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Konkursy 
 

„Złota Róża” 
 

Fundacja ARKONA  już po raz piąty ogłasza 
konkurs o Złotą Różę, Nagrodę Literacką im. 
Jarosława Zielińskiego (1971-2012). Konkurs jest 
przeznaczony dla autorów, którzy w roku wyda-
nia tomiku poetyckiego nie przekroczyli 41. roku 
życia. Laureat otrzymuje nagrodę pieniężną, 
obraz znanego malarza oraz pamiątkowy dyplom. 

W składzie Kapituły przyznającej Nagrodę: 
Aleksander Nawrocki (przewodniczący), Stani-
sław Grabowski (sekretarz), dr Lam Quang My, 
Andrzej Walter i Mikołaj J. Wachowicz (członko-
wie). 

Autorzy ubiegający się o nagrodę, także wy-
dawnictwa i instytucje, tomiki poetyckie powinni 
nadsyłać do 10 czerwca br. na adres: Stanisław 
Grabowski, ul. Koński Jar 2/27, 02-785 Warsza-
wa, z zaznaczeniem na kopercie: „Konkurs Lite-
racki im. Jarosława Zielińskiego”.  

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w lip-
cu. Laureat zostanie powiadomiony o przyznaniu 
nagrody oraz miejscu i terminie jej uroczystego 
wręczenia (wrzesień br.) 
 Telefony kontaktowe: 22-641-96-28 oraz 
691-458-087. 
 
 

IX Ogólnopolski 
Konkurs Poetycki 

„O kwiat dziewięćsiła” 
Skomielna Czarna 2018 

 
1. Konkurs organizuje Gminny Ośrodek Kultury 

i Sportu w Tokarni. 
2. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany 

jest do autorów niezrzeszonych, jak również 
zrzeszonych w związkach twórczych oraz 
bez podziału na autorów przed debiutem i po 
debiucie. Uczestnik konkursu musi mieć 
ukończone 18 lat. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest 
nadesłanie zestawu trzech wierszy o tematy-
ce dowolnej w czterech egzemplarzach wy-
druku komputerowego, formatu A4. Łączna 
objętość zestawu wierszy nie może przekra-
czać trzech stron wydruku. Rękopisy nie bę-
dą oceniane. 

4. Każdy uczestnik konkursu, do obowiązkowe-
go zestawu trzech wierszy o tematyce do-
wolnej, może dodatkowo dołączyć jeszcze je-
den wiersz o tematyce górskiej (w czterech 
egzemplarzach) w kategorii O nagrodę Wójta 
Gminy Tokarnia. Wiersze w tej kategorii będą 
oceniane oddzielnie. 

5. Utwory nadsyłane na konkurs nie mogą być 
wcześniej nigdzie publikowane ani nagra-
dzane w innych konkursach. Uczestnik kon-
kursu może nadesłać tylko jeden zestaw wier-
szy w kategorii obowiązkowej oraz wg uzna-
nia jeden wiersz w kategorii dodatkowej. W 
sumie można przysłać maksymalnie 3 (obo-
wiązkowo) + 1 wiersz (nieobowiązkowo), 
wszystkie w czterech egzemplarzach. 

6. Wiersze muszą być podpisane godłem słow-
nym (pseudonimem). Takim samym godłem 
należy opatrzyć dołączoną do nich zaklejoną 
kopertę, zawierającą na kartce obowiązkowo 
następujące dane autora (imię i nazwisko, 

dokładna data urodzenia (dzień, miesiąc, 
rok), dokładny adres, telefon, e-mail). 

7. Prace konkursowe należy nadsyłać do 31 
maja 2018 r. na adres Organizatora konkur-
su: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w To-
karni, 32-436 Tokarnia 619, z dopiskiem na 
kopercie: „Konkurs Poetycki”. Na kopercie 
nie wolno umieszczać nazwiska i adresu 
zwrotnego nadawcy (uczestnika konkursu). 

8. Oceny prac konkursowych dokona jury 
powołane przez Organizatora. 

9. Wiersze autorów podpisane imieniem i 
nazwiskiem nie będą podlegać ocenie jury. 

10. Wiersze osób poniżej 18 lat nie będą ocenia-
ne. Uprasza się o dokładne przeczytanie re-
gulaminu. Prace niespełniające wszystkich 
wymogów regulaminu nie będą oceniane. 

11. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów. 
O wynikach konkursu laureaci zostaną po-
wiadomieni telefonicznie lub pocztą elektro-
niczną i zostaną zaproszeni na podsumowa-
nie konkursu, które odbędzie się w sobotę, 6 
października 2018 r., w Skomielnej Czarnej.  

12. Po ogłoszeniu wyników konkursu, laureaci 
mogą być poproszeni o przesłanie nagrodzo-
nych i wyróżnionych wierszy pocztą elektro-
niczną do Organizatora. Ułatwi to pracę nad 
redakcją tomiku pokonkursowego (przewi-
dzianego na 2018 r.). 

13. Laureaci konkursu otrzymają okolicznościo-
we medale-statuetki, a także wraz ze wszyst-
kimi wyróżnionymi – dyplomy i inne drobne 
upominki. Nagrody należy odebrać osobiście. 
W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się 
odebranie nagrody przez pośrednika. Nagro-
dy nie będą przesyłane pocztą. Nieodebrane 
nagrody będą automatycznie przechodziły na 
rzecz kolejnej edycji. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do publi-
kacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy 
w tomiku pokonkursowym (wydawanym co 
trzy lata) oraz w innych mediach bez dodat-
kowej zgody autorów oraz bez honorarium 
autorskiego. 

 
 
 

Kronika 
 

30-lecie debiutu 
 

Edmund Borzemski, poeta z Korfantowa, ob-
chodził jubileusz 30-lecia swojego debiutu lite-
rackiego. Uroczystość miała miejsce w Opolu w 
bibliotece „Pod szkłem”. 

Jubilat został uhonorowany nagrodą literac-
ką im. Marianny Bocian (kryształowy gnom). 
Nagrodę wręczył Zbigniew Kresowaty, krytyk 
literacki z Wrocławia. W obszernej laudacji 
przedstawił dokonania poety. Od strony warszta-
tu utwory Edmunda omówił Franciszek Všetička 
prof. literatury Uniwersytetu w Ołomuńcu. 

Uroczystość uświetnił znakomitym przemó-
wieniem kardiochirurg z Zabrza prof. Marian 
Zembala, przyjaciel poety, któremu rodzice 
Edmunda zawdzięczają życie. Podarował jubila-
towi pokaźnych rozmiarów grafikę – poezja 
ołówkiem. 

Druga część to wędrówka przez biografię po-
ety. Zaczynamy od korzeni. Widzimy na ekranie 
przodka, właściciela składu fotoaparatów we 
Lwowie. Dziadka właściciela gospodarstwa 
rolnego, który zaszczepił w małym Mundku na 
całe życie miłość do koni. Babcię wpajającą 
przywiązanie do tradycji i wartości chrześcijań-

skich. Jest debiut poetycki 1987r. Pierwsza książ-
ka, spotkania z czytelnikami i młodzieżą  w szko-
łach. Praca jako juror w konkursach recytator-
skich. Międzynarodowe Najazdy Poetów na 
Brzeg. Kolejne książki. Spotkanie z Janem Pawłem 
II na prywatnej audiencji w Watykanie. Spotkania 
Krakowskiej Konfraterni Poetów w Hotelu Euro-
pejskim w Krakowie, w pałacu biskupim z kard. 
Stanisławem Dziwiszem. Publikacje w dziesiąt-
kach almanachów i prasie ogólnopolskiej. 
Wszystko przeplatane lirykami prezentowanymi 
przez autora i Janusza Wójcika, poetę z Brzegu, 
który w wieczór wprowadzał nutkę nostalgii za 
miejscami i poetami, którzy zmarli, a Edmundowi 
towarzyszyli w drodze twórczej. 

Całość oprawiła muzycznie grając na forte-
pianie niewidoma Maria Ruszecka z Nysy.   
 

Jerzy Stasiewicz 
 

 
 

Sala imienia 
Janusza Koniusza 

 
1 lutego przypadały urodziny Janusza Ko-

niusza. Ostatnie świętował, niestety, po-
śmiertnie. Ale odbyły się w sposób uroczysty i 
godny, z udziałem rzeszy publiczności.  

Jeszcze w zeszłym roku, w końcu listopada, 
gdy w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze 
odbywało się wręczenie Nagrody Literackiej im. 
Andrzeja K. Waśkiewicza, zebranej tam publicz-
ności zaprezentowano 17. zbiór wierszy Janusza 
Koniusza pt. „Wiersze ostatnie”, przygotowany do 
druku przez Eugeniusza Kurzawę. Książkę jednak 
pokazano tylko „z daleka”, bowiem wydawca – 
oddział zielonogórski ZLP – zapowiedział, iż 
promocja tomiku odbędzie się podczas najbliż-
szych urodzin J. Koniusza – 1 lutego 2018. I tak się 
właśnie stało. Wszyscy, którzy przybyli w tym 
dniu do Biblioteki im. Norwida w Zielonej Górze, 
otrzymali egzemplarz książki poety.  

Dzień ten był też okazją dla kierownictwa 
książnicy, żeby uczcić pamięć Janusza Koniusza, 
długoletniego członka ZLP, honorowego prezesa 
oddziału. Uczyniono to w ten sposób, że najwięk-
sza sala placówki, zwana dotąd salą dębową, 
otrzymała właśnie imię Janusza Koniusza. Odsło-
nięcia tablicy dokonały: żona – Izabella Koniusz i 
córka – Donata Wolska, w towarzystwie oficjeli, 
władz miasta i województwa oraz oddziału ZLP. 
Poczym w odnowionym (również w sensie 
dosłownym) pomieszczeniu odbyła się prezenta-
cja „Wierszy ostatnich” J. Koniusza, a na zakoń-
czenie otwarcie wystawy przygotowanej przez dr 
Roberta Rudiaka zatytułowanej „Twórca i dzia-
łacz”. Pokazuje ona w kilkunastu gablotach mate-
rialną stronę dorobku poety: jego rękopisy i 
maszynopisy, wydane książki, prace redakcyjne, 
czasopisma, które redagował i w których praco-
wał. 

W ten sposób Janusz Koniusz – jak wcześniej 
Andrzej K. Waśkiewicz – został trwale zapisany w 
dziejach regionu lubuskiego, któremu poświęcił 
całe dorosłe życie. Jego imię (oprócz książek) 
będzie przywoływane niemal co tydzień na 
zaproszeniach i plakatach mówiących o kolejnego 
imprezie w dawnej sali dębej biblioteki. Od teraz 
sali im. Koniusza. 
 

EK 


