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          Rozdano Nagrody im. Władysława Orka-
na za rok 2008. Kapituła pracująca pod prze-
wodnictwem Jarosława Kalinowskiego przy-
znała następujące nagrody: 
 

Nagrody artystyczne (równorzędne): 
 

Mirosław Bochenek, poeta z Bielska 
Białej, autor pięciu zbiorów, w których w 
interesujący sposób ukazuje artystyczny obraz 
Podbeskidzia, autor liryki refleksyjnej przed-
stawianej w sposób nieco już zapomniany 
(rym, rytm);  

Wanda Łomnicka-Dulak, poetka, et-
nograf, autorka słownika gwar góralskich, za 
pietyzm w utrwalaniu dziedzictwa kulturowe-
go dialektów polskiego Podhala i Podbeski-
dzia; 

Stanisław Kwaśny, rzeźbiarz ludowy z 
Podbeskidzia, za radość, pogodę ducha, wital-
ność swojej twórczości, wyzwalającej wzniosłe 
uczucia, czułość, dobro, piękno, miłość.  
 

Nagrody honorowe (równorzędne): 
 

Gustaw Hadyna, rzeźbiarz, za cało-
kształt twórczości artystycznej sięgającej 
swymi korzeniami dziedzictwa kultury i trady-
cji wsi polskiej; 

Stanisław Kobiela – długoletni Prezes 
Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników 
Ziemi Bocheńskiej, za całokształt pracy spo-
łecznej na rzecz środowisk regionalnych lokal-
nych, za inicjowanie wielu akcji artystycznych i 
społecznych, za bezkompromisowość w ochro-
nie rodzimego krajobrazu i polskiej kultury. 

Marian Ormaniec, animator kultury, za 
całokształt działalności na rzecz kultury ludo-
wej z uwzględnieniem zasług Mamy, Rodzeń-
stwa i całej Rodziny; 

Józef Styczeń, dyrektor Krakowskiego 
Banku Spółdzielczego w Bochni, za mecenat 
nad środowiskami artystycznymi lokalnymi, 
regionalnymi i ogólnopolskimi. 
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Europejską Nagrodę Literacką ustanowio-

ną przez parlament Unii Europejskiej z koń-
cem ubiegłego roku otrzyma we wrześniu w 
Brukseli Jacek Dukaj. Autor zostanie nagro-
dzony za powieść „Lód”.  

 
 

Konkursy 
 

XXIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki 

O Liść Konwalii  

im. Zbigniewa Herberta 
 

1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Mia-
sta Torunia oraz Centrum Kultury Dwór Artusa w 
Toruniu. 

2. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w 
nim uczestniczyć autorzy niezrzeszeni oraz człon-
kowie związków twórczych. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest 
nadesłanie maksimum pięciu utworów poetyckich 
w czterech kompletach maszynopisu pod adre-
sem: Centrum Kultury Dwór Artusa, Rynek 
Staromiejski 6, 87-100 Toruń (tel. (0-56) 655-49-
29, fax (056) 655-49-59) z dopiskiem na kopercie 
„Konkurs Poetycki”. 

4. Tematyka i forma prac jest dowolna. 

5. Prace konkursowe należy opatrzyć godłem 
powtórzonym na zaklejonej kopercie zawierającej 
imię, nazwisko oraz adres i numer telefonu auto-
ra. 

6. Utwory zgłoszone do Konkursu nie mogą 
być wcześniej publikowane. 

7. Powołane przez organizatorów jury dokona 
oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody i 
wyróżnienia. 

8. Pula nagród wynosi 7.000 zł. 
9. Wybrane utwory poetyckie zostaną opubli-

kowane w pokonkursowym tomiku, wydanym 
przez Centrum Kultury Dwór Artusa oraz Biuro 
Europejskiej Stolicy Kultury „Toruń 2016”. 

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 
prezentacji i publikacji nagrodzonych i wyróżnio-
nych utworów. 

11. Termin nadsyłania prac mija z dniem 15 
września 2009 roku. Decyduje data stempla 
pocztowego.  

12. Konkurs rozstrzygnięty zostanie w listo-
padzie 2009 roku, podczas XV Toruńskiego 
Festiwalu Książki. 

13. Na uroczystość zakończenia konkursu 
laureaci zostaną zaproszeni na koszt organizato-
rów. 
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I Ogólnopolski Konkurs Poetycki  

im. Janusza Różewicza 
 

1. Organizatorem konkursu jest Miejski 
Dom Kultury w Radomsku. 

2. Celem konkursu jest umożliwienie mło-
dym twórcom debiutu poetyckiego oraz inspi-
rowanie twórczości poetyckiej – popularyzacja 
współczesnej poezji. 

3. Konkurs adresowany jest do autorów 
przed debiutem.  

4. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie 
zestawu 3 wierszy, które nie były dotychczas 
publikowane ani nagradzane, w czterech eg-
zemplarzach maszynopisu lub wydruku kompu-
terowego. 

5. Utwory muszą być podpisane godłem 
(pseudonimem). Tym samym godłem należy 
opatrzyć kopertę, zawierającą dane: imię i 
nazwisko autora, wiek, telefon, adres e-mail, 
krótką informację o autorze. 

6. Prace konkursowe należy nadsyłać do 15 
września 2009 r. pod adres: Miejski Dom Kul-
tury, ul. Brzeźnicka 5, 97-500 Radomsko z 
dopiskiem „Konkurs”. 

7. Organizator nie zwraca prac nadesłanych 
na konkurs i zastrzega sobie prawo do publika-
cji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy oraz 
do cytowania tych utworów bez dodatkowej 
zgody autorów oraz bez honorarium autorskie-

go. 
8. Prace oceniane będą przez Jury w skła-

dzie: Jacek Podsiadło, Maciej Melecki, Ireneusz 
Kaczmarczyk, Stefan Szczygłowski. 

9. Nagrodą główną jest wydanie tomiku po-
etyckiego. O doborze utworów, jego objętości, 
formacie i oprawie plastycznej zadecyduje 
organizator. 

10. Osoby wyróżnione otrzymają nagrody 
rzeczowe. 

11. Laureaci zostaną zaproszeni na uroczy-
sty finał konkursu i wręczenie nagród.  

12. Organizator nie pokrywa kosztów prze-
jazdu. 

13. O terminie i miejscu uroczystości bę-
dziemy informować e-mailem, a także na stro-
nie: www.mdk.radomsko.pl 

14. W sprawach nie ujętych w regulaminie 
decyduje organizator.  
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VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki  

im. Leszka Bakuły 

O Laur Bursztynowej Róży 2009 
 

Dom Kultury w Ustce oraz Związek Litera-
tów Polskich zapraszają na VI Ogólnopolski 
Konkurs Poetycki im. Leszka Bakuły o Laur 
Bursztynowej Róży 2009. 

W konkursie mogą brać udział wszyscy au-
torzy bez względu na przynależność do związ-
ków twórczych.  

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest 
nadesłanie zestawu 2-3 utworów poetyckich w 
trzech egzemplarzach maszynopisu lub czytel-
nego rękopisu. Dwa wiersze o tematyce ogólnej, 
trzeci wiersz (nieobowiązkowy) tematycznie 
związany z Ustką. 

Prace nie mogą być wcześniej nagradzane 
lub publikowane. Wiersze powinny być opa-
trzone godłem słownym.  

Każdy z autorów może przesłać tylko jeden 
zestaw.  

Do tekstów należy dołączyć zaklejoną ko-
pertę, podpisaną tym samym godłem, zawiera-
jącą następujące informacje: imię i nazwisko 
oraz dokładny adres autora prac, adres email, 
telefon.  

Prace należy nadsyłać do 31 lipca 2009 ro-
ku pod adres: Dom Kultury w Ustce, 76-270 
USTKA, ul. Kosynierów 19; z dopiskiem 
„Bursztynowa Róża”. 

Prace, które organizatorzy konkursu otrzy-
mają po terminie, nie będą brały udziału w 
konkursie, jak również złamanie regulaminu 
dyskwalifikuje uczestnika konkursu. 

Jury, w skład, którego wejdą znani literaci i 
krytycy oraz przedstawiciele komitetu organiza-
cyjnego, przyzna następujące nagrody, które 
zostały ustalone według stawek brutto:  

• Nagroda I stopnia 700 złotych oraz 
BURSZTYNOWA RÓŻA 2009 

• Nagroda II stopnia 400 złotych  

• Nagroda III stopnia 200 złotych  

• 2 wyróżnienia po 100 złotych oraz nagroda 
specjalna publiczności. 

O terminie ogłoszenia wyników konkursu i 
wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną 
powiadomieni specjalnym zaproszeniem.  

Nagrodę trzeba odebrać osobiście uczestni-
cząc w imprezie podsumowującej konkurs. 

Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą au-
tora na nieodpłatne wykorzystanie ich w formie 
publikacji pokonkursowych (w przypadku 
nagrodzenia bądź wyróżnienia przez jury). 

Sprawy sporne i nie ujęte regulaminem roz-
strzyga Jury oraz Komitet Organizacyjny.  

Ewentualne pytania kierować pod adres: 
dk.ustka@wp.pl, lub zlp-slupsk@o2.pl  
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