
 

Podsumowanie konkursu poetyckiego 

„Promyki dobroci i radości” 

 

 Ci, którzy już są na tej drodze, wiedzą to bardzo dobrze: dla dzieci pisze się tak 

jak dla dorosłych, tylko trudniej. Być może właśnie dlatego wśród ogłaszanych w naszym 

kraju konkursów poetyckich tylko nieliczne są skierowane do autorów zajmujących się liryką 

dziecięcą. Niniejszy konkurs jest jednym z największych, gromadzących całkiem spore grono 

autorów – także w tym roku. Warto to podkreślić, bo rolą tego typu przedsięwzięć 

jest tworzenie środowiska artystycznego, a zarazem wspieranie i motywowanie artystów 

do pisania. Choć nie ma dziś nowego Tuwima czy Brzechwy, to jednak czytając nadesłane 

wiersze, można żywić nadzieję, że poezja dziecięca nie tylko przetrwa trudne czasy, 

ale będzie się rozwijała i już wkrótce wejdzie na poziom porównywalny z dawnymi 

osiągnięciami. Cieszy więc zarówno liczba uczestników konkursu, jak i prezentowany 

przez nich sposób pisania dla najmłodszego odbiorcy. Wierzymy, że autorzy docenieni 

w konkursie już niebawem staną się rozpoznawalni na polskim rynku książki dla dzieci, 

i tego im życzymy. 

 

W konkursie wzięło udział 42 autorów, którzy nadesłali w sumie 199 wierszy. 

Najwięcej, bo aż 35 spośród 40 możliwych punktów, zdobyła Anna Piliszewska, 

która otrzymuje nagrodę główną 2000 zł i statuetkę „Promyk dobroci i radości”. 

Pani Anna nadesłała na konkurs 9 wierszy. 

Spośród pozostałych autorów jury zaproponowało, aby wyróżnić następujących autorów: 

Bogdana Stangrockiego, Katarzynę Polak, Sylwię Pacholik i Marka Szczerbińskiego, 

których utwory zostały zauważone przez jurorów i znajdą się w przygotowywanej przez nas 

antologii.  

Jako organizatorzy dziękujemy wszystkim autorom, z którymi będziemy się w najbliższym 

czasie kontaktować w sprawie zamieszczenia utworów w przygotowywanym zbiorze poezji. 

Ze względu na dość wyrównaną liczbę punktów, którą jurorzy przyznali poszczególnym 

utworom, zdecydowaliśmy się nie wyróżniać konkretnych wierszy, ale chcemy podkreślić, 

że wiele z nich zasługuje na ogromne uznanie, i z prawdziwą satysfakcją zamieścimy je 

w naszej antologii. 

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Szanownym Autorom za udział 

w konkursie i życzymy dalszej owocnej pracy twórczej z myślą o najmłodszych. 

Mamy nadzieję, że uda się nam uroczyście ogłosić wyniki i wręczyć nagrodę w czasie 

jesiennych Targów Wydawców Katolickich, ale o tym w stosownym czasie jeszcze 

poinformujemy. Bardzo przepraszamy za opóźnienie w ogłoszeniu wyników i prosimy 

o dalszą wyrozumiałość. 

Skład JURY oceniającego nadesłane prace: 

prof. dr hab. Wojciech Kudyba, UKSW w Warszawie 

ks. prof. dr hab. Jan Sochoń, UKSW w Warszawie 

s. Ines Krawczyk MChR, „Mały Przewodnik Katolicki” 

ks. Bogusław Tokarz, przedstawiciel Wydawnictwa PROMYCZEK 

 

       Organizatorzy i jurorzy 


