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Kronika 
 

Zmarł Andrzej Strzelecki 
 

W wieku 68 lat zmarł Andrzej 
Strzelecki, reżyser, aktor 
teatralny i filmowy, satyryk, 
nauczyciel akademicki, profe-
sor sztuk teatralnych, rektor 
Akademii Teatralnej im. 
Aleksandra Zelwerowicza w 

Warszawie, autor scenariuszy do sztuk i musi-
cali. Za swoją działalność został odznaczony 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski 
oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Znany z ról fil-
mach – „Przepraszam, czy tu biją?”, „W pustyni i 
w puszczy”, „Rozmowy nocą”, „1920 Bitwa 
Warszawska” czy „Pół wieku poezji później”. 
Był twórcą i współzałożycielem kabaretu „Kur”. 

 
 

Konkursy 
 

12. Konkurs na zbiór wierszy im. 

Scherffera Von Scherfersteina 

„O Syfon Scherfera” – Brzeg 2020 
 

PATRON 
Wenzel Scherffer von Scherffenstein – (ur. 

1603 w Głubczycach, zm. 1674 w Brzegu) – 
niemiecki organista i poeta barokowy, poliglo-
ta, tłumacz, polonofil. Był uczniem kompozy-
tora Matthausa Apellesa von Löwensteina. 
Jako organista działał w przyzamkowej kapli-
cy św. Jadwigi w Brzegu, jako poeta w 1653 
został uhonorowany zaszczytnym tytułem 
Poeta laureatus. Jako tłumacz przekładał z 
języków łacińskiego i polskiego, na język 
niemiecki przełożył m.in. 138 fraszek Jana 
Kochanowskiego. Dzieła poetyckie wydawał w 
Brzegu, m.in. liczący 800 stron zbiór błysko-
tliwych, niestroniących od humoru wierszy 
„Geist – und Weltliche Gedichte”. Napisał 
również sporą ilość utworów okolicznościo-
wych, w których posługiwał się także dialek-
tem śląskim. Od 1631 roku aż do śmierci 
pozostał na usługach Piastów brzeskich. 
 

REGULAMIN 
1. Klub Integracji Twórczych „Stowarzy-

szenie Żywych Poetów” z Brzegu ogłasza 12. 
KONKURS NA ZBIÓR WIERSZY. Konkurs ma 
charakter otwarty i może wziąć w nim udział 
każdy, kto zastosuje się do regulaminu. Nie ma 
ograniczeń wiekowych.  

2. Uczestnicy winni nadsyłać zestawy 
obejmujące nie więcej niż 45 utworów poet-
yckich, mieszczących się na nie więcej niż 54 
stronach (nie licząc spisu treści i tytułowej), w 
3 kopiach oraz na nośniku elektronicznym 
(płyta CD, pendrive). 

3. Termin nadsyłania prac upływa dnia 15 
września 2020, liczy się data stempla poczto-
wego. Zestawy prac należy nadsyłać na adres:  
K.I.T. „Stowarzyszenie Żywych Poetów”, Miej-
ska Biblioteka Publiczna im. ks. Ludwika I, ul. 
Jana Pawła II 5 (NISZA), z dopiskiem „SYFON 
SCHERFFERA 2020”. 

4. Zestawy prosimy opatrzyć godłem au-
tora, a w osobnej kopercie oznaczonej tym 
samym godłem, przesłać szczegółowe dane 

autora. 
5. Przez godło rozumie się jakikolwiek 

znak graficzny, słowo, logo lub alfanumerycz-
ny symbol maskujący właściwą tożsamość 
autora.  

6. Utwory nadsyłane na konkurs nie mogą 
być wcześniej nagradzane w konkursach na 
tomik wierszy ani publikowane w drukach 
zwartych. Mogą być publikowane częściowo w 
drukach ulotnych, internecie, prasie lokalnej, 
radio i telewizji, prasie literackiej. 

7. Nadesłane zestawy wierszy oceni jury 
w składzie: Ryszard Chłopek, Joanna Mueller, 
Radosław Wiśniewski.  

8. Zgłoszenia nie spełniające regulamino-
wych wymogów będą dyskwalifikowane. 

9. O wynikach konkursu laureat zostanie 
powiadomiony listownie, internetowo, telefo-
nicznie lub w jakikolwiek inny skuteczny 
sposób. 

10. Wręczenie nagrody finansowej oraz 
honorowej odbędzie się w trakcie 22. Kon-
frontacji Literackich Syfon w październiku 
2020 roku. 

11. Dodatkowe informacje można uzyskać 
na stronie profilowej Stowarzyszenia w ser-
wisie www.facebook.pl oraz pod adresem e-
mail: kit_szp@wp.pl 

12. Nagrodzony tom wierszy zostanie 
opublikowany nakładem organizatora kon-
kursu. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do 
poczynienia drobnych zmian o charakterze 
redakcyjnym i korektorskim w nagrodzonym 
zestawie. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo re-
zygnacji z przyznania nagrody i rozstrzygnię-
cia konkursu w przypadku braku zestawów 
spełniających kryteria estetyczne i formalne 
lub z przyczyn od niego niezależnych.  

 
 

VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki 

im. Anny German 
 

Zielonogórski Ośrodek Kultury Stowarzy-
szenie Jeszcze Żywych Poetów ogłaszają VIII 
Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Anny 
German.  

Organizatorzy oczekują na wiersze odno-
szące się do fragmentu piosenki z repertuaru 
Patronki Konkursu. W tym roku mottem 
Konkursu jest fraza: „…my niesiemy przez 
życie marzenia... z piosenki „Moje miejsce na 
ziemi” – A. German).  

Każdy Autor może przesłać 1 zestaw za-
wierający maksymalnie 3 wiersze w języku 
polskim, nigdzie dotychczas niepublikowa-
nych i nienagradzanych w innych konkursach.  

Zestaw wierszy należy opatrzyć godłem i 
dołączyć w formacie PDF i WORD (wersja 
1997-2003) do Formularza Zgłoszeniowego, 
który jest dostępny na stronie: 
www.zapisy.zok.com.pl.  

Godłem musi być zestaw liter lub cyfr, nie 
może być nim znak graficzny.  

Objętość jednego utworu nie może prze-
kraczać 1 strony, 1000 znaków łącznie ze 
spacjami i 26 wersów.  

Wiersze oceni Jury, składające się ze spe-
cjalistów w dziedzinie literatury.  

Formularz Zgłoszeniowy Konkursu należy 
przesłać w terminie do 25 sierpnia 2020 roku. 

Wyniki ogłoszone zostaną w czasie bie-
siady literacko-muzycznej 21 listopada 2020 
roku.  

Laureaci zostaną powiadomieni przez Or-
ganizatorów o godzinie i miejscu tej imprezy 
drogą e-mailową lub telefonicznie.  

Konkurs adresowany jest do osób, które 
ukończyły 16 lat (urodzeni w 2004 i wcze-
śniej).  

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 
nieodpłatnego publikowania nagrodzonych i 
wyróżnionych utworów, a także utworów, 
które ze względu na walory artystyczne, 
chociaż nie nagrodzone, kwalifikują się do 
zamieszczenia w wydawnictwie pokonkurso-
wym.  

Organizatorzy konkursu przyznają laurea-
tom nagrody pieniężne w następującej wyso-
kości: − I nagroda 1000 zł, − II nagroda 800 zł, 
− III nagroda 700 zł, − trzy równorzędne 
wyróżnienia po 400 zł.  

Decyzje o nagrodach i wyróżnieniach po-
dejmuje Jury. Jury może dokonać innego 
podziału nagród i wyróżnień. Decyzje Jury są 
ostateczne.  

Organizator nie informuje uczestników o 
wynikach KONKURSU przed ich oficjalnym 
ogłoszeniem.  

Laureaci nagród i wyróżnień nie są zobo-
wiązani do osobistego odbioru nagród pod-
czas biesiady literacko-muzycznej zorganizo-
wanej z okazji ogłoszenia wyników Konkursu, 
lecz będą mile widziani.  

Serdecznie zapraszamy do udziału w Kon-
kursie wszystkich poetów zrzeszonych jak i 
niezrzeszonych, debiutantów jak i tych, którzy 
nie jeden raz wychodzili zwycięsko z potyczek 
poetyckich organizowanych przez inne śro-
dowiska.  

Uwaga! W przypadku braku możliwości 
wysłania Zgłoszenia i tekstów konkursowych 
drogą elektroniczną można to zrobić metodą 
tradycyjną. W tym celu Formularz Zgłoszenia 
można pobrać ze strony www.zok.com/pl. 

 
 

„Latające Cuda Natury 2020″ 
 

„Latające Cuda Natury 2020″ to VII edycja 
ogólnopolskiego konkursu fotograficznego 
Centrum Edukacji Ekologicznej w Jarocinie. 

Patronat nad konkursem objęły: Związek 
Polskich Fotografów Przyrody Okręg Rozto-
czańsko – Podkarpacki, Stalowowolskie Sto-
warzyszenie Fotograficzne „Animus” oraz 
Starosta Powiatu Niżańskiego. 

Celem konkursu jest utrwalenie w foto-
grafii unikalnego piękna zwierząt, które po-
siadają umiejętność latania, zaprezentowanie 
dążeń i osiągnięć twórczych w tematyce 
określonej hasłem programowym, populary-
zacja fotografii przyrodniczej poprzez organi-
zowanie wystaw oraz upowszechnianie i 
popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki. 

Konkurs jest otwarty dla twórców z kraju 
i zagranicy (nie ma ograniczeń wiekowych). 
Każdy uczestnik konkursu może nadesłać 
maksymalnie 3 prace, wykonane w dowolnej 
technice. 

Opłata za uczestnictwo: 20 PLN. 
Link do regulaminu –  
http://kultura-jarocin.pl/wp-

content/uploads/2020/04/Regulamin-
konkursu-lataj%C4%85ce-cuda-natury-
2020.pdf 
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