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Kronika 
 

Jubi leusz He leny Gordz ie j  
 
Poetka poznańska Helena Gordziej obchodzi 

45-lecie pracy twórczej, a w lipcu ukończy 87 lat. To 
osoba skromna i zdystansowana do siebie, innych 
oraz wszelkich zdarzeń. Natomiast jej dorobek 
literacki jest pokaźny:  tłumaczka poezji niemieckiej 
i baśni Christiana Andersena, autorka kilkudziesię-
ciu tomów poezji, dwóch powieści oraz książek dla 
dzieci. Wiersze poetki opublikowano w wielu 
językach obcych, zamieszczono także w szkolnych 
podręcznikach.  

Helena Gordziej uhonorowana została liczny-
mi nagrodami, m.in.: Nagrodą Funduszu Literatu-
ry, Nagrodą im. Jana Kasprowicza, Nagrodą „Fotel 
Horacego”, przyznana przez Kapitułę II Międzyna-
rodowego Kongresu Poetów w Lublinie, Nagrodą 
XV Międzynarodowego Listopada Poetyckiego za 
Najlepszą Książkę Roku. 

Za osiągnięcia w poezji i działalność kulturo-
twórczą poznańskie Towarzystwo im. Hipolita 
Cegielskiego wyróżniło Helenę Gordziej Złotym 
Medalem LABOR OMNIA VINCIT (Praca 
Wszystko Zwycięża).  Minister Kultury odznaczył 
poetkę Medalem „Zasłużony Kulturze GLORIA  
ARTIS”. Kapituła „Złotego Hipolita” wraz z Towa-
rzystwem im. Hipolita Cegielskiego przyznała H. 
Gordziej Statuetkę „ZŁOTEGO HIPOLITA” 
nadając godność „WYBITNA OSOBISTOŚĆ 
PRACY ORGANICZNEJ”. Kapituła Nagrody 
Pracy Organicznej im. Marii Konopnickiej przy-
znała jej „Nagrodę Pracy Organicznej Imienia 
Marii Konopnickiej” w uznaniu zasług dla literatu-
ry i kultury oraz za całokształt twórczości literackiej. 
Największą jednak Nagrodą dla Heleny Gordziej 
jest świadomość, w jak wielu sercach, zwłaszcza 
młodych niegdyś adeptów pióra, zaskarbiła sobie 
szacunek, uznanie i serdeczną pamięć.  

Z okazji 45-lecia pracy twórczej składamy Po-
etce życzenia zdrowia, pomyślności  i wierszy, które 
warto zapamiętać, takich, jak choćby w ostatnim 
tomie z bieżącego - 2015 roku pt. „Odliczanie 
godzin”. 
 

Anna Andrych 
 
 

Konkursy 
 

Konkurs L i teracki   
im.  Eugeniusza Paukszty 

 
Biblioteka w Kargowej wspólnie ze Związkiem 

Literatów Polskich w Zielonej Górze i Regionem 
Kozła zapraszają twórców do udziału w kolejnym, 
XVI Ogólnopolskim Konkursie Prozatorskim im. 
Eugeniusza Paukszty. 

Konkurs jest adresowany do wszystkich twór-
ców, profesjonalnych i nieprofesjonalnych, bez 
ograniczeń wiekowych. Organizator oczekuje na 
wartościowe, krótkie utwory prozatorskie (opowia-
dania, nowele, szkice), nawiązujące ogólnie do 
twórczości patrona konkursu (małe ojczyzny, 
przyroda, relacje polsko-niemieckie, tematyka 
młodzieżowa). Prace literackie nigdzie niepubliko-
wane, opatrzone godłem, w trzech egzemplarzach 
maszynopisu do 10 stron objętości oraz na płytach 
CD, należy nadsyłać pod adresem: Miejska Biblio-
teka Publiczna, 66-120 Kargowa, ul. Słodowa 2, w 

terminie do 31 lipca br. Rozstrzygnięcie konkursu i 
wręczenie nagród odbędzie się w drugiej połowie 
września w Kargowej i Leśniczówce Linie. Nagrody: 
za pierwsze miejsce 1.000 zł, za drugie 600 zł, z 
trzecie 400 zł; jury powołane przez organizatora ma 
prawo innego podziału nagród. Podsumowaniu 
konkursu towarzyszyć będzie seminarium „Małe 
ojczyzny – pogranicze kultur”. Bliższe informacje 
można uzyskać pod numerem tel. 68/352 63 68. 
 
 

XII  Międzynarodowy Konkurs  
Poetycki  „Sen o  Karpatach”  

– P iwniczna Zdrój  2015 
 

Konkurs będzie rozegrany w dwu kategoriach 
wiekowych: Kategoria I – młodzież do lat 18; 
Kategoria II – dorośli.  

Wiersze, w liczbie od 1 do 3, nigdzie dotąd nie-
publikowane, nie biorące udziału w innych konkur-
sach,  należy nadsyłać w trzech egzemplarzach pod 
adresem MGOK  w nieprzekraczalnym terminie do 
25 czerwca 2015 roku (decyduje data stempla 
pocztowego).  Na kopercie należy zaznaczyć kate-
gorię: I – młodzieżowa lub II – dorośli. W oddziel-
nej kopercie podpisanej wyłącznie godłem należy 
zamieścić dane personalne, adres mailowy, numer 
telefonu. Każdy wiersz w trzech egzemplarzach 
wydruku komputerowego lub maszynopisu powi-
nien być podpisany tym samym godłem. Organiza-
torzy zastrzegają sobie prawo prezentacji danych 
osobowych dla potrzeb konkursu oraz publikacji 
nagrodzonych i wyróżnionych (także drukiem) 
prac w prasie i wydawnictwie pokonkursowym. 

Komisja pod przewodnictwem krakowskiego 
poety i krytyka Józefa Barana oceni nadesłane 
wiersze. Laureaci i wyróżnieni w konkursie zostaną 
o tym fakcie powiadomieni po zakończeniu prac 
Komisji.  

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród na-
stąpi 23 sierpnia 2015 roku w Piwnicznej. Dla 
laureatów I kategorii przewidziano nagrody rze-
czowe, laureat Grand Prix i laureaci I -III miejsca w 
II kategorii otrzymają nagrody pieniężne.  

Nagrody należy odebrać osobiście w dniu fina-
łu. Nieobecność na tej uroczystości sprawia, iż 
nagroda staje się wyróżnieniem honorowym, a 
gratyfikacja pieniężna zostanie przeznaczona na 
wspieranie twórczości literackiej w regionie. 

Udział w konkursie jest równoznaczny z ak-
ceptacją jego regulaminu. Interpretacja niniejszego 
regulaminu należy do organizatorów. 

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

Jury zastrzega sobie prawo innego podziału 
kwoty przeznaczonej na nagrody. 
     Konkurs organizują miejscowi twórcy, Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju i 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy ze znaczącym 
wsparciem współorganizatora, którym jest Dyrek-
cja Lasów  Państwowych w Krakowie. 

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

 
I  Ogólnopolski  Konkurs L i teracki  

O Laur  Kawiarn i  L i terackie j  
„Bydgoski  Modraczek”  

 
 Celem Konkursu jest promocja i konfrontacja 

twórczości literackiej autorów z Bydgoszczy i z 

innych regionów Polski; promocja Kawiarni Lite-
rackiej goszczącej od 2007 roku literatów oraz sztuk 
towarzyszących literaturze, promocja młodych 
talentów literackich ze szczególnym uwzględnie-
niem młodych bydgoszczan.  

Konkurskierowany jest do Literatów, którzy 
prezentowali swoją twórczość w Kawiarni Literac-
kiej (KL) w „Modraczku” oraz tych, których spo-
tkania autorskie zostały zaplanowane na rok 2015.  

Utwory zgłoszone do konkursu powinny być 
napisane w języku polskim i stanowić pracę własną 
autora.  

Nie mogą być wcześniej nagradzane oraz pu-
blikowane (również w Internecie).  

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest na-
desłanie (pocztą tradycyjną) zestawu 2 wierszy lub 
tekstów prozą (także małe formy poetyckie i proza-
torskie) w czterech egzemplarzach, w formie ma-
szynopisu lub wydruku komputerowego w forma-
cie A4 (każdy tekst na osobnej kartce), przy czym 
jeden utwór o tematyce dowolnej , zaś drugi zawie-
rający w treści trzy następujące terminy: Bydgoszcz, 
Kawiarnia Literacka, Modraczek (w dowolnej 
odmianie).  

Żaden z tekstów nie może przekroczyć 30 wer-
sów z tytułem oraz interliniami (dłuższe teksty nie 
będą brane pod uwagę). Każdy wiersz należy opa-
trzyć godłem autora. Wyklucza się godła obrazko-
we.  

W osobnej, zaklejonej kopercie, również opa-
trzonej godłem autora, na kartce formatu A4, 
należy zamieścić dane autora – imię, nazwisko, 
dokładny adres, numer telefonu, adres poczty 
elektronicznej oraz oświadczenie następującej 
treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych przez organizatorów i współor-
ganizatorów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2002r. 
nr 101poz 926 (z późniejszymi zmianami) na 
potrzebę konkursu i planowaną publikację wybra-
nych tekstów w pokonkursowym almanachu, bez 
dodatkowej zgody i honorarium”.  

Tak przygotowane zestawy należy przesłać w 
jednej kopercie zbiorczej na adres Organizatora 
Konkursu:  Dom Kultury „Modraczek”, Kawiarnia 
Literacka, ul. Ogrody 15; 85-870 Bydgoszcz, z 
dopiskiem: „I Ogólnopolski Konkurs Literacki”. 

Termin nadsyłania prac upływa 15 czerwca 
2015 r. (decyduje data stempla pocztowego).  
Profesjonalne jury, powołane przez Organizatorów, 
wyłoni laureatów, którym przydzielimy nagrody:  
I miejsce: 700 zł oraz STATUETKA – Laur Kawiar-
ni Literackiej „Bydgoski Modraczek” (Nagroda 
Dyrektorki Domu Kultury „Modraczek”); II miej-
sce – 600 zł; III miejsce – 500 zł . 

Jury może dokonać innego podziału nagród, 
przy czym może nagradzać całe zestawy bądź 
przyznać osobne nagrody w poszczególnych kate-
goriach.  

Wręczymy też nagrodę dodatkową; będzie to:  
Nagroda Specjalna Prezesa Spółdzielni Mieszka-
niowej „Budowlani”, która zawiaduje KL. Nagród 
nie wysyłamy. Prosimy o odbiór osobisty.  
O zwycięstwie powiadomimy Laureatów pocztą 
elektroniczną do 20 sierpnia.  

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i 
wręczenie nagród odbędzie się podczas specjalnego, 
83. spotkania Kawiarni Literackiej, 27 sierpnia 2015 
r. (nagrodzonym Autorom i Jurorom spoza Byd-
goszczy zapewniamy nocleg ze śniadaniem w 
hotelu).  

Ewentualne pytania kierować do Barbary Jen-
drzejewskiej: bacha1344@wp.pl, wpisując w tytule 
wiadomości: KONKURS KL.  


