Grand Prix
w II Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren
zdobyła książka „Czarny młyn”
Marcina Szczygielskiego (kategoria 10-14 lat)

Nagrody przyznane 7 czerwca 2010 r. w Warszawie

• W kategorii 10-14 lat:
Przyznano dwie pierwsze nagrody ex aequo.
I nagroda oraz Grand Prix: „Czarny młyn” Marcina

o

Szczygielskiego

Marcin Szczygielski
Pisarz, dziennikarz i grafik. Debiutował w 2002 roku powieścią PL-BOY, potem
ukazały się: Wiosna PL-BOYA, Nasturcje i Ćwoki, Farfocle namiętności,
poradnik nie tylko kulinarny Kuchnia na ciężkie czasy, a w roku 2007 - Berek.
Jego kolejna książka Omega – przygodowa powieść dla młodzieży, zdobyła
wyróżnienie w konkursie Najpiękniejsze Książki Roku 2009 organizowanego
przez

Polskie

Towarzystwo

Wydawców

Książek

oraz

wyróżnienie

w II Konkursie Literatury Dziecięcej im. Haliny Skrobiszewskiej i wpisana na
listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej 2009. Kolejna powieść autora, tym
razem znowu skierowana do dorosłego czytelnika, to Bierki. Marcin
Szczygielski jest także autorem sztuk teatralnych: Berek, czyli upiór
w moherze oraz Wydmuszki.

o I nagroda „Pippi i ja” Katarzyny Ryrych
Katarzyna Ryrych - Absolwentka wydziału filologii angielskiej Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie. Jest pisarką i nauczycielką w gimnazjum.
Debiutowała w 2006 roku książką „Pamiętnik Babuni”, następnie wydała
„Niebajki”, „Skrzydłaka”, „Wiersze z pazurkiem”, „Bajki z szafy”, „Philo, kota
w drodze”, „Jedyne kocię”, „Używane koty” oraz – w 2009 roku – „Siedem
sowich piór”.

o II nagroda dla książki „Ela-Sanela” Katarzyny Pranić
Katarzyna

Pranić

-

Absolwentka

filologii

polskiej

Uniwersytecie

im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi warsztaty literackie i teatralne
w Młodzieżowym Domu Kultury w Bolesławcu. Od wielu lat, z wyboru serca,
związana z Sarajewem, gdzie mieszkała do 1992 roku. „Ela-Sanela” jest jej
debiutem literackim.

1

o III nagroda dla książki „A niech to czykolada!”
Pawła Beręsewicza
Paweł Beręsewicz - Autor opowiadań, powieści i wierszy dla dzieci, tłumacz
i leksykograf. Absolwent anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Autor
zbiorów wierszy „Lalki Dorotki” i „Wieści domowe”, wierszowanej bajki „Akcja
ratunkowa”, opowiadań „Co tam u Ciumków?” uhonorowanych nagrodami
„Guliwer w krainie Olbrzymów” czasopisma „Guliwer” oraz „Pierścieniem Wydawców”,
nominowanych do nagrody w konkursie Książka Roku 2005 Polskiej Sekcji IBBY. Za książkę
„Pan Mamutko i zwierzęta” nominowanej do nagrody w konkursie Książka Roku Polskiej Sekcji
IBBY, wydawnictwo Skrzat otrzymało wyróżnienie w Konkursie Fundacji „Świat Dziecka”.
Powieść „Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek otrzymała wyróżnienie w konkursie „Nagroda
Literacka im. Kornela Makuszyńskiego” w 2006 roku, zaś „Ciumkowe historie, w tym jedna
smutna” otrzymały tę nagrodę w 2008 roku. Kontynuacją przygód rodziny Ciumków są: „Wielka
Wyprawa Ciumków” oraz rodzinny przewodnik po stolicy – „Warszawa. Spacery z Ciumkami”.
Nakładem wydawnictwa Literatura ukazały się książki: „Małgośka”, „Żeby nóżki chciały iść”,
„Tajemnica człowieka z blizną”, a także zbiór wierszy „Czy pisarzom burczy w brzuchu?”.
Najważniejsze przekłady to: „Olbrzym z Zamczyska Baśni” Briana Pattena, „Księga smoków”
Edith Nesbit, „Przygody Tomka Sawyera” Marka Twaina i „Przemiana” Margaret Mahy.
Jest współautorem i autorem kilku słowników: m.in. Wielkiego Słownika angielsko-polskiego
i polsko-angielskiego PWN-Oxford, Internetowego słownika umów prawnych i finansowych
Getionary Contracts oraz BAJKOWEGO SŁOWNIKA DLA DZIECI.

• W kategorii 6-10 lat:
o I nagroda dla książki „Masło przygodowe” Barbary Stenki
Barbara Stenka - Pisze dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Od 1996 r,
współpracuje z grupą artystyczną Arfik jako autorka tekstów i instruktorka.
W 2001 r. wiersze Barbary Stenki zdobyły pierwszą i drugą nagrodę
w konkursie im. J. Brzechwy organizowanym przez Stowarzyszenie Autorów
ZAiKS. W roku 2004 wygrała konkurs poetycki Festiwal Piosenki Aktorskiej
we Wrocławiu – „Wielcy poeci, piszcie dla dzieci!”. W 2002 roku napisała scenariusz i słowa
piosenek widowiska muzycznego pt. „Okno mistrza świata” wystawionego w Teatrze
Muzycznym w Gdyni. W 2007 roku nakładem Wydawnictwa Literatura ukazała się pierwsza
książka Barbary Stenki pt. „Oj, Hela”, a w 2009 roku „Hela i zajęcia pozaszkolne” Napisała też
książkę dla młodzieży „Akcja <Chłopaki>” wydaną przez Naszą Księgarnię.
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o II nagroda dla książki „Lenka, Fryderyk i podróże” Olgi Masiuk
Olga Masiuk - Absolwentka filologii

polskiej i kultury antycznej na

Uniwersytecie Warszawskim. Jest nauczycielką języka polskiego. W 2008
roku w wydawnictwie Dwie Siostry ukazała się jej książka „Tydzień
Konstancji” z ilustracjami Ewy Stiasny.

o III nagroda dla książki „Pamiętnik grzecznego psa”
Katarzyny Terechowicz i Wojciecha Cesarza
Katarzyna

Terechowicz

-

Scenarzystka,

graficzka,

scenografka,

absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Państwowej Wyższej
Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Autorka scenariuszy
filmów dla dzieci, laureatka konkursów scenariuszowych TVP S.A., PISF-u
i Mosfilmu. Zakochana w malamucie Winterze i wszystkich psach na świecie.
Wojciech Cesarz - Artysta grafik, dyrektor artystyczny agencji reklamowej
oraz dyrektor artystyczny kilku polskich miesięczników. Jego domeną jest
grafika wydawnicza.

o Wyróżnienie dla książki „Łopianowe pole” Katarzyny Ryrych
Katarzyna Ryrych - Absolwentka wydziału filologii angielskiej Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie. Jest pisarką i nauczycielką w gimnazjum.
Debiutowała w 2006 roku książką „Pamiętnik Babuni”, następnie wydała
„Niebajki”, „Skrzydłaka”, „Wiersze z pazurkiem”, „Bajki z szafy”, „Philo, kota
w drodze”, „Jedyne kocię”, „Używane koty” oraz – w 2009 roku – „Siedem
sowich piór”.

•

W kategorii 0-6 lat:

o Nie przyznano I nagrody
o II nagroda dla książki „Misiostwo świata” Grzegorza Janusza
Grzegorz Janusz - Autor opowiadań i scenariuszy, głównie komiksowych.
Debiutował w 1991 r. w czasopiśmie dla dzieci i młodzieży „Fantazja”,
publikował m. in. w „Nowej Fantastyce”, „Playboyu” i „Misiu”. Jego teksty były
tłumaczone

na francuski,

niemiecki,

czeski

i

rosyjski.

Współpracuje

z najwybitniejszymi polskimi rysownikami.
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o III nagroda dla książki „Biuro zagubionych zabawek”
Iwony Czarkowskiej
Iwona Czarkowska - Dziennikarka, autorką opowiadań i książek dla dzieci.
Debiutowała w roku 2005 opowiadania publikowanymi w „Świerszczyku”. Jej
książkowy debiut to cykl opowieści o nowych przygodach Bolka i Lolka.
W 2009 wydała zbiór opowiadań „Kocia Odkrywalnia Tajemnic” oraz cykl „Ekoludki z Zielonej
Planety”. W 2009 roku zdobyła wyróżnienie w konkursie Wydawnictwa Telbit za książkę dla
młodzieży „Duchy ze Wzgórza Rabowników”. Jest członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Książki
dla Młodych (Polskiej Sekcji IBBY).

o Wyróżnienie dla książki „Misiek, co Ty opowiadasz?” Katarzyny
Magier
Katarzyna Magier – Autorka książek dla dzieci. Za swój debiut, „Amelkę”,
zdobyła Nagrodę im. Kornela Makuszyńskiego. Kolejna, „Trzynastka na karku”
była nominowana do nagrody IBBY i stała się początkiem serii o przygodach
grupy nastolatków z Nowej Huty. Kolejne tomy tej serii to „Marzycielki”, „Po co
mi chłopak?” i „Miłość Ci wszystko wypaczy?”. W roku 2009 została Honorowym Ambasadorem
Literatury Polskiej dla dzieci i młodzieży w Irlandii.

o Wyróżnienie dla książki „Przygody królewny Florentynki” Katarzyny
Ziemnickiej
Katarzyna Ziemicka - Dziennikarka i redaktorka. Jej największą pasją jest
pisanie, robi też kolaże i kolekcjonuje odcinki serialu o poruczniku Columbo.

Kontakt:
Anna Korbolewska
Koordynator ds. Mediów
Fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom
Tel. 781 971 334
akorbolewska@cpcd.pl
www.cpcd.pl
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