
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ WĄGLAN  

WĄGLANY 50 26-307 BIAŁACZÓW 

pow. Opoczno, woj. Łódzkie 

tel.(44) 758-12-31 

 

E-mail: tpw_jozwik@onet.pl 
Jezus uczy miłować nieprzyjaciół  Mt 5,44-45…    Jeśli człowiek Przyjaciel  –  drugiemu Człowiekowi   

„Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie    Przyjacielowi  – coś naprawdę z serca ofiaruje,  to 

tym, którzy was mają w nienawiści, a módlcie się    taki prezent  –  zawsze  jak  najprawdziwszy i najsłodszy 

za prześladujących i potwarzających was.”…    miód smakuje… 

Waldemar Jóźwik  12.03.2011. 

 

REGULAMINREGULAMINREGULAMINREGULAMIN 

XXXIXXXIXXXIXXXI MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W POEZJI MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W POEZJI MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W POEZJI MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W POEZJI    

XXXI – „Szukamy talentów wsi” – XVII Polonijne -  „ Najdroższe gniazdo rodzinne” 

XII – „O złote gęsie pióro” i  X – „Dzieci i młodzież do lat 18” 

Wąglany – Opoczno  5-6.05.2012. 

 

 ORGANIZATORZY 

� Towarzystwo Przyjaciół Wąglan 

Współorganizatorzy: 

� Urząd Gminy w Białaczowie 

� Urząd Marszałkowski w Łodzi 

� Starostwo Powiatowe w Opocznie 

� Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej 

� Urząd Miejski w Opocznie 

� Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie 

� Grupa Przyjaciół – przedsiębiorców i rolników: Józef Matysiak, Roman Kupijaj, Józef Mokrzycki, Marian  

          Ormaniec, Marian Zalewski i inni. 

� Prywatne Technikum Mechaniczne dla Dorosłych – Mroczków Gościnny 

Celem naszego konkursu jest skupienie wokół Wąglan i Opoczna, na naszej Ziemi Opoczyńskiej wszystkich 

poetów z całego świata, bez względu na narodowość, miejsce zamieszkania, wiek, zawód i dorobek literacki, 

kochających piękny polski język literacki, jego pielęgnację i rozsławianie go na całym świecie. Umożliwienie im 

wzajemnego poznania się i wymiany doświadczeń oraz wydanie drukiem - nagrodzonych i wyróżnionych wierszy we 

wspólnym almanachu pokonkursowym. 

Mistrzostwa są otwarte dla wszystkich poetów z całej Polski i z zagranicy w czterech całkowicie odrębnych 

kategoriach: 

1. Polonijne „Najdroższe gniazdo rodzinne” – dla Polonii i Polaków za granicą. 

2. „O złote gęsie pióro” – dla poetów z dużych miast. 

3. „Szukamy talentów wsi” – dla mieszkańców wsi i małych miasteczek. 

4. „Dzieci i młodzież do lat 18” – dla wszystkich, którzy w dniu nadesłania wierszy, nie ukończyli 18 roku życia. 



Prosimy o nadsyłanie 3 dowolnych wierszy ( tematyka nieograniczona! ) w 3 egzemplarzach maszynopisu, lub 

czytelnego rękopisu z bardzo dokładnymi danymi autora: data urodzenia, dokładny adres zamieszkania i numer 

telefonu, wiersze opatrzone godłem autora, zawsze w terminie do końca roku do 31 grudnia 2011 roku (decyduje 

data stempla pocztowego) z dopiskiem na kopercie kategorii -  w której zamierzacie wziąć udział na adres: 

Towarzystwo Przyjaciół Wąglan  

Krystyna Jóźwik  

Wąglany 50  

26-307 Białaczów  

woj. Łódzkie 

tel. (44)758-12-31 

� Mile będą widziane zaadresowane koperty z ważnym znaczkiem pocztowym, co ułatwi nam powiadomienie 

uczestników o wynikach konkursu i wysłanie regulaminu do udziału w kolejnym. 

� Jury w styczniu 2012 roku dokona fachowej i wnikliwej oceny wierszy, nagrodzimy i wyróżnimy 18 najlepszych 

poetów, którzy otrzymają nagrody i wyróżnienia pieniężne, rzeczowe i książkowe o łącznej wartości 8700 PLN. 

Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zostaną powiadomieni listownie i zaproszeni na uroczyste podsumowanie 

Mistrzostw Polski w Poezji – 5-6 maja 2012 roku  – do Wąglan do remizy OSP (7 km na południe od Opoczna przy 

trasie Nr 726 Opoczno – Żarnów!). 

� Zastrzegamy sobie prawo do bezpłatnego publikowania nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w almanachu 

pokonkursowym i w środkach masowego przekazu w Polsce i za granicą, a prac nadesłanych do Wąglan nie 

zwracamy!. Bardzo liczymy na pomoc i życzliwość środków masowego przekazu, byśmy mogli dotrzeć do poetów w 

kraju i za granicą, bo nasze mistrzostwa to próba stworzenia jednej wielkiej rodziny poetów i podniesienie ich rangi i 

prestiżu wśród społeczeństwa!.  

Szczęść Boże wszystkim naszym uczestnikom, przyjaciołom i darczyńcom oraz organizatorom i współorganizatorom. 

Życzymy Wam samych sukcesów w konkursie, w życiu prywatnym i zawodowym!. 

„Otwórz swe serce dla poezji, a świat o niebo będzie lepszy.” 

 Nasz uczestnik  poeta Adam Popławski z USA. 

Bo nic tak nie zbliża Polaków – jak serce otwarte na oścież! 

Pomysłodawca i organizator Mistrzostw Waldemar Jóźwik. 

ORGANIZATORZY:   

http://www.pimbp.um.opoczno.pl/menu.html   


