
 

KONKURS LITERACKI „GAZETY OBYWATELSKIEJ” 

 

Dwutygodnik „Gazeta Obywatelska”  ogłasza konkurs literacki dla młodego 

pokolenia twórców w kategoriach: poezji i prozy. 

REGULAMIN 

a) Konkurs obejmuje uczniów i absolwentów szkół średnich oraz studentów i 

absolwentów wyższych uczelni do 30 roku życia. 

b) Należy nadesład zestaw 6 wierszy. Teksty razem nie mogą przekraczad 4 

stron znormalizowanego maszynopisu. 

c) Należy nadesład zestaw 3 opowiadao lub nowel, nie przekraczających razem 

6 stron znormalizowanego maszynopisu. 

d) Każdy tekst poetycki i prozatorski należy opatrzyd odpowiednim godłem. 

e) Ten sam autor może złożyd tylko jeden zestaw wierszy i prozy. 

f)Tematyka wierszy i prozy niczym nieograniczona.  

g) Każdą pracę należy przedstawid w trzech egzemplarzach opatrzonych tym 

samym godłem. 

h)W osobnej, zaklejonej kopercie podpisanej tym samym godłem, co teksty, 

należy dołączyd dane personalne, godło, imię i nazwisko autora, adres, telefon, 

email, nazwę i adres szkoły, placówki naukowej lub miejsca pracy, oraz krótką 

biografię twórczą, ew. czas i miejsce debiutu. 

i) Na kopercie z pracami należy nazwad formę twórczą, np. poezja, 

opowiadania. 

j) Prace należy nadsyład na adres: 

Redakcja „Gazeta Obywatelska”, ul. Barlickiego  28, 50-001 Wrocław, z 

dopiskiem: konkurs.    

k) Termin nadsyłania prac mija z dniem 30 października 2020 r. O dacie 

wysłania decyduje pieczątka pocztowa. 

l) Organizatorzy ustanawiają następujące nagrody w dziedzinie poezji i prozy: 



•  nagroda pierwsza w wysokości 500 zł. 

• nagroda druga  w wysokości: 200 zł. 

• nagroda trzecia  w wysokości: 100 zł. 

• wyróżnienia książkowe, roczna prenumerata „Gazety Obywatelskiej”. 

m) Jury pod przewodnictwem Stanisława Srokowskiego ze względu na poziom 

prac może dokonad innego podziału nagród, a wyniki konkursu ogłosi do 30 

grudnia 2020 r.  

 

KONKURS LITERACKI WYDAWNICTWA „MAGNA POLONIA” 

 

Wydawnictwo i dwumiesięcznik „Magna Polonia” ogłaszają konkurs 
literacki dla młodego pokolenia twórców w kategoriach: poezji i prozy oraz 
debiutanckiego tomiku poetyckiego. 

REGULAMIN 

a) Konkurs obejmuje uczniów i absolwentów szkół średnich oraz 
studentów i absolwentów wyższych uczelni do 30 roku życia. 

b) Należy nadesłać zestaw 5 wierszy. Teksty razem nie mogą przekraczać 3 
stron znormalizowanego maszynopisu. 

c) Należy nadesłać zestaw 3 opowiadań lub nowel, nie przekraczających 
razem 6 stron znormalizowanego maszynopisu. 

d) Należy nadesłać zestaw tekstów literackich na tomik poetycki, składający 
się z 50 do 60 wierszy. 

e) Każdy tekst poetycki, prozatorski i tomik wierszy należy opatrzyć 
odpowiednim godłem.  

f) Ten sam autor może złożyć tylko jeden zestaw wierszy, prozy lub tekstów 
na tomik poetycki. 

g)Tematyka wierszy i prozy niczym nieograniczona. Mile widziane realia 
polskiego losu i dramatycznych powikłań polskiej współczesności i historii. 

h) Każdą pracę należy przedstawić w trzech egzemplarzach opatrzonych 
tym samym godłem. 

i)W osobnej, zaklejonej kopercie podpisanej tym samym godłem, co teksty, 
należy dołączyć dane personalne, godło, imię i nazwisko autora, adres, 
telefon, email, nazwę i adres szkoły, placówki naukowej, miejsce pracy oraz 
krótką biografię twórczą, ew. czas i miejsce debiutu. 



j) Na kopercie z pracami należy nazwać formę twórczą, np. poezja, 
opowiadania, tomik wierszy. 

k) Prace należy nadsyłać na adres: 

Redakcja „Magna Polonia”, Przemysław Holocher, ul. Urocza 16, 41-
400 Mysłowice. 

l) Termin nadsyłania prac mija z dniem 1 listopada 2020 r. O dacie wysłania 
decyduje pieczątka pocztowa. 

m) Organizatorzy ustanawiają następujące nagrody w dziedzinie poezji i 
prozy: 

• pierwsza nagroda w wysokości 500 zł. 

• druga nagroda w wysokości: 200 zł. 

• trzecia nagroda w wysokości: 100 zł. 

• wyróżnienia książkowe. 

• roczna prenumerata „Magna Polonia”. 

n) Nagrodą dla laureata, który zajmie I miejsce w konkursie na tomik 
wierszy będzie publikacja książki w naszym wydawnictwie. Pozostałym 
laureatom w tej kategorii jury zaoferuje publikację wybranych wierszy w 
dwumiesięczniku "Magna Polonia". 

Jury pod przewodnictwem Stanisława Srokowskiego ze względu na 
poziom prac może dokonać innego podziału nagród, a wyniki konkursu 
ogłosi do 15 stycznia  2021 r.  Najciekawsi autorzy zostaną zaproszeni do 
KLUBU MŁODYCH TWÓRCÓW(KMT) przy Redakcji „Magna Polonia”, a ich 
nagrodzone prace będą sukcesywnie publikowane.  
 
 

 

 


