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Konkursy 
 

Konkurs im.  
Józefa  Łobodowskiego 

 
Lubelski Oddział  Związku Literatów Polskich 

ogłasza VII Edycję Ogólnopolskiego Konkursu 
Literackiego  Ziemi Lubelskiej –  im. Józefa Łobo-
dowskiego. 

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim 
wziąć udział autorzy zrzeszeni w związkach i stowa-
rzyszeniach twórczych i niezrzeszeni. 

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie ze-
stawu 5 wierszy w czterech egzemplarzach. Wiersze 
nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradza-
ne w innych konkursach. 

Utwory muszą być opatrzone godłem. Do ze-
stawów należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzo-
ną tym samym godłem, zawierającą : imię i nazwi-
sko autora, adres, numer telefonu i e-mail. 

Szczególnie preferowane będą utwory podej-
mujące problematykę wschodniego pogranicza 
narodów i kultur. 

Prace konkursowe należy nadsyłać do 30 wrze-
śnia 2015 roku na adres: Związek Literatów Pol-
skich, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin, z 

dopiskiem VII Konkurs im. J. Łobodowskiego. 
Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie 

nagród odbędzie się 21 listopada 2015 roku, a o 
miejscu uroczystości poinformujemy zaintereso-
wanych listownie i na stronie internetowej Lubel-
skiego Oddziału ZLP. 

Przewidywane są nagrody pieniężne, których 
sponsorem jest  Wydział Kultury Urzędu Miasta 
Lublin. 

Udział w Konkursie jest równoznaczny z ak-
ceptacją regulaminu.  

Nadesłane prace nie będą zwracane autorom.  
Organizator zastrzega sobie prawo do publika-

cji nagrodzonych utworów. 
 
 

Ogólnopolski  Konkurs na reportaż 
im.  Zbyszka Nosa la  

„Wszys tk i e  na sze  dz i enne  sp rawy. . .”  
  

Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultu-
ralno-Historyczny BELDONEK – Pałac Wielopol-
skich w Chrobrzu i Wojewódzka Biblioteka Pu-
bliczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach. 

Konkurs ma charakter otwarty. Do udziału za-
praszamy profesjonalistów i amatorów gatunku. 
Uczestnicy konkursu przedstawią teksty spełniające 
wymogi reportażu jako gatunku. 

Do konkursu przyjmujemy wyłącznie reporta-
że wcześniej niepublikowane. Uczestnik konkursu 
może nadesłać tylko jedną pracę, która nie może 
przekraczać 10 stron tekstu znormalizowanego 
(1800 znaków na jednej stronie).  Reportaż powi-
nien być dostarczony w formie wydruku kompute-
rowego w trzech egzemplarzach i równolegle na 
nośniku CD/DVD. 

Prace należy dostarczać, bądź przesyłać pocztą, 
na adres: Ośrodek Kulturalno-Historyczny  BEL-
DONEK – Pałac Wielopolskich w Chrobrzu, ul. 
Parkowa 14, 28-425 Chroberz. 

Do reportażu podpisanego godłem należy do-
łączyć zaklejoną, opatrzoną tym samym godłem 
kopertę, zawierającą dane autora, jego dokładny 
adres, nr telefonu lub adres e-mail. 

Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesła-
nych prac i zastrzegają sobie prawo do opubliko-

wania w prasie i wydaniu książkowym nagrodzo-
nych i wyróżnionych reportaży. 

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne 
ze złożeniem oświadczenia, że utwór jest wynikiem 
twórczości osoby biorącej w nim udział i że prawa 
autorskie do utworu nie są niczym ograniczone. 

Każdy z autorów wyraża zgodę na przetwarza-
nie przez Organizatora podanych danych osobo-
wych dla celów konkursowych i marketingowych, 
stanowiące integralną część Regulaminu. 

Przystępując do konkursu każdy z autorów 
oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i 
akceptuje jego postanowienia. 

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 
31.08.2015 roku (decyduje data stempla pocztowe-
go). 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie 

internetowej www.palac.chroberz.info. 
Uroczyste zakończenie Konkursu, wręczenie 

nagród oraz promocja wydania książkowego 
nagrodzonych i wyróżnionych reportaży nastąpi 
jesienią 2015 roku. 

O dokładnym terminie laureaci  powiadomieni 
zostaną drogą pocztową 

Prace oceniać będzie profesjonalne jury, które-
go skład podamy w późniejszym terminie. 

Nagrody: I – 3 000 zł; II – 2 000 zł; III – 1 000 zł 
oraz trzy wyróżnienia po 500 zł. 

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału 
nagród, który może być spowodowany poziomem 
nadesłanych prac. 
 
 

Nagroda „Złote j  Róży” 
 

Już po raz drugi Kapituła Nagrody Literackiej 
im. Jarosława Zielińskiego „Złota Róża”, działająca 
przy Fundacji Arkona, ogłasza konkurs na najlep-
szy tom wierszy wydany w ubiegłym roku. Waru-
nek jest tylko jeden. Poeta w chwili publikacji 
swojej książki nie może przekroczyć 41. roku życia. 
Poza nagrodą pieniężną autor otrzyma także pa-
miątkowy dyplom oraz obraz znanego malarza.   

Poetyckie książki ubiegające się o nagrodę, 
wraz z adresem kontaktowym twórcy, prosimy 
nadsyłać do 15 lipca br. na adres: Stanisław Gra-
bowski (sekretarz Kapituły), 02-785 Warszawa, ul. 
Koński Jar 2/27, tel. 691-458-087, e-mail:  
poezjaidziecko@op.pl. Rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpi w sierpniu br., a uroczyste wręczenie Na-
grody „Złotej Róży” we wrześniu 2015 roku, o 
czym laureat zostanie powiadomiony.  
 

Z kolei młodzi poeci w wieku 14-18 lat mogą 
ubiegać się o stypendium literackie w roku szkol-
nym 2015/16. Warunkiem jest nadesłanie własnych 
prac literackich (poezja lub proza) na adres jak 
wyżej. Tam także można uzyskać wszelkie informa-
cje dotyczące konkursu i stypendiów. 
 
 

X Ogólnopolski  Konkurs Poetycki     
im.  Ra inera Mar i i  Ri lkego     

 
...na zestaw pięciu wierszy w trzech egzemplarzach. 
Nadesłane wiersze nie mogą być publikowane i 
nagradzane w innych konkursach. 

Profesjonalne jury przyzna: POETYCKĄ NA-
GRODĘ RAINERA MARII RILKEGO oraz nie 
mniej niż dwie nagrody drugiego stopnia. Laureaci 
otrzymują nagrody pieniężne (główna – 3.000 zł) 
ufundowane przez organizatorów i fundatorów 
(warunek – udział w gali festiwalowej, w przeciw-
nym razie nagroda pozostaje wyróżnieniem hono-
rowym, a gratyfikacja pieniężna powiększy sumę 

nagród w kolejnym Konkursie). 
Konkurs ma charakter otwarty, bez ograniczeń 

wiekowych i wymagań tematycznych. Utwory 
należy opatrzyć godłem (słownym), a w zaklejonej 
kopercie, sygnowanej tym samym godłem, przesłać 
następujące dane: imię i nazwisko, dokładny adres 
zamieszkania, numer telefonu, e-mail. Honorowa-
ne będą tylko prace na papierze formatu A4, nade-
słane w formie wydruku komputerowego bądź 
maszynopisu. Organizatorzy nie zwracają nadsyła-
nych utworów. Wyniki Konkursu zostaną opubli-
kowane w prasie i internecie. 

Przesłanie prac konkursowych oznacza zgodę 
autora na nieodpłatne wykorzystanie tekstów w 
prasie literackiej („Topos”), ewentualnie na stro-
nach internetowych Organizatora oraz na groma-
dzenie i przetwarzanie danych osobowych uczest-
ników do potrzeb konkursowych. 

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w 
październiku 2015 roku podczas Festiwalu Poezji w 
Sopocie. Laureaci zostaną zawiadomieni o terminie 
wręczenia minimum dwa tygodnie przed uroczy-
stością. 

Termin nadsyłania prac: 15 sierpnia 2015 roku. 
Adres: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, ul. Czyżew-
skiego 12, 81-706 Sopot z dopiskiem na kopercie 
„Konkurs im. R. M. Rilkego”. Dodatkowe informa-
cje: www.topos.com.pl; topos10@interia.pl.  
 
 

I  Z lot  Poetów i  Grup L i terackich 
z  Województwa Łódzkiego 

 
Bardzo proszę zadeklarujcie się czy będziecie 

chcieli wziąć udział w zlocie. 18-19 lipca 2015 roku 
na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 
ul. Minerska. Piszę projekt potrzebna mi ilość 
(mniej więcej) chętnych, dla których wyliczę choć-
by kiełbaskę na ognisko. Deklaracje poproszę na 
mail: mtsdag@gazeta.pl 

W czerwcu będę zbierać teksty do almanachu i 
ewentualnie wpłaty na cele wydawnicze (20 zł), ale 
to jeszcze zobaczymy. W czasie spotkania sobota - 
przewidujemy warsztaty z zaproszonym poetą i z 
prozaikiem. Ognisko (z kiełbaskami) oraz prezen-
tację wszystkich, którzy zechcą przeczytać swoje 
teksty. W niedzielę konkurs jednego wiersza, 
„Fabryka snów w mieście Łódź”, ogłoszenie wyni-
ków konkursu i podsumowanie. Postaramy się o 
patronaty. Głównym organizatorem będzie Stolik 
Poetycki, Katamaran Literacki . A wszystko pod 
skrzydełkami Filii nr 15 Miejska Biblioteka Pu-
bliczna Łódź-Polesie i Oddziału Łódzkiego Związku 
Literatów Polskich. 
 

M a ł go r z a t a  S kw a r e k - Ga ł ę z ka  
 

 
 

Rys. Barbara Medajska 


