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Konkursy 
 

XII  Ogólnopolski   
Konkurs L i teracki   

im.  Stan is ława Grochowiaka 
 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława 
Grochowiaka w Lesznie i Stowarzyszenie Bibliote-
karzy Polskich Oddział w Lesznie ogłaszają XII 
Ogólnopolski Konkurs Literacki imienia Stanisława 
Grochowiaka w dziedzinie poezji, prozy, dramatu i 
słuchowiska radiowego.  

Konkurs ma charakter otwarty, przeznaczony 
jest zarówno dla twórców początkujących, jak i 
autorów z dorobkiem literackim. Tematyka prac 
jest dowolna. 

Uczestnicy nadsyłają:  

− w dziedzinie poezji: jeden zestaw poetycki (od 
jednego do pięciu wierszy) lub cykl poetycki 
(do pięciu części),  

− w dziedzinie prozy: powieść (fragment) lub 
nowelę, opowiadanie, esej (od jednego do pię-
ciu utworów),  

− w dziedzinie dramatu: jeden utwór dramatycz-
ny lub jedno słuchowisko radiowe, lub jeden 
scenariusz. 
Objętość nadsyłanych prac nie może przekro-

czyć 30 stron wydruku komputerowego. Uczestnik 
może przesłać utwory we wszystkich dziedzinach, 
ale każdy pod innym godłem – prace mogą być 
umieszczone w jednej kopercie pocztowej. Nade-
słane utwory w chwili zgłoszenia nie mogą być 
publikowane (również w Internecie) ani nagradza-
ne w innych konkursach. Każdy uczestnik gwaran-
tuje, że nadesłane utwory są wynikiem własnej 
twórczości i nie naruszają w żaden sposób praw 
autorskich osób trzecich oraz bierze pełną odpo-
wiedzialność za ewentualne naruszenie tych praw.  
Prace należy nadsyłać w formie wydruku kompute-
rowego (format A4), w czterech egzemplarzach 
opatrzonych czytelnym godłem (pseudonimem 
słownym) wraz z dołączoną zaklejoną kopertą 
opatrzoną tym samym godłem, w której należy 
umieścić dane osobowe (imię, nazwisko, adres, datę 
urodzenia, numer telefonu, e-mail, krótką notkę 
biograficzną) na adres: Miejska Biblioteka Publicz-
na im. Stanisława Grochowiaka, ul. Bolesława 
Chrobrego 3, 64-100 Leszno z dopiskiem na koper-
cie „Konkurs Literacki im. Stanisława Grochowia-
ka”.  

Uczestnik poprzez przysłanie zgłoszenia na 
konkurs akceptuje w całości warunki regulaminu 
oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych przez Organizatorów XII Ogólnopol-
skiego Konkursu im. Stanisława Grochowiaka 
wynikających z tytułu udziału w konkursie oraz 
upowszechnienie jego wyników z zachowaniem 
przepisów zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. 
Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). Administratorem 
danych zebranych na potrzeby realizacji konkursu 
jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława 
Grochowiaka w Lesznie.   

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 
31 maja 2016 roku (decyduje data stempla poczto-
wego). 

Oceny nadesłanych prac dokona komisja kon-
kursowa powołana przez organizatorów. Prace nie 
spełniające wymogów Konkursu nie zostaną do-
puszczone do oceny jury. W sprawach spornych 
decyzje podejmują organizatorzy w porozumieniu z 
komisją konkursową.  

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród na-
stąpi we wrześniu 2016 roku. Pula nagród wynosi 
12 000 zł. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych 
prac zostaną poinformowani przez organizatorów i 
zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród. 
Laureaci otrzymają nagrodę finansową, którą 
należy odebrać w dniu finału. Organizatorzy nie 
wysyłają nagród pieniężnych, nie zwracają nadesła-
nych utworów i zastrzegają sobie prawo do upu-
blicznienia wyników Konkursu oraz zdjęć finali-
stów, a także do prezentacji oraz publikacji nagro-
dzonych i wyróżnionych utworów bez zgody 
autorów i bez honorarium w publikacjach promu-
jących Organizatora, a w szczególności w wydaw-
nictwach książkowych i materiałach reklamowych 
(np. ulotkach promocyjnych, informacyjnych, 
folderach, plakatach), prezentacjach multimedial-
nych dotyczących biblioteki, a także na stronie 
internetowej biblioteki www.mbpleszno.pl. Pozo-
stali uczestnicy konkursu oraz wszyscy zaintereso-
wani informację o wynikach znajdą na stronie MBP 
www.mbpleszno.pl.  

Z chwilą ogłoszenia XII Ogólnopolskiego 
Konkursu Literackiego im. Stanisława Grochowia-
ka prace nadesłane na konkurs poprzedni – poza 
nagrodzonymi i wyróżnionymi – zostaną komisyj-
nie zniszczone. 

Informacje: Miejska Biblioteka Publiczna im. 
Stanisława Grochowiaka, ul. Bolesława Chrobrego 
3, 64-100 Leszno;  tel. 65 520 53 55, tel./fax. 65 529 
66 65; e-mail: sekretariat@mbpleszno.pl; www. 
mbpleszno.pl 

 
 
 

XII I  Międzynarodowy Konkurs 
Poetycki  „Sen o  Karpatach” 

w Piwniczne j  Zdroju  
            

Konkurs, w którego centrum pozostaje zawsze 
krajobraz, człowiek, przyroda, tradycja gór, będzie 

rozegrany w dwu kategoriach wiekowych: Katego-

ria I – młodzież do lat 18; Kategoria II – dorośli. 

Wiersze w ilości 1-3 nigdzie nie publikowane, 
nie biorące udziału w  innych konkursach,  należy 
nadsyłać w trzech egzemplarzach pod adresem 

MGOK w nieprzekraczalnym terminie do 25 

czerwca 2016 roku (decyduje data stempla pocz-

towego).  Na kopercie należy zaznaczyć kategorię: I 
– młodzieżowa lub II – dorośli W oddzielnej 
kopercie podpisanej wyłącznie godłem należy 
zamieścić dane personalne, adres mailowy, numer 
telefonu. Każdy wiersz w trzech egzemplarzach 
wydruku komputerowego lub maszynopisu powi-
nien być podpisany tym samym godłem. Organiza-
torzy zastrzegają sobie prawo prezentacji danych 
osobowych dla potrzeb konkursu oraz publikacji 
nagrodzonych i wyróżnionych (także drukiem) 
prac w prasie i wydawnictwie pokonkursowym. 

Komisja pod przewodnictwem krakowskiego 
poety i krytyka Józefa Barana oceni nadesłane 
wiersze. Laureaci i wyróżnieni w konkursie zostaną 
o tym fakcie powiadomieni po zakończeniu prac 
Komisji.  

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród na-
stąpi 21sierpnia 2016 roku w Piwnicznej podczas 
XVIII Spotkania Poezji i Muzyki Gór „WRZO-
SOWISKO”.  

Dla laureatów I kategorii przewidziano nagro-
dy rzeczowe, laureat Grand Prix i laureaci I -III 
miejsca w II kategorii otrzymają nagrody pieniężne. 
Nagrodę specjalną gazety lokalnej Znad Popradu 
otrzyma autor najlepszego wiersza (wierszy) inspi-
rowanych Piwniczną-Zdrojem i okolicą. Wszyscy 

wyróżnieni otrzymają upominki rzeczowe.  
Nagrody należy odebrać osobiście w dniu fina-

łu. Nieobecność na tej uroczystości sprawia, iż 
nagroda staje się wyróżnieniem honorowym, a 
gratyfikacja pieniężna zostanie przeznaczona na 
wspieranie twórczości literackiej w regionie. 

Udział w konkursie jest równoznaczny z ak-
ceptacją jego regulaminu. 

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do 
organizatorów. 

Jury przyzna następujące nagrody i wyróżnie-
nia: Grand Prix – 1000 zł; I nagroda – 600 zł; II 
nagroda – 450 zł; III nagroda – 250 zł. Jury zastrze-
ga sobie prawo innego podziału kwoty przeznaczo-
nej na nagrody. 

Konkurs organizują miejscowi twórcy, Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-
Zdroju i Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy ze 
znaczącym wsparciem współorganizatora, którym 
jest Dyrekcja Lasów  Państwowych w Krakowie. 

Do udziału w konkursie zapraszamy parają-
cych się piórem ludzi kultur pogranicza: Polaków, 
Słowaków i Łemków, a także wszystkich, którzy 
góry znają i kochają.  

Adres organizatora: Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury; Rynek 11, 33-350 Piwniczna Zdrój, tel. 18 
4464157, e-mail: mgok_piwniczna@onet.pl 
 
 
 

XII  Ogólnopolski   
Konkurs Poetycki   

im.  Zygmunta Krukowskiego 
 

Konkurs ma charakter otwarty, bez ograniczeń 
wiekowych i wymagań tematycznych. Do 30 kwiet-
nia 2016 roku należy nadesłać zestaw pięciu wier-
szy. Utwory nie mogą być publikowane i nagradza-
ne w innych konkursach. Honorowane będą tylko 
prace nadesłane w jednym pliku tekstowym, w 
formacie elektronicznym (doc, rtf, txt, odt, pdf) 
oznaczone godłem na adres e-mailowy: dyrektor@ 
biblioteka.one.pl. Kopertę sygnowaną tym samym 
godłem i dopiskiem „Konkurs Krukowskiego”, 
zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, 
adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail, należy 
przesłać Pocztą Polską na adres: Miejska Biblioteka 
Publiczna w Nowej Rudzie, ul. Bohaterów Getta 10, 
57-400 Nowa Ruda. Przesłanie prac konkursowych 
oznacza zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie 
tekstów w wzmiankowanej antologii, prasie lokal-
nej bądź na stronie internetowej Organizatora oraz 
na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych 
uczestników do potrzeb konkursowych. Zdobywcy 
nagród w pierwszej edycji konkursu, podlegają 
karencji w kolejnych latach, mianowicie: I miejsce – 
trzy lata, II miejsce – dwa lata, trzecie miejsce – rok. 
Jury po przewodnictwem Karola Maliszewskiego 
przyzna nagrody w wysokości: I – 900 zł, II – 400 zł, 
III – 200. Możliwy jest inny podział nagród. Wa-
runkiem otrzymania nagrody jest osobisty udział w 
imprezie finałowej, w przeciwnym razie nagroda 
pozostaje wyróżnieniem honorowym, a gratyfikacja 
pieniężna powiększy sumę nagród w kolejnej 
edycji. Ponadto przewiduje się wyróżnienia hono-
rowe w postaci druku w antologii towarzyszącej. 
Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w prasie i 
internecie. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie 
się w sobotę, 9 lipca 2016 roku, podczas XXVI 
Noworudzkich Spotkań z Poezją. Laureaci zostaną 
zawiadomieni o terminie wręczenia dwa tygodnie 
przed uroczystością. 
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