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Konkursy 
 

XI Ogólnopolski Konkurs Literacki 
„Złoty Środek Poezji” Kutno 2015 
 
1. Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom 

Kultury. 
2. Konkurs obejmuje wszystkie debiutanckie 

autorskie książki poetyckie poetów piszących w 
języku polskim wydane w roku 2014, które au-
tor bądź wydawca nadeśle na adres organizato-
ra konkursu w minimum 5 egzemplarzach do 
31 marca 2015 roku (decyduje data stempla 
pocztowego). 

3. Jako książkę debiutancką rozumie się pierwszy 
zwarty druk poety opatrzony stopką wydawni-
czą i numerem ISBN bez względu na jego obję-
tość. Jest więc nią również tzw. arkusz poetycki, 
jeśli posiada cechy wymienione w punktach 3 i 
4 regulaminu. 

4. Książka debiutancka może być wydana w 
Polsce lub poza jej granicami. 

5. Autorzy bądź wydawnictwa powinni dołączyć 
do książek kartę zgłoszeniową – załącznik do 
regulaminu. 

6. Jury Konkursu w składzie – Karol Maliszewski 
– przewodniczący, Krzysztof Kuczkowski, 
Wojciech Kudyba – przyzna nagrody o łącznej 
wartości 15.000 złotych. Zakładany podział na-
gród określa się w sposób następujący: I na-
groda – 7000 zł, II nagroda – 4000 zł, III na-
groda – 2000 zł. Wyróżnienia: suma łączna – 
2000 zł. Jury ma prawo do innego podziału na-
gród.  

7. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu 
nastąpi 14 czerwca 2015 roku o godzinie 15.00 
w Kutnowskim Domu Kultury, ul. Żółkiew-
skiego 4. 

8. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zostaną o 
tym poinformowani do dnia 5 czerwca 2015 r. 

9. W ramach Festiwalu organizowane będą 
spotkania laureatów XI OKL z młodzieżą w dn. 
12 czerwca. Uczestnicy wypełniając kartę zgło-
szeniową deklarują dostępność na spotkaniu. 

10. Warunkiem otrzymania nagród finansowych 
jest osobiste stawiennictwo nagrodzonych i 
wyróżnionych autorów (lub w szczególnych 
przypadkach – pisemnie przez nich upoważ-
nionych – przedstawicieli) na uroczystości ofi-
cjalnego ogłoszenia werdyktu i wręczenia na-
gród przez organizatora. 

11. W przypadku nie spełnienia przez autora 
wymagania punktu 10 regulaminu kwota jego 
nagrody finansowej zostanie wykorzystana 
przez organizatora na inne cele związane z mi-
sją upowszechniania kultury. 

12. Nadesłanie książek debiutanckich na adres 
organizatora we wskazanym terminie oznacza 
akceptację regulaminu i deklarację, że autor 
nigdy wcześniej nie wydał żadnej książki no-
szącej cechy poetyckiego debiutu książkowego 
w rozumieniu niniejszego regulaminu. 

13. W przypadku, gdyby okazało się – po rozstrzy-
gnięciu konkursu – iż książka nagrodzona lub 
wyróżniona nie jest poetyckim debiutem 
książkowym w rozumieniu regulaminu – na-
grodzony lub wyróżniony autor zobowiązany 
jest do zwrotu otrzymanej nagrody finansowej 
a werdykt jury ulega odpowiedniej korekcie. 

14. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres 
mailowy – zlotysrodek@kdk.net.pl lub do ko-
ordynatora konkursu Teresy Mosingiewicz.  

15. Adres, na który należy wysyłać książki: Kut-

nowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4,  
99-302 Kutno, z dopiskiem 11. OKL „Złoty 
Środek Poezji”. 

 

XI Ogólnopolski  Konkurs Poetycki 
„O Wawrzyn Sądecczyzny” 

 
1.  Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim 

wziąć udział wszyscy piszący po polsku auto-
rzy. 

2. Na konkurs należy nadesłać nawiązujące do 
hasła (Człowiek i żywioły) wiersze, w ilości od 
jednego do dwóch w czterech egzemplarzach. 
Powinny to być teksty nigdzie niepublikowane, 
nienagradzane i niewysyłane na inne konkur-
sy. 

3. Utwory prosimy opatrzyć godłem słownym. 
Winno być ono powtórzone na zaklejonej ko-
percie zawierającej imię, nazwisko, adres, nu-
mer telefonu, e-mail autora i krótką informację 
o nim. 

4. Autorów, którzy nie ukończyli 20 lat, prosimy 
o podanie obok tych danych, również daty 
urodzenia, nazwy szkoły, uczelni, lub zakładu 
pracy oraz oznaczenie swoich wierszy literą 
„M” (pod godłem). 

5. Autorów mieszkających na Ziemi Sądeckiej 
prosimy o napisanie na pracach konkursowych 
litery „S” (pod godłem). 

6. Wszyscy uczestnicy konkursu rywalizują o 
nagrody pieniężne i wyróżnienia drukiem. 

7. Prace konkursowe należy nadsyłać do 20 maja 
2015 roku na adres: Sądecka Biblioteka Pu-
bliczna, 33-300 Nowy Sącz, ul. Franciszkań-
ska 11 – z dopiskiem na kopercie: Konkurs 
Poetycki. 

8. Pokłosie konkursu znajdzie się w almanachu 
pokonkursowym. Oprócz utworów nagrodzo-
nych autorów, opublikowanych w nim zosta-
nie kilkadziesiąt innych wartościowych wierszy 
nadesłanych na konkurs. Ich autorzy nie 
otrzymują honorarium. 

9. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie 
nagród odbędzie się 26 września 2015 roku w 
Nowym Sączu. Nagrody należy odebrać osobi-
ście w dniu finału. Nieobecność na tej uroczy-
stości sprawia, iż nagroda staje się wyróżnie-
niem honorowym, a gratyfikacja pieniężna zo-
stanie przeznaczona na wspieranie twórczości 
literackiej w regionie. 

10. Udział w konkursie jest równoznaczny z 
akceptacją jego regulaminu. Interpretacja ni-
niejszego regulaminu należy do organizatorów. 

11. Jury przyzna następujące nagrody i wyróżnie-
nia: I nagroda – 700 zł; II nagroda – 500 zł; III 
nagroda  – 400 zł. Nagroda specjalna za naj-
bardziej oryginalną interpretację hasła konkur-
sowego – 500 zł, a także 2 statuetki Starosty 
Nowosądeckiego „Srebrne Pióro Sądeckie” dla: 
– najlepszego w tej edycji konkursu autora 
mieszkającego na Ziemi Sądeckiej oraz najlep-
szego autora w grupie młodzieży do lat 20. 
Wyróżnienia drukiem w almanachu pokon-
kursowym 

12. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału 
kwoty przeznaczonej na nagrody.  

13. Dodatkowych informacji udziela sekretarz jury 
(Grupa Literacka „Sądecczyzna”) - tel. 606 
957 138, e-mail: oksymoron2@gmail.com 

14. Organizatorzy konkursu: Grupa Literacka 
„Sądecczyzna”, Starostwo Powiatowe w No-
wym Sączu, Sądecka Biblioteka Publiczna im. J. 
Szujskiego w Nowym Sączu. 
 

Sukces Agnieszki  Żądło 
 

Poetka Agnieszka Żądło zajęła III miejsce w 
XI edycji Międzynarodowego Konkursu Poetyc-
kiego Castello di Duino. Laureatka jest dzienni-
karką „Dobrego Znaku” i „Kuriera Warszawskie-
go”, właścicielką Wydawnictwa Kaligrafia zajmu-
jącego się wspomnieniami, a także przewodniczą-
cą Klubu Literackiego „Pegaz” im. Władysława 
Sebyły przy Towarzystwie Historycznym im. 
Szembeków w Warszawie. Mieszka pod Warsza-
wą, ma 28 lat. 

Wcześniej zdobywała nagrody i wyróżnienia 
w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. 
Jakuba Wujka, Ogólnopolskim Konkursie Po-
etyckim „Piórem malowane”, Światowym Dniu 
Poezji w Łomiankach oraz Turnieju Jednego 
Wiersza „O złote pióro konfratrów”. W 2009 
roku ukazał się jej debiutancki tomik pt. „Ab 
ovo”; w 2013 roku – pierwsza reporterska książka 
pt. „Znowu w grze”, której fragmenty przedru-
kowywano w prasie rosyjskiej i ukraińskiej. 

W konkursie Castello di Duino zorganizo-
wanym przez Stowarzyszenie „Solidarność i 
Poezja dla Ludzkości” nagrodzono jej wiersz 
„Adriatyk” oceniony w wersji polskiej i angiel-
skiej. 

I miejsce zajęła Klara Katarina Rupert ze 
Słowenii za wiersz „Pismo domov, izpod dežnika 
(Lettera ai familiari da sotto l’ombrello)”. Drugie 
przypadło Antonio Pedro Faro z Brazylii za 
„Passante”. Trzecie ex aequo z polską poetką 
zajęła Victoria Tudor z Rumunii za „Noaptea e 
încă departe (La notte non è ancora venuta)”. 
Medalem Prezydenta Republiki Włoskiej uhono-
rowano Michelę Pusterlę (Chiuro, Sondrio) za 
„Ballata slava della guerra e della pace”. Każdy z 
laureatów zobowiązany jest przeznaczyć część 
nagrody na wybrany cel humanitarny. Temat 
tegorocznej edycji odnosił się do podróży – 
zarówno tych turystycznych, jak i metaforycz-
nych, pomiędzy „wcześniej” a „później”. 

Rozdanie nagród nastąpi 21 marca podczas 
kilkudniowego Międzynarodowego Festiwalu 
Poezji i Teatru w Castello di Duino.  
 

Agnieszka Żądło 
 

Adr iatyk  
 
Kamienie nie potrafią oswobodzić twarzy.  
Inne zimną wodą, solą miękką – bądźcie  
spokojne, mówiłam lekkim grzechom.  
 
 
Kuliły się przed twardą skórą, kamienie  
spalone słońcem odciskały płaskorzeźby.  
 
Obłaskawcie moje porcelanowe fasady  
i uczyńcie z nich święte kolorowe witraże  
jak w kościele franciszkanów w Puli. Cicho  
uformujcie z nosa barykady obronne,  
w piwnych oczach uczyńcie przystanie,  
 
a stwórzcie w nich zielonkawe morze  
–Adriatyk, którego nie trzeba nazywać,  
by statkom nie było ciasno w źrenicach.  
 
Aż wpadną z powrotem do czystej wody  
Wyciągnięte siłą przez piaskowe tricepsy  
Kamienie, które utopionymi marzeniami. 
 

[ad] 


