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Gazeta Kultura lna   P o e z j a    P r o z a    K r y ty ka    H i s t o r i a    S z tu ka    M u z y ka                                N u m e r  4 ( 2 3 6 )  kw i e c i e ń  2 0 1 6  

Konkursy 
 

Ogólnopolski  
Konkurs Poetycki  

 XXIII  Piastowskiej   
Biesiady Poetyckiej  

 
Miejska Biblioteka Publiczna i Miejski Ośro-

dek Kultury w Piastowie oraz Konfraternia Poetyc-
ka „Biesiada” ogłaszają otwarty Ogólnopolski 
Konkurs Poetycki XXIII Piastowskiej Biesiady 
Poetyckiej. 

Na konkurs należy nadesłać 5 wierszy o do-
wolnej tematyce, własnego autorstwa, nigdzie 
dotychczas nie publikowanych i nie nagradzanych 
w 4 egzemplarzach maszynopisu (wydruku), w 
terminie do 9.09.2016 roku na adres: Miejski 
Ośrodek Kultury, ul. Warszawska 24, 05-820 
Piastów z dopiskiem na kopercie „Konkurs poetyc-
ki”. 

Każdy uczestnik konkursu może nadesłać je-
den zestaw wierszy. Łączna objętość zestawu wier-
szy nie może przekraczać 10 stron znormalizowa-
nego maszynopisu.  

Nadesłane teksty winny być opatrzone godłem 
literowym (pseudonimem). To samo godło winno 
być umieszczone na dołączonej kopercie, zawierają-
cej wewnątrz: imię i nazwisko, adres i telefon 
kontaktowy autora (jeśli posiada). 

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tek-
stów oraz zastrzegają sobie prawo do wykorzystania 
ich w okolicznościowej pozycji wydawniczej bez 
honorariów autorskich. 

Jury konkursu przyzna następujące nagrody: I 
– 1000 zł; II – 750 zł; III – 500 zł; 4 wyróżnienia po 
300 zł 

Zastrzega się prawo Jury do innego podziału 
nagród. Nagroda lub wyróżnienie nieodebrane 
przez laureata w dniu ogłoszenia wyników zostanie 
przeznaczone na cele wyznaczone przez organizato-
rów konkursu. Ostrzega się potencjalnych uczest-
ników konkursu, że powyższa zasada będzie trak-
towana kategorycznie. Organizatorzy nie zwracają 
kosztów podróży i zakwaterowania. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas 
XXIII Piastowskiej Biesiady Poetyckiej, która 
odbędzie się 22 października 2016 roku (sobota) w 
godzinach 14.30-19.30. Organizatorzy zapraszają 
wszystkich uczestników konkursu do udziału w 
Biesiadzie, co przyczyni się do integracji środowiska 
poetyckiego, a udział laureatów uważają za nie-
zbędny. W programie m.in.: spotkania autorskie 
jurorów, znakomita oprawa muzyczna oraz Turniej 
Jednego Wiersza z nagrodami i dyplomami. 
 
 

XIV Ogólnopolski Konkurs 
Poetycki im. C.K. Norwida 

 
Podsumowano  XIV Ogólnopolski Konkurs 

Poetycki im. C.K. Norwida w Pruszkowie. Jury w 
składzie: prof. Leszek Szaruga – przewodniczący; dr 
Tomasz Korpysz; prof. Piotr Mitzner – zapoznało 
się z 176 zestawami konkursowymi i postanowiło: 
 

W podstawowej kategorii Konkursowej: 
  
− I nagrodę w wysokości 2.000 PLN przyznać 

panu Pawłowi Podlipniakowi – godło „nie 
mam słów” – z Radomia. 

− II nagrodę w wysokości 1.000 PLN przyznać 
pani Marcie Jurkowskiej – godło „azalia” – z 
Olkusza. 

− III nagrodę w wysokości 600 PLN przyznać 
panu Michałowi Witoldowi Gajdzie – godło 
„Gawrowy” – z Wrześni. 

− Trzy wyróżnienia w wysokości 400 PLN 
przyznać: panu Bogdanowi Nowickiemu – go-
dło „LEMAN ” – Ze Świętochłowic, panu Sta-
nisławowi Grabowskiemu – godło „Leon” – z 
Warszawy, panu Marcinowi Królikowskiemu 
– godło „Pan Zeszłorak” – z Warszawy. 

  
W kategorii wierszy o Pruszkowie: 

 
− I nagrodę w wysokości 1.000 PLN przyznać 

panu Ireneuszowi Jaskólnikowi – godło „le-
pian” – z Warszawy. 

− II nagrodę w wysokości 500 PLN przyznać 
panu Bogusławowi Olczakowi – godło „BHŻ” 
– z Warszawy. 

− Dwie równorzędne nagrody trzecie w wysoko-
ści 300 PLN przyznać pani Marcie Jurkowskiej 
– godło „azalia” – z Olkusza oraz panu Toma-
szowi Pohlowi – godło „Znicz 1923” – ze 
Zduńskiej Woli. 

  
Ponadto Jury postanowiło uhonorować dru-

kiem:  
− panią Zofię Grabowską-Andrijew z Chodzieży, 

godło „PIERŚCIEŃ ” – za wiersz ZMIANA, 
− panią Iwonę Świerkulę z  Warszawy, godło 

„Syzyf” – za wiersz Wyławianie ciała oraz Do 
jurora konkursu poetyckiego, 

− panią  Martynę Lipińską z Jastrzębia Zdroju, 
godło „Lawendowy Orzeszek ” – za wiersz 
Skarga P., 

− pana Apoloniusza Ciołkiewicza z Białegostoku, 
godło „Ojczym” – za   wiersz  Cierpiętnictwo 
narodowe, 

− panią Magdalenę Cybulską  z Łodzi, godło 
„MAGNOLIA” – za wiersz Zabawy, 

− panią Agnieszkę Marek  z Bielska-Białej, godło 
„PRYZMAT” – za wiersz Prośba oraz Prze-
dzimek, 

− panią Marię Mazińską z Pruszkowa,  godło 
„Bubo bubo” – za wiersz Z popiołu zapomnie-
nia, 

− panią Klarę Sielicką-Baryłkę z Brwinowa,  
godło „Plejlista” – za wiersz Małe miasteczko, 

− pana Rafała Jaworskiego z  Tychów, godło 
„Dulag” – za wiersz Sprawozdanie z procesu 
miłości, 

− pana Stanisława Wasilewskiego z Żyrardowa, 
godło „Nadnarwiański Sandacz” – za wiersz 
MOJA WIOSKA, 

− pana Dariusza Glazera z Warszawy, godło 
„szklarz” – za wiersz wolna amerykanka oraz 
utwór literacki na konkurs, 

− pana Roberta Kanię z Warszawy, godło „Fan 
Tomasa” – za wiersz *** [miał pięć lat…], 

− panią Annę Luberdę-Kowal z Krakowa, godło 
„ponurnik” – za wiersz noc-niemoc, 

− pana Mariana Lecha Bednarka z Czernicy, 
godło „KOLEBKA” – za wiersz Chleb, 

− pana Dariusza Sobieskiego z Gdańska, godło 
„XDYSZ” – za wiersz Potrójnie, 

− pana Stanisława Grabowskiego z Warszawy, 
godło „Anastazja” – za wiersz ŚNIŁ MI SIĘ 
NORWID, 

− pana Andrzeja Jakuba Mularczyka z Ostrze-
szowa, godło „żarówka” – za wiersz obcych nie 
wpuszczamy, 

− pana Jerzego Fryckowskiego z Dębnicy Ka-

szubskiej, godło „KARABIN” – za wiersz 
DRZWI.EPILOG. 

 
 

XXVIII Ogólnopolskie  
Literackie Spotkania Pokoleń     

 
Organizatorem konkursu jest Kujawsko-

Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.  
Konkurs jest adresowany do osób pełnolet-

nich. 
Na konkurs należy przesłać 4 wiersze. 
Tematyka utworów może być dowolna. Mile 

widziany będzie wiersz dotyczący Kruszwicy lub 
rejonu nadgoplańskiego.  

Wiersze zgłaszane do konkursu nie mogą być 
wcześniej oceniane i nagradzane, ani publikowane 
(również w Internecie). 

Prace należy przesyłać listownie. 
Profesjonalne jury wybierze 30 najlepszych ze-

stawów wierszy. Ich autorzy zostaną zaproszeni do 
udziału w XXVIII Ogólnopolskich Literackich 
Spotkaniach Pokoleń. 

Spośród osób zakwalifikowanych do udziału w 
spotkaniach jury wybierze laureatów konkursu, 
którzy otrzymają nagrody finansowe i książkowe. 

Dodatkowym wyróżnieniem dla poetów będzie 
publikacja ich tekstów w almanachu poetyckim. 

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 30 

kwietnia 2016 roku. 

Strona konkursu: 

www.kpck.pl/xxviii-ogolnopolskie-literackie-
spotkania-pokolen/ 
 
 
 

I  Ogólnopolski Konkurs  
na Opowiadanie  

„Zaloguj się na Kresach" 
 

Organizatorem konkursu jest Develop Invest-
ment Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.  

W chwili zgłoszenia się do konkursu uczestnik 
musi mieć ukończone 18 lat. 

Hasło przewodnie konkursu: „Cudowność. 
Być człowiekiem i żyć wśród ludzi to przecież 
cudowne, nawet jeżeli znamy podłości i zbrodnie, 
do jakich są zdolni" Czesław Miłosz 

Każdy uczestnik może przesłać na konkurs 
jedno opowiadanie o objętości do 25 tysięcy zna-
ków. Akcja opowiadania musi toczyć się na Kre-
sach. 

Utwór nie może być wcześniej publikowany. 
Prace oceni Jury w składzie: Sylwia Chutnik – 

pisarka, Joanna Laprus-Mikulska – redaktor na-
czelna Wydawnictwa Świat Książki, Anna Deren-
gowska – kierownik redakcji literatury polskiej w 
wydawnictwie Prószyński i S-ka, Jerzy Fąfara – 
pisarz, Magdalena Zimny-Louis – pisarka.  

Zgłoszenia należy przesyłać e-mailem (szcze-
góły w regulaminie). 

Zwycięzca konkursu otrzyma 5.000 zł.  
Opowiadanie zostanie opublikowane w magazy-
nie Day & Night i zaprezentowane w Radiu Rze-
szów. 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 kwietnia 
2016 roku. 

Strona konkursu: 

www.milleniumhall.pl/pl/aktualnosci-millenium-
hall/3726,i_ogolnopolski_konkurs_na_opowiadani
e.html 
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