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KSIĄŻKI 
 
Kategoria książka dla dzieci do 5 lat 
 

- Nagroda główna: 
PUSZKA – CACUSZKO (T. Broda i L. Janerka) 
 
Książka jest wynikiem dialogu dwóch artystów: kompozytora Lecha Janerki i malarza 
oraz scenografa Tomasza Brody. Na tom składają się krótkie, pełne refleksji i humoru 
teksty Janerki oraz poruszające, poetyckie rysunki Brody. Bohaterami są zwierzęta, 
których losy mogą być odbierane w wielu wymiarach: dosłownie i metaforycznie, 
jako aluzje współczesnego świata. Książka spełnia wszystkie zadania dobrej literatury: 
bawi, uwrażliwia, skłania do myślenia i zadawania pytań oraz uczy. Do książki 
dołączona jest płyta CD z niespodzianką – specjalnie nagraną przez Lecha Janerkę, 
niewykonywaną od lat piosenkę z płyty Klausa Mitffocha pt. „Słoń”. 
 

- Wyróżnienie: 
GDZIEKOLWIEK JESTEM – JEST I MIŚ, PUCHATEK, NO I JA  (A.A. Milne) 
 
To oryginalnie ilustrowany wybór uroczych wierszy A.A. Milne, w nowym 
tłumaczeniu Michała Rusinka. 
 
GDZIE JEST MOKOŁAJ? (D. Bedford) 
 
Jest Wigilia i Mały Miś nie może się doczekać, kiedy Święty Mikołaj przyniesie mu 
prezenty.  
Mikołaj przyniesie, kiedy pójdziesz spać – mówi Misiowa Mama. 
Ale Mały Miś nie chce iść spać. Chce zobaczyć Mikołaja. 
Aż tu nagle....Gul, gul, gul! Co za hałas? Ktoś jest na dole! Czy marzenie Małego 
Misia się spełni? 
 
Seria 35 tytułów „KAMYCZEK.ŚWIAT W OCZACH DZIECKA” 
 
To wyjątkowa seria książek dla dzieci w wieku od 3 miesięcy. Kamyczek rośnie wraz 
ze swoimi małymi czytelnikami. Wspólnie z nim odkrywa przedmioty, słowa, 
czynności i otaczający ich świat. Kamyczek powstał, aby wspomagać wszechstronny 
rozwój małych dzieci. Przygody Kamyczka dają rodzicom szansę obserwowania 
psychologicznego i emocjonalnego rozwoju ich dziecka. Wskazują jak mogą pomóc 
dziecku uczyć się, poprzez obserwowanie Kamyczka przezwyciężającego własne 
problemy. Seria polecona poprzez grono pedagogów i psychologów. 

 
Kategoria książka dla dzieci od 5 do 12 lat 
 

- Nagroda główna: nie przyznano 
 

- Wyróżnienia:  
Seria: „ W LESIE MARCINA – O JEŻU, KTÓRY ZNALAZŁ PRZYJACIELA; O 
ZEBRZE, KTÓRA CHCIAŁA BYĆ W KWIATKI; O ŻYRAFIE, KTÓRA 
CHCIAŁA ZOBACZYĆ ŚNIEG” (A. Onichimowska) 
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Seria opowieści, w których popularna i lubiana autorka pokazuje dwa przeplatające się 
światy: rzeczywistość małych bohaterów, rodzeństwa Marcina i Natalki oraz 
fantastyczny świat namalowany przez dzieci, w którym wszystko może się zdarzyć. 
Każda opowieść jest nie tylko zwykłą historią, lecz mówi o ważnych sprawach jak 
tożsamość, bliskość, przyjaźń, tolerancja. 
 
POLSKIE BAŚNIE I LEGENDY 
 
Autorski wybór łączy klasykę (np. J.I Kraszewski, M. Konopnicka, Or-Ot) ze 
współczesnością (S. Dygat, H. Zdzitowiecka, J. Porazińska), wiek XIX z XXI (o. 
Tokarczuk). Książka wyróżniona w konkursie PTWK na najpiękniejszą książkę roku.  
 
BABCIA NA JABŁONI (M. LOBE) 
 
”Babcia na jabłoni” jest pierwszą książką z serii „Mistrzowie ilustracji”, w której 
prezentujemy postać świetnego grafika Mirosława Pokory. 
Pełna wdzięku opowieść o chłopcu i bardzo nietypowej babci. 
”Babcia na jabłoni” została wpisana na „Złotą listę” książek polecanych przez 
Fundację ABCXXI patronującą akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. 
 
KLEMENTYNA LUBI KOLOR CZERWONY 
 
Druga z serii książek „Mistrzowie ilustracji” przedstawia rysunki znakomitego 
polskiego ilustratora Bohdana Butenko.  
Powieść przygodowo – detektywistyczna. Banda dzieciaków na tropach tytułowej 
Klementyny, przeżywa prawdziwą letnią przygodę, o której grzeczne dzieci nawet nie 
śnią.... Jak pomóc Jarzynce? Czy można odnaleźć kogoś w lesie nocą, podczas burzy? 
I jak wymknąć się z domu, żeby nie zbudzić dorosłych? 
 
KUPA – PRZYRODNICZA WYCIECZKA NA STRONĘ (N. Daviesa) 
 
”Ta mała książka to przełom i rewolucja. Możecie kupować swoim dzieciom różne 
kolorowe atlasy i przyrodnicze encyklopedie, a i tak zapewniam was, że nie dowiedzą 
się z nich tyle na temat zwierząt, co z tego uroczego dziełka. Żadne ślady i tropy nie 
powiedzą tyle o zwierzęcym życiu, ile właśnie najbardziej przemilczana cząstka 
natury, czyli kupa. Ja sam po wielu latach spędzonych w lesie, wśród dzikich 
stworzeń, wiem jedno na pewno: pokażcie mi kupę, a powiem wam jak żyje to co ją 
zrobiło” (Adam Wajrak – Gazeta Wyborcza). 

 
Kategoria wydawnictwo edukacyjne 
 

- Nagroda główna: 
SERIA: ZIELNIK „ZIELNIK. DRZEWA I KRZEWY LIŚCIASTE”; „ZIELNIK. 
KWIATY PÓL I ŁĄK” (A. Rakłajtis – Zawada) 
”ZIOŁA ŁĄK I OGRODÓW” ( H. Garbarczyk) 
 
Książki edukacyjne, przeznaczone dla dzieci w wieku 5-12 lat, przygotowane jako 
pomoc do nauki przyrody i środowiska. Zawierają wyczerpujące informacje na temat 
polskich roślin, miejsce na wklejane własnoręcznie zebranych liści, kwiatów i ziół 
oraz wskazówki, jak najlepiej zakładać zielnik, kiedy zbierać rośliny, jak je zasuszyć i 
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przechowywać. 
 
 

- Wyróżnienie: 
JUŻ W SZKOLE. LUBIĘ RYSOWAĆ I KOLOROWAĆ KL.0 (K. Skoczylas i  
E. Waszkiwicz) 
 
Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową i sprawność grafomotoryczną. 
 
JUŻ W SZKOLE. CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ KL 1,2,3 (M. Kumor i  
H. Klimkowskiej) 
 
Seria zeszytów dla uczniów, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę, odkrywać, 
poznawać, rozszyfrowywać. 
 
JUŻ W SZKOLE. LUBIĘ PISAĆ I RYSOWAĆ KL 1 (D. Kochanowska i A. Koślar) 
 
Ćwiczenia rozwijające umiejętności pisania i czytania. 

 
ZABAWKI 
 
Kategoria zabawki dla dzieci do lat 3. 
 

- Nagroda główna: 
MOJE PIERWSZE GRY (FIRMA GRANNA) 
 
Seria „Moje pierwsze gry” jest przeznaczona dla dzieci w wieku 2-4 lat. W skład serii 
wchodzi: 
1. Domino – kolory – pomaga opanować i utrwalić kolory; 
2. Lotto – dom – zabawa polega na wyszukiwaniu szczegółów, ćwiczy 
spostrzegawczość, uczy nowych słów; 
3. Memo – zabawki -  ćwiczy pamięć i koncentrację; 
4. Puzzle – zwierzęta – rozwija wyobraźnie, zdolności manualne.  
Elementy w grach wykonane są z grubej tektury, ilustracje narysowali znali polscy 
rysownicy. Pomysł dla troskliwych rodziców. 
 

- Wyróżnienie: 
PRZYJAZNE ZOO – LEGO DUPLO (firma LEGO) 
 
Przyjazne ZOO pozwala dzieciom czerpać radość z widoku fascynujących zwierząt 
podczas pierwszej wizyty w prawdziwym ZOO. Zestaw zawiera figurkę słonia, 
żyrafy, lwa, tygrysa, zebry oraz pandy. Przyjazne ZOO to inspiracja dla dzieci do 
odtwarzania scen zaczerpniętych z realnego świata, zapewnia zabawę na całe godziny. 
 

Kategoria zabawki dla dzieci od 3 do 7 lat 
 

- Nagroda główna: 
ACH TE KOTY (firma KALIMBA Natalia Luniak) 
Gra planszowa. 
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- Wyróżnienie: 
PLUS & MINUS (firma KALIMBA  Natalia Luniak) 
 
karty CZARNY KOT (firma KALIMBA  Natalia Luniak) 
 
LICZYDŁO (firma KALIMBA  Natalia Luniak) 
 
MEMORY  (firma KALIMBA  Natalia Luniak) 
 
KOLOROWANKI NA CD (firma KALIMBA  Natalia Luniak) 
(dzikie zwierzęta, koty, miś, żuczki i jaszczurki) 
 
POCIĄG PASAŻERSKI (firma LEGO) 
 
”Pociąg pasażerski” dla dzieci w wieku od 6 lat. 
Lubisz podróżować Podróż pociągiem Lego to sama przyjemność. Zestaw sterowany 
radiem – RADIO CONTROL – łatwy w obsłudze, gwarantuje porywającą zabawę dla 
całej rodziny! 
 

Kategoria zabawki dla dzieci od 7-12 lat 
 

- Nagroda główna: nie przyznano 

 

- Wyróżnienia: 
PRZEMOCY POWIEDZ NIE (firma Educarium) 
 
Bohaterami historyjek o przemocy są zwierzęta. Pozwala to na stworzenie 
specyficznego dystansu, jeżeli dana tematyka dotyczy bezpośrednio. Taka konstrukcja 
umożliwia łatwiejsze utożsamienie się z postaciami opowieści, gdyż nie są oni 
określeni ani do płci, ani co do wieku. 
 
Każda seria obrazków przedstawia określone zachowanie z użyciem przemocy, z 
których dzieci i młodzież spotykają się w życiu codziennym. Na zakończenie 
przedstawiono przykładowe dobre i złe zakończenie. Materiał wspaniale angażuje 
dzieci i młodzież w dyskusje, ułatwia wymianę własnych doświadczeń oraz pozwala 
na wypracowanie własnych strategii zachowań.  
 
Cenna pomoc dla nauczyciela podczas lekcji wychowawczych oraz dla pedagoga. 
Polecany jest również rodzicom do wykorzystania podczas rozmów z własnymi 
dziećmi w domu. Poza funkcją wychowawczą historyjki obrazkowe są atrakcyjną 
pomoc dydaktyczną w edukacji językowej, nadaje się zarówno do ustnych, jak i 
pisemnych form wypowiedzi. 
 
ZABAWKOWY ZESTAW KONSTRUKCYJNY ECCOLO-MINI (firma Eccolo-Art) 
 
Drewniana zabawka przeznaczona dla dzieci powyżej trzeciego roku życia. Klocki są 
w pełni ekologiczne, wykonane z wysokiej jakości drewna. Wymagają od dziecka 
wysiłku umysłowego, pomagają rozwijać wyobraźnię, kreatywność i koordynację. 
Zestaw „Eccolo – mini”, który zawiera 160 elementów. 
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MULTIMEDIA 

 

- Nagroda główna: 
KARAMPUK (firma Akademia Rozwoju Wyobraźni BUKA) 
 
Książka do słuchania na 4 CD.  
Karampuk to pełna humoru opowieść o króliku, który urodził się w cylindrzesławnego 
na całą kulę ziemską magika – Miguela Campinello de la Vare Zapassasa. Artur 
Barcyś wspaniale interpretuje tekst książki, w zabawny sposób kontrastując bohaterów 
historii. Charakter tekstu podkreśla dodatkowo muzyka Astora Piazzoli, będąca raz 
przewrotnym komentarzem, innym znów razem elementem budującym klimat i 
nastrój opowieści, odwołującym się wprost do emocji słuchacza. 
 

- Wyróżnienie: 
REKSIO I KAPITAN NEMO (firma Aidem Media) 
 
Przygodowa gra dla dzieci w wieku od 6 do 8 lat. 
Piąta część kultowej serii Przygód Reksia obfituje w przygody oraz niespodzianki i to 
w skali dotychczas niespotykanej. Wielka podróż, wielka przygoda, wielka miłość. 
Łamigłówki, gry zręcznościowe, liczne sekwencje filmowe, dwa poziomy trudności i 
dużo radości – to wszystko zapewni wiele godzin doskonałej zabawy dzieciom... i nie 
tylko. 
Po zniszczeniu wehikułu czas na przełomie XIX i XX wieku Reksio i Kretes zmuszeni 
zostają, by poszukać innego sposobu powrotu do swoich czasów. Bohaterom może 
pomóc słynny detektyw Shalfrock Holmes. Niestety, plany odnalezienia tej 
legendarnej postaci pokrzyżuje podróżnikom tajemniczy Kapitan Nemo, dowódca 
podwodnego okrętu Nautilus. 
Czy wielka podróż dookoła świata zakończy się sukcesem i czy w ogóle się zakończy? 
Czy Willy Fogg zrobi wszystkich w balona? Gdzie pogrzebana jest kolebka 
cywilizacji Starożytnych Kretonów i czy właśnie tam leży pies pogrzebany? Czy 
Reksio podbije serce Kari Maty Hari? Czy Chuck Noris jest w stanie kopać nory z 
półobrotu? Wszystko rozstrzygnie się niebawem.... 
 

AKCESORIA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE 

 
- Nagroda główna: nie przyznano 

 
- Wyróżnienie: nie przyznano 


