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Konkursy
„O ludzką
twarz człowieka”
Urząd Gminy w Krośnicach, Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe oraz Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbe w
Krośnicach ogłaszają XXI Ogólnopolski Konkurs
Poetycki „O LUDZKĄ TWARZ CZŁOWIEKA”.
Tematyka wierszy jak co roku jest dowolna
(główny cel konkursu: ukazanie zmagań człowieka w dążeniu ku dobru). W edycji 2018 roku
zachęcamy jednakże poetów, aby w metaforyczny sposób spróbowali odnieść się do jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz by pamiętali o Irenie Sendlerowej w X rocznicę jej śmierci. W konkursie
mogą brać udział wszyscy autorzy, niezależnie
od przynależności do związków twórczych i
stowarzyszeń, którzy na adres organizatora
nadeślą – w terminie do 27 maja 2018 roku –
zestaw 4 wierszy w 4 kopiach (maszynopis albo
wydruk komputerowy, mile widziane dyskietki
lub płyty z zapisanymi tekstami, co ułatwi
poprawny druk wierszy nagrodzonych).
Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej
publikowane ani nagradzane w innych konkursach, powinny być opatrzone godłem – tym
samym godłem należy oznaczyć kopertę zawierającą dane szczegółowe autora: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy,
krótka notka bio-bibliograficzna potrzebna do
publikacji nagrodzonych utworów. Nadesłanie
wierszy oznacza zgodę autora na nieodpłatne
wykorzystanie ich w prasie oraz okolicznościowym tomiku. Organizatorzy nie przewidują
możliwości prowadzenia korespondencji z
autorami ani zwrotu nadesłanych wierszy,
powiadamiania o wynikach konkursu wszystkich uczestników (indywidualne powiadomienia otrzymają twórcy nagrodzeni i wyróżnieni).
Zestawy wierszy oceni jury w składzie: Roman
Bąk, ks. Wacław Buryła (sekretarz), dr Jerzy Ł.
Kaczmarek, Teresa Tomsia (przewodnicząca
jury).
Uroczyste wręczenie nagród i koncert kameralny na harfę i skrzypce odbędzie się 6
października 2018 roku.
Organizatorzy przewidują przyznanie nagród głównych (I, II, III Nagroda – 700, 500, 300
zł oraz statuetka wykonana według artystycznego projektu Lucyny i Zbigniewa Miszewskich
z Trzebnicy – podstawa z marmurku, odlew z
brązu Beka; statuetka przedstawia Twarz
Człowieka z Całunu na tle fal), wyróżnienia
główne (nagrody rzeczowe) oraz wyróżnienia
drukiem.
Organizatorzy zapewniają nagrodzonym i
wyróżnionym autorom zwrot kosztów podróży,
nocleg i wyżywienie (dotyczy twórców mieszkających w Polsce i tylko komunikacji państwowej) – ta wiadomość nie dotyczy wyróżnionych drukiem.
Dodatkowych informacji udziela organizator: wacburyla@wp.pl 693 104 588 lub 71 38
30 913
Wiersze należy nadsyłać: ks. Wacław Buryła, ul. Polna 2; 56-320 Krośnice.

Gazeta Kulturalna

Ogólnopolski
Konkurs Poetycki
im. Cypriana K. Norwida
Książnica Pruszkowska im. H. Sienkiewicza,
organizuje szesnastą edycję Ogólnopolskiego
Konkursu Poetyckiego im. Cypriana Kamila
Norwida.
Konkurs adresowany jest do wszystkich
środowisk literackich, do związków i stowarzyszeń twórczych, a także do poetów nie zrzeszonych.
Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród, nastąpi 20 maja 2018 roku w
Pruszkowie, podczas uroczystego spotkania
autorów.
W otwartym konkursie mogą wziąć udział
poeci nie zrzeszeni, a także poeci będący członkami stowarzyszeń i związków twórczych.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest
przysłanie organizatorowi trzech wierszy
wydrukowanych w języku polskim, w pięciu
egzemplarzach, nigdzie nie publikowanych i nie
nagradzanych:
 jeden wiersz o Norwidzie lub inspirowany
jego życiem, twórczością, bądź stylem;
 dwa wiersze o tematyce dowolnej.
Każdy utwór musi być opatrzony godłem
(takim samym godłem powinna być opatrzona
koperta zawierająca dane autora). Godła w
formie graficznej dyskwalifikują autora. Organizatorzy nie przyjmują rękopisów. Mile widziane
prace dodatkowo na nośnikach elektronicznych.
Termin nadsyłania utworów mija z dniem
15 marca 2018 roku.
Oceny nadesłanych utworów dokona profesjonalne JURY powołane przez organizatora.
Organizator nie zwraca nadesłanych utworów oraz zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej publikacji.
Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu i
wręczenie nagród nastąpi 20 maja 2018 roku.
Laureaci zostaną pisemnie poinformowani
o wynikach obrad. Nagrodzone i wyróżnione
utwory zostaną opublikowane w antologii
pokonkursowej. Odbiór nagród i wyróżnień
finansowych wyłącznie osobisty podczas uroczystego Finału.
NAGRODY: I nagroda – 2000 PLN, II – 1000
PLN, III – 500 PLN oraz pięć wyróżnień po 300
PLN.
ADRES ORGANIZATORA: Książnica Pruszkowska im. H. Sienkiewicza, ul. Kraszewskiego
13; 05-800 Pruszków (z dopiskiem „NORWID”).

Nagroda przyznawana jest raz w ciągu roku, może być ona podzielona między kilku
laureatów. Zarząd Fundacji wybiera najlepsze
prace, w razie konieczności rezerwuje sobie
prawo do powołania ekspertów.
Fundacja Wisławy Szymborskiej, ustanawiając Nagrodę im. Adama Włodka, wypełnia
zapis testamentowy zmarłej w 2012 roku
Noblistki.
Fundacja jest też jedynym fundatorem i organizatorem Nagrody.
Termin nadsyłania wniosków: do 15 lutego 2018.
Termin rozstrzygnięcia: 15 marca 2018.
W I edycji Nagrody wyróżniono Mikołaja
Łozińskiego (za projekt na powieść) oraz
Miłosza Waligórskiego (za projekt przekładu),
a w II edycji Nagrody – Marcina Orlińskiego
(za projekt na książkę poetycką „Środki doraźne”), a w III edycji – Patrycję Pustkowiak (za
projekt na powieść) i Andrzeja Muszyńskiego
(za projekt na powieść).
Szczegółowy regulamin Nagrody im. Adama
Włodka znajduje się na stronie Fundacji:
http://www.szymborska.org.pl/nagrodawlodka-informacje.html

Górnośląska
Nagroda Literacka
JULIUSZ
Organizatorem konkursu jest Miasto Rybnik. Nagrodę otrzyma autor najlepszej książki
napisanej i wydanej po polsku po raz pierwszy
w 2017 r.
Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania
książek do Nagrody są wszystkie osoby, które
ukończyły 18 lat, wydawnictwa, osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o charakterze literackim, a także członkowie Kapituły.
Zgłoszenia należy przesyłać pocztą. Do
zgłoszenia należy dołączyć 12 egz. książki.
Zwycięzca otrzyma statuetkę Górnośląskiej
Nagrody Literackiej JULIUSZ oraz nagrodę
pieniężną w wysokości 40.000 zł.
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 23
lutego 2018 roku.
Strona konkursu:
www.rybnik.eu/mieszkaj/aktualnosci/aktualno
sc/gornoslaska-nagroda-literacka-juliuszzgloszenia/

IV Nagroda
im. Adama Włodka
Fundacja Wisławy Szymborskiej organizuje
IV edycję Nagrody im. Adama Włodka. Nagrodę
tę przyznaje Fundacja za projekt książki o
charakterze literackim, literaturoznawczym lub
za przekład.
Jest to Nagroda dla młodych twórców – pisarzy, poetów, tłumaczy, badaczy i krytyków
literackich, którzy nie ukończyli 35. roku życia
(urodzeni nie wcześniej niż w 1982 roku) i
opublikowali już wcześniej przynajmniej jedną
książkę.
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