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Kronika 
 

Zmarł  

Aleksander Sokołowski 
 
Nie żyje Aleksander Soko-
łowski, polski poeta i lite-
rat mieszkający na Litwie. 
Urodził  w podwileńskiej 
wsi Niedzieliszki. Przez 
całe swoje życie związany 
był z oświatą: był nauczy-

cielem, kuratorem oświaty, doktorem nauk pe-
dagogicznych i wielkim animatorem polskiego 
życia literackiego na Litwie. Wielokrotnie od-
wiedzał Polskę, publikował tu swoje utwory i 
uczestniczył w licznych festiwalach literackich 
– między innymi był uczestnikiem Ogólnopol-
skich Konfrontacji Literackich w Zelowie w la-
tach 1996-1998. Należał do Związku Literatów 
Polskich. Za swoje zasługi na rzecz promocji 
kultury literackiej na Litwie został odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP. Miał 
87 lat.  
 

 
 
 
 

Konkursy 
 

Konkurs Literacki 

O Laur Stowarzyszenia 

Żywych Poetów 
 

Klub Integracji Twórczych „Stowarzysze-
nie Żywych Poetów” z Brzegu ogłasza 31. KON-
KURS LITERACKI O LAUR czyli ZŁOTY SYFON 
STOWARZYSZENIA ŻYWYCH POETÓW – 
BRZEG 2022.  

Konkurs ma charakter otwarty i może 
wziąć w nim udział każdy, kto wypełnia wa-
runki regulaminu. 

Konkurs odbędzie się w kategorii poezja. 
Tematyka i forma nadsyłanych prac jest do-
wolna.  

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest 
nadesłanie zestawu 5 wierszy w 3 kopiach w 
terminie do dnia 15 września 2022 (decyduje 
data stempla pocztowego) na adres: K.I.T. „Sto-
warzyszenie Żywych Poetów”, Miejska Biblio-
teka Publiczna w Brzegu, ul. Jana Pawła II 5 (Ni-
sza) z dopiskiem: 30. KONKURS O LAUR SŻP.  

W jury zasiądą laureaci poprzednich edycji 
konkursu, a laureaci tegorocznej edycji zasiądą 
w jury przyszłorocznej edycji.  

Zestawy prosimy opatrzyć godłem autora, 
a w osobnej kopercie oznaczonej tym samym 
godłem, przesłać szczegółowe dane autora. 

Przez godło rozumie się jakikolwiek znak 
graficzny, słowo, logo lub alfanumeryczny sym-
bol maskujący właściwą tożsamość autora. 

Utwory nadsyłane na konkurs nie mogą 
być wcześniej nagradzane w innych konkur-
sach ani publikowane w prasie literackiej, dru-
kach zwartych, prasie ogólnopolskiej. 

Zgłoszenia nie spełniające regulamino-
wych wymogów będą dyskwalifikowane. 

O wynikach konkursu laureaci zostaną po-
wiadomieni listownie, internetowo, telefonicz-
nie lub w jakikolwiek inny skuteczny sposób. 

Łączna kwota nagród do podziału przez 
jury wynosi nie mniej niż 2500 złotych. 

Wręczenie nagród, pod postacią „Złotych 
Syfonów” oraz wkładów pieniężnych do skar-
bonek świnek, odbędzie się w trakcie 24. KON-
FRONTACJI LITERACKICH „SYFON”, które od-
będą się w Brzegu w październiku 2022.  

Laureaci A.D. 2022 zostaną zaproszeni do 
prac jury w roku 2023. 

Dodatkowe informacje można uzyskać na 
stronie internetowej Stowarzyszenia: www.zy-
wipoeci.pl, na profilu Stowarzyszenia w serwi-
sie Facebook a także pod adresem e-mail: 
kit_szp@wp.pl 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 
nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróż-
nionych tekstów oraz tekstów wybitnie niena-
grodzonych. 

 
 

II Ogólnopolski Konkurs  

Literacki im. Jana Grossa 
 

Organizatorem konkursu jest Wojewódzka 
i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa 
Herberta w Gorzowie Wielkopolskim.   

Konkurs jest adresowany do osób pełnolet-
nich.  

Celem konkursu jest popularyzowanie 
twórczości literackiej gorzowianina Jana 
Grossa – cenionego autora, fraszkopisarza, za-
służonego działacza kultury, członka Stowarzy-
szenia Autorów ZAiKS. 

Na konkurs należy przesłać zestaw 8 fra-
szek o tematyce obyczajowej. 

Utwory nie mogą być wcześniej publiko-
wane ani nagradzane w innych konkursach. 

Prace wydrukowane w trzech egzempla-
rzach należy przesyłać pocztą. 

Więcej informacji w regulaminie: https:// 
www.wimbp.gorzow.pl/ii-ogolnopolski-kon-
kurs-literacki-im-jana-grossa.  

Termin nadsyłania prac upływa 31 sierp-
nia 2022 r. (decyduje data stempla poczto-
wego). 

Nagrody: I nagroda – 1.000 zł; II nagroda 
– 700 zł; III nagroda – 500 zł.  

 
 

 
 
 

VII Ogólnopolski  

Konkurs Dramatopisarski  

„Komediopisanie” 
 

Organizatorem konkursu jest Teatr Po-
wszechny w Łodzi. 

Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto 
ukończył osiemnaście lat. 

Do konkursu można zgłaszać utwory dra-
matyczne o charakterze komediowym. 

Sztuka nie może być adaptacją, jak również 
nie może być wcześniej publikowana ani wysta-
wiana. 

Prace należy przesyłać pocztą na adres Tea-
tru Powszechnego w Łodzi. 

Termin nadsyłania prac upływa 31 sierpnia 
2022 roku. Pula nagród wynosi 70.000 zł. 

Szczegóły na stronie: 
https://powszechny.pl/pl/rusza-siodma-edy-
cja-komediopisania/ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

XXIX Konkurs Literacki 

„Ikarowe Strofy” 
 

Organizatorem konkursu jest Klub Do-
wództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. 

Konkurs ma charakter otwarty. 
Na konkurs można przesłać maksymalnie 

pięć wierszy lub jedno opowiadanie o objętości 
do 10 stron A4.  

Konkurs „Ikarowe Strofy” tematycznie ma 
charakter otwarty, ale organizatorzy chętnie 
widzieliby utwory związane z tematyką woj-
skową, jak i te, które nawiążą do twórczości i 
działalności patronów roku 2022 – Ignacy Łu-
kasiewicz, Maria Konopnicka, Maria Grzego-
rzewska, Wanda Rutkiewicz, Józef Mackiewicz, 
Józef Wybicki, oraz Romantyzm Polski również 
patronujący rokowi 2022. 

Utwory zgłaszane do konkursu nie 
mogą być wcześniej publikowane. 

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach 
wiekowych: do 16 lat i powyżej 16 lat. 

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą. 
Więcej informacji w regulaminie (https://klub-
dgrsz.wp.mil.pl/u/Regulamin_4HK9BHZ.pdf). 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rze-
czowe – statuetkę Ikara za zajęcie I miejsca, dy-
plomy, gadżety promocyjne, książki, albumy. 

Prace można przesyłać do 31 sierpnia 2022 
roku (liczy się data stempla pocztowego). 
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