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Konkursy
10. Konkurs na zbór wierszy

im. Scherffera von Scherffersteina
„O Syfon Scherffera“ Brzeg 2018

Wenzel Scherffer von Scherffenstein – (ur.1603 w Głubczycach, zm. 1674 w Brzegu) –niemiecki organista i poeta barokowy, poliglota,tłumacz, polonofil. Był uczniem kompozytoraMatthausa Apellesa von Löwensteina. Jako orga-nista działał w przyzamkowej kaplicy św. Jadwigiw Brzegu, jako poeta w 1653 został uhonorowa-ny zaszczytnym tytułem Poeta laureatus. Jakotłumacz przekładał z języków łacińskiego i pol-skiego, na język niemiecki przełożył m.in. 138fraszek Jana Kochanowskiego. Dzieła poetyckiewydawał w Brzegu, m.in. liczący 800 stron zbiórbłyskotliwych, niestroniących od humoru wier-szy „Geist- und Weltliche Gedichte”. Napisałrównież sporą ilość utworów okolicznościowych,w których posługiwał się także dialektem ślą-skim. Od 1631 aż do śmierci pozostał na usługachPiastów brzeskich.Klub Integracji Twórczych „StowarzyszenieŻywych Poetów” z Brzegu ogłasza 9. Konkurs na
zbór wierszy. Konkurs ma charakter otwarty imoże wziąć w nim udział każdy, kto zastosuje siędo regulaminu. Nie ma ograniczeń wiekowych.Uczestnicy winni nadsyłać zestawy obejmu-jące nie więcej niż 45 utworów poetyckich, miesz-czących się na nie więcej niż 54 stronach (nielicząc spisu treści i tytułowej), w 3 kopiach orazna nośniku elektronicznym (płyta CD, dyskietka,pendrive).Termin nadsyłania prac upływa dnia 31sierpnia 2018, liczy się data stempla pocztowego.Zestawy prac należy nadsyłać na adres: K.I.T.„Stowarzyszenie Żywych Poetów”, Miejska Biblio-teka Publiczna Im. Ks. Ludwika I, ul. Jana Pawła II5 (Nisza), z dopiskiem „Syfon Scherffera”.Zestawy prosimy opatrzyć godłem autora, aw osobnej kopercie oznaczonej tym samymgodłem, przesłać szczegółowe dane autora.Przez godło rozumie się jakikolwiek znakgraficzny, słowo, logo lub alfanumeryczny symbolmaskujący właściwą tożsamość autora.Utwory nadsyłane na konkurs nie mogą byćwcześniej nagradzane w konkursach na tomikwierszy ani publikowane w drukach zwartych.Mogą być publikowane częściowo w drukachulotnych, Internecie, prasie lokalnej, radio itelewizji, prasie literackiej.Nadesłane zestawy wierszy oceni jury wskładzie: Ryszard Chłopek, Joanna Mueller, Rado-sław Wiśniewski.Zgłoszenia niespełniające regulaminowychwymogów będą dyskwalifikowane.O wynikach konkursu laureat zostanie po-wiadomiony listownie, internetowo, telefonicznielub w jakikolwiek inny skuteczny sposób.Wręczenie nagrody finansowej oraz hono-rowej odbędzie się w trakcie 20. KonfrontacjiLiterackich Syfon w październiku 2018 roku.Dodatkowe informacje można uzyskać nastronie profilowej Stowarzyszenia w serwi-sie www.facebook.ploraz pod adresem e-mail: kit_szp@wp.pl oraz pod numerami telefo-nów: 693 854 745 lub 691 410 114Nagrodzony tom wierszy zostanie opubliko-wany nakładem organizatora konkursu.Organizator zastrzega sobie prawo do po-czynienia drobnych zmian o charakterze redak-cyjnym i korektorskim w nagrodzonym zestawie.

Organizator zastrzega sobie prawo rezygna-cji z przyznania nagrody i rozstrzygnięcia kon-kursu w przypadku braku zestawów spełniają-cych kryteria estetyczne i formalne lub z przyczynod niego niezależnych.
27. Konkurs Literacki o Złoty

Syfon Stowarzyszenia Żywych
Poetów W BrzeguKonkurs ma charakter otwarty i może wziąćw nim udział każdy, kto wypełnia warunki regu-laminu.Konkurs odbędzie się w kategorii poezja.Tematyka i forma nadsyłanych prac jest dowolna.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jestnadesłanie zestawu 5 wierszy w 3 kopiach wterminie do 1 września 2018 (liczy się datastempla pocztowego) na adres: K.I.T. „Stowarzy-szenie Żywych Poetów”, Miejska BibliotekaPubliczna w Brzegu, ul. Jana Pawła II 5 (Nisza), zdopiskiem: 27. Konkurs O Laur SŻP.W jury zasiądą laureaci poprzednich edycjikonkursu, a laureaci tegorocznej edycji zasiądą wjury przyszłorocznej edycji.Zestawy prosimy opatrzyć godłem autora, aw osobnej kopercie oznaczonej tym samymgodłem, przesłać szczegółowe dane autora.Przez godło rozumie się jakikolwiek znak graficz-ny, słowo, logo lub alfanumeryczny symbolmaskujący właściwą tożsamość autora.Utwory nadsyłane na konkurs nie mogą byćwcześniej nagradzane w innych konkursach anipublikowane w prasie literackiej, drukach zwar-tych, prasie ogólnopolskiej.Zgłoszenia niespełniające regulaminowychwymogów będą dyskwalifikowane.O wynikach konkursu laureaci zostaną po-wiadomieni listownie, internetowo, telefonicznielub w jakikolwiek inny skuteczny sposób.Łączna kwota nagród do podziału przez jurywynosi nie mniej niż 2500 złotych.Wręczenie nagród, pod postacią „Złotych Sy-fonów” oraz wkładów pieniężnych do skarbonek-świnek, odbędzie się w trakcie 20. KONFRONTA-CJI LITERACKICH „SYFON”, które odbędą się wBrzegu w dniach 25-28 października 2018.Dodatkowe informacje można uzyskać nastronie internetowej Stowarzyszenia: www.zywipoeci.pl, na profilu Stowarzyszenia w ser-wisie facebook a także pod adresem e-mail:kit_szp@wp.pl oraz pod numerami telefonów:693 854 745 lub 691 410 114Organizatorzy zastrzegają sobie prawo donieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróż-nionych tekstów oraz tekstów wybitnie niena-grodzonych.

Modlitwy
malowane

trzcinąWojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolumiała zaszczyt gościć Adrianę Jarosz – poetkę,pedagoga, bibliotekarza. Wielokrotną medalist-kę Mistrzostw Polski w hokeju na trawie. Au-torkę tomików poetyckich: „Rozdrożami” i„Niebo pachnące sianem”. Współautorkę albu-mu fotograficzno-poetyckiego „Rogalik”.Utwory Ady Jarosz ukazują się w antolo-giach, almanachach i czasopismach poświęco-nych literaturze i kulturze polskiej. Związana zkrakowskich wydawnictwem SIGNO orazkrakowską grupą „Każdy”. Członek stowarzy-szenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza.Teksty poetki przetłumaczono na język serbski.Laureatka wielu konkursów literackich. Nomi-nowana do nagrody Perły Roku 2014 i NagrodyMarszałka Województwa Opolskiego dla Ani-matorów i Twórców Kultury w roku 2017.Ada Jarosz promowała najnowszą książkępoetycką „Modlitwy malowane trzciną”, który „(...) już od samego początku powstawał jakodzieło w miarę jednorodne z wybranym tytu-łem dla całości i jako kontynuacja wcześniej-szych zainteresowań Poetki. Przekazuje je wnajbardziej adekwatnej formie literackiej, któraodwzorowując twórczy zamysł, czerpie z trady-cji i inwencji, bez względu na panujące w świe-cie mody – coraz bardziej konceptualnej i afory-stycznej poezji. Już w dwu poprzednich tomach:„Rozdrożami” (2014) i „Niebo pachnące sia-nem” (2015) uwidoczniło się upodobanieAutorki do narracji, zastosowanej w dłuższychutworach wierszowanych, posiadających fabułęoraz do pieśni, która stwarzała Poetce możli-wość ukazania całego spektrum uwrażliwieniana  różnoraki los człowieka i kondycję wszech-obecnej przyrody.[1] (...) Poetyka wierszy Adria-ny Jarosz, tych najnowszych, zawartych wniniejszym tomie jest osobliwa, dlatego że jestjak barwny gobelin utkana z pozornych opozy-cji: miasto-wieś, dzień-noc, bogactwo-bieda,realne-nierealne (w szerokim spektrum odindywidualnych przeczuć, wyobrażeń, wizji iurojeń przez baśniowość i magię do zjawisknadprzyrodzonych jak cuda)”.[2]Jest w tej poetce jakaś magia... Publicznośćszczelnie wypełniła salę, dostawiano krzesła.Stonowany spektakl w wykonaniu autorki iuczennic z jej szkoły okraszony głosem i gitarąJanusza Ochockiego (melodie do słów Moni-kowskiego, „Sidora”, Nohavicy) przenosił słu-chaczy na bezkresne pola falujących traw. Wmokradła porośnięte trzciną, gdzie cisza iwodne ptaki mają swój dom. A poeta staje siępełnoprawnym mieszkańcem ziemi spokoju, ażpo widnokrąg. Albo i dalej po zadzior wędrówki.Bo Adę ciągle coś gna i jest obecna duchem iciałem w różnych regionach Europy, skądczerpie siłę i zaczyn kolejnych liryków.
Jerzy Stasiewicz______________________[1] „Współistnienie świata realnego i baśniowego wpoezji Adriany Jarosz”, Magdalena Węgrzynowicz-Plichta.[2] Tamże.
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