pomazać ten piękny przedmiot.

Joanna Olech
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Anna Kaźmierak

„Turonie, żandary, herody.
Wiejska maskarada”
Wydawnictwo Dwie Siostry
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Nagroda 
graficzna
książka obrazkowa

Kreatywność ilustratorki z każdej rozkładówki 
uczyniła niespodziankę i wydarzenie. 
Monochromatyczne zdjęcia etnograficznych 
artefaktów autorka cudownie rozmnożyła, 
zinterpretowała, po czym harmonijnie skleiła 
w efektowną, niesłychanie pomysłową 
całość. 

Joanna Olech

22 23

Jakie miny mają kolędnicy,  
których nie wpuszczono do domu?

Gdy kolędnicy ominą jakieś gospodarstwo, uważa się to za zły znak. Ale istnieją też domy, 
do których niechętnie się ich wpuszcza. Na tę okazję mają złośliwe piosenki i wierszyki.
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Anna Kaźmierak

„Turonie, żandary, herody.
Wiejska maskarada”
Wydawnictwo Dwie Siostry
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Marta Ignerska

„Zamieniam się w słuch, czyli
opowieści dźwiękiem malowane”
tekst: Monika Wiśniewska-Kin 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Obrazy Marty Ignerskiej to nie tylko podróż przez 
uniwersum wyobraźni, możliwości i fascynacji autorki, 
lecz także przez epoki i dzieła sztuki. Osoby dorosłe 
odkryją wielowątkowe odniesienia do tekstów kultury, 
natomiast dzieci będą przez wiele godzin i dni odkrywać 
ukryte w ilustracjach żarty, szczegóły, anegdoty.
  
Małgorzata Gurowska
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Janek Koza (ilustracje
i opracowanie graficzne) 
i Julita Gielzak (opracowanie graficzne)

 „Prezent dla dwojga”
tekst: Mikołaj Łoziński
Wydawnictwo Format

Janek Koza stworzył dynamiczną, drapieżną w formie 
i bardzo, bardzo prawdziwą opowieść graficzną opartą 
na tekście Mikołaja Łozińskiego. (…) Brawura karykatury 
i rozkoszna pozorna dezynwoltura. 

Anita Wincencjusz-Patyna 
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Gabriela Gorączko
 
„Leśna sprawa”
tekst: Tomasz Kędra
Wydawnictwo Wolno

Warstwa wizualna książki to swobodna wariacja na temat 
wzorów sztuki ludowej o uniwersalnym rodowodzie. Plamy 
grafitu i kontury kreślone w trzech kolorach: czerwonym, złotym 
i ciemnozielonym. Las potraktowany został jak ornament, 
a korony drzew przypominają hafty ozdobne. Dekoracyjność 
i naiwność art brut, chaos kompozycyjny i dyscyplina rytmów, 
plama i kreska. Atrakcyjna całość. 

Anita Wincencjusz-Patyna 
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Basia Flores, Ola Jasionowska, Igor Kubik, 
Karolina Lubaszko, Julia Mirny, Małgorzata 
Nowak, Tomasz Opaliński, Urszula Palusińska, 
Tin Boy (Łukasz Majewski), Marta Tomiak, 
Łukasz Zbieranowski (ilustracje) 
i Anna Niemierko (opracowanie graficzne)

„Elementarz polskiej kultury”
tekst: Ewa Solarz, Karol Szafraniec,
Małgorzata Miśkowiec
Wydawnictwo Wytwórnia

Książka jest zbiorem fascynujących, nieoczywistych 
i dających do myślenia plakatów na temat dobrze znanych 
zjawisk dotyczących polskiej kultury, które, dzięki wyobraźni 
młodych twórców, odkrywamy na nowo. 

Małgorzata Gurowska

ilustracja: Julia Mirny
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Tomasz Broda

„Bookface. Księga twarzy pisarzy”
Wydawnictwo Format

Tomasz Broda to arcymistrz karykatury, czyli 
wychwytywania „tego czegoś” z twarzy i sylwetek, 
a potem zamykania „tego czegoś” w trafną
i atrakcyjną formę. 

Anita Wincencjusz-Patyna  
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Agata Dudek
Małgorzata Nowak 

„Wiatr”
tekst: Anna Skowrońska
Wydawnictwo Muchomor

Agata Dudek i Małgorzata Nowak wzmacniają sensy 
tekstu, uwypuklają to, co najważniejsze, wspierają 
przystępnym rysunkiem fragmenty trudne i dodają 
własne poczucie humoru. Ich ilustracje lojalnie służą 
edukacyjnej treści, stanowią najlepszy, mistrzowski 
akompaniament. 

Joanna Olech
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Marianna Sztyma
 
„Trzecia płeć świata”
tekst: Waldemar Kuligowski
Wydawnictwo Albus

To urzekająca magnetycznym pięknem galeria postaci 
reprezentujących tytułową hybrydyczną płeć. Papierowy 
kolaż użyty w całostronicowych portretach znakomicie 
oddaje wielowarstwowość psychiki i tożsamości postaci 
ukazanych z szacunkiem i sympatią. To ważna, mądra 
i piękna książka. 

Anita Wincencjusz-Patyna 

Katarzyna Walentynowicz (ilustracje)
i Beata Dejnarowicz (projekt graficzny)

„Coś i Nic”
tekst: Anna Paszkiewicz
Wydawnictwo Widnokrąg

Ilustracje Katarzyny Walentynowicz są bezpretensjonalne, jak 
rysunki dzieci. Jest w tej „dzikiej”, szczerej ilustracji przekora, 
humor, śmiała gra konwencją. 

Joanna Olech
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Justyna Bednarek

„Zielone piórko Zbigniewa. Skarpetki kon-
tratakują!”, il. Daniel de Latour
Wydawnictwo Poradnia K

„Zielone piórko Zbigniewa. Skarpetki kontratakują!” 
to znakomita, napisana ze swadą książka, w której 
czytelnicy odnajdą elementy charakterystyczne 
dla literatury kryminalnej, pirackiej, przygodowej, 
awanturniczej, a nawet horroru. Co więcej, 
elementy te autorka wykorzystuje w niezwykle 
oryginalny oraz świadomy sposób, dostarczając 
odbiorcom dynamicznie opowiedzianą szkatułkową 
historię, która nie tylko wywołuje dreszczyk emocji 
i budzi salwy śmiechu, lecz także zachęca do 
namysłu nad tym, co dzieci, „skarpetki, psy, ptaki 
i inne stworzenia” doskonale pojmują, a z czym 
dorośli często mają problem: nad wzajemnym 
zrozumieniem.

Kamila Kowalczyk

Ewa Nowak

„Orkan. Depresja”
Wydawnictwo HarperCollins Polska
(dawniej Egmont Polska)

Ewa Nowak (…) podnosi temat tabuizowany, 
ignorowany, spychany na margines społecznych 
dyskusji. Nie stygmatyzuje jednak, nie dydaktyzuje,
nie prowadzi też suchego psychologicznego wykładu, 
nie każe swoim bohaterom „brać się w garść”, nie 
proponuje sielankowych zakończeń.
Powieść Ewy Nowak to literatura obyczajowa 
najwyższej próby, a przy tym trudna, emocjonalna 
oraz wymagająca lektura – ale bez wątpienia lektura 
potrzebna. 

Kamila Kowalczyk
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Justyna Bednarek

„Basik Grysik i wrony”
il. Elżbieta Wasiuczyńska
Wydawnictwo Literackie

Justyna Bednarek napisała swoistą przypowieść, 
różniącą się od jej dotychczasowej twórczości. (…) 
Jest to deterministyczna wizja ludzkich losów 
w miniaturze, ale taka wizja, którą można czytać 
na różne sposoby – również, szeroko, jako opowieść 
o tym, że wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni. 

Maciej Skowera

Joanna Jagiełło

„To już nie ma znaczenia”
Wydawnictwo Zielona Sowa

Joanna Jagiełło jest uważną i pełną zrozumienia 
obserwatorką świata młodych ludzi i nie boi się 
tematów trudnych. „To już nie ma znaczenia” trzyma 
w napięciu, spiętrzając co chwilę tajemnice 
i zagadki. Prawda jest zaś bolesna i trudna do 
odkrycia. 

Kamila Kowalczyk

Katarzyna Ryrych

„Lato na Rodos”
Wydawnictwo Nasza Księgarnia

Autorce udaje się nie tylko zbudować przeko–
nujący portret dziecka w spektrum autyzmu, lecz 
także mistrzostwo skonstruować powieść
na poziomie kompozycyjnym. 

Maciej Skowera

Rafał Witek

„Przedszkole imienia Barbary Wiewiórki”
il. Aleksandra Fabia
Wydawnictwo Bajka

Rafałowi Witkowi (podobnie jak Barbarze 
Wiewiórce, dalekiej kuzynce Mary Poppins) udało 
się stworzyć przyjazną literacką przestrzeń, w której 
spotykają się dzieci różnych gatunków; taką 
przestrzeń, gdzie wszystkie ich potrzeby są ważne 
i można o nich swobodnie rozmawiać. Wszystkie 
historie zostały napisane językiem prostym i w tej 
prostocie urzekającym. Aż chce się je czytać
na głos! 

Joanna Żygowska

Marcin Szczygielski

„Oczy Michaliny”
Oficyna Wydawnicza As
Instytut Wydawniczy Latarnik

Fantastyczny świat tej powieści autor stwarza 
z nawiązań do europejskich mitologii, z codzien-
ności XXI wieku oraz z wyobrażeń o przyszłości. 
Jego bohaterowie są wielowymiarowi 
i nieoczywiści; mają pragnienia, za których 
reaizację są w stanie zapłacić wysoką cenę.
Tytułową metaforę „oczu Michaliny” można 
natomiast odczytać jako pochwałę innego 
postrzegania rzeczywistości; nietypowego 
spojrzenia, które – choć bywa wyszydzane 
– stanowi wielką wartość. 

Joanna Żygowska

Marta Kisiel

„Małe Licho i lato z diabłem”
il. Paulina Wyrt
Wydawnictwo Wilga
Grupa Wydawnicza Foksal 

„Małe Licho i lato z diabłem” to językowy
majstersztyk: błyskotliwe pomysły łączą się z pros-
totą ich wyrażania, a poetyckie frazy z humorem. 
Wszystko jest tak pyszne jak góra naleśników
przygotowanych przez Małe Licho i diabła,
z którym przyszło mu spędzić to niezwykłe lato.  

Joanna Żygowska

Tina Oziewicz

„Co robią uczucia?”
il. Aleksandra Zając 
Wydawnictwo Dwie Siostry

Książka Tiny Oziewicz to piękna, zamknięta 
w niespełna czterdziestu zdaniach, poetycka 
opowieść o emocjach, które kryją się w nas 
wszystkich. 

Kamila Kowalczyk

Katarzyna Wasilkowska

„Świat Mundka”
Wydawnictwo Literatura

„Świat Mundka”, na pozór lekka, klasyczna 
historia obyczajowa ze scenami meczów 
piłki nożnej, prób do szkolnego przedsta–
wienia, psikusów robionych trzęsącej całym 
miastem dyrektorce, jest jednocześnie 
mądrą, odważną i przejmującą opowieścią 
o przemocy, lekceważeniu, wywoływaniu 
poczucia winy, samotności; o tym, jak 
bardzo dorośli nie chcą lub nie potrafią 
poradzić sobie z wychowaniem dzieci. 

Maciej Skowera
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Anna Sadowska

i Grażyna Sobieska-Szostakiewicz 

- za prowadzenie autorskich działań przybliżających 
wartościową literaturę wychowankom Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego

Blioterapeutki, animatorki działań wspierających 
czytelnictwo dzieci i młodzieży. 
Wychowawczynie Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego nr 2 w Warszawie, gdzie od 1991 roku 
prowadzą autorski program zajęć przybliżających 
wartościową literaturę wychowankom ośrodka – 
dziewczętom w wieku 14–19 lat. 
Co roku organizują w swojej placówce Ogólnopolskie 
Spotkania Małych Form Teatralnych, w których książka 
i tekst literacki odgrywają kluczową rolę.
Prowadzą szkolenia i konferencje metodyczne, podczas 
których dzielą się swoim doświadczeniem z wykorzystywania 
książki w pracy z młodymi osobami.

fot. Mateusz Kowalik

fot. archiwum prywatne

fot. SitarekPhotography

Lucyna Brzezińska-Eluszkiewicz 

– animatorka kultury, autorka oryginalnych 
warsztatów, imprez i cykli tematycznych 
propagujących czytelnictwo m.in. TuCzyTam 
i CzyTam Świat, Czytanie i Działanie. Pracuje 
w Fundacji 12 Kamienica w Bydgoszczy. 

Krystyna Rybicka 

– historyczka sztuki, wykładowczyni w Lubelskiej Szkole Sztuki 
i Projektowania. Założycielka Ośrodka Książki Obrazkowej 
OKO w Lublinie. W latach 2012-2015 jurorka konkursu 
Książka Roku PS IBBY. Popularyzatorka wiedzy o książkach 
obrazkowych, organizatorka spotkań z polskimi ilustratorami, 
wystaw i warsztatów z artystami.
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