
Organizatorzy: 

Książki Konkursowe 
edycja 2022/2023 

www.wielkaliga.pl 
www.wielkaliga.pl 



Na podstawie rekomendacji redakcji „Guliwera”. Czasopisma o Książce dla Dzieci”  

Komitet Organizacyjnych WLC wybrał następujące książki: 

Książki według kategorii wiekowych: 

„Stan splątania” – Nagroda 

Literackie Podróże Hestii  

za najlepszą książkę Roku dla dzieci 

i młodzieży oraz Nagrodę Żółtej 

Ciżemki.  



Kategoria 1-3 
Emilia Becker: „Marcel i czas”. Wydawnictwo Kocur Bury, Łódź 2020.              

Dziesięcioletni Marcel na skutek nieprzewidzianych okoliczności 
ostatnie dwa tygodnie wakacji spędza u dziadka, przed którym 
czuje duży respekt. Trudno im nawiązad kontakt. Emerytowany 
profesor wyższej uczelni nie bardzo wie, jak spędzad czas  
z wnukiem, o czym rozmawiad. Proponuje chłopcu, aby wybrał 
jakąś książkę z jego bogatej biblioteki, by mu o niej opowiedzied. 
Uwagę Marcela przykuwa jeden z tomów „W poszukiwaniu 
straconego czasu” Prousta, ze względu na imię autora – takie samo 
jak jego. Ku ich zdziwieniu z książki wypada koperta – list od babci, 
zaadresowany: „Do Marcela i jego dziadka”. Niespodziewanie staje 
się on początkiem pewnej gry, która obudzi wspomnienia  
i pomoże wnukowi i dziadkowi zbliżyd się do siebie.  
Czy uda im się odnaleźd stracony czas?  
„Marcel i czas” to opowieśd o chłopcu, który wychowuje się we 
współczesnej rodzinie. Ma zapracowanych i ambitnych rodziców,  
a każdy jego dzieo jest ściśle zaplanowany po to, by żadna chwila 
nie była stracona.  

Finał powiatowy: 



Finał powiatowy: 

Kategoria 4-6 

Paweł Beręsewicz: „Skandal w stolicy nudy”. Wyd. 2. Wydawnictwo Literatura, Łódź 2021.               

Nocny wypadek cysterny z czekoladą burzy spokój  
w sennych Owczynach. Setki tysięcy złotych płyną  
po asfalcie z tonami słodkiej masy. W miasteczku huczy 
od plotek. Czy na pewno winien był pech i trudne 
warunki na drodze? A może plan „wypadku” zrodził się 
w czyjejś głowie? Może to, co dla jednych było stratą, 
innym przyniosło korzyści? Takie pytania spędzają sen  
z oczu dwunastoletniego Grześka.  
Czy klucz do prawdy kryje się w Starym Sierociocu,  
w fabryce o wdzięcznej nazwie „Owieczka”,  
w tajemniczej fundacji, w amatorskim teatrze,  
czy w zakładzie karnym? A może mózg ciemnej intrygi 
pracuje jeszcze gdzie indziej?  



Finał powiatowy: 

Kategoria 7-8 
Roksana Jędrzejewska-Wróbel: „Stan splątania”. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2021.

               Obcy sobie, oddzielni, zaplątani w codzienne obowiązki, 
zniewoleni przez lęki. Kto mógł przypuszczad, że staną 
się sobie tak potrzebni, jak Harry, Hermiona i Ron! 
Maria. Lena. Miłosz. Chod chodzą do jednej klasy  
i mieszkają na tym samym osiedlu, właściwie  
się nie znają. Nie pomaga też ciągła presja – koniec 
szkoły, egzamin ósmoklasisty i mityczne punkty –  
za świadectwo, olimpiady, konkursy i wolontariat. 
Właśnie, wolontariat! Maria, Lena i Miłosz mają  
go odbyd w domu spokojnej starości… i nagle okazuje 
się, że to początek czegoś nowego i odświeżającego. 
Doświadczenie, które zmieni nie tylko ich, ale także  
ich rodziny.  
https://www.facebook.com/wydawnictwoliterackie/videos/1048843925828931  

https://www.facebook.com/wydawnictwoliterackie/videos/1048843925828931


Etap wojewódzki: 

Kategoria 1-3 

Justyna Bednarek: „Smopsy”. Wydawnictwo Literatura, Łódź 2022.                

Wściekły Jaromir z Arkony tropi bestie, czyli smoki. 
Udało mu się już zlokalizowad trzy sztuki. Teraz tylko 
musi je wyłapad! 
Tymczasem smoki, społeczne, łagodne stworzenia, 
zaprzyjaźniły się z wiedźmą Świętosławą, która otacza 
je swoją magiczną opieką. Ani trochę nie mają ochoty 
na walkę z jakimś Jaromirem! Pozostaje im ucieczka – 
Świętosława otwiera im korytarz czasu… 
Przewrotna i komiczna historia o sile złości  
(która się bierze z dokuczania w dzieciostwie)  
i sile przyjaźni, która potrafi przenosid góry. 



Etap wojewódzki: 

Kategoria 4-6 
Katarzyna Berenika Miszczuk: „Tajemnica domu w Bielinach”. T. 1. Wydawnictwo Wilga, Warszawa 2021.  

Pierwszy tom serii dla dzieci „Klub kwiatu paproci”.  
W życie rodzeostwa Lipowskich – Bogusi, Leszka, Tosi  
i Dąbrówki – bez zaproszenia wkracza ZMIANA. Muszą 
zostawid rodzinną Warszawę i przeprowadzid się do Bielin. 
Rodzice wywrócili ich życie do góry nogami, kiedy podjęli 
decyzję o ROZWODZIE. Zmianom nie ma kooca,  
bo zamieszkują w wielkim domu ciotki Mirki, w młodości 
szeptuchy, teraz schorowanej staruszki, która w dodatku  
z każdym dniem wydaje się tracid coraz bardziej kontakt  
z rzeczywistością, a w cichych rozmowach pojawia się słowo 
ALZHEIMER. Wychowane w stolicy dzieci na wsi poznają inny 
świat – starych wierzeo, szeptuch, bóstw i demonów.  
Czy to tylko SŁOWIAOSKIE LEGENDY, czy może na własnej 
skórze młodzi Lipowscy przekonają się, że to nie zapomniane 
zabobony, ale prawda. Ciepła, zabawna, pełna magii i empatii 
historia, która wciąga w świat słowiaoskich mitów.  



Etap wojewódzki: 

Kategoria 7-8 
Katarzyna Ryrych: „Chuligania”. Wydawnictwo Literatura, Łódź 2021.  

Ania tylko tak miło wygląda. Wszyscy nabierają się na 
rude loki i zielone oczy. Ale Ania jest – tak mówi o sobie 
– nieadopcyjna. Trudna. Nie do okiełznania. 
Nie chce spełniad cudzych oczekiwao. Chce, aby ktoś 
spełnił jej własne. Chce wybrad, nie zostad wybraną.  
Na dodatek nie jest już sama… 



Finał ogólnopolski: 

Kategoria 1-3 
Tomasz Samojlik: „Tarmosia”. Wydawnictwo Agora, Warszawa 2021. 

Pełna humoru i zdumiewających ciekawostek historia  
z życia borsuczej rodziny. 
Pewnego dnia podejrzane hałasy budzą borsuczą rodzinę, 
a ziemia w ich norze niebezpiecznie się trzęsie. Borsuczka 
Tarmosia nie ma pojęcia, że już wkrótce w jej życiu zajdą 
duże zmiany – oto do rodzinnej nory wprowadzają się inne 
zwierzęta. Z przedziwnymi obyczajami i gromadą 
hałasujących dzieci. Żegnaj spokoju! Co sprowadza nowych 
lokatorów do borsuczej nory? Czy Tarmosi i jej rodzinie 
uda się znaleźd porozumienie z przybyszami? Jak pogodzid 
odwieczne borsucze porządki z nowymi wyzwaniami? 
Mądra opowieśd o przyjaźni, wspólnocie i otwartości,  
w której wątki przyrodnicze przeplatają się z problemami 
lokalowymi dzikich mieszkaoców Puszczy Białowieskiej. 



Finał ogólnopolski: 

Kategoria 4-6 
Marta Kisiel: „Małe Licho i babskie sprawki”. Wydawnictwo Wilga, Warszawa 2021.     

Czwarta klasa to nie przelewki, o czym Bożydar Antoni 
Jekiełłek przekonuje się na własnej skórze. Również  
w domu nie ma co liczyd na spokój, kiedy z każdego kąta 
wyłażą krasnoludki, Tsadkiel organizuje korki z matmy, 
Licho zostaje kierownikiem spółdzielni mieszkaniowej,  
a wujek Konrad usiłuje pracowad. Ale prawdziwe 
zamieszanie zaczyna się, gdy do klasy czwartej be 
nieoczekiwanie wkracza Jedna Wielka Zmyłka, wywołując 
wilka z lasu. Czy też, jak w tym przypadku, widmowego 
Szczęsnego z zaświatów. Krasnoludki, babskie sprawki  
i tatuś w przypływie romantyzmu. Nic dziwnego,  
że pochłonięty Sprawami Bożek nie zauważa,  
co czai się w szkolnym budynku. A jest to coś 
straszniejszego niż pierwsza miłośd, sprawdzian z matmy,  
a nawet chioskie gumki do mazania… 



Finał ogólnopolski: 

Kategoria 7-8 

Barbara Kosmowska: „Panna Foch”. Wydawnictwo Literatura, Łódź 2021. 

Żegnaj, Warszawo, odtąd będę wygnaocem  
na koszmarnej prowincji!!! – myśli nastoletnia Pola, 
której rodzice odbierają dawny, cudowny blask 
wielkiego miasta, aby osiąśd w małej wiosce. O zgrozo, 
widzą w tym wielkie szczęście! 
Jest w tym pewien sens, ale o tym Pola przekona się, 
gdy da szansę innym i przeskoczy własne ego. Ile 
ważnych spraw i ludzi można zgubid, gdy się jest ślepym 
i głuchym na wszystko? Nawet na prowincji 
doświadczyd można prawdziwej przyjaźni, byle tylko  
nie za często strzelad focha. Pola potrzebuje czasu,  
aby powiedzonko „u nas, w Warszawie” zamienid  
na „u nas, w Wiśniowej Górze”. Ale z nową ekipą 
przyjaciół i zabawnym rodzeostwem musi się udad! 
 



Barbara Kosmowska: „Panna Foch” – Ebookpoint BIBLIO, Legimi, Empik Go – ebook.  

Emilia Becker: „Marcel i czas”.                   

Paweł Beręsewicz: „Skandal w stolicy nudy” – Ebookpoint BIBLIO, Legimi, Empik Go – ebook.  

Roksana Jędrzejewska-Wróbel: „Stan splątania” – Ebookpoint BIBLIO, Legimi, Empik Go – ebook.  

Justyna Bednarek: „Smopsy”.   

Katarzyna Berenika Miszczuk: „Tajemnica domu w Bielinach” – Empik Go – ebook i audiobook. 

Katarzyna Ryrych: „Chuligania” – Ebookpoint BIBLIO, Legimi, Empik Go – ebook.  

Tomasz Samojlik: „Tarmosia” – EmpikGo – ebook i audiobook.  

Marta Kisiel: „Małe Licho i babskie sprawki” – Empik Go – ebook i audiobook. 

Audiobooki i Ebooki: 



Dziękuję za uwagę! 



 

Wielka Liga Czytelników  
 

Komitet Organizacyjny WLC: 

ko@wielkaliga.pl 

www.wielkaliga.pl 

facebook.com/wielkaliga 

pbw.katowice.pl  


