XXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O LUDZKĄ TWARZ CZŁOWIEKA”
ogłaszają: Urząd Gminy w Krośnicach, Centrum Edukacyjno–Turystyczno-Sportowe oraz
Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. św. Maksymiliana Kolbe w Krośnicach.
Tematyka wierszy jak co roku jest dowolna (główny cel konkursu: ukazanie zmagań
człowieka w dążeniu ku dobru). W edycji 2018 roku zachęcamy jednakże poetów, aby w
metaforyczny sposób spróbowali odnieść się do jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości oraz by pamiętali o Irenie Sendlerowej w X rocznicę jej śmierci. W konkursie
mogą brać udział wszyscy autorzy, niezależnie od przynależności do związków twórczych i
stowarzyszeń, którzy na adres organizatora nadeślą – w terminie do 27 maja 2018 r. – zestaw 4
wierszy w 4 kopiach (maszynopis albo wydruk komputerowy, mile widziane dyskietki lub płyty z
zapisanymi tekstami, co ułatwi poprawny druk wierszy nagrodzonych).

Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach,
powinny być opatrzone godłem – tym samym godłem należy oznaczyć kopertę zawierającą dane
szczegółowe autora: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy, krótka notka biobibliograficzna potrzebna do publikacji nagrodzonych utworów. Nadesłanie wierszy oznacza zgodę
autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w prasie oraz okolicznościowym tomiku. Organizatorzy nie
przewidują możliwości prowadzenia korespondencji z autorami ani zwrotu nadesłanych wierszy,
powiadamiania o wynikach konkursu wszystkich uczestników (indywidualne powiadomienia
otrzymają twórcy nagrodzeni i wyróżnieni). Zestawy wierszy oceni jury w składzie: Roman Bąk, ks.
Wacław Buryła (sekretarz), dr Jerzy Ł. Kaczmarek, Teresa Tomsia (przewodnicząca jury).
Uroczyste wręczenie nagród i koncert kameralny na harfę i skrzypce odbędzie się 6 X 2018 r.
Organizatorzy przewidują przyznanie nagród głównych (I, II, III Nagroda – 700, 500, 300 zł. oraz
statuetka wykonana według artystycznego projektu Lucyny i Zbigniewa Miszewskich z Trzebnicy podstawa z marmurku, odlew z brązu Beka; statuetka przedstawia Twarz Człowieka z Całunu na tle
fal), wyróżnienia główne (nagrody rzeczowe) oraz wyróżnienia drukiem.
Organizatorzy zapewniają nagrodzonym i wyróżnionym autorom zwrot kosztów podróży, nocleg i
wyżywienie (dotyczy twórców mieszkających w Polsce i tylko komunikacji państwowej) – ta
wiadomość nie dotyczy wyróżnionych drukiem. Dodatkowych informacji udziela organizator:
wacburyla@wp.pl 693 104 588
71/38 30 913
Wiersze należy nadsyłać na adres:
ks. Wacław Buryła
ul. Polna 2
56-320 Krośnice
Konkurs „O ludzką twarz człowieka”

