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IV Konkurs Literacki  

im. Astrid Lindgren  

na współczesną 

książkę  

dla dzieci i młodzieży 



Kategoria 0-6 lat 



I nagrody w kategorii 0-6 lat Jury nie przyznało 



II nagroda 
„Bajka o tym, jak błędny rycerz nie uratował królewny,  

  a smok przeszedł na wegetarianizm”  - Łukasz Olszacki 

Studiował kulturoznawstwo na 

Uniwersytecie Łódzkim oraz 

scenariopisarstwo na PWSFTviT. Tworzy 

komiksy, recenzuje aktualne wydarzenia 

kulturalne, prowadzi satyrycznego bloga.                        

Od dwóch lat mieszka w Warszawie. 



III nagroda  

„Wielka wyprawa pirata Nata” - Katarzyna Ziemnicka  

    Polonistka, pracuje jako dziennikarka  i redaktorka.  

    Debiut - „Przygody królewny Florentynki” – otrzymał 

wyróżnienie w II Konkursie im. Astrid Lindgren. Autorka 

książki „Hipacy chce się zakochać”, sztuki teatralnej na 

konkurs na współczesną komedię obyczajową ogłoszony 

przez Och Teatr i Teatr  Montownia (zajęła I miejsce)  

    i opowiadań kryminalnych. Mama 5,5 – letniego Piotrka i 

3-letniej Zuzanny. 
 

 



Kategoria 6-10 lat 



I nagroda 

„Niedokończony eliksir nieśmiertelności” - Katarzyna Majgier  

   Autorka 14 książek dla młodych czytelników i tylko jednej dla 

dorosłych. Wydała pięć  części serii dla nastolatków Dzienniki 

Ani Szuch, dwie części trylogii Tajemnice Starego Pałacu, 

serię dla maluchów Ula i Urwisy, a także Amelkę, Przebój na 

pięć, Świat według Vanessy oraz Misiek, co ty opowiadasz? 

(wyróżnienie w II Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren).  

    Z zawodu jest psychologiem, a w wolnym czasie najchętniej 

czyta i fotografuje. 



II nagroda  

„Koniec świata nr 13” - Katarzyna Ryrych 
  

   Jej dzieciństwo - kolorowe lata sześćdziesiąte, okres buntu – mniej 

kolorowe lat siedemdziesiąte, młodość – zbuntowane lata 

osiemdziesiąte. Poetka, malarka, pisarka, w wolnych chwilach – 

muzyk. Pisze od czasów niepamiętnych, dla wszystkich - dzieci, 

młodzieży, dorosłych. Dwukrotna zdobywczyni pierwszej nagrody  

    w Konkursie Astrid Lindgren. Jej ostatnia książka KRÓL zdobyła 

wyróżnienie literackie w konkursie Książka Roku IBBY 2015. 

Laureatka nagrody Kornela Makuszyńskiego. Aktualnie mieszka  

    w Krakowie, zajmuje się animacją życia kulturalnego. Prowadzi  

cykliczną imprezę poetycką „Szafowanie słowem”. 



III nagroda  

„Hebanowe serce” - Renata Piątkowska 

    Autorka książek dla dzieci i młodzieży. Wydała już ponad 

trzydzieści tytułów. Jej książki cieszą się dużym 

powodzeniem wśród młodych czytelników i uznaniem 

fachowców, czego dowodem są liczne nagrody i  

wyróżnienia (m.in. Nagroda im. Kornela Makuszyńskiego, 

nagroda w Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren i 

przyznany jej niedawno Order Uśmiechu). Jej serce skradły 

konie, psy i koty, które kocha z wielką wzajemnością i 

chętnie zaprasza do swoich książek. 



Wyróżnienie 

„Baba blaga” - Joanna Wachowiak  

   Doktor nauk humanistycznych, wykładowczyni na 

uniwersytecie. Autorka książek dla dzieci, m.in. Bartek, 

Lenka i sny, Historyjki dla małych uszu, O czym nie śniło 

się dorosłym. Debiutowała w 2013 roku tytułem 

„Opowiastki dla małych   uszu”. Nominowana w 2014 roku 

do literackiej nagrody IBBY za książkę „Kot kameleon”. 

Mieszka pod Poznaniem z mężem, córką i psem. 



Kategoria 10-14 lat 



I nagroda 
 „Teatr niewidzialnych dzieci” – Marcin Szczygielski           

Pisarz i grafik, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Autor 

powieści dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz sztuk  teatralnych. 

Dwukrotny laureat Grand Prix Konkursu im. Astrid Lindgren (Czarny 

Młyn oraz Arka Czasu). Jego powieść Omega została książką Roku 

2010 Polskiej Sekcji IBBY, a Za niebieskimi drzwiami otrzymała 

nagrodę̨ główną Dużego Donga. Omega, Za niebieskimi drzwiami,  

Arka Czasu  i Tuczarnia motyli  zostały nagrodzone w Konkursie 

Literackim im. Haliny Skrobiszewskiej oraz wpisane na Listę Skarbów 

Muzeum Książki Dziecięcej. Jego książki były tłumaczone na wiele 

języków. W 2014 r. autor został uhonorowany nagrodą Guliwer 

w krainie Olbrzymów za dotychczasowe dokonania w dziedzinie 

literatury dziecięcej i młodzieżowej. 



II nagroda  

„Opta” - Joanna Jagiełło 

    Absolwentka anglistyki na UW. Jest autorką serii trzech 

powieści dla młodzieży: Kawa z kardamonem, Czekolada 

z chili i Tiramisu z truskawkami, książek dla młodszych 

dzieci:  Pamiętnik Czachy, Oko w oko z diplodokiem  

i Babula Babalunga, powieści dla dorosłych: Hotel dla 

twoich rzeczy oraz Taki wstyd, a także dwóch tomików 

poetyckich: Moje pierwsze donikąd oraz Ślady. Lubi 

malować, grać na gitarze i śpiewać (również własne 

piosenki). Ma dwie córki: dorosłą już Julkę oraz 11-letnią 

Basię. Mieszka na warszawskim Grochowie.  



III nagroda  

 „Szary” - Monika Błądek  

Publikowała opowiadania w pismach 

„Fantasy” i „Science Fiction”.  

Jej powieść „Gloria” z cyklu „Sprawiedliwi” 

zostanie wydana w tym roku przez 

Wydawnictwo Akurat. Interesuje się 

literaturą, walką mieczem z tarczą  

w opancerzeniu, fechtunkiem szablą. 



Wyróżnienie  

„Ochronić królową” – Barbara Kosmowska 

Autorka książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zdobywczyni 

pierwszych miejsc w wielu ogólnopolskich  konkursach literackich 

Teren prywatny,  Buba, Pozłacana rybka, Kolorowy szalik), laureatka 

Konkursu im. Astrid Lindgren (Pozłacana rybka, Sezon na zielone 

kasztany). Jej książki Buba i Pozłacana rybka otrzymały nagrodę  

i wyróżnienie IBBY, a Sezon na zielone kasztany znalazł się wśród 

laureatów Nagrody Koziołka Matołka. Dziewczynka z parku otrzymała 

tytuł „Skarbu Literatury Dziecięcej”  Za najwyższe wyróżnienie pisarka 

uznaje statuetkę Guliwer Wśród Liliputów wręczoną jej w 2016 roku.    



 „16.10 do Bergamo” - Piotr Rowicki  

Wyróżnienie 

Autor książek dla dzieci i młodzieży, kryminałów oraz sztuk 

teatralnych. Laureat ogólnopolskich konkursów 

dramaturgicznych, dwukrotny zwycięzca poznańskich Metafor 

Rzeczywistości. Na motywach jego debiutanckiej sztuki 

"Przylgnięcia", nakręcony został film pt. "Demon". Dla dzieci  

wydał: „Misia Zdrówko porady nie od parady” (nagroda  

w konkursie Bajki Dzieci Europy). Kolejne książki to: 

Przygody Hektora, Gryźgo idzie w świat, Klątwa Herhora czy 

Wszystko przez Amandę. Mieszka w Ostrowi Mazowieckiej. 



Wyróżnienie specjalne Konkursu 

„Timburu” – Mateusz Świstak 

    Zawodowo zajmuje się opowiadaniem i interpretowaniem 

baśni dzieciom i dorosłym. Współpracuje m.in. z Muzeum 

Etnograficznym w  Krakowie, z Domem Oświatowym  

Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Muzeum w Gliwicach  

i Tarnogórskim Centrum Kultury. Prowadzi blog 

basnienawarsztacie.pl, na którym publikuje swoje teksty 

związane z analizą baśni i sztuką opowiadania. 

Współautor (z mamą Aleksandrą Świstak) poradnika 

„Zabawy z Ryżem”. Fan starego dobrego jazzu, musicali  

i tai chi.  




