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Kronika 
 

Zmarł Andrzej Strumiłło 
 

W wieku 93 lat zmarł prof. Andrzej Stru-
miłło, wybitny malarz, grafik i fotografik. Zaj-
mował się także ilustracją, projektowaniem 
książek, wystawiennictwem i scenografią. Był 
także podróżnikiem. 

Urodził się w Wilnie. Studiował w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w 
Łodzi pod kierunkiem Władysława Strzemiń-
skiego i na Akademii Sztuk Pięknych w Krako-
wie. W latach 1982-84 był kierownikiem Gra-
phic Presentation Unit Sekretariatu Generalne-
go ONZ w Nowym Jorku. W 1984 roku prze-
prowadził się do Maćkowej Rudy nad Czarną 
Hańczą na Suwalszczyźnie, gdzie mieszkał do 
śmierci. 
 
 

Konkursy 
 

Ogólnopolski Otwarty Konkurs 
Poetycki w Piastowie 

         
Miejska Biblioteka Publiczna i Miejski Ośro-

dek Kultury w Piastowie oraz Konfraternia Po-
etycka „Biesiada” ogłaszają otwarty Ogólnopolski 
Konkurs Poetycki XXVII Piastowskiej Biesiady 
Poetyckiej. 

Na konkurs należy nadesłać 5 wierszy o do-
wolnej tematyce, własnego autorstwa,     nigdzie 
dotychczas nie publikowanych i nie nagradza-
nych w 4 egzemplarzach maszynopisu (wydru-
ku), w terminie do 31.07.2020 r. na adres: 
Miejski Ośrodek Kultury, ul. Warszawska 24, 
05-820 Piastów z dopiskiem na kopercie „Kon-
kurs poetycki”. 

Każdy uczestnik konkursu może nadesłać je-
den zestaw wierszy.  

Łączna objętość zestawu wierszy nie może 
przekraczać dziesięciu stron znormalizowanego   
maszynopisu. 

Nadesłane teksty winny być opatrzone go-
dłem literowym (pseudonimem). To samo    
godło winno być umieszczone na dołączonej 
kopercie, zawierającej wewnątrz: imię i nazwi-
sko, adres i telefon kontaktowy autora (jeśli 
posiada). 

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tek-
stów oraz zastrzegają sobie prawo do wykorzy-
stania ich w okolicznościowej pozycji wydawni-
czej bez honorariów autorskich. 

Jury konkursu przyzna następujące nagrody: 
I - 1000 zł (brutto, pozostałe nagrody netto); II - 
750 zł; III - 500 zł; 4 wyróżnienia po 300 zł. 

Zastrzega się prawo Jury do innego podziału 
nagród. W przypadku znaczącego pogorszenia 
sytuacji epidemiczno-gospodarczej nagrody 
mogą zostać zmniejszone. 

Nagroda lub wyróżnienie nieodebrane oso-
biście przez laureata w dniu ogłoszenia wyników 
zostanie przeznaczone na cele wyznaczone przez 
organizatorów konkursu. Ostrzega się potencjal-
nych uczestników konkursu, że powyższa zasada 
będzie traktowana kategorycznie! Organizatorzy 
nie zwracają kosztów podróży i zakwaterowania. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas 
XXVII Piastowskiej Biesiady Poetyckiej, która 
odbędzie się 26 września 2020 r. (sobota) w 
godz. 10.00-18.00. (z przerwą na obiad). Orga-

nizatorzy zapraszają wszystkich uczestników 
konkursu do udziału w Biesiadzie, co przyczyni 
się do integracji środowiska poetyckiego, a udział 
laureatów uważają za niezbędny. W programie 
m.in.: spotkania autorskie jurorów, znakomita 
oprawa muzyczna oraz Turniej Jednego Wiersza z 
nagrodami i dyplomami. Termin Biesiady może 
zostać zmieniony ze względów epidemicznych. 
 
 

Małopolska Nagroda Poetycka 
„Źródło” 2020 

 
1. Organizatorem Małopolskiej Nagrody Po-

etyckiej „Źródło” zwanej dalej „Konkursem” 
jest Centrum Sztuki Mościce – Instytucja Kul-
tury Województwa Małopolskiego, zwane 
dalej „Organizatorem” oraz Gminny Ośrodek 
Kultury w Borzęcinie. 

2. Prace konkursowe oceni powołane przez 
Organizatora Jury Konkursu Poetyckiego w 
składzie: Józef Baran – poeta, prozaik, prze-
wodniczący Jury, Jadwiga Malina – poetka, 
animatorka kultury, Beata Paluch – aktor-
ka, Adam Ziemianin – poeta, prozaik. 

3. Konkurs ma charakter ogólnopolski. Mogą 
brać w nim udział zarówno poeci polscy 
z kraju, jak i z zagranicy. W Konkursie mogą 
brać udział tylko osoby pełnoletnie. Tematy-
ka utworów powinna nawiązywać do idei 
Konkursu. Forma utworów jest dowolna. 

4. Warunkiem udziału w Konkursie Poetyckim 
jest nadesłanie na adres Organizatora, 
w postaci pięciu egzemplarzy wydruków, ze-
stawu trzech do pięciu utworów poetyc-
kich. Utwory nie mogą być wcześniej publi-
kowane ani nagradzane w innych konkur-
sach. Pod pojęciem „publikacji” rozumie się 
wydawnictwa zwarte (wydane drukiem 
książki, czasopisma oraz antologie wierszy).  

5. Prace konkursowe powinny być przesłane w 
postaci maszynopisów lub wydruków kom-
puterowych w formacie A4 opatrzonych 
godłem słownym. Przez „godło słowne” ro-
zumie się jednorazowy pseudonim, który 
umożliwia zachowanie anonimowości i nie 
daje możliwości zidentyfikowania autora 
kryjącego się za nim. Rękopisy nie będą bra-
ne pod uwagę. 

6. Uczestnik Konkursu Poetyckiego może 
przesłać tylko jeden zestaw wierszy. Prze-
słanie więcej niż jednego zestawu wierszy 
podpisanych różnymi godłami dyskwalifiku-
je autora z udziału w Konkursie. 

7. Prace konkursowe powinny być przesłane do 
26 czerwca 2020 r. (decyduje data stempla 
pocztowego) na adres: Centrum Sztuki Mo-
ścice, ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów z 
dopiskiem: Nagroda Poetycka „Źródło”.  

8. Prawidłowo przygotowane zgłoszenie do 
konkursu powinno zawierać: 
a) prace konkursowe jak opisano w pkt 4-8; 
b) odręcznie podpisane Oświadczenie o 
akceptacji Regulaminu Konkursu Poetyckie-
go oraz zgody na wykorzystanie prac kon-
kursowych i wizerunku; 
c) podpisaną odręcznie informację o prze-
twarzaniu danych, zgodnie z RODO; 
d) wypełniony i podpisany odręcznie formu-
larz z danymi osobowymi; 
e) potwierdzenie dokonania opłaty akredy-
tacyjnej. 

9. Uczestnik Konkursu Poetyckiego zobowiąza-
ny jest do wniesienia opłaty akredytacyjnej 
w wysokości 20 zł. Opłatę akredytacyjną na-
leży wpłacić do 26 czerwca 2020 r. na ra-

chunek Organizatora: Centrum Sztuki Mości-
ce, ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów, Santan-
der Bank Polska S.A. 41 1500 1748 1217 
4005 4325 0000 z tytułem wpłaty: „Konkurs 
„Źródło”+ imię i nazwisko Uczestnika”. Prze-
lewy zagraniczne: Santander Bank Polska S.A, 
kod SWIFT:WBKPPLPP, nr konta: PL41 1500 
1748 1217 4005 4325 0000 

10. Do oceny przez Jury Konkursu zostaną 
dopuszczone tylko te prace, które spełniają 
wymogi formalne. 

11. Decyzja Jury Konkursu Poetyckiego jest 
ostateczna i nie przysługuje od niej odwoła-
nie. 

12. Dane osobowe uczestników Konkursu Po-
etyckiego będą wykorzystywane przez Orga-
nizatora zgodnie z Ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tekst jed-
nolity; Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) wyłącznie 
na potrzeby Konkursu. 

13. Laureaci Konkursu Poetyckiego zostaną 
uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami 
pieniężnymi o łącznej puli 12 tys. złotych: I 
nagroda – 3 500 zł, II nagroda – 2 500 zł, III 
nagroda – 1 500 zł, 5 wyróżnień po 700 zł, 
Nagroda Specjalna za utwór związany z re-
gionem Małopolski. Dodatkowo zostanie 
przyznanych 10 wyróżnień honorowych, na-
grodzonych drukiem w okolicznościowym 
wydawnictwie pokonkursowym. 

14. Jury zastrzega sobie prawo do innego podzia-
łu nagród. Uczestnik konkursu może otrzy-
mać tylko jedną nagrodę pieniężną. 

15. Nagrodzone prace oraz inne zakwalifikowa-
ne przez Jury zostaną opublikowane w oko-
licznościowym wydawnictwie pokonkurso-
wym. 

16. Wszystkie osoby nagrodzone zostaną powia-
domione o werdykcie Jury e-mailowo lub te-
lefonicznie. 

17. Rozstrzygnięcie Konkursu Poetyckiego i 
ogłoszenie laureatów nastąpi  we wrześniu 
2020 roku podczas uroczystej gali. Informa-
cje szczegółowe dotyczące gali zamieszczone 
zostaną na stronie Organizato-
ra: www.csm.tarnow.pl,  

18. Laureaci zaproszeni są do osobistego odbio-
ru pamiątkowych dyplomów podczas gali fi-
nałowej Małopolskiej Nagrody Poetyckiej 
„Źródło”. Nagrody finansowe zostaną wpła-
cone na wskazane przez laureatów konto 
bankowe lub przesłane przekazem poczto-
wym. 

19. Podczas uroczystości ogłoszenia laureatów 
Konkursu zostanie sporządzona dokumenta-
cja fotograficzna i filmowa utrwalająca wize-
runki uczestników ww. gali. Organizator za-
strzega sobie prawo do publicznego jej wy-
korzystywania, utrwalania i powielania, wy-
korzystywania w celach promocyjnych i re-
klamowych, zamieszczania w prasie, me-
diach, Internecie oraz innych formach utrwa-
leń nadających się do rozpowszechniania, 
podając dane autora, bez ograniczeń czaso-
wych i ilościowych. 

20. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany 
Regulaminu. W sprawach spornych wynika-
jących z interpretacji niniejszego Regulaminu 
lub w nim nieujętych, decyzję podejmuje Or-
ganizator w porozumieniu z Jury Konkursu 
Poetyckiego. 

21. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów 
ani opłaty akredytacyjnej. Informacji na te-
mat Konkursu Poetyckiego udziela Biuro Or-
ganizacyjne: Anna Sadowska, tel. 14 633 46 
11, e-mail: 


