
Barbara Kosmowska, z wykształcenia filolog polski, debiutowała już jako 

licealistka w latach 70-tych XX w. na łamach czasopisma „Na przełaj”.  

W latach 80-tych zdobywała liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach poetyckich. 

Jest autorką słuchowisk dla dzieci i młodzieży. Uważa się ją za  mistrzynię 

psychologicznych portretów. 

Jako autorka książek dla młodzieży napisała m. in. „Pozłacaną rybkę”,  

w której opowiada o sensie ludzkiego życia. Tutaj rzeczy ważne splatają się z błahymi. 

Choroba brata, rozwód rodziców wymusza na młodej bohaterce rewizję własnej 

postawy oraz skłania do stawiania pytań.  

Książka  zdobyła nagrodę literacką przyznawaną przez Polską Sekcję IBBY (Książka 

Roku 2007) oraz została nagrodzona w Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren, 

zorganizowanym przez Fundację ABCXXI–Cała Polska czyta dzieciom. 

W drugiej książce „Samotni.pl” o sprawach smutnych i trudnych pisze  

z wielką pogodą ducha i optymizmem. Co może wyniknąć z przypadkowego spotkania 

dwojga młodych ludzi, których łączy tęsknota za najbliższymi? I czy samotność to 

choroba, którą można leczyć? 

 

„Obronić królową”-tu czytelnik znajdzie ciepło, mądrość życiową i humor,  

z którymi spotkał się już w innych powieściach autorki. Gł. bohaterka przyjeżdża do 

małego miasteczka, gdzie ma zamieszkać z dawno niewidzianym ojcem i jego nową 

rodziną. Jest jeszcze Milena, koleżanka z klasy, która walczy z nią o miłość. 

Pozycja ta została wyróżniona w IV Konkursie im. Astrid Lindgren na współczesną 

książkę dla dzieci i młodzieży 

Z powieści dla nieco młodszych czytelników biblioteka zakupiła  

(w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa) „Kolorowy szalik”-dwie 

opowieści o tym, jak bardzo bywamy nieuważni….Do klasy dołączył Nowy. Ma 

dziwne ubrania, własne zdanie i zwyczaje. I wcale nie zabiega o przyjaźń. Czyżby na 

nikim mu nie zależało? Komu trudniej? Nowemu czy reszcie klasy? Zwykle rację ma 

„większość”, bo siła jest w grupie. Ale czy zawsze?  

„Puszka”-przysłowiowa Puszka dawno przestała być maminą Pusią. Czy tego żałuje? 

Wchodzenie w dorosłość nie jest łatwe. Bohaterka musi przejść przez rodzinne 

tajemnice, przeżyć gorycz pozornej przyjaźni i odkryć samą siebie. Musi 

odpowiedzieć na pytania, których, poza własnym sumieniem, nikt jej nie zada. Co  

z tego wyniknie i jakie będzie miało to konsekwencje? 

 

Oprac. Marzena Golub (na podst. inf. z Internetu). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/XX_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Na_Prze%C5%82aj
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82uchowisko

