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X Ogólnopolski
Konkurs Poetycki

„O kwiat dziewięćsiła”
Skomielna Czarna 20191. Konkurs organizuje GOKiS filia SkomielnaCzarna (gmina Tokarnia, pow. myślenicki,woj. małopolskie).2. Konkurs ma charakter otwarty i skierowa-ny jest do autorów niezrzeszonych jakrównież zrzeszonych w związkach twór-czych oraz bez podziału na autorów przeddebiutem i po debiucie. Uczestnik konkursumusi mieć ukończone 18 lat.3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jestnadesłanie zestawu trzech wierszy o tema-tyce dowolnej w czterech egzemplarzachwydruku komputerowego, formatu A4.Łączna objętość zestawu wierszy nie możeprzekraczać trzech stron wydruku. Rękopi-sy nie będą oceniane.4. Każdy uczestnik konkursu, do obowiązko-wego zestawu trzech wierszy o tematycedowolnej, może dodatkowo dołączyć jesz-cze jeden wiersz o tematyce górskiej (wczterech egzemplarzach) w kategorii, O na-grodę Wójta Gminy Tokarnia. Wiersze w tejkategorii będą oceniane oddzielnie.5. Utwory nadsyłane na konkurs nie mogą byćwcześniej nigdzie publikowane ani nagra-dzane w innych konkursach. Uczestnikkonkursu może nadesłać tylko jeden zestawwierszy w kategorii obowiązkowej oraz wguznania jeden wiersz w kategorii dodatko-wej. W sumie można przysłać maksymalnie3 (obowiązkowo) + 1 wiersz (nieobowiąz-kowo), wszystkie w czterech egzempla-rzach.6.  Wiersze muszą być podpisane godłemsłownym (pseudonimem). Takim samymgodłem należy opatrzyć dołączoną do nichzaklejoną kopertę, zawierającą na kartceobowiązkowo następujące dane autora(imię i nazwisko, dokładna data urodzenia(dzień, miesiąc, rok), dokładny adres, tele-fon, e-mail).7. Prace konkursowe należy nadsyłać do 15 VI2019 r. decyduje data wpłynięcia na adresOrganizatora konkursu: GOKiS filia Sko-mielna Czarna, 32-437 Skomielna Czarna415, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Po-etycki”. Na kopercie nie wolno umieszczaćnazwiska i adresu zwrotnego nadawcy(uczestnika konkursu).8. Oceny prac konkursowych dokona jurypowołane przez Organizatora.9. Wiersze autorów podpisane imieniem inazwiskiem nie będą podlegać ocenie jury.Wiersze osób poniżej 18 lat nie będą oce-niane. Uprasza się o dokładne przeczytanieregulaminu. Prace niespełniające wszyst-kich wymogów regulaminu nie będą oce-niane.10. Organizator nie zwraca nadesłanych tek-stów.11. O wynikach konkursu laureaci zostaną

powiadomieni telefonicznie lub pocztąelektroniczną i zostaną zaproszeni na pod-sumowanie konkursu, które odbędzie się wsobotę, 28 września 2019 r., w SkomielnejCzarnej. Po ogłoszeniu wyników konkursu,laureaci mogą być poproszeni o przesłanienagrodzonych i wyróżnionych wierszypocztą elektroniczną do Organizatora,. Uła-twi to pracę nad redakcją tomiku pokon-kursowego (przewidzianego na 2019 r.).12. Laureaci konkursu otrzymają okoliczno-ściowe medale-statuetki, a także wraz zewszystkimi wyróżnionymi – dyplomy i innedrobne upominki. Nagrody należy odebraćosobiście. W wyjątkowych wypadkach do-puszcza się odebranie nagrody przez po-średnika. Nagrody nie będą przesyłanepocztą. Nieodebrane nagrody będą automa-tycznie przechodziły na rzecz kolejnej edy-cji.13. Organizator zastrzega sobie prawo dopublikacji nagrodzonych i wyróżnionychwierszy w tomiku pokonkursowym (wy-dawanym co trzy lata) oraz w innych me-diach bez dodatkowej zgody autorów orazbez honorarium autorskiego.14. Zgłoszenie zestawów wierszy do udziału wkonkursie oznacza akceptację regulaminu

Damian
Kowalczyk

Dawne czasyTo był PRL i beton lat osiemdziesiątych...Dobra muzyka z Zachodu, woda z sokiem idzwony z bistoru... Brak towaru na sklepo-wych półkach i brak zawiści u sąsiadów.Miałem takie same spodnie jak kolega spodsiódemki, a na nogach dumnie prezentowa-łem buty marki „Relaks”...Starszy brat i początek przygody z winy-lami... Ależ to była muzyka! Gdy z głośnikówsłabej jakości usłyszałem pierwsze utworuzespołu Kiss... Sentyment pozostał do dzisiaj,

a ludzie widząc towar na sklepowych pół-kach stali się bardzo zawistni... Jestem orygi-nałem, gdyż tego modelu nie sposób podro-bić.
SłowaW zakamarkach betonowego królestwa,za zamkniętymi drzwiami mieszkań nastałacisza... Inwigilacja systemu zarządzaniapaństwem zakazała używania słów... Jeżelinie wypowiem już żadnego słowa, to będępisał... A co, jeśli pióra utracą swój atrament?Dialog i jego piękna konwersacja pozostajązbyt często reliktem ludzkich wspomnień...Porozmawiajmy...

Tętno codziennościKocham szept miasta i uniesienia prze-chodniów... Mój ster to moje oczy, a umysł topodłoże, po którym idę. Znam to wzniesienie,te schody, ten trzepak. Znam tego pana, którykarmi gołębie, i psa niosącego w pysku gaze-tę. Jest i autystyczna dziewczyna z warko-czami, którą witam dobrym słowem. To mojemiasto, mój puls, mój styl.
OnaByłem młodym chłopakiem, gdy prze-chodząc ulicą zobaczyłem Cię w oknie. Spo-glądałaś w niebo, a kosmyki Twych włosówniesfornie głaskał wiatr... Byłaś niewielemłodsza ode mnie, a w twarzy można byłowyczytać niesamowitą dorosłość. Choć niezamieniłem z Tobą ani jednego słowa, towiedziałem, że wytworzysz w mej pamięcipoczucie estetyki i wspomnienie o pierwszejjakże magicznej miłostce...Codziennie przychodziłem pod Twójblok, lecz już nigdy nie zobaczyłem Ciebie wtym oknie. Nie pytałem, co się z Tobą stało,gdyż przyjąłem za pewnik, że tak ma pozo-stać. To był czas wchodzenia w dorosłość,gdzie ja byłem zbuntowanym nastolatkiem, aTy dziewczyną o uosobieniu anioła.Teraz jesteś z pewnością piękną kobietą, a janadal noszę Cię w sercu i widuję już tylko wsnach.
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