
 

 

 2                                                          Informac je   Kronika                                                                  

 
Gazeta Kultura lna   P o e z j a    P r o z a    K r y ty ka    H i s t o r i a    S z tu ka    M u z y ka                                  N u m e r  1 ( 2 3 3 )  s t y c z e ń  2 0 1 6  

Kronika 
 

Zmarła  Jo lanta  Nowak-Węklarowa  
 

12 stycznia 2016 roku, po długiej i ciężkiej cho-
robie, zmarła Jolanta Nowak-Węklarowa, poetka i 
dziennikarka.  

Dzieciństwo i młodość związała z Ziemią 
Czarnkowską. Po studiach polonistyki na Uniwer-
sytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu praco-
wała w liceum ogólnokształcącym w Czarnkowie i 
Wągrowcu – gdzie mieszka od 1972 roku. Wy-
kształciła wiele roczników młodzieży i sama do-
kształcała się, kończąc m.in. Studium Podyplomo-
we Dziennikarstwa na Wydziale Prawa UAM w 
Poznaniu. 
 

 
 

Foto: Andrzej Dębkowski 
 

Jolanta Nowak-Węklarowa 

 
Debiutowała w 1970 roku zbiorem wierszy 

„Moje ręce”. W ciągu 30 lat wydała następujące 
tomiki poezji: „Trwająca chwila”, „Wstępuję w 
jesień”, „W twarzy obrazów”, „Obdarzeni niebem i 
ziemią”, „Lekcja z Hamleta”, „Przytul mnie Euro-
po”, „Stroję się w sentymenty”, „Między bliznami 
rzek”, „Bukiet jubileuszowy”, „Spokój i niepokoje”, 
„Utracone raje”, „W słowach i milczeniu”, „Drzwi 
do człowieka”, „Bez makijażu”. Opublikowała też 
zbiór opowieści „Buntownice” (1991). Laureatka 
nagród literackich. Odznaczona: Złotym Krzyżem 
Zasługi i złotymi odznakami honorowymi za wkład 
w rozwój kultury województw: pilskiego, poznań-
skiego i leszczyńskiego”. Za upowszechnianie 
kultury, pracę dziennikarską i działalność społeczną 
w 2002 roku została odznaczona Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski. Od 1990 roku z 
pasją uprawia dziennikarstwo – aktualnie związana 
z „Tygodnikiem Wągrowieckim”. Zaangażowana w 
sprawy „Małej Ojczyzny” jako radna trzech kaden-
cji Rady Miejskiej w Wągrowcu. 
 
 

Konkursy 
 

XII  Ogólnopolski  Konkurs  
Poetycki  im.  Michała  Kajki  

 
Dom Kultury w Orzyszu i Muzeum Michała 

Kajki w Ogródku – Oddział Muzeum K.I. Gałczyń-
skiego w Praniu ogłaszają XII Ogólnopolski Kon-
kurs Poetycki im. Michała Kajki pod patronatem 
Burmistrza Orzysza Dwumiesięcznika Literackiego 
„Topos” „Gazety Olsztyńskiej”.  

W konkursie mogą brać udział wszyscy, nieza-
leżnie od przynależności do związków twórczych i 
stowarzyszeń, którzy na adres organizatora prześlą 
zestaw trzech niepublikowanych oraz nie ocenia-

nych w innych konkursach wierszy, opatrzonych 
godłem (pseudonimem), w czterech kopiach. 
Oczekujemy na prace w postaci maszynopisów lub 
wydruków komputerowych (rękopisy nie będą 
brane pod uwagę). Personalia i adres autora, rów-
nież numer telefonu, ew. adres mailowy, należy 
dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej tym 
samym godłem i kategorią wiekową.  

Wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają 
zwrotowi. O wynikach konkursu organizator 
powiadamia tylko laureatów. Zestawy będzie 
rozpatrywać jury w składzie: Wojciech Gawłowski, 
Krzysztof Kuczkowski – przewodniczący, Sławomir 
Matusz. 

Nagrody: zostaną przyznane trzy nagrody pie-
niężne – 2.000, 1.000, 500 zł. Jury zastrzega sobie 
możliwość innego podziału nagród. Wszyscy 
laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru 
nagrody (w innym przypadku przechodzi ona do 
następnej edycji konkursu).  

Terminy: nadsyłania prac – do 20 czerwca 
2016; rozstrzygnięcie konkursu – 5 sierpnia; gala 
przyznania nagród – 10 września 2016.  

Wybór nagrodzonych wierszy zostanie opubli-
kowany w „Toposie” i „Gazecie Olsztyńskiej”. 
Prace należy nadsyłać na adres: Dom Kultury, ul. 
Wojska Polskiego 5, 12-250 Orzysz, z dopiskiem 
„Konkurs” oraz zaznaczeniem kategorii wiekowej. 
Dodatkowe informacje od godz. 8.00 do 16.00 pod 
tel. 87 423 70 10. 
 
 

Nagroda L i teracka GDYNIA 
 

Szanowni Państwo, w imieniu Kapituły ogól-
nopolskiego konkursu Nagroda Literacka GDY-
NIA, serdecznie zapraszam do zgłaszania książek 
do XI edycji tej Nagrody.  

Termin nadsyłania książek wydanych w 2015 r. 
upływa 31 stycznia 2016 r. 

W związku ze zmianami wprowadzonymi do 
Regulaminu przez Organizatora (Uchwała Rady 
Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r.) 
pozwalam sobie załączyć aktualną wersję Regula-
minu, bardzo proszę o zwrócenie uwagi na dodane 
zapisy i zmiany dotyczące:   
• możliwości zgłaszania książek wydanych w 

języku polskim za granicą, 
• dołączenia do zgłoszenia pakietu promocyjne-

go na płycie CD lub DVD, w tym:  zredagowa-
nej notki biograficznej autora; zdjęcia autora w 
formacie jpg i w rozdzielczości 72 i 300 dpi;  

• zredagowanej informacji promocyjnej o 
książce; wybranego fragmentu książki, który 
zostanie wykorzystany w przypadku zdobycia  
Nagrody do prezentacji publicznej; okładki 

książki w formacie jpg w rozdzielczości 300 dpi i 72 
dpi.: 
• dołączenia do zgłoszenia dziewięciu egzempla-

rzy książki zgłaszanej do Nagrody, 
• wyrażenia przez osobę lub instytucję zgłaszają-

cą oraz autora zgody na umieszczenie na 
okładce książki banderoli Nagrody wraz z in-
formacją o nominacji lub Nagrodzie. 
Pełny Regulamin znajduje się na stro-

nie www.nagrodaliterackagdynia.pl w zakładce 
Nagroda. 
 

Ogólnopolski  Konkurs  
im.  Tymoteusza Karpowicza 

 
Fundacja im. Tymoteusza Karpowicza po 5 la-

tach reaktywuje Ogólnopolski Konkurs im. Tymo-
teusza Karpowicza na autorską książkę poetycką. 

Termin rozpoczęcia konkursu jest nieprzypadko-
wy: 15.12 to data urodzin Patrona fundacji. 

Tak jak poprzednio, i tym razem nie będziemy 
pytać nikogo, czy jest już po debiucie książkowym, 
czy dopiero przed. Ocenimy książki niezależnie od 
wieku i dorobku ich twórców i wybierzemy najlep-
szą artystycznie, formalnie, konstrukcyjnie. Zrobi-
my to jednak nie tylko po to, żeby ogłosić werdykt, 
opublikować, wręczyć nagrodę i już się więcej tym 
tomem nie zajmować. Poprzez publikacje krytyczne 
i szereg spotkań z nagrodzonym autorem pomo-
żemy mu utrzymać się na powierzchni rwącej i 
mętnej poetyckiej powodzi – umożliwi to cykl 
spotkań laureata podczas festiwalu literacko arty-
stycznego preTEXTY w 2016 roku. 

Celem konkursu jest: promocja poezji współ-
czesnej, możliwość profesjonalnego wydania w 
oryginalnej formie książki poetyckiej. 

Organizatorem konkursu jest Fundacja Na 
Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowi-
cza. 

Do konkursu mogą być zgłaszane niepubliko-
wane dotychczas tomy poetyckie zarówno debiu-
tantów, jak i autorów z dorobkiem wydawniczym. 
3. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie 
trzech egzemplarzy maszynopisu (wydruku kom-
puterowego) swojej propozycji książki poetyckiej w 
terminie do 29 lutego 2016 roku pod adres: Księ-
garnia Tajne Komplety, Przejście Garncarskie 2, 50-
107 Wrocław. 

Organizatorzy proszą dodatkowo o przesłanie 
propozycji konkursowej pocztą elektroniczną na 
maila: konkurskarpowicza@gmail.com w formie 
jednego zwartego pliku w formacie .doc lub .rtf (z 
dopiskiem w temacie: Konkurs im. Tymoteusza 
Karpowicza). 

Prace konkursowe (w postaci papierowej i 
elektronicznej) powinny być opatrzone imieniem i 
nazwiskiem. 

Konkursowe tomy oceni zarząd Fundacji w 
składzie: Jacek Bierut, Grzegorz Czekański, Karol 
Pęcherz. 

Nagrodą główną jest wydanie wyróżnionego 
tomu (nakład: 550 egzemplarzy), udział autora 
podczas festiwalu literacko-artystycznego pre-
TEXTY, który będzie odbywać się w 2016 roku na 
Dolnym Śląsku, a także 30 egzemplarzy autorskich 
opublikowanej książki. 

Organizator zapewnia profesjonalną promocję 
oraz kolportaż książki, a także uczestnictwo w 
wydarzeniach literackich i artystycznych organizo-
wanych bądź współorganizowanych przez Organi-
zatora. Organizator zastrzega sobie prawo ingeren-
cji w nagrodzony projekt książki pod względem 
redakcyjnym. 

Organizator zastrzega sobie prawo do niewy-
łonienia zwycięzcy i tym samym niezakwalifikowa-
nia książki do druku oraz nieprzyznania nagrody. 

Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nade-
słanie pracy traktowane jest jako akceptacja wszyst-
kich warunków regulaminu. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bez-
płatnej publikacji dowolnie wybranych fragmentów 
nagrodzonej pracy w prasie i innych mediach w 
celach reklamowych związanych z konkursem bez 
powiadamiania autora. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu 
2016 roku. Organizatorzy nie odsyłają konkurso-
wych prac. Ostateczna interpretacja niniejszego 
regulaminu należy od organizatorów. 

 

 


