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Kronika 
 

70. urodziny obchodzi Bohdan Zadura (ur. 
18 lutego 1945 w Puławach) – poeta, prozaik, 
tłumacz i krytyk literacki. Debiutował w 1962 roku 
na łamach miesięcznika „Kamena”. Wieloletni 
redaktor kwartalnika „Akcent”, od 2004 redaktor 
naczelny „Twórczości”. Autor przekładów m.in. z 
angielskiego, ukraińskiego (antologia Wiersze 

zawsze są wolne z 2005) i węgierskiego. 
 
 

Konkursy 
 

XXXV  
Ogólnopolski  Konkurs Poetycki   

„O Laur  Jabłon i  ‘2015”                 

 
1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-

Gminna Biblioteka Publiczna im Wacława 
Skarbimira Laskowskiego w Grójcu. 

2. Konkurs jest skierowany do autorów niezrze-
szonych w Związku Literatów Polskich ani 
Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. Celem 
konkursu jest inspirowanie do aktywności 
twórczej, promowanie talentów literackich, 
popularyzacja amatorskiej twórczości po-
etyckiej. 

3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie 
zestawu trzech do pięciu utworów poetyc-
kich. Zestawy powinny być przesłane w 
trzech skompletowanych egzemplarzach. 
Utwory nie mogą być wcześniej publikowane 
ani nagradzane w innych konkursach. 

4. Tematyka i forma utworów jest dowolna. 
Organizatorzy pragną jednak promować 
twórczość tematycznie związaną z Ziemią 
Grójecką. Za najlepszy cały zestaw wierszy o 
tematyce grójeckiej autor otrzyma finansową 
nagrodę specjalną w wysokości 450 złotych. 

5. Prace konkursowe winny być opatrzone 
godłem słownym (pseudonimem), a do nich 
dołączona koperta z tym samym godłem, za-
wierająca kartkę z danymi autora (imię i na-
zwisko, dokładny adres, telefon kontaktowy, 
e-mail, jeśli jest). 

6. Jury powołane przez organizatora oceni 
nadesłane utwory oraz przyzna nagrody i wy-
różnienia. Laureaci konkursu otrzymają na-
grody finansowe o łącznej wartości  nie 
mniejszej niż 2900 złotych (poza nagrodą 
specjalną). Gratyfikacje finansowe zostaną 
przelane na rachunek bankowy autorów. 

7. Lista zwycięzców zostanie zamieszczona na 
stronie www.bibliotekagrojec.pl do dnia 30 
czerwca 2015 roku. Wyniki konkursu zosta-
ną również ogłoszone w mediach lokalnych 
oraz na stronie Urzędu Gminy i Miasta Gró-

jec. 
8. Prace konkursowe należy przesłać do dnia 

15 maja 2015 roku (decyduje data stempla 
pocztowego) na adres: Miejsko-Gminna Bi-

blioteka Publiczna w Grójcu 05-600 Grójec 

al. Niepodległości 20, z dopiskiem „O Laur 

Jabłoni ‘2015” lub dostarczyć do siedziby 
organizatora. 

9. Zapytania dotyczące konkursu należy kiero-
wać na adres: czytelnia@bibliotekagrojec.pl, 
osoba do kontaktu: Mirosława Krawczak, tel. 
48 6643371 wew. 16, w godz. 10.00 – 16.00. 

10. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych 
tekstów zastrzegając sobie prawo do publi-
kowania i cytowania w mediach nagrodzo-
nych i wyróżnionych wierszy bez dodatkowej 
zgody autorów i bez honorarium autorskie-
go. 

 
 
  

XVI 
Ogólnopolski  Konkurs Poetycki  

im.  Włodzimierza P ietrzaka 
ph.  „Dwaj  na jwięks i  tyrani  z iemi :  

przypadek i  czas”.  
  
1. Konkurs rozgrywany jest w kategorii poezji, 

ma charakter otwarty – mogą w nim brać 
udział zarówno amatorzy, jak i członkowie 
profesjonalni. 

2. Na Konkurs należy nadesłać zestaw 3 wier-
szy, związanych tematycznie z hasłem Kon-
kursu (nigdzie dotąd niepublikowanych i 
nienagrodzonych w innych konkursach) – w 
3 egzemplarzach każdy wiersz, w maszynopi-
sie lub w formie wydruków komputerowych 
oraz 1 egzemplarz w postaci zapisu na płycie 
CD (w pliku Word). 

3. Prace konkursowe należy opatrzyć godłem 
(pseudonimem). To samo godło należy napi-
sać na dołączonej kopercie, wewnątrz której 
wypisać: nazwisko i imię autora, adres, nu-
mer telefonu, wiek, adres e-mail, dane o 
przynależności do klubów, stowarzyszeń lite-
rackich itp. 

4. Uczestnik może użyć tylko jednego pseudo-
nimu i pod nim nadesłać tylko jeden zestaw 
wierszy. 

5. Do udziału w Konkursie nie zostaną dopusz-
czone prace osób przesyłających: zbyt dużo 
lub zbyt mało utworów w jednym zestawie, 
zbyt mało egzemplarzy (patrz pkt 1. regula-
minu), utwory opatrzone pełnymi danymi 
zamiast godła. 

6. Prace konkursowe prosimy przesyłać do 13 

marca 2015 roku (decyduje data stempla 
pocztowego) na adres: Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka, ul. 
Dworcowa 5, 62-700 Turek, z dopiskiem: 
Konkurs poetycki. 

7. W Konkursie przyznane zostaną nagrody: 
pieniężne: I, II, III nagroda – za wiersz zwią-
zany z tematyką Konkursu; rzeczowe: Na-
groda Młodych dla uczestników do 18 roku 
życia oraz Nagroda dla Lokalnego Poety (za-
mieszkałego na terenie miasta Turek i powia-
tu tureckiego). 

8. O przyznaniu nagród decyduje profesjonalne 
Jury, powołane przez organizatora.  

9. Uczestnik nagrodzony w kategorii głównej, 
nie może otrzymać nagrody w pozostałych 
kategoriach.  

10. Wysokość nagród leży w gestii organizatora.  
11. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 

odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2015 roku na 
Biesiadzie Poetyckiej ph. „Dwaj najwięksi ty-
rani ziemi: przypadek i czas”. Laureaci Kon-
kursu zostaną powiadomieni osobnym pi-
smem. Organizator nie wysyła pocztą nagród 
pieniężnych. Nagrodę należy odebrać osobi-
ście lub przez upoważnionego przedstawicie-
la w dniu 17 kwietnia 2015 r., najpóźniej do 
18 maja 2015 r. Po tym terminie kwota na-
grody przechodzi na cele innej działalności 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku. 

12. Organizator Konkursu nie zwraca kosztów 
dojazdu i noclegu. 

13. Teksty nadesłane na Konkurs nie będą 
zwracane. Organizator zastrzega sobie prawo 
nieodpłatnych publikacji  w prasie, radiu, te-
lewizji i innych wydawnictwach (książki, pły-
ty). 

14. Biblioteka przewiduje wydanie osobnej 
publikacji nagrodzonych i wyróżnionych 
prac, jako pokłosie Konkursu. 

15. Informacje o Konkursie udzielane są pod 
numerem 063 278-51-34 wew. 15 w godzi-
nach od 900 do 1830. Osoby odpowiedzialne: 
Emilia Goślińska, Agnieszka Tomczyk. 

 
 
 

Konkurs Poetycki  
im.  Klemensa Jan ickiego 

 
1. Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu zapra-

sza do udziału w nowej edycji Konkursu po-
etyckiego im. Klemensa Janickiego. Termin 
nadsyłania utworów upływa 15 marca 2015. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas fe-
stiwalu Poznań Poetów (18-23 maja 2015).  

2. Jury: Mariusz Grzebalski, Krzysztof Hoffmann, 
Janusz Rudnicki (przewodniczący), Dariusz 
Sośnicki. 

3. Zasady: Uczestnik konkursu nadsyła zestaw 
oryginalnych wierszy o objętości ok. 2-3 arku-
szy wydawniczych (40-60 stron), które nie były 
dotąd publikowane w prasie i almanachach.  

4. Zestawy muszą być zaopatrzone w godło oraz 
zamkniętą kopertę z danymi personalnymi au-
tora. Prosimy o nadsyłanie czterech kopii każ-
dego zestawu. Uczestnik nie musi być debiu-
tantem. Limit wieku autora – 35 lat. 

5. Główną nagrodą jest publikacja zwycięskiego 
zestawu w postaci książki.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo zgłaszania 
sugestii redakcyjnych, zmniejszania lub rozsze-
rzania zawartości tomu w stosunku do propo-
zycji wstępnej, a także – w ostateczności – nie-
przyznania nagrody głównej i zastąpienia jej 
publikacją o charakterze zbiorowym lub wy-
różnieniami o charakterze finansowym, rów-
nowartymi – łącznie – kosztom publikacji 
książkowej lub nieprzyznania nagród. Roz-
strzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników 
nastąpi na specjalnym wieczorze poetyckim 
podczas festiwalu „Poznań Poetów” (18-23 
maja 2015). 

7. Zestawy wierszy w 4 egzemplarzach prosimy 
nadsyłać najpóźniej do dnia 15 marca 2015 ro-
ku na adres: Centrum Kultury ZAMEK, ul. Św. 
Marcin 80/82; 61-809 POZNAŃ, z dopiskiem 
Konkurs Poetycki im. Klemensa Janickiego. 
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