
 

 

 

Biuro Prasowe ING Banku Śląskiego  

Joanna Majer-Skorupa 

T   32 357 8184     
M  603 942 678 
E   joanna.majer-skorupa@ingbank.pl 

 

ING Bank Śląski jest jednym z największych banków w Polsce, który obsługuje zarówno 
klientów indywidualnych, jak i podmioty gospodarcze. Rozbudowana sieć 440 placówek, ponad 
770 bankomatów i 540 wpłatomatów, szeroka oferta kart płatniczych oraz internetowy dostęp 
do kont osobistych i firmowych stanowi nowoczesna ofertę i platformę współpracy z 
pozostałymi podmiotami Grupy ING. 
 
Grupa ING jest wywodzącą się z Holandii, globalną instytucją finansową świadczącą usługi  
z zakresu bankowości, ubezpieczeń i zarządzania aktywami dla klientów detalicznych  
i korporacyjnych w ponad 40 krajach. Zatrudnia ponad 100 tysięcy pracowników w wielu 
znakomitych firmach, które obsługują swoich klientów pod marka ING. 

 
 
„Kosmita” z ING w śród 10 najwa żniejszych ksi ążek dekady  
 
„Kosmita", ksi ążka powstała z inicjatywy ING Banku Śląskiego, została laureatem plebiscytu na 10 
najwa żniejszych ksi ążek dekady z okazji 10-lecia kampanii „Cała Polska c zyta dzieciom”. 
 
Plebiscyt na 10 najwa żniejszych ksi ążek dekady  przeprowadziła Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta 
dzieciom” z okazji 10-lecia kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Książki do plebiscytu zgłaszali 
bibliotekarze, nauczyciele i osoby prywatne. Honorowy Patronat nad jubileuszem akcji objęli: Anna 
Komorowska - małżonka Prezydenta RP, Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Marek Michalak - rzecznik Praw Dziecka. 
 
Poniżej lista laureatów plebiscytu: 
 
1. Bieda - Hanna Gill-Piątek, Henryka Krzywonos  
2. Czarny młyn - Marcin Szczygielski  
3. Czy wojna jest dla dziewczyn? - Paweł Beręsewicz  
4. Detektyw Pozytywka - Grzegorz Kasdepke 
5. D.O.M.E.K - Alicja Machowiak i Daniel Mizieliński  
6. Dziesięć stron świata - Anna Onichimowska  
7. Dżok. Legenda o psiej wierności - Barbara Gawryluk  
8. Pan Kuleczka - Wojciech Widłak 
9. Kosmita - Roksana Jędrzejewska - Wróbel 
10. Wiersze, że aż strach - Małgorzata Strzałkowska 
 
„Kosmita”, to unikatowa i ważna pozycja na rynku, doceniana zarówno przez czytelników jak i fachowców. 
Książka w krótkim czasie od wydania została wpisana na złotą listę Fundacji ABC XXI wieku „Cała Polska 
czyta dzieciom”  oraz nominowana do nagrody w konkursie Polskiej Sekcji IBBY „Ksi ążka Roku 2009”.  
Doczekała się również adaptacji teatralnej, która w marcu 2010 roku otrzymała Nagrodę Artystyczną „Złota 
Maska”  w kategorii „Rola w teatrach lalkowych”. Spektakl „Kosmita”, poruszający problem autyzmu, w 
reżyserii Dariusza Wiktorowicza, z muzyką Mateusza Pospieszalskiego, można wciąż oglądać na deskach 
Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie. 
 
Książka „Kosmita” powstała, jako narzędzie programu biblioterapeutycznego ING Banku Śląskiego „W 
towarzystwie lwa”, podobnie jak jej poprzedniczka - książka „Lucjan, Lew jakiego nie było”. Autorką obydwu 
pozycji jest uznana pisarka dla dzieci Roksana Jędrzejewska – Wróbel. 
 
„Lucjan, Lew jakiego nie było”  (2005) – książka powstała z myślą o dzieciach hospitalizowanych na 
oddziałach onkologii i hematologii. Historia bohaterów, Lwa Lucjana i małej Hani, ma pomóc chorym 
dzieciom w zaakceptowaniu okoliczności, w których się znalazły, w wyeliminowaniu stanów napięcia, stresu i 
strachu oraz zredukowaniu lęków. Książka wspiera również rodziców i psychologów w dokonywaniu zmian w 
sferze emocjonalnej chorych dzieci.  
 
"Kosmita"  (2008) - adresowana do rodzeństwa i rodzin dzieci autystycznych. Historia bohaterów wspiera 
rodzinę w zderzeniu z chorobą a także pokazuje, jakie jest bogactwo postrzegania świata dzięki tolerancji. 
Narratorem opowieści jest Ola, która niecierpliwie czeka na pojawienie się braciszka. Kiedy rodzi się 
Kacperek świat Oli wywraca się do góry nogami a w jej słowniku pojawia się nowe pojęcie – AUTYZM. 
Kacper widzi i czuje tylko nie potrafi o tym opowiedzieć… aż do pewnego dnia… Książka oparta jest o 
rzeczywiste doświadczenia i przeżycia dzieci autystycznych i ich rodzeństw - podopiecznych Fundacji 
Synapsis, z której terapeutami autorka konsultowała fabułę na poszczególnych etapach jej powstawania. 
 
Już wkrótce, na stronie www.ingdzieciom.pl, dostępna będzie elektroniczna wersja książek! 

Katowice, 30.04.2012 r. 


