
 

XVIII  Ogólnopolski i Polonijny Konkurs Literacki im. Leopolda Staffa 
 

„Jedyna godna rzecz na świecie: twórczość 

a szczyt twórczości to tworzenie siebie” 
 

/„Igrzysko”  Leopold Staff / 
 

Leopold Staff, wielki poeta klasyk, zaliczany do czołowych poetów młodopolskich, nazywany duchowym 

przywódcą skamandrytów, urodził się 14 listopada 1878 we Lwowie, a zmarł 31 maja 1957 w Skarżysku-Kamiennej.  

Pod koniec swojego życia przyjeżdżał do Rekonwalescentopola  (jak żartobliwie nazywał Skarżysko) na 

zaproszenie swojego przyjaciela ks. Antoniego Boratyńskiego, proboszcza Parafii Św. Józefa w Skarżysku-Kamiennej, 

by z dala od wielkomiejskiego zgiełku wypocząć i nabrać sił,. W 1957 roku po raz ostatni odwiedził nasze miasto.  

31 maja 1957 roku Poeta odszedł na zawsze.  

Celem Ogólnopolskiego i Polonijnego Konkursu Literackiego im. Leopolda Staffa jest pielęgnowanie pamięci 

o jednym z najwybitniejszych twórców literatury XX wieku. Zapraszamy wszystkich piszących poezję do udziału                    

w tegorocznej 18. już edycji Konkursu.  

 

REGULAMIN  KONKURSU 
 

I. Organizatorami Konkursu są: Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej i Grupa Literacka „Wiklina” 
działająca przy MCK w Skarżysku-Kamiennej. 
 

II. W Konkursie mogą wziąć udział autorzy zrzeszeni i niezrzeszeni, debiutanci i twórcy z określonym dorobkiem 
artystycznym, którzy ukończyli 18 lat. 
 

III. Warunkiem udziału jest nadesłanie pocztą tradycyjną w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego 
zestawu 5 wierszy w 3 kopiach - niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach. Na każdej stronie 
musi znajdować się godło (pseudonim) autora. Tematyka wierszy dowolna. Wiersze obowiązkowo należy 
nadesłać również w wersji elektronicznej (płyta CD).   

 

IV. Wiersze umieszczamy w dużej kopercie. Do przesyłki dołączamy płytę CD z elektroniczną wersją utworów oraz 
małą zaklejoną kopertę, w której należy umieścić wypełniony czytelnie i podpisany! dokument wydrukowany ze 
strony organizatora: dostępny tutaj /a w nim dane autora, oświadczenie i zgoda/. Zarówno koperta z danymi 
autora, jak i płyta CD muszą być opatrzone tym samym godłem (pseudonimem), co wiersze. 

 

V. Prace należy przesłać do: 11 marca 2019 r.  (decyduje data stempla pocztowego)  na adres:     
Miejskie Centrum Kultury, 26-110 Skarżysko-Kamienna,  ul. Słowackiego 25  

- z dopiskiem „KONKURS LITERACKI” 
VI. Nadesłane prace niespełniające warunków regulaminowych (np. nadesłanie rękopisów, nadesłanie większej lub 

mniejszej ilości wierszy w zestawie; nadesłanie więcej zestawów przez tego samego autora; nadesłanie prac już 
drukowanych lub nagradzanych w innych konkursach; brak wersji elektronicznej, brak wersji papierowej; brak 
godła, brak danych osobowych autora, brak podpisów na oświadczeniu i zgodzie)  nie zostaną dopuszczone do 
udziału w konkursie!  
 

VII. Nadesłane utwory oceni powołane przez organizatora Jury w składzie: Bohdan Zadura, Stefan Jurkowski, 
Stanisław Nyczaj. Protokół z posiedzenia jury zostanie zamieszczony na stronie Miejskiego Centrum Kultury 
www.mck.skarzysko.pl       - Przewidywany czas zakończenia:  maj 2019 r. 

 

VIII. W Konkursie zostaną przyznane nagrody pieniężne i wyróżnienia o łącznej wartości 4.700 zł.  
 

IX. Organizatorzy nie przewidują prowadzenia indywidualnej korespondencji, odsyłania prac, ani powiadamiania 
wszystkich uczestników. Tylko autorzy nagrodzeni i wyróżnieni w Konkursie zostaną powiadomieni imiennie 
drogą mailową. Nagrody pieniężne zostaną przelane na konta bankowe laureatów. 

 

X. Autorzy przystępujący do Konkursu oświadczają, że przesłane utwory są ich wyłącznym dziełem oraz wyrażają 
zgodę na ich publikowanie i zamieszczanie w serwisach internetowych. Autorzy wyrażają zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych w publikacjach i zamieszczanych informacjach związanych z Konkursem. 

 

XI. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo do ich archiwizowania oraz 
nieodpłatnego publikowania /w prasie i innych mediach/ nagrodzonych, wyróżnionych lub wybranych przez jury 
i organizatorów utworów w celu promocji Konkursu. 
 

XII. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, który dostępny jest na stronie  
www.mck.skarzysko.pl   

 

Życzymy radości z twórczych zmagań   

https://mck.skarzysko.pl/images/konkursy/konkursy_literackie/XVIII_Ogolnopolski_Konkurs_Literacki/dane_i_oswiadczenia.pdf
http://www.mck.skarzysko.pl/
http://www.mck.skarzysko.pl/

