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Konkursy 
 

VII I  Ogólnopolski  Konkurs  
Poetycki  im.  Fe l iksa  Rajczaka 

 

ORGANIZATORZY: 

Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli 

Klub Literacki TOPOLA 

 
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy 

autorzy bez względu na wiek i przynależ-
ność do klubów, związków i stowarzyszeń 
twórczych. 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest 
dostarczenie lub przesłanie od 3 do 5 
nigdzie dotąd niepublikowanych i nienagra-
dzanych utworów poetyckich, opatrzonych 
godłem, w 3 egzemplarzach maszynopisu. 
Do utworów należy dołączyć kopertę 
podpisaną tym samym godłem, zawierającą 
imię, nazwisko i dokładny adres autora, 
telefon oraz e-mail. Prace należy przesłać na 
adres: Miejski Dom Kultury, ul. Łaska 12, 
98-220 Zduńska Wola (z dopiskiem na 
kopercie „Konkurs Poetycki – Rajczak”). 

3. Tematyka utworów jest dowolna, a termin 
nadsyłania prac upływa 15 września 2014 
roku. 

4. Jury konkursu powołane przez organiza-
torów, dokona oceny nadesłanych utworów, 
przyznając laureatom nagrody pieniężne: 
Łączna pula nagród – do 3.500 zł (brutto) 

5. Ogłoszenie wyników oraz podsumowanie 
konkursu przewidziano na październik-
listopad 2014 roku. Organizatorzy nie zwra-
cają nadesłanych prac. 

6. Organizatorzy zwracają uczestnikom kon-
kursu koszty podróży na podstawie biletów 
komunikacji krajowej (tylko w granicach 
Polski), a w przypadku dojazdu samocho-
dem prywatnym pokrywają koszty nie 
wyższe niż cena najtańszego biletu na trasie 
zamieszkania i imprezy. Podstawą wypłaty 
jest wówczas stosowne oświadczenie uczest-
nika Konkursu wraz z informacją uzyskaną 
od przewoźnika dotyczącą cen biletów na 
danej trasie.  

7. Istnieje również możliwość skorzystania z 
noclegu.   

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 
publikacji nagrodzonych i wyróżnionych 
utworów na łamach prasy lokalnej. 

9. Wszelkie mogące powstać na tle niniejszego 
regulaminu kwestie sporne rozstrzyga w 
sposób ostateczny Jury konkursowe 
działające w imieniu organizatorów. 

10. Szczegółowe informacje i odpowiedzi na 
pytania można uzyskać pod nr  tel. 43 823-
25-92 wew. 15; 605725300 lub na stronie 
internetowej: www.mdk-zdunskawola.pl, e-
mail: imprezy@mdk-zdunskawola.pl    

 

 

„Powietrze  pełne  an iołów”     
 

Tematem konkursu jest fragment wiersza 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego: „Powietrze 
pełne aniołów”. Konkurs odbędzie się w trzech 

kategoriach: poezja, proza i literatura dziecięca. 
Nagrodami konkursu są  bezpłatne warszta-

ty literackie.  
Termin nadsyłania prac: do 30 lipca br.  
W jury konkursowym zasiadać będą znawcy 

literatury oraz przedstawiciele fundacji.  
Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim 

brać udział początkujący twórcy (ci, którzy nie 
mają na swym koncie więcej niż dwie pozycje 
drukowane), piszący w języku polskim, którzy 
ukończyli 18 lat. 

Ogłoszenie wyników: 15 września br. 
Wręczenie nagród odbędzie się podczas 

warsztatów 17-19 października br. w Europej-
skim Centrum Komunikacji i Kultury (ECCC) 
w Warszawie. Wymagania: nadesłanie 3 wierszy 
lub opowiadania do 10 tys. znaków w czterech 
egzemplarzach. 

Redakcja: 00-260 Warszawa ul. Mostowa 
2/4 oraz 82-110 Kąty Rybackie ul. Rybacka 18, 
tel. 606 888 764; poczta - biuro@pisarze.pl 
 

 

Imprezy 
 

I  Fest iwal  „Nie  Ty lko Gospe l” 
im.  Włodka Szomańskiego 

Mieroszów,  11-13 l ipca  2014 
 

W dniach 11-13 lipca br. w Mieroszowskim 
Centrum Kultury w Mieroszowie odbędzie się I 
edycja Festiwalu „Nie tylko gospel” im. Włodka 
Szomańskiego. Ideą festiwalu jest propagowanie 
wszystkich nurtów muzycznych, które są intere-
sujące, inspirujące, które warto wyśpiewać innym. 
Od pewnego czasu bardzo modne stały się mu-
zyczne show, które w blasku reflektorów i kamer, 
w ocenie gwiazd estrady próbują wyłonić talenty 
muzyczne i wokalne z całej Polski. Chcemy, aby 
ten Festiwal był drabiną do wielkich osiągnięć 
tych, którzy chcą swoją miłość do ludzi wyrazić 
muzyką. 

Mieroszów i jego region, to miejsce wyjątko-
we, nie tylko ze względu na krajobraz, ale przede 
wszystkim ludzi. Piękne miasteczko z urokliwym 
rynkiem oraz przytulone do niego zadbane wsie, 
zatopione wśród zieleni grzybowych lasów. 
Takim miejscem zachwycił się 15 lat temu Wło-
dek Szomański i zostawił dla niego wielki Wro-
cław. Z biciem serca powracał tu z najdalszych 
koncertów w Europie. Opowiadał o nim w wy-
wiadach, audycjach radiowych i programach 
telewizyjnych.  

W przyszłych latach planowane jest rozbu-
dowanie Festiwalu o część konkursową, która 
pozwoli na jeszcze łatwiejszy dostęp młodych 
ludzi do "wydrapania" sobie swojego miejsca w 
świecie muzyki. 
 

PROGRAM I EDYCJI FESTIWALU: 
 

11 lipca 2014 – godz.18.00 

− uroczystość nadania nowej sali MCK imienia 
Włodka Szomańskiego  

− poświęcenie sali 
− koncert Spirituals Singers Band "Madonny 

Jana Pawła II" (muz. W. Szomański, sł. D. 
Czajkowski) 

 

12 lipca 2014 – godz.18.00 

− koncert Katarzyny K8 Rościńskiej 
 

13 lipca 2014 – godz.18.00 

− "Nówka" - koncert Olgi Szomańskiej 
 

Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. 
Wszelkie osoby, firmy oraz instytucje pragnące 
wesprzeć ideę Festiwalu zapraszamy do kontaktu: 
ssbcontact@wp.pl. 
 
 

Konferenc ja  Naukowa 
Władysław   Orkan.   

P iewca Gorców i  Podhala  
 

W roku 2015 przypadają dwie rocznice 
związane z Władysławem Orkanem: 140. uro-
dzin i 85. rocznica śmierci. Z tej okazji Niepu-
bliczny Instytut Kształcenia Nauczycieli Wy-
dawnictwa Edukacyjnego w Krakowie, Katedra 
Mediów i Badań Kulturowych Uniwersytetu 
Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodo-
wej w Krakowie oraz Janusz Potaczek – Wójt 
Gminy Niedźwiedź organizują Konferencję 
Naukową nt. Władysław Orkan. Piewca Gorców 

i Podhala. 

Celem konferencji jest oświetlenie zagad-
nień dotąd niepodjętych przez literaturoznaw-
ców, bądź omawianych marginesowo, a przede 
wszystkim ukazanie roli przyrody w twórczości 
autora W roztokach i inspiracji rodzinnymi 
stronami. Organizatorom zależy również na 
wyeksponowaniu roli pisarza jako współtwórcy 
regionalizmu podhalańskiego, jego poglądów w 
tej materii. Nadto ukazały się ostatnio dwa tomy 
listów Władysława Orkana. Daje to okazję do 
głębszej rekonstrukcji osobowości pisarza. 
Niezależnie od tych sugestii każdy temat zwią-
zany z dorobkiem Władysława Orkana dotąd 
niepodjęty, bądź oświetlony z nowej perspekty-
wy literaturoznawczej, może być zaakceptowa-
ny. 

Organizatorzy planują wydanie publikacji 
jako pokłosia konferencji. Konferencja nt. Or-
kan. Piewca Gorców i Podhala odbędzie  się w 
maju 2015 roku. Łącznie – 3 dni. Miejsce obrad: 
Koninki koło Mszany Dolnej (powiat limanow-
ski). 

Zgłoszenie wraz z podaniem tytułu referatu 
należy przesyłać do dnia 10 grudnia 2014 roku 
na ręce p. Agaty Żuk: Wydawnictwo Edukacyj-

ne, ul. Wielkotyrnowska 35, 31-326 Kraków; 

fax: 12 626 08 18; e-mail: a.zuk@we.pl 

Koszt udziału w Konferencji wynosi 200 zł. 
Kwotę tę należy wpłacić na konto WE (nr konta: 
94 1240 1431 1111 0000 1045 3861) z dopiskiem 
„opłata konferencyjna” do dnia 30 marca 2015 
roku.  

Objętość artykułu do druku do 20 stron, 
czas przeznaczony na wygłoszenie referatu 
30 minut. 

Autorzy referatów mają zapewnione zakwa-
terowanie i wyżywienie. Przewiduje się też 
program turystyczny (zwiedzanie Gorców) oraz 
folklorystyczny (watra na Orkanówce). 

Będziemy wdzięczni za dotrzymanie termi-
nów. Jest to ważne ze względów organizacyj-
nych. Prosimy też o możliwie wczesne nadsyła-
nie zgłoszeń. 
 

Z upoważnienia Organizatorów 
Prof. dr hab. Bolesław Faron 


