
 

Wielka Liga Czytelników 

największy ogólnopolski konkurs czytelniczy w Polsce!  

Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników” to ponad 100 tysięcy przeczytanych 

książek i przeszło 50 tysięcy aktywnych, młodych czytelników w całym kraju! 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-8 oraz ich rodziców. Ma on na celu zachęcenie 

młodego pokolenia do czytania książek oraz skupienia wokół wspólnego czytania dzieci wraz 

z rodzicami. Działania prowadzone w ramach WLC doceniło m. in. Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskie Towarzystwo 

Biblioterapeutyczne, liczne grono przedstawicieli miast i gmin oraz nauczyciele, pedagodzy, 

bibliotekarze, uczniowie wraz ze swoimi rodzinami. 

28 maja 2020 odbyły się w całej Polsce mistrzostwa powiatów, w tym roku po raz 

pierwszy online! 

RODNi IP WOM w Rybniku jako współorganizator konkursu koordynował etap 

powiatowy dla powiatu rybnickiego i Wodzisławia, PBW w Rybniku dla miasta Rybnika, 

PBW w Raciborzu dla Raciborza. 

 28 maja do konkursu w powiecie rybnickim przystąpiło: 11 placówek, czyli 26  

najlepszych czytelników w grupie młodszej  i 28 najlepszych czytelników w grupie starszej. 

Warto nadmienić, że w konkursie brało udział od jesieni 271 uczestników z terenu powiatu 

rybnickiego, a w całym kraju w konkursie wzięło udział 20351 dzieci. Każdy uczeń, by 

zakwalifikować się do etapu powiatowego musiał wcześniej zdobyć 10 sprawności, czyli od 

listopada przeczytać 10 dodatkowych książek, na podstawie każdej z nich rozwiązać test 

sprawdzający wiedzę, następnie wziąć udział w eliminacjach szkolnych i przygotować się do 

etapu powiatowego, czytając kolejne książki. 

Z terenu powiatu rybnickiego w konkursie wzięły udział następujące placówki: SP Stanowice, 

SP 4 Czerwionka, SP 5 Czerwionka, SP 7 Czerwionka – Leszczyny, SP 8 Czerwionka – 

Leszczyny, SP Raszczyce, ZS Zwonowice, SP Lyski, SP Piece, SP Czernica, ZS Jejkowice, z 

okolic Wodzisławia: SP 1 w Wodzisławiu Śląskim, SP 2 w Rydułtowach. 

Wyniki konkursu poznamy 9 czerwca. Dzieci walczą o tytuł Mistrza Powiatu! 

Organizatorzy konkursu kierują ogromne podziękowania i gratulacje wobec dzieci oraz 

nauczycieli, wychowawców, bibliotekarzy a także  rodziców uczniów. 

 Największą nagrodą dla uczestników konkursu WLC powinno być zdobywanie wspaniałych 

umiejętności, które daje czytanie książek, przygoda z bohaterami literackimi, wymiana 

doświadczeń, panowanie nad emocjami, a w tym roku również wykorzystanie nowoczesnych 

technologii. Przekonujemy się, że w Polsce jest sporo osób, które lubią czytać książki i to jest 

wspaniałe!  
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