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24 kwietnia mija 4. rocznica śmierci, Wojcie-
cha Siemiona, wybitnego polskiego aktora te-
atralnego i filmowego.  
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Wojciech Siemion 

 

Jednak jego największą miłością była poezja, 
której poświęcał mnóstwo czasu. Ciągle powtarzał, 
że „tylko poezja pozwala nam tworzyć to coś, co 
nazywa się odrębnością narodową. Jeżeli chcemy 
czuć wspólność narodową, która określa się słowa-
mi »Jestem Polakiem«, nie wolno zapominać o tym, 
że głównym wyznacznikiem naszej odrębności jest 
język, a ten kształtują nam przede wszystkim 
poeci... 

 

Konkursy 
 

I  Ogólnopolski  Konkurs L i teracki  
im.  Wojc iecha S iemiona  

w Grodzisku Mazowieckim 
 

I Ogólnopolski Konkurs Literacki w Grodzisku 
Mazowieckim powstaje w celu promocji postaci 
znanego aktora, pisarza, animatora kultury, dyrek-
tora teatru, wykładowcy Wojciecha Siemiona. 
Wojciech Siemion zmarł 24 kwietnia 2010 roku w 
wyniku wypadku samochodowego. Był osobą 
związaną z Zachodnim Mazowszem, mieszkał w 
Petrykozach ,w stworzonym przez siebie prywat-
nym muzeum-skansenie. Często gościł w Grodzi-
sku Mazowieckim, występował, spotykał się z 
młodzieżą w szkołach. Był człowiekiem-legendą i 
człowiekiem-instytucją. Jego role w filmach, seria-
lach i teatrze zawsze wzbudzały podziw i szacunek. 
Posiadał ogromną wiedzę na temat poezji i jej 
recytacji. Napisał szereg książek poświęconych 
największym polskim poetom i sposobom rozu-
mienia ich tekstów. Powiedzenie, że nie ma ludzi 
niezastąpionych w przypadku Wojciecha Siemiona 
nie obowiązuje.  

Konkurs ma też na celu rozbudzanie zaintere-
sowania literaturą, w tym poezją. Organizatorom 
zależy również na kształtowaniu twórczych postaw 
i podwyższeniu sprawności w posługiwaniu się 
polszczyzną. Mamy nadzieję, że nasz Konkurs 
wpisze się w krajobraz kulturowy Mazowsza i całej 
Polski. 
  
1. Organizatorem I Ogólnopolskiego Konkursu 

Literackiego im. Wojciecha Siemiona są: Cen-
trum Kultury w Grodzisku Mazowieckim i 
Związek Literatów Polskich. 

2. Celem Konkursu jest: kształtowanie twórczych 
postaw, upamiętnienie twórczości i postaci 
Wojciecha Siemiona, podwyższenie sprawno-
ści w posługiwaniu się polszczyzną. 

3. W Konkursie mogą wziąć udział poeci niezrze-

szeni i zrzeszeni, włącznie z ZLP i SPP. 
4. Uczestnik konkursu w dniu rozdania nagród 

10 maja 2014 r. musi mieć ukończone 16 lat. 
5. Prace konkursowe – zestawy 3 wierszy napisa-

nych w języku polskim, należy przesłać w czte-
rech egzemplarzach (maszynopis lub wydruk) 
do 10 kwietnia 2014 roku (decyduje data stem-
pla pocztowego) na adres: Ośrodek Kultury 
Gminy Grodzisk Mazowiecki, ul. Spółdzielcza 
9; 05-825 Grodzisk Mazowiecki z dopiskiem 
„Konkurs Literacki im. Wojciecha Siemiona”. 

6. Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej 
ogłoszone drukiem ani opublikowane na stro-
nach internetowych, a także nagradzane w in-
nych konkursach. Wiersze nie powinny prze-
kraczać strony maszynopisu każdy, muszą być 
napisane w języku polskim, co nie wyklucza 
używania sformułowań z języków obcych, któ-
re weszły do kodu kulturowego np. z łaciny, 
angielskiego itp. 

7. Prace konkursowe muszą być anonimowe i 
opatrzone godłem słownym. Do anonimowej 
przesyłki z zestawem wierszy, wysłanej pocztą, 
należy dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę, 
oznaczoną tym samym godłem słownym, za-
wierającą dane autora: imię, nazwisko, wiek, 
adres, telefon, e-mail. 

8. Konkursowe wiersze podlegać będą ocenie 
profesjonalnego jury, które powołują organiza-
torzy. 

9. W Konkursie przyznane zostaną następujące 
nagrody: I miejsce – 750 zł; II miejsce – 600 zł; 
III miejsce – 400 zł; wyróżnienia – po 300 zł. 
Odbiór nagród, osobiście przez laureatów, jest 
możliwy wyłącznie podczas imprezy finałowej. 
Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą. 

10. Wręczenie nagród nastąpi podczas imprezy 
finałowej w sobotę, 10 maja 2014 roku o godz. 
15.00, w Centrum Kultury w Grodzisku Ma-
zowieckim. 

11. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne 
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych przez organizatorów, zgodnie z 
przepisami ustawy o ochronie danych osobo-
wych. Organizatorzy informują uczestników, 
że ich dane osobowe będą przetwarzane w 
związku z wykonaniem postanowień niniej-
szego regulaminu, w celu przeprowadzenia 
Konkursu i jego promocji oraz informowania 
o Konkursie im. Wojciecha Siemiona.  

12. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznacz-
ne z wyrażeniem zgody na regulaminowe wa-
runki uczestnictwa w Konkursie. 

13. Organizatorzy nie odsyłają prac konkurso-
wych, zastrzegają sobie prawo do ich nieod-
płatnego wykorzystania (np. w publikacji po-
konkursowej). 

14. Organizator nie pokrywa kosztów przyjazdu 
laureatów na uroczystość ogłoszenia wyników. 

15. Wykładnia niniejszego regulaminu i kwestii w 
nim nieujętych należy do organizatorów Kon-
kursu. 

16. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu 
można uzyskać pod adresem mejlowym: 
jerzy.jankowski@vp.pl 

  
 
 

XI Międzynarodowy Konkurs  
Poetycki  „Sen o  Karpatach”         

P iwniczna Zdrój  2014 
 

Bo w górach jest wszystko,  

co kocham. 

J. Harasymowicz 

            

Kolejna XI edycja Międzynarodowego Kon-
kursu Poetyckiego „Sen o Karpatach” przypada w 
roku pełnym ważnych wydarzeń kulturalnych, 
rocznic, które na pewno zainspirują  uczestników 

do szerokiego spojrzenia  i różnorodnych realizacji  
hasła: Sen o Karpatach. Wspomnieć warto o rocz-
nicach poetów, pisarzy, muzyków, których życie 
lub dzieło związane są z górami: Kornel Makuszyń-
ski – 130. rocznica urodzin, Stanisław Ignacy 
Witkiewicz – 75. rocznica śmierci, Stanisław Wy-
spiański – 145. rocznica urodzin, Mieczysław 
Karłowicz – 105. rocznica śmierci, Jerzy Harasy-
mowicz – 15. rocznica śmierci. Obchodzony jest w 
Polsce rok Kolberga, którego przebogaty dorobek 
bliski jest idei konkursu. Oczekujemy na kanoniza-
cję Jana Pawła II, który ukochał góry i przemierzył 
szlaki karpackie i beskidzkie. Te tematy mogą 
podsunąć wyobraźni twórców nowe obrazy, skoja-
rzenia i w konsekwencji nowe wizje realizacji 
poetyckich na konkurs, w którego centrum pozo-
staje zawsze krajobraz, człowiek, przyroda, tradycja 
gór.  
1. Konkurs będzie rozegrany w dwu kategoriach 

wiekowych: Kategoria I – młodzież do lat 20. 
Kategoria II – dorośli. 

2. Wiersze w ilości 1-3 nigdzie nie publikowane, 
nie biorące udziału w innych konkursach, na-
leży nadsyłać w trzech egzemplarzach pod ad-
resem MGOK w nieprzekraczalnym terminie 
do 25 czerwca 2014 roku (decyduje data 
stempla pocztowego).  Na kopercie należy za-
znaczyć kategorię: I – młodzieżowa lub II – do-
rośli W oddzielnej kopercie podpisanej wy-
łącznie godłem należy zamieścić dane perso-
nalne, adres mailowy, numer telefonu. Każdy 
wiersz w trzech egzemplarzach wydruku kom-
puterowego lub maszynopisu powinien być 
podpisany tym samym godłem. Organizatorzy 
zastrzegają sobie prawo prezentacji danych 
osobowych dla potrzeb konkursu oraz publi-
kacji nagrodzonych i wyróżnionych (także 
drukiem) prac w prasie i wydawnictwie po-
konkursowym. 

3. Komisja pod przewodnictwem krakowskiego 
poety i krytyka Józefa Barana oceni nadesłane 
wiersze. Laureaci i wyróżnieni w konkursie zo-
staną o tym fakcie powiadomieni po zakończe-
niu prac Komisji.  

4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 
nastąpi 24 sierpnia 2014 roku w Piwnicznej.  

5. Dla laureatów I kategorii przewidziano nagro-
dy rzeczowe, laureat Grand Prix i laureaci I -III 
miejsca w II kategorii otrzymają nagrody pie-
niężne. Nagrodę specjalną z racji 15-lecia 
Wrzosowiska otrzyma autor najlepszego wier-
sza (wierszy ) inspirowanych postacią Jana 
Pawła II w kontekście gór. Wszyscy wyróżnie-
ni otrzymają upominki rzeczowe. Przewiduje 
się także specjalną nagrodę dla najlepszego au-
tora z terenu miasta i gminy Piwniczna. 

6. Nagrody należy odebrać osobiście w dniu 
finału. Nieobecność na tej uroczystości spra-
wia, iż nagroda staje się wyróżnieniem hono-
rowym, a gratyfikacja pieniężna zostanie prze-
znaczona na wspieranie twórczości literackiej 
w regionie. 

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z 
akceptacją jego regulaminu. 

8. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do 
organizatorów.  

9. Jury przyzna następujące nagrody i wyróżnie-
nia: Grand Prix – 1000 zł; I nagroda – 700 zł; II 
nagroda – 500 zł; III nagroda – 400 zł. 

10. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału 
kwoty przeznaczonej na nagrody. 

11. Do udziału w konkursie zapraszamy parają-
cych się piórem ludzi kultur pogranicza: Pola-
ków, Słowaków i Łemków, także  ludzi, którzy 
góry znają i kochają i potrafią dostrzec bogac-
two i złożoność tematyki związanej z hasłem 
konkursu.  

12. Adres organizatora: Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury, Rynek 11, 33-350 Piwniczna Zdrój, 
tel. 18 4464 157, e-mail: mgok_piwniczna@ 
onet.pl 


