
 

 

 

 

Nauczyciele języka polskiego i bibliotekarze  

szkół podstawowych  

 

Szanowni Państwo. 

  

 

Słowo pisane jest ważne. Nieraz tak dźwięczne i melodyjne, innym razem tak 

namacalne i prawdziwe. Stanowi podstawę naszego wyrażania się i artykułowania naszych 

uczuć. Poprzez pióro można nakreślić prawdę lub stworzyć zupełnie nową rzeczywistość. 

Dlatego pisarz potrzebuje odwagi, żeby określić słowami swoje uczucia i żeby przedstawić się 

światu. Wierzymy, że wiele talentów wciąż czeka, żeby wyrazić siebie, ale niestety nie zawsze 

nadarza się taka możliwość. 

W ubiegłym roku nie było możliwości zorganizowania VI edycji Przeglądu, teraz jednak 

spoglądamy optymistycznie w przyszłość i liczymy, że piękne słowa są w stanie ubarwić naszą 

rzeczywistość i rozbudzić nadzieję na lepsze jutro.  

Po raz kolejny zapraszamy uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w 

 

VI 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 w przyszłości może być 

już tylko lepiej.  

 

Przyszłość może być bliższa lub bardziej odległa, jednak zawsze nieznana. Nasze myśli 

niejednokrotnie sięgają wydarzeń, które jeszcze nie zaszły, a mogą nastąpić. Spoglądamy            

w przyszłość, bo tam skrywają się tajemnice, niezbadane miejsca, osobliwe istoty                               

i zaprzeczające prawom nauki wydarzenia… Co najważniejsze, tam spoczywa nasza 

wyobraźnia i to ona wyznacza granice, gdzie kończy się horyzont dnia jutrzejszego. 

Stanisław Lem w Kongresie Futurologicznym napisał: „Marzenia zawsze zwyciężają 

rzeczywistość, gdy im na to pozwolić”. Rok 2021 został ogłoszony Rokiem Stanisława Lema, 

dlatego w zgodzie z jego futurologiczną myślą przyjęliśmy, że tematem tegorocznego 

Przeglądu będzie wizja przyszłości.  

Przyszłość widziana oczami nas, naszych bohaterów. Wizja przyszłości z pogranicza naszej 

rzeczywistości, wyobraźni czy iluzji. 

 

Zwracamy się zatem z prośbą o rozpropagowanie wśród Państwa uczniów                              

i wychowanków informacji o Przeglądzie. Liczymy na Państwa pomoc w przygotowaniu                

i przekazaniu nam gotowych tekstów (prosimy nauczycieli o sprawdzenie prac pod kątem 

poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej). Szczegółowe informacje o Przeglądzie 

znajdują się w załączonym Regulaminie, chętnie też odpowiemy na Państwa pytania                        

- telefonicznie, mailowo lub też osobiście, w siedzibie naszej biblioteki. 

 

 


