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Kronika 
 

Zmarł Janusz Odrowąż-P ien iążek  
 

8 grudnia 2015 zmarł Janusz Odrowąż-

Pieniążek, wieloletni dyrektor Muzeum Literatu-
ry im. Adama Mickiewicza. 

Był historykiem literatury, pisarzem i muze-
alnikiem, w latach 1972-2009 pełnił funkcję 
dyrektora Muzeum Literatury. W latach 1954-55 
był sekretarzem komitetu redakcyjnego Wydania 
Jubileuszowego Dzieł Adama Mickiewicza. Od 
1956 do 1972 był pracownikiem naukowym 
Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii 
Nauk. W 1967 został sekretarzem komitetu 
redakcyjnego Wydania Krytycznego Dzieł 
Wszystkich Adama Mickiewicza. 

Sprawował funkcję redaktora naczelnego 
„Muzealnictwa”, był członkiem Towarzystwa 
Przyjaciół Książki, Towarzystwa Literackiego im. 
Adama Mickiewicza, polskiego PEN Clubu, 
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. 

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Ko-
mandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz 
Złotym Krzyżem Zasługi. W 2009 roku otrzymał 
Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. 
Wyróżniony tytułem „Zasłużony Działacz Kultu-
ry”. 

W 2012 roku „za wybitne zasługi dla kultury 
narodowej, za osiągnięcia w pracy naukowo-
badawczej i działalności publicystycznej w dzie-
dzinie historii literatury, za wspieranie rozwoju 
muzealnictwa został odznaczony przez prezyden-
ta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Koman-
dorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. 

 
 

Konkursy 
 

XVI Ogólnopolski  Konkurs  
na  Tomik Wierszy 

TYSKA ZIMA POETYCKA 
 

Organizatorem konkursu jest Teatr Mały w 
Tychach. W konkursie mogą brać udział wszyscy 
autorzy (zrzeszeni i niezrzeszeni w związkach 
twórczych), którzy wydali wcześniej samodzielną 
książkę poetycką. 

Warunkiem udziału w konkursie jest nade-
słanie do 30 grudnia 2015 roku (decyduje data 
stempla pocztowego) na adres: Teatr Mały, „Ty-
ska Zima Poetycka”, ul. ks. kard. Augusta  Hlonda 
1, 43-100 Tychy maszynopisu tomiku wierszy: 
maksymalnie do 50 stron, bez projektu okładki i 
stron redakcyjnych, skomponowanego jako 
artystyczna całość i opatrzonego tytułem. 

Opatrzony godłem maszynopis w postaci 
wydruków w formacie A4 należy nadesłać obo-
wiązkowo w czterech  egzemplarzach (nie dołą-
czać wydanych  już tomików, płyt ani innych 
nośników). 

W osobnej kopercie – opatrzonej tym samym 
godłem należy zamieścić dane: imię i nazwisko, 
adres, telefon kontaktowy, e-mail, krótką notę 
biograficzną oraz tytuły wydanych dotąd samo-
dzielnych książek poetyckich z rokiem wydania i 
nazwą wydawcy.  

Tematyka prac jest dowolna. Jury powołane 
przez organizatora przyzna tylko jedną nagrodę. 

Nagrodę stanowić będzie profesjonalne wy-

danie zgłoszonego do konkursu tomiku wierszy w 
serii „Biblioteka Tyskiej Zimy Poetyckiej” oraz 
3.000 złotych brutto. 

Tomik zostanie wydany w nakładzie 500 egz. 
w formacie A-5, z czego autor otrzyma 200 egz., a 
pozostałe rozdysponuje Teatr Mały (rozesłanie 
egzemplarzy obowiązkowych do bibliotek, wy-
dawnictw branżowych, umieszczenie tomików 
 w księgarniach internetowych i in.) 

Jury zastrzega sobie prawo niewyłonienia zwy-
cięzcy i tym samym niezakwalifikowania  tomiku 
do druku i nieprzyznania nagrody. 

Organizatorzy nie odsyłają zgłoszonych do 
konkursu maszynopisów. 

Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nade-
słanie maszynopisu tomiku traktowane jest jako 
akceptacja wszystkich warunków regulaminu.  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 16 lutego 
2016 roku. Wszyscy uczestnicy zostaną powiado-
mieni  o jego wyniku oraz zostaną zaproszeni na 
biesiadę poetycką 26.02.2016 w Teatrze Małym 
podsumowującą konkurs, połączoną z turniejem 
jednego wiersza (dla wszystkich zainteresowanych) 
i  promocją  wydanego drukiem  tomiku. 

Werdykt zostanie także  udostępniony w sie-
dzibie Organizatora oraz na stronie internetowej  
www.teatrmaly.tychy.pl 

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na prze-
twarzanie swoich danych osobowych w zakresie 
koniecznym do prawidłowej współpracy z organi-
zatorem, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o 
ochronie danych osobowych DzU  nr 101 z 2002, 
poz. 926 z późniejszymi zmianami. 

Dodatkowe informacje: Teatr Mały, tel./ fax 
(032) 227 20 67, 227 36 11 (od pon. do piątku w 
godz. 10.00 – 15.00), teatr.maly@teatrmaly.tychy.pl, 
ewa@teatrmaly.tychy.pl 

Za przebieg konkursu z ramienia organizatora 
odpowiada Ewa Iwanciów – z-ca dyrektora Teatru 
Małego. 
 
 

VII  Ogólnopolski  Konkurs  
Poetycki  „O kwiat  dz iewięćs i ła”  
w Skomie lne j  Czarne j  pod patro -

natem Wójta  Gminy Tokarnia  
 

Konkurs organizuje Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu Filia w Skomielnej Czarnej (gmina Tokar-
nia, pow. myślenicki, woj. małopolskie).  

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany 
jest do autorów niezrzeszonych jak również zrze-
szonych w związkach twórczych oraz bez podziału 
na autorów przed debiutem i po debiucie. Uczest-
nik konkursu musi mieć ukończone 16 lat.  

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest na-
desłanie zestawu trzech wierszy o tematyce dowol-
nej w czterech egzemplarzach wydruku kompute-
rowego, formatu A4. Łączna objętość zestawu 
wierszy nie może przekraczać trzech stron wydru-
ku. Rękopisy nie będą oceniane.  

Każdy uczestnik konkursu, do obowiązkowego 
zestawu trzech wierszy o tematyce dowolnej, może 
dodatkowo dołączyć jeszcze jeden wiersz o tematy-
ce górskiej (w czterech egzemplarzach) w kategorii, 
O nagrodę Wójta Gminy Tokarnia. Wiersze w tej 
kategorii będą oceniane oddzielnie.  

Utwory nadsyłane na konkurs nie mogą być 
wcześniej nigdzie publikowane ani nagradzane w 
innych konkursach. Uczestnik konkursu może 
nadesłać tylko jeden zestaw wierszy w kategorii 
obowiązkowej oraz wg uznania jeden wiersz w 
kategorii dodatkowej. W sumie można przysłać 
maksymalnie 3 (obowiązkowo) + 1 wiersz (nie-

obowiązkowo), wszystkie czterech egzemplarzach.  
Wiersze muszą być podpisane godłem słow-

nym (pseudonimem). Takim samym godłem 
należy opatrzyć dołączoną do nich zaklejoną koper-
tę, zawierającą na kartce obowiązkowo następujące 
dane autora (imię i nazwisko, dokładna data uro-
dzenia (dzień, miesiąc, rok), dokładny adres, tele-
fon, e-mail). 

Prace konkursowe należy nadsyłać do 15 mar-
ca 2016 r. na adres pomysłodawcy konkursu: 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Filia w Sko-
mielnej Czarnej, 32-437 Skomielna Czarna 415, z 
dopiskiem na kopercie: „Konkurs Poetycki”. Na 
kopercie nie wolno umieszczać nazwiska i adresu 
zwrotnego nadawcy (uczestnika konkursu). 

Oceny prac konkursowych dokona jury powo-
łane przez Organizatora. 

Wiersze autorów podpisane imieniem i nazwi-
skiem nie będą podlegać ocenie jury. Wiersze osób 
poniżej 16 lat nie będą oceniane. Uprasza się o 
dokładne przeczytanie regulaminu. Prace niespeł-
niające wszystkich wymogów regulaminu nie będą 
oceniane. 

Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów. 
Podsumowanie konkursu odbędzie się w sobo-

tę 14 maja 2016 r. Po ogłoszeniu wyników konkur-
su, wszyscy laureaci będą proszeni o przesłanie 
nagrodzonych i wyróżnionych wierszy do Organi-
zatora, pocztą elektroniczną. Ułatwi to pracę nad 
redakcją tomiku pokonkursowego (przewidzianego 
na 2018 r.). 

Laureaci konkursu otrzymają okolicznościowe 
medale-statuetki, a także wraz ze wszystkimi wy-
różnionymi – dyplomy i inne drobne upominki. 
Nagrody należy odebrać osobiście. W wyjątkowych 
wypadkach dopuszcza się odebranie nagrody przez 
pośrednika. Nagrody nie będą przesyłane pocztą. 
Nieodebrane nagrody będą automatycznie prze-
chodziły na rzecz kolejnej edycji. 

Organizator zastrzega sobie prawo do publika-
cji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w tomiku 
pokonkursowym (wydawanym co trzy lata) oraz w 
innych mediach bez dodatkowej zgody autorów 
oraz bez honorarium autorskiego.  

Zgłoszenie zestawów wierszy do udziału w 
konkursie oznacza akceptację regulaminu. 

W przypadku wątpliwości informacje o kon-
kursie można uzyskać pod numerem telefonu 
komórkowego: 663221329.  
 
 

XXV Konkurs Poetycki   
o  Nagrodę im.  K.K.  Baczyńskiego     

 
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie 

Literackie im. K.K. Baczyńskiego z siedzibą w 
Łodzi.  

Konkurs ma charakter otwarty. 
Na konkurs należy przesłać zestaw poetycki o 

łącznej objętości do stu wersów, stanowiący 
spójną warsztatowo propozycję. Jury będzie 
rozpatrywać jedynie utwory dotąd nienagradzane 
i niepublikowane. Wpisowe wynosi 15 zł. Prace 
należy przesyłać listownie. 

Decyzję o rozdziale nagród i wyróżnień oraz 
o ich wysokości jury podejmie na posiedzeniu 
zamykającym konkurs. Po raz kolejny Stowarzy-
szenie Literackie wręczy Nagrodę TETIS za 
zestaw poetycki wyróżniający się nowatorstwem 
formalnym i niekonwencjonalnością. 

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 7 stycz-
nia 2016 roku.  

Strona konkursu: slkkb.org.pl/xxv-konkurs/ 


