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Informacja prasowa  

 

Fundacja Unum wspiera debiuty literackie młodych 

twórców  

 

Fundacja Unum wydała właśnie drukiem zwycięskie opowiadania dzieci i młodzieży  

w ramach konkursu „Opowiem ci bajkę”. Konkurs jest adresowany do wychowanków 

domów dziecka i pieczy zastępczej. Tegoroczna edycja konkursu była realizowana we 

współpracy z Fundacją DOBROdzieje się. Książkę słowem wstępu opatrzył Grzegorz 

Kasdepke.  

Jesienią minionego roku Fundacja Unum oraz Fundacja DOBROdzieje się ogłosiły kolejną 

edycję konkursu literackiego „Opowiem ci bajkę…”. Zadaniem uczestników było napisanie 

opowiadania przedstawiającego ich najcenniejszą życiową lekcję. W konkursie brały udział 

dzieci i młodzież, przebywające w pieczy zastępczej instytucjonalnej i rodzinnej. Konkurs 

„Opowiem ci bajkę” realizowany jest przez Fundację Unum już od kilku lat. W tym roku został 

po raz pierwszy zrealizowany wspólnie z łódzką Fundacją DOBROdzieje się. Na konkurs 

wpłynęły aż 43 prace z całej Polski.  

W jury zasiadali: wolontariusze Fundacji Unum, Lena Gontarek – dziennikarka „Gazety 

Wyborczej”, Katarzyna Kielecka – pisarka oraz Elżbieta Prządka – przedstawicielka Fundacji 

DOBROdzieje się. Jury oceniało walory literackie tekstów i brało pod uwagę następujące 

kryteria: inwencję i pomysłowość bajki, przesłanie, literackie umiejętności językowe (tzw. 

lekkie pióro), charakterystykę bohaterów, ogólną czytelność i odbiór czytelników, a także 

ilustrację do bajki.  

Nagrodzeni 

 

Jury przyznało nagrody w trzech kategoriach wiekowych (10-13 lat; 14-16 lat oraz  

w kategorii wiekowej 17+). Laureaci i laureatki pierwszych miejsc wzięli udział w wyjeździe 

połączonym z warsztatami literackimi. Dla laureatów i laureatek drugich miejsc nagrodami 

były jednodniowe kursy rozwijające ich pasje. Laureaci i laureatki trzeciego miejsca oraz 

wyróżnień otrzymali bony do księgarń.  

Najprawdziwsze debiuty 

Po rozstrzygnięciu konkursu Fundacja Unum przystąpiła do prac nad redakcją i produkcją 

książki. Za skład, łamanie i projektowanie książki odpowiada Sebastian Darłak (Toothpick). 

Książka jest ilustrowana przez autorów i autorki, którzy dołączyli do opowiadań swoje 

rysunki i grafiki. Przedmowę do zbioru napisał jeden z najpopularniejszych autorów książek 

dla dzieci i młodzieży – Grzegorz Kasdepke.  
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 „Problemem większości młodocianych pisarzy jest to, że bardzo chcą pisać, ale nie 

mają o czym - bo niewiele jeszcze przeżyli. Ta reguła nie sprawdza się jednak w 

przypadku  zaprezentowanych w niniejszym tomiku autorów! Przeżyli aż za dużo, jak 

na swój wiek - i wcale nie jestem pewny, czy wszyscy chcieli się swoimi przeżyciami 

dzielić. Być może część z nich potraktowała konkurs „Moja najcenniejsza życiowa 

lekcja” jako rodzaj autoterapii - a może była to po prostu forma zabijania czasu… 

Niezależnie od intencji, powstała książka bardzo ważna. I to nie tylko dla jej młodych 

autorów, ale i dla nas, czytelników, zwłaszcza dorosłych. Bo to właśnie my, dorośli, 

jesteśmy szwarccharakterami w życiu dzieci - choć przecież lubimy o sobie myśleć jako 

o dobrych, mądrych, uważnych. Wnioski z tej lektury są jednak oczywiste: mądrym 

można być i przed osiemnastką, głupim - zawsze. Gratuluję uczestnikom konkursu 

odwagi, hartu ducha i talentu - nie będę zdziwiony, jeżeli po latach okaże się, że 

byliśmy świadkami narodzin przyszłej literackiej sławy!” 

 

Książki trafiły już do dumnych autorek i autorów, a także do ich opiekunów.  Zbiór opowiadań 

dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Unum.  

“Wszystkie prace czytaliśmy z wielkim zaangażowaniem i wzruszeniem. Dzieci mają 

niezwykłą wyobraźnię i potrafią tak pięknie opowiadać. Wielkie wrażenie zrobiły na nas 

również różnorodność podejmowanych tematów, a także zaskakujące pomysły na 

umiejscowienie opowieści w różnych czasoprzestrzeniach. Wybór był bardzo trudny i 

między wolontariuszami trwały do ostatniej chwili gorące dyskusje. Jesteśmy wdzięczni 

Dzieciom za ich odwagę w dzieleniu się wrażliwością i swoim niepowtarzalnym 

spojrzeniem na świat. To zaszczyt, że dostajemy dostęp do pełnego kolorów i wzruszeń 

dziecięcego świata wyobraźni” – mówi Małgorzata Morańska, Prezes Fundacji Unum.  

Kolejna edycja konkursu rusza jesienią 2022 roku. Więcej szczegółów na stronie 

www.fundacjaunum.pl  

 

*** 

Dodatkowe informacje:  
Małgorzata Morańska 
Rzecznik prasowy  
malgorzata.moranska@unum.pl 
Tel. (+48) 660 755 238 

 
Unum Życie TUiR S.A. (www.unum.pl) jest częścią Grupy Unum. W Polsce oferuje grupowe i indywidualne 
ubezpieczenia na życie o jednym z najszerszych na rynku zakresów ochrony, opierając się na wyjątkowej trosce o 
klienta. W 2021 roku spółka wypłaciła klientom w najtrudniejszych chwilach ich życia w sumie 157 mln PLN.  

Unum Życie tworzy przyjazne, oparte na szacunku środowisko pracy, w którym każdy może odnieść sukces rozwijając 
się realizując swój potencjał. Tak wysokie standardy zarządzania zyskały uznanie niezależnych instytucji, które 
przyznały spółce tytuły Najlepszy Pracodawca  2018-2021 Najwyższej Jakości 2017-2021, Gazeta Finansowa: 
Najlepszy Pracodawca 2019, 2020, 2021  i Inspiratorzy Biznesu – Najlepszy Pracodawca w 2018. 

Spółka prezentuje najwyższe standardy współpracy na rynku finansowym, uhonorowane wielokrotnie nagrodą 
Etyczna Firma, Super Etyczna Firma 2018-2021, a w 2017, 2019 i 2021 roku tytułem Firma Przyjazna Klientowi oraz 
Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa, a także wyróżnieniem Fair Play w 2013, 2014, 2015 i 2021 r.  

Grupa Unum (www.unum.com) to jeden z liderów w zakresie ochrony finansowej w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej 
Brytanii. Tworzą ją spółki Unum US, Colonial Life, Unum UK oraz Unum Życie. Portfolio Unum obejmuje grupowe oraz 
indywidualne ubezpieczenia ochronne zapewniające dochód w wypadku niezdolności do pracy, ubezpieczenia na 

https://fundacjaunum.pl/ksiazka-laureatow-konkursu-opowiem-ci-bajke-juz-wydana/
http://www.fundacjaunum.pl/
mailto:malgorzata.moranska@unum.pl
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życie, ubezpieczenia wypadkowe i zdrowotne. W 2021 r. grupa odnotowała przychody w wysokości 13 miliardów 
USD i wypłaciła klientom 8 miliardów USD świadczeń.. 

 

 

 

 


