KONKURS O NAGRODĘ IM. H. CH. ANDERSENA
Polskiego Towarzystwa Dysleksji

"Jak radzę sobie z dysleksją"

Sprawozdania roczne:
I Edycja 2002/3
Komunikat dotyczący finału Konkursu o Nagrodę Andersena
W związku z upływem terminu nadsyłania wypowiedzi na konkurs, Komisja ds. Nagrody im.
Andersena zamknęła listę osób zgłoszonych do tego konkursu. W tym wypowiedzi osób
dorosłych i młodzieży, niektóre z nich to dwugłos bohatera - osoby z problemem dysleksji,
rodzica, czasem również terapeuty. Niektóre z tych osób mają ogromne osiągnięcia w pracy
zawodowej, działalności społecznej, twórczej, niektórzy dopiero są na tej drodze. Ich
życiorysy i postawa wobec siebie, swoich trudności stanowi wzór do naśladowania, ludzi
budzi szacunek i otuchę innych osób na rozwiązanie swoich problemów w przyszłości.
Okazuje się bowiem, że można sobie radzić z dysleksją lecz trzeba zacząć to robić od zaraz, i
jak zawsze potrzebna jest praca, systematyczność, optymizm, wola zwycięstwa, znalezienie
mocnych punktów oparcia - życzliwych osób w rodzinie, wśród nauczycieli i kolegów oraz
odkrycie mocnych stron i talentów, które są ukryte w każdym z nas.
Pierwszą edycję Konkursu zamknięto 15 maja 2003 roku, do ZG PTD wpłynęło 11
wypowiedzi od młodzieży oraz osób dorosłych. Niektóre z otrzymanych tekstów były
poszerzone o wypowiedzi rodzica lub również nauczyciela - terapeuty. Wyrażamy
podziękowanie wszystkim autorom za nadesłanie wypowiedzi, za podzielenie się swoimi
doświadczeniami. Po zapoznaniu się z tymi ogromnie interesującymi tekstami Zarząd Główny
postanowił przyznać nagrody wszystkim ich autorom.
Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w poniedziałek 2 czerwca 2003 o godz.13.00 w
Ogólnokształcącym Liceum Programów Indywidualnych w Gdańsku- Oliwie ul. Polanki
124. Wszystkie osoby, które nadesłały swoje wypowiedzi są serdecznie zaproszone i
oczekiwane. Proponujemy spotkanie już o 12.00 w gronie "laureatów". Następnie odbędzie
się wręczenie dyplomów i nagród jego zwycięzcom, laureatom Nagrody im. Andersena oraz
najlepszym szkołom, które zdobyły miano "Szkół Przyjaznych uczniom z dysleksją".
Prosimy o potwierdzenie udziału w naszej pięknej imprezie (za pośrednictwem strony
internetowej lub telefonicznie na dyżur PTD). Bardzo będziemy radzi, jeśli będziemy
mogli Was gościć. Przewidujemy zwrot kosztów podróży dla laureatów
prof. dr hab. Marta Bogdanowicz,
Przewodnicząca Komisji ds. Nagrody im.Andersena.

II Edycja 2003/2004
Pragniemy i w tym roku kontynuować wartościowy projekt, jakim jest konkurs o Nagrodę
Hansa Christiana Andersena, ogłaszając jego drugą edycję. Czekamy na teksty lub nagrania
do 30 kwietnia 2004 roku, w Dniu Dziecka 1 czerwca zostaną ogłoszone wyniki Konkursu.
Na konkurs wpłynęło 16 wypowiedzi, głównie dzieci i młodzieży z problemem dysleksji.
prof. dr hab. Marta Bogdanowicz,
Przewodnicząca Komisji ds. Nagrody im.Andersena.

III Edycja 2004/ 2005
Trzecia edycja w Międzynarodowym Roku im. Andersena, z okazji Jubileuszu 200 lecia jego
narodzin, zaowocowała listem Moniki Potamitis z Limassol (z Cypru) i jej rówieśniczki
Małgosi Michałuszko, uczennicy klasy VI z Wrocławia, które za ich zgodą publikujemy. List
Moniki usłyszałam na otwarciu Pierwszej Konferencji Europejskiego Towarzystwa Dysleksji
w Budapeszcie w 2004 roku. Przeczytała go zachęcona przez mamę Marię, która działa jako
sekretarz Europejskiego Zarządzie Głównym Europejskiego Towarzystwa Dysleksji. List
Gosi dotarł do mnie nas za pośrednictwem jej wspaniałej nauczycielki – terapeutki Pani
Janiny Żyromskiej. Gratulujemy Monice i Małgosi i przesyłamy im dowody uznania.
IV Edycja 2005/6
Komisja ds. konkursu o Nagrodę Jana Christiana Andersena uznała za laureatów osoby,
których wypowiedzi zostały opublikowane w różnych czasopismach, a ich sylwetki znalazły
się w Kalendarzu Polskiego Towarzystwa Dysleksji na rok 2004 pt. Sławne osoby z dysleksją
2004, wydanego przez wyd. Operon:
1. Jacek Kuroń– historyk, polityk, poseł na Sejm, minister pracy i polityki socjalnej
w latach 1989-1990 i 1992-1993
2. Maciej Kuroń- dziennikarz i autor książek o tematyce kulinarny
3. Jacek Żakowski – dziennikarz telewizyjny, radiowy, współpracuje z czasopismami
jak tygodnik "Polityka", kierownik Katedry Dziennikarstwa Collegium Civitas w
Warszawie
V Edycja 2006/7
Teksty nadesłane na konkurs o Nagrodę Jana Christiana Andersena lub wybrane spośród
wypowiedzi opublikowanych w prasie, które zostały włączone do kalendarza na rok 2006 pt.
Wybitne osoby z dysleksją 2006, wydanego przez wyd. Operon, pod patronatem Polskiego
Towarzystwa Dysleksji. Ich autorów uznano za laureatów konkursu:
1. Mikołaj Trzaska– muzyk saksofonista, kompozytor, autor oprawy muzycznej wielu
przedstawień teatralnych
2. Adam Wajrak – dziennikarz związany z „Gazetą Wyborczą”, zajmujący się przede
wszystkim przyrodą i ekologią
3. Wojciech Jancewicz – tancerz, mistrz Europy w tańcu sportowym
VI Edycja 2006/8
W konkursie wykorzystano wypowiedzi opublikowane w „Gazecie szkolnej” – p. Grażyny
Stanek – emerytowanej nauczycielki matematyki oraz w „Psychologia w szkole” – tekst
autobiograficzny Katarzyny Bogdanowicz.
VII Edycja 2008/9
Pragniemy nadal kontynuować projekt, jakim jest konkurs o Nagrodę Jana Christiana
Andersena, ogłaszając jego kolejną edycję. Czekamy na teksty lub nagrania do 1 września
2009 roku.

Zachęcamy Cię: swoją wypowiedzią pomożesz innym!

