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Konkursy 
 

II Ogólnopolski Konkurs  
Poetycki „Magia Ogrodów” 

 
Zakończył się II Ogólnopolski Konkurs Po-

etycki „Magia Ogrodów” w Rabie Wyżnej orga-
nizowany przez miejscową bibliotekę.  

Jury w składzie: Magdalena Węgrzyno-
wicz-Plichta, Marzena Dąbrowa-Szatko i 
Andrzej Dębkowski nagrodziło następujące 
osoby: 

Miejsce I – godło: Złoty trzos „Dziecięcy 
rysunek” – Anna Piliszewska z Wieliczki. 
Miejsce II – godło: Mieczysław Walpurg 
„Ewangelia umiera ostatnia”– Kacper Płusa z 
Łodzi. Miejsce III – godło: Platan„Klauzura”– 
Krzysztof Kokot z Nowego Targu. 

Wyróżniono: godło: Turówka: „Lato w 
Pomorzowicach” – Adriana Jarosz (Opolsz-
czyzna), godło: Julia Klara „Niebo na grząd-
kach” – Marzenna Lewandowska z Kowala, 
godło Biały Saksofon „Pazurki” – Jolanta 
Stelmasiak z Szadku. 

Dodatkowo zauważono następujące wier-
sze: godło Pegi Su „Ogród Luizy” – Małgorzata 
Bucior z Nowego Targu, godło: Kompresorka: 
„Kompot” – Katarzyna Miarczyńska z Chrza-
nowa, godło Stan Borys „O czym szeleści sad” 
– Bogdan Nowicki z Zabrza, godło: Pani Kasia 
„Kuszenie” – Grażyna Tatarska z Pruszkowa, 
godło: Saeta „Zamiast fartucha” – Iwona 
Świerkula z Warszawy. 

Przyznano dwa wyróżnienia specjalne: 
za wiersz klasyczny: godło: Jaskier „Dzieciń-
stwo w cieniu ogrodu” – Regina Sobik z 
Jankowic oraz za wiersz w formie piosenki: 
godło Zowi „Korzystne zniewolenie” – Zofia 
Więch z Bobrowej Woli. 

Jurorzy postanowili ufundować dodatko-
wo nagrody specjalne: Nagroda Wydawnictwa 
Signo: Hortus voluptatis „Hortus voluptatis” – 
Krzysztof Rejmer Warszawa oraz Nagroda 
„Gazety Kulturalnej”: godło Muszę umyć okna 
„Rejs” – Karol Graczyk z Torunia.  

Więcej o konkursie na stronie 15.   
 

Ogólnopolski 
Konkurs Literacki 

im. Romana Wilkanowicza 
 

Organizatorami Konkursu są: Zarząd Głów-
ny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopol-
skiego 1918-1919, Zarząd Oddziału Poznań-
skiego Związku Literatów Polskich. 

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestni-
czyć w nim może każdy, niezależnie od wieku, a 
warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest 
przysłanie jednego z niżej wymienionych ga-
tunków literackich: do 5 wierszy, opowiadania,  
eseju, powieści w formie wydruku komputero-
wego (rękopisy nie będą rozpatrywane), któ-
rych treść  nawiązywać będzie do Powstania 
Wielkopolskiego, wartości i tradycji z nim 
związanych. 

Łączna objętość tekstu do 12 stron znorma-
lizowanego formatu A4, czcionka Times New 
Roman, 12 punktowa, interlinia 1,15. Ograni-
czenie to nie dotyczy powieści. 

Utwory nie mogą być wcześniej publiko-
wane ani nagradzane w innych konkursach. 

Każdą stronę tekstu należy opatrzyć zna-
kiem identyfikacyjnym  (godłem) autora, ten 
sam znak należy umieścić w odrębnej, zaklejo-
nej kopercie zawierającej własnoręcznie podpi-
saną kartę zgłoszenia z podaniem godła, imienia 
i nazwiska autora, adresu prywatnego 
oraz  instytucji (szkoły). Zestawy nie spełniają-
ce warunków wyżej podanych nie będą 
uwzględniane przez Jury. 

Nadesłanie tekstów jest jednocześnie zgodą 
autora na wykorzystanie ich w formie publika-
cji reklamowych lub pokonkursowych bez 
wypłaty honorarium. Organizator nie zwraca 
tekstów nadesłanych na Konkurs. 

Prace konkursowe będą oceniane przez Ju-
ry powołane przez organizatorów. 

Wszyscy uczestnicy otrzymają okoliczno-
ściowe dyplomy, a najlepsze prace zostaną 
wyróżnione nagrodami i wydrukowane w 
almanachu pokonkursowym „Twórcy upamięt-
niają Powstanie Wielkopolskie” oraz na łamach 
rocznika „Wielkopolski Powstaniec”. 

Dla adeptów sztuki literackiej przewiduje 
się specjalne nagrody. 

Ostateczny termin nadsyłania utworów 
upływa 16 lutego 2018 roku. 

Prace konkursowe należy nadsyłać do Biu-
ra Organizacyjnego: Szkoła Podstawowa nr 75 
im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Po-
wstańców Wielkopolskich 3, 61-895 Poznań, 
z dopiskiem na kopercie: Konkurs Literacki im. 
Romana Wilkanowicza. 

Ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie 
nagród i wyróżnień oraz  spotkanie z jurorami 
nastąpi w terminie do 28.06.2018 roku. 

Laureaci zostaną powiadomieni i zaprosze-
ni na uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień 
oraz okolicznościowych upominków. Lista 
laureatów zostanie opublikowana na stro-
nach  internetowych organizatorów. 

 

IX Ogólnopolski  
Konkurs Poetycki 

im. Feliksa Rajczaka 
 

Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli 
Zduńskowolskie Centrum Integracji RATUSZ, 
Klub Literacki TOPOLA zapraszają na IX Ogól-
nopolski Konkurs Poetycki im. Feliksa Rajcza-
ka. 

Warunkiem udziału w konkursie jest do-
starczenie lub przesłanie od 3 do 5 nigdzie 
dotąd niepublikowanych i nienagradzanych 
utworów poetyckich, opatrzonych godłem, w 
3 egzemplarzach maszynopisu. Do utworów 
należy dołączyć kopertę podpisaną tym sa-
mym godłem, zawierającą imię, nazwisko i 
dokładny adres autora, telefon oraz e-mail. 
Prace należy przesłać na adres: Miejski Dom 
Kultury, pl. Wolności 26, 98-220 Zduńska 
Wola (z dopiskiem na kopercie „Konkurs 
Poetycki – Rajczak”). Tematyka utworów jest 
dowolna. 

Termin nadsyłania prac upływa 30 paź-
dziernika 2017 roku. 

Jury konkursu powołane przez organiza-
torów, dokona oceny nadesłanych utworów, 
przyznając laureatom nagrody pieniężne. 

Ogłoszenie wyników oraz podsumowanie 
konkursu przewidziano na listopad-grudzień 
2017. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych 
prac oraz nie przesyłają nagród. 

Organizatorzy zwracają uczestnikom kon-
kursu koszty podróży na podstawie biletów 

komunikacji krajowej (tylko w granicach 
Polski), a w przypadku dojazdu samochodem 
prywatnym pokrywają koszty  nie wyższe niż 
cena najtańszego biletu na trasie zamieszka-
nia i imprezy. Podstawą wypłaty jest wówczas 
stosowne oświadczenie uczestnika Konkursu 
wraz z informacją uzyskaną od przewoźnika 
dotyczącą cen biletów na danej trasie.  

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 
publikacji nagrodzonych i wyróżnionych 
utworów. 

Wszelkie mogące powstać na tle niniej-
szego regulaminu kwestie sporne rozstrzyga 
w sposób ostateczny Jury konkursowe działa-
jące w imieniu organizatorów. 

Szczegółowe informacje i odpowiedzi na 
pytania można uzyskać pod nr  tel. 0 43 823-
25-92 wew. 26/27 , 691 447 310 lub e-mail 
imprezy@mdk-zdunskawola.pl    
 
 

XXIV Regionalny   
Konkursu Literackiego   

„O Laur Topoli”  
 

W konkursie może wziąć udział młodzie¿ 
do 25 roku życia, wyłącznie z terenu woje-
wództwa łódzkiego. 

Konkurs rozstrzygnięty zostanie w dwóch 
kategoriach: I kategoria – dzieci i młodzież do 
lat 15, II kategoria – młodzież powyżej 15 lat 
do 25 lat. 

Warunkiem udziału w konkursie jest do-
starczenie lub przesłanie  w 3 egzemplarzach 
– od 3 do 5 wierszy nigdzie dotąd niepubliko-
wanych i nienagradzanych, opatrzonych 
godłem (godło to pseudonim, inna nazwa niż 
nazwisko i imię), z dopiskiem na kopercie – „O 
Laur Topoli” kat. I lub kat. II),  

Do utworu należy dołączyć kopertę, za-
wierającą informacje dotyczące danych o 
autorze, tj. imię, nazwisko, wiek i dokładny 
adres autora, numer telefonu i e- mail, można 
również zamieścić informację dotyczącą 
szkoły jakiej uczestnik jest reprezentantem.      

Koperta musi być oznaczona takim sa-
mym godłem jak teksty. Na każdej kartce z 
wierszem należy podać godło i wiek autora. 
Wyklucza się godła graficzne i rysunko-
we!!! 
 Termin nadsyłania prac upływa  
30.10.2017 r. Prace należy przesłać na adres: 
Miejski Dom Kultury Zduńskowolskie Cen-
trum Integracji Ratusz, pl. Wolności 26, 98-
220 Zduńska Wola. 

Ogłoszenie wyników oraz podsumowanie 
konkursu przewidziane jest na listopad-
grudzień 2017 r. O dokładnym terminie laure-
aci zostaną powiadomieni oddzielnym pi-
smem, telefonicznie lub e-mailem.  

Nadesłanych prac Organizatorzy nie 
zwracają  i zastrzegają sobie prawo nieod-
płatnych publikacji w prasie i drukach oko-
licznościowych. 

Podczas rozstrzygnięcia konkursu Organi-
zatorzy zapewniają uczestnikom poczęstunek.  

Wszelkie mogące powstać na tle niniej-
szego regulaminu kwestie sporne rozstrzyga 
w sposób ostateczny Jury konkursowe działa-
jące w imieniu Organizatorów. 

Szczegółowe informacje i odpowiedzi na 
pytania można uzyskać pod nr  tel. 0 43 823-
25-92 wew. 26/27 , 691 447 310 lub e-mail 
imprezy@mdk-zdunskawola.pl    

■ 


