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Konkursy 
 

IV Ogólnopolski  
Konkurs Poetycki  
„Magia ogrodów” 

 
Gminna Biblioteka Publiczna w Rabie Wyżnej 

ogłasza konkursu na wiersz tematycznie związany z 
ogrodem – dozwolona szeroka interpretacja tema-
tu. 

Konkurs jest otwarty – dostępny dla wszyst-
kich pełnoletnich twórców: zrzeszonych i niezrze-
szonych w stowarzyszeniach twórczych. 

Utwory muszą być oryginalne, napisane przez 
uczestników konkursu, nigdzie wcześniej niepubli-
kowane (w wydawnictwach zwartych, prasie i 
Internecie) i nienagradzane wcześniej w innych 
konkursach. 

Prace podpisane godłem (słownym, a nie zna-
kiem graficznym) należy przesyłać w trzech egzem-
plarzach, w postaci wydruku komputerowego lub 
maszynopisu, format A-4. Dodatkowo mile wi-
dziany nośnik elektroniczny. Do pracy powinna 
być załączona zamknięta koperta, opatrzona rów-
nież tym samym godłem, zawierająca dane osobo-
we: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer 
telefonu kontaktowego i adres mailowy. 

Nadsyłane prace nie mogą przekraczać 2 wier-
szy w zestawie. Można przysłać tylko jeden zestaw. 
Prace należy nadsyłać lub składać osobiście w 
nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2016 
roku (liczy się data wpływu przesyłki) na adres: 
Gminna Biblioteka Publiczna w Rabie Wyżnej 
34-721 Raba Wyżna 65, z dopiskiem na kopercie: 
Konkurs Poetycki „Magia ogrodów”. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas gali 
podsumowującej konkurs na najpiękniejszy ogród 
w gminie Raba Wyżna 1 października 2016 roku. 

Organizator przewiduje następujące nagrody: 
I miejsce – 300 zł; II miejsce – 200 zł; III miejsce – 
100 zł, ufundowane przez Bank Spółdzielczy w 
Rabie Wyżnej oraz trzy wyróżnienia – nagrody 
rzeczowe zapewnia biblioteka. 

Organizator zastrzega sobie prawo do innego 
podziału nagród. Prace będzie oceniać profesjonal-
ne Jury. Nagrodę należy odebrać osobiście. Nagród 
nie wysyłamy.  
 
 

Ogólnopolski Konkurs 
za najlepszy debiut roku 

im. Kazimiery  
Iłłakowiczówny 

 
Poznański Oddział Związku Literatów Polskich 

ogłasza Konkurs o Nagrodę im. Kazimiery Iłłako-
wiczówny za Najlepszy Debiut Poetycki Roku 2016. 
Konkurs od ponad 30 lat promuje miasto Poznań w 
kraju i poza jego granicami. Inspiruje ludzi mło-
dych do rozwijania artystycznej pasji , zdolności i 
możliwości poetyckiej wypowiedzi. Popularyzuje 
twórczość Patronki Nagrody – Kazimiery Iłłakowi-
czówny. Była ona jedną z najważniejszych poetek 
polskich. Z Poznaniem związała swoje życie, a wiele 
lat z poznańskim oddziałem ZLP. 

Serdecznie zapraszamy wydawnictwa, stowa-
rzyszenia twórcze, osoby reprezentujące instytucje 
kulturalne i media o charakterze literackim do 
nadsyłania zauważonych, interesujących debiutów 

poetyckich – książek, wydanych w 2016 roku. 
Regulamin konkursu: 

− tomy poetyckie mogą zgłaszać wydawnictwa, 
stowarzyszenia twórcze, osoby, reprezentujące 
instytucje kultury i media i charakterze literac-
kim, 

− książki autorów, pisane w języku polskim, 
wydane w 2016 roku, należy wysłać na adres 
organizatora konkursu w 3 egzemplarzach, z 
podaniem adresu, e-maila, nr telefonu autora. 

− termin nadsyłania tomów poetyckich – 
30.09.2016 (decyduje data stempla pocztowe-
go), 

− nadesłanie książek jest równoznaczne z akcep-
tacją regulaminu i stanowi deklarację, że autor 
nigdy wcześniej nie wydał żadnej książki no-
szącej cechy poetyckiego debiutu (z numerem 
ISBN), 

− nadesłane książki oceni Komisja Konkursowa, 
powołana przez Organizatora, 

− oficjalne ogłoszenie nazwiska Laureata i wrę-
czenie Nagrody nastąpi w listopadzie 2016., w 
Mieszkaniu-Pracowni Kazimiery Iłłakowi-
czówny – Oddziale Biblioteki Raczyńskich w 
Poznaniu, ul. Gajowa 4 m 8, 

− laureat zostanie powiadomiony o dokładnym 
terminie wręczenia Nagrody, 

− wiersze z nagrodzonego tomu poetyckiego 
zostaną zaprezentowane na witrynie poznań-
skiego oddziału Związku Literatów Polskich - 
www.zlp.poznan.pl 

− organizator nie zwraca książek, nadesłanych na 
konkurs, 

−  adres organizatora konkursu: Związek Litera-
tów Polskich Oddział w Poznaniu, 60-222 Po-
znań, ul. Dmowskiego 37. 

 
 

Najciekawsza książka  
poetycka roku 2016 

39. Międzynarodowego  
Listopada Poetyckiego 

  

Związek Literatów Polskich Oddział w Pozna-
niu zaprasza autorów, wydawnictwa, stowarzyszenia                  
do nadsyłania książek poetyckich, godnych tytułu i 
nagrody – Najciekawsza Książka Poetycka Roku 
2016 – 39. Międzynarodowego Listopada Poetyc-
kiego w Poznaniu. 

Laureata poznamy podczas uroczystej inaugu-
racji 39. MLP w Sali Lubrańskiego UAM w Pozna-
niu (ul. Wieniawskiego 1), 8 listopada 2016 roku. 

Tomy poezji, wydane w języku polskim w roku 
2016, należy nadsyłać w 3 egzemplarzach, do 30 
września br. Wybory wierszy nie będą brane pod 
uwagę. 

Wewnątrz dużej koperty z 3 egzemplarzami 
książki prosimy zamieścić małą kopertę zawierającą 
adres domowy, e-mail lub numer telefonu.  
Adres Organizatora: Związek Literatów Polskich 
Oddział w Poznaniu, ul. Dmowskiego 37, 60-222 
Poznań.  

 

 

Złota Róża dla Mikołaja 
Wyrzykowskiego 

 
Już po raz trzeci Kapituła Nagrody Literackiej 

im. Jarosława Zielińskiego wyróżniła poetę poni-
żej 41. roku życia, który w ubiegłym roku wydał 
nowy zbiór wierszy. Tym razem nagrodę nazy-
waną Złotą Różą otrzymał Mikołaj Wyrzykowski 
za tom „Wspomnienia chwili obecnej”.  

Kapituła obradowała 20 czerwca br. w skła-
dzie: Aleksander Nawrocki (przewodniczący), 
Stanisław Grabowski (sekretarz), członkowie: 
Lam Quang My, Andrzej Walter i Mikołaj J. 
Wachowicz. 
 Spośród kilkudziesięciu tomików wierszy 
wydanych w ubiegłym roku, Kapituła nie wie, czy 
dotarła do wszystkich edycji, do finału zakwalifi-
kowało się ostatecznie ośmiu twórców: Oliwia 
Betcher („Poza”, Zaułek Wydawniczy Pomyłka, 
Szczecin), Klaudia N. Jaissle („Krople. Pomiędzy”, 
wyd. Ibis),  Bartosz Konstrat („Własny holo-
kaust”, wyd. Teatr Mały, Tychy), Agata Linek  
(„Szept pumy”, Stalowa Wola, tłum. na jęz. ang. 
Aleksander Linek), Anna Maria Musz („Inkanta-
cje”, wyd. polsko-bułgarskie, wybór i przekł. z jęz. 
polskiego Łyczezar Seliaszki, wyd. Simolini’94), 
Kacper Płusa („Wiersze na żółtym papierze”, 
MBP im C.K. Norwida, Świdnica), Iwona Suwała 
(„Bardziej naga”, Arka), Mikołaj Wyrzykowski 
(„Wspomnienia chwili obecnej”, ilustr. Ida 
Piotrowska) 
 Podczas dyskusji stwierdzono, że młody,19-
stoletni poeta imponuje wyobraźnią. Umiejętnie 
korzysta ze środków artystycznych, co świadczy o 
jego dużej samoświadomości twórczej. W tomie 
przedstawił dłuższe utwory, nieledwie poematy, a 
to forma trudna i dzisiaj niemodna. W wierszach 
widać liczne odwołania do antyku, do kultury i 
sztuki. Są też odwołania do licznych podróży. Są 
postaci-ikony współczesnej kultury: L. Cohen, 
Leonardo Di Caprio, Ed Sheeran, Edith Piaf, 
James Joyce. We własny i oryginalny sposób 
udało mu się przedstawić całe zwierzęce bestia-
rium, jest wiele odniesień do współczesnych 
baśni, np. Tolkiena. Jest też próba zapisu mło-
dzieńczych tęsknot i uniesień. Sporo refleksji 
wspartych ciekawą metaforą. O swoich utworach 
poetyckich młodziutki poeta napisał: „Wiersze, 
które tutaj znajdziecie, są zapisem poszukiwania 
prawdy i piękna. Osobistym, ale jednocześnie 
wykraczającym poza to co osobiste [...].  

Ten tomik poezji jest zapisem drogi. Niespo-
dziewanej, krętej, pięknej”.  Laureat pisze właści-
wie od lat szkolnych, ma na swoim koncie także 
kilka wydanych powieści, jest wszechstronnie 
utalentowany artystycznie, o mocnych zaintere-
sowaniach humanistycznych. W tym roku rozpo-
czyna naukę na francuskim uniwersytecie Aix en 
Provence, gdzie będzie studiował literaturę 
współczesną.  
 Stypendystkami w roku szkolnym 2016/2017 
zostały Justyna Jaworska z Legionowa i Urszula 
Wojtaś z Warszawy. 
 
 

 


