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Nauczyciele języka polskiego i bibliotekarze
szkół podstawowych i gimnazjalnych

Szanowni Państwo.
Trzy razy udało nam się już spełnić marzenia o literackim debiucie młodych wałbrzyskich pisarzy.
Z nieskrywanym wzruszeniem przyglądaliśmy się, jak przerzucają kolejne kartki książek
w poszukiwaniu znajomych, bo przez siebie napisanych słów. Gdy je ostatecznie znajdowali, uśmiech
rozświetlał ich twarze i nie sposób było nie radować się razem z nimi. Z niecierpliwością czekamy na
powtórzenie tego momentu, ale żebyśmy znów mogli się wspólnie cieszyć z początków nowych karier
pisarskich, potrzebujemy nowych wierszy i opowiadań. Niniejszym więc, zapraszamy uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych do wzięcia udziału w

IV Wałbrzyskim Przeglądzie Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży,
pod patronatem Stowarzyszenia Autorów Polskich Oddział Wałbrzych.
Głównym celem Przeglądu jest zachęcenie uczniów do wyciągnięcia swoich, często
schowanych w szufladach i folderach, tekstów. Konkurs daje również możliwość wypróbowania swoich
sił w niełatwym pisarskim fachu. Poprzednie edycje pokazały nam, że czasami nie są to teksty
doskonałe, zarówno pod względem treści, jak i formy, ale takie są początki i później może być już tylko
lepiej.
W bieżącym roku mija sto lat od odzyskania przez Polskę niepodległości. Nie trudno się więc
domyślić, że tę właśnie rocznicę chcielibyśmy uczynić tematem kolejnej edycji Przeglądu. Polska,
Polak, polskie, po polsku – we wszystkich rodzajach i odmianach. Z czymkolwiek Polska się kojarzy i
cokolwiek polskie jest. Chcemy, żeby właśnie o tym napisali Państwa uczniowie. Swoje spostrzeżenia,
przemyślenia, uwagi i pomysły o Polsce i polskości. Nie jest to temat łatwy, ale mamy nadzieję,
jesteśmy nawet pewni, że niedługo będziemy mogli przeczytać piękne wiersze i opowiadania ich
autorstwa.
Zwracamy się więc z prośbą o rozpropagowanie wśród Państwa uczniów i wychowanków
informacji o Przeglądzie oraz pomoc w przygotowaniu i przekazaniu nam gotowych tekstów. Prosimy
ponadto nauczycieli o sprawdzenie prac pod kątem błędów ortograficznych i interpunkcyjnych.
Szczegółowe informacje o Przeglądzie znajdują się w poniższym regulaminie, a innych interesujących
Państwa informacji udzielimy pod podanym numerem telefonu, adresem mailowym lub też osobiście,
w siedzibie naszej biblioteki.
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