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Dzień Kobiet  w Różanym Dworze 
 

8 marca w Różanym Dworze Moniki Maciej-
czyk w Polanicy Zdroju odbyło się artystyczne 
spotkanie kobiet. Było ciepło i serdecznie, a też 
pracowicie i merytorycznie. Uczestniczyły tylko 
Panie. Poetki i pisarki, tłumaczki, przedstawicielki 
uniwersytetów, artystki. Jednym z punktów 
spotkanie było także ogłoszenie Apelu o Pokój.  

Podczas spotkania zostały wręczone różne 
nagrody, między nimi ta najważniejsza – „Imię 
Róży” dla Very Kopeckiej, poetki, za całokształt 
twórczości, pracę na rzecz kultury i przyjaźni 
pomiędzy naszymi Narodami. 

A później już były tylko same przyjemności 
przy winie i bogato zastawionym stole... 

 

 
 

Uczestniczki spotkania w Różanym Dworze 

 
 

Konkursy 
 

Nagroda „Złote j  Róży”  

 
Już po raz drugi Kapituła Nagrody Literackiej 

im. Jarosława Zielińskiego „Złota Róża”, działająca 
przy Fundacji Arkona, ogłasza konkurs na najlepszy 
tom wierszy wydany w ubiegłym roku. Warunek jest 
tylko jeden. Poeta w chwili publikacji swojej książki 
nie mógł przekroczyć 41. roku życia. Poza nagrodą 
pieniężną autor otrzyma także pamiątkowy dyplom 
oraz obraz znanego malarza. Poetyckie książki ubie-
gające się o nagrodę, wraz z adresem kontaktowym 
twórcy, prosimy nadsyłać do 15 lipca br. na adres: 
Stanisław Grabowski (sekretarz Kapituły) ul. Koński 
Jar 2/27, 02-785 Warszawa, tel. 691-458-087, e-mail: 
poezjaidziecko@op.pl.  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w sierpniu br., 
a uroczyste wręczenie Nagrody „Złotej Róży” we 
wrześniu 2015 roku, o czym laureat zostanie powia-
domiony. Z kolei młodzi poeci w wieku 14-18 lat 
mogą ubiegać się o stypendium literackie w roku 
szkolnym 2015/16. Warunkiem jest nadesłanie 
własnych prac literackich (poezja lub proza) na adres 
jak wyżej. Tam także można uzyskać wszelkie infor-
macje dotyczące konkursu i stypendiów.  
 
 

XXII I  
Ogólnopolski  Konkurs L i teracki  

im.  Marka Hłaski  
 

Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie 
Wszechstronnego Rozwoju „NA SKRZYDŁACH 
MOTYLA” w Chorzowie, Młodzieżowy Dom 

Kultury w Chorzowie i Port Poetycki w Chorzowie. 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
1. Na adres organizatora należy przesłać własne, 

niepublikowane i nienagradzane, w czterech eg-
zemplarzach: trzy utwory poetyckie i/lub jeden 
utwór prozatorski do 10 stron maszynopisu. Na-
leży również dołączyć podpisaną płytę CD lub 
DVD z pracami zapisanymi w programie Micro-
soft Office WORD, w celu przygotowania publi-
kacji. 

2. Tematyka prac jest dowolna. Prace muszą być 
pracami własnymi, wcześniej nienagradzanymi i 
niepublikowanymi. Prace nie mogą być publi-
kowane w formie książki, antologii, druku w cza-
sopiśmie lub e-booku. Wszystkie nadesłane pra-
ce powinny stanowić wydruk komputerowy. 

3. Prace powinny być napisane czcionką Times 
New Roman, rozmiar-12, odstępy między wier-
szami -1,5, margines dolny, górny oraz boczny- 
2,5 cm. 

4. Każda nadesłana na konkurs praca powinna być 
oznaczona godłem (słowo lub wyrażenie będące 
umownym znakiem autora, nie może to być 
znak graficzny). Do prac należy dołączyć kopertę 
opatrzoną tym samym godłem autora. W koper-
cie należy umieścić podpisane oświadczenie* 
oraz krótką informację o autorze, która musi za-
wierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, dokład-
ny adres, telefon, e-mail. 

5. PRACE, KTÓRE NIE BĘDĄ SPEŁNIAŁY 
WYŻEJ WYMIENIONYCH WYMOGÓW 
BĘDĄ ODRZUCANE!  

6. Koszty przygotowania i dostarczenia prac oraz 
koszty przyjazdu na uroczyste wręczenie nagród 
ponosi uczestnik konkursu.  

7. TERMINY: Prace należy przesyłać do 10 kwiet-
nia 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego), 
na adres: Młodzieżowy Dom Kultury 
ul. J. Lompy 13; 41-500 Chorzów, z dopiskiem 
„Konkurs Literacki im. Marka Hłaski”.  

8. O uroczystym rozstrzygnięciu konkursu, które 
nastąpi 14 czerwca 2015 r. w Młodzieżowym 
Domu Kultury w Chorzowie organizatorzy po-
informują laureatów pisemnie lub telefonicznie. 

9. NAGRODY: Powołane przez organizatorów 
jury dokona oceny nadesłanych prac oraz zade-
cyduje o podziale nagród. 

10. Jury ma prawo odrzucić prace, które wskazywa-
łyby na przywłaszczenie sobie niematerialnych 
dóbr intelektualnych osób trzecich. 

11. Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne dla 
laureatów I, II i III miejsca w dziedzinie prozy 
oraz I, II i III miejsca w dziedzinie poezji oraz 
wyróżnienia w obu kategoriach. 

12. Laureat pierwszego miejsca w dziedzinie poezji 
zaprezentuje się jako gość główny podczas XII 
edycji „Portu Poetyckiego” organizowanego w 
Chorzowie. 

13. USTALENIA KOŃCOWE: Zgłoszenie prac do 
konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgo-
dy na przetwarzanie danych osobowych do ce-
lów organizacyjnych Młodzieżowego Domu 
Kultury oraz zgody na nieodpłatne prawo do re-
jestracji prezentacji dowolną techniką zapisu i na 
publikację wizerunku (zdjęć i nagrań wykona-
nych podczas imprezy) do celów edukacyjnych i 
popularyzatorskich oraz zastrzegają sobie prawo 
do publikacji wyróżnionych utworów w materia-
łach promocyjnych, prasie lokalnej, na stronie 
internetowej MDK, na profilu społecznościo-
wym Facebook oraz na stronach internetowych 
instytucji współpracujących. 

14. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, 
stają się one własnością organizatora. 

15. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga 
organizator. 

16. Administratorem danych jest Młodzieżowy 
Dom Kultury w Chorzowie.  

17. Koordynator imprezy: Justyna Kenig 
(sekretariat@mdkchorzow.pl) 

 
OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, iż przekazane prace konkursowe nie 
były wcześniej nagradzane i publikowane oraz nie 
naruszają majątkowych i osobistych praw autor-
skich osób trzecich. [Podpis uczestnika konkursu]. 
 
 

Ogólnopolski  Konkurs Poetycki  
im.  ks.  Jana Twardowskiego 

 
1. Organizatorem Konkursu jest Gminna Bibliote-

ka Publiczna im. ks. Jana Twardowskiego w Ja-
błonnie wraz z Filią Biblioteki Gminnej w Cho-
tomowie. 

2. Celami konkursu są: Popularyzacja twórczości 
literackiej, Rozwijanie wyobraźni twórczej, zdol-
ności i zainteresowań literackich, Rozbudzenie 
zainteresowań twórczością poetycką wśród dzie-
ci i młodzieży, wyłowienie talentów literackich, 
motywowanie do pracy nad własnymi zdolno-
ściami, spotkanie i integracja środowisk twór-
czych oraz stworzenie wydarzenia literackiego, 
promocja uzdolnionych twórców poprzez druk 
nagrodzonych utworów w lokalnej prasie. 

3. Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim 
brać udział wszyscy zainteresowani bez ograni-
czeń (wiekowych, terytorialnych itp.), 

4. Konkurs podzielony jest na trzy kategorie 
wiekowe: dzieci, młodzież i dorośli. 

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest 
nadesłanie na adres organizatora wierszy dotąd 
niepublikowanych i nie nagradzanych w innych 
konkursach a także nie publikowanych w sieci. 
Jeden autor może nadesłać maksymalnie 5 utwo-
rów. 

6. Utwór w 4 egzemplarzach, należy opatrzyć 
godłem (pseudonimem), do pracy należy dołą-
czyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym 
godłem, zawierającą kartkę z danymi personal-
nymi autora (imię, nazwisko, wiek, adres, numer 
telefonu, adres poczty email). 

7. Prace należy składać od 15 lutego 2015 r., do 15 
maja 2015 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej, 
bądź przesyłać na adres: Gminna Biblioteka Pu-
bliczna im. ks. Jana Twardowskiego,; 05-110 Ja-
błonna, ul. Modlińska 102 (z dopiskiem „Kon-
kurs Poetycki”). 

8. Prace zostaną ocenione przez Jury powołane 
przez Organizatora. Organizator nie zwraca prac 
złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do 
wykorzystania utworów konkursowych we wła-
snych celach, m.in. w celu publikacji. 

9. Zgłoszenie utworu/utworów do Konkursu jest 
równoznaczne z oświadczeniem, że jest to utwór 
własny, niepublikowany i nienagradzany w in-
nych konkursach, a także z wyrażaniem zgody 
na przetwarzanie danych osobowych autora pra-
cy w celach promocyjnych niniejszego konkursu. 

10. Koszty przygotowania i dostarczenia prac oraz 
dojazdu na finał konkursu pokrywają uczestnicy. 

11. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody rzeczowe 
(dzieci i młodzież) oraz finansowe (dorośli), 
ufundowane przez Organizatora i ewentualnych 
sponsorów. 

12. Dodatkowe informacje o konkursie można 
uzyskać pod numerem telefonu: 22 782-48-91 
lub pod adresem email: bibjab@wp.pl 


