
 

 

Fundacja ABCXXI – CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM  
ogłosiła laureatów V Konkursu im. Astrid Lindgren 
 

 

W tym roku laureatami zostali : 

W kategorii wiekowej do 6 lat: 

• I nagroda: Małgorzata Kur – Gucio na tropie zaginionej świnki morskiej 

 

Gucio marzy, by być detektywem. Jego pragnienie 
nieoczekiwanie się spełnia, kiedy postanawia pomóc 
przyjacielowi  Franciszkowi odnaleźć jego zaginioną świnkę 
morską. U boku Gucia staje wierny kot Migot. Mnóstwo 
nieporozumień, niespodzianek, niewiadomych… Wciągająca 
historia. Taki dziecięcy kryminał. 

Na zachętę: 
https://www.youtube.com/watch?v=SX-qeXk36MA&feature=emb_logo   

• II nagroda: Katarzyna Zielińska – Dokąd niedźwiedzie wędrują nocą 

 

Opowieść o tym, co dzieje się w przedszkolu… nocą. Wtedy, 
kiedy dziecięce rysunki ożywają, a bohaterowie z 
przedszkolnego plakatu  wędrują przed siebie na spotkanie 
przygody. Przy okazji – spora dawka wiedzy o niedźwiedziach. 
 
Tu troszkę można podejrzeć: 
https://www.youtube.com/watch?v=jKe1myqO8FM 

 

• III nagroda: Iwona Czarkowska – Pan Kudłaty i Cztery Łapy 

 

Opowieść o tym, że nie wszystko jest takie, jak się wydaje. 
Kasia, Kacper i Maja – pomagają rodzicom w opiece nad 
przygarniętymi zwierzętami, bo Państwo Stokrotkowie 
prowadzą przytulisko Cztery Łapy. To tutaj Kundel Sznurek, 
jamniczka Skarpetka, mopsik Kalosz, kotka Sobota i dachowiec 
Piątek znajdują prawdziwy dom. Kim zatem w całej historii jest 
Kudłaty? 

Podpowiedź 
tutaj:https://www.youtube.com/watch?v=4BBseezl83g&feature=emb_logo 

 

Książki w tej kategorii zostały wydane nakładem Wydawnictwa Publicat. 



Kategoria wiekowa 6-10 lat: 

• I nagroda: Krzysztof Kochański – Selfie ze Stolemem 

• II nagroda: Barbara Kosmowska – Gwiazda z pierwszego piętra 

• III nagroda: Ewa Martynkien – Mój kumpel Jeremi 

Książki w tej kategorii zostały wydane nakładem Wydawnictwa Literatura. 

Kategoria wiekowa 10-14 lat: 

• Grand Prix Konkursu i I nagroda: Katarzyna Ryrych – Lato na Rodos 

• II nagroda: Zuzanna Orlińska – Wstydu za grosz! 

• III nagroda: Joanna Jagiełło – Tam, skąd zawracają bociany 

Konkurs im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży jest prowadzony od 2006 r., a jego kolejne 

edycje są ogłaszane co trzy lata.  


