
 
 
XI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Agnieszki Bar tol 
 
Zapraszamy młodych twórców słowa do udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie 
Literackim imienia Agnieszki Bartol "Ja i mój świat", nad którym  patronat 
honorowy objęli: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, 
Prezydent Piły Piotr Głowski i Starosta Pilski Mirosław Mantaj. 
 
Organizatorami Konkursu są: Fundacja Literacka imienia Agnieszki Bartol, 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile oraz 
Towarzystwo Miłośników Miasta Piły. 
 
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieŜy ze szkoł podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjlanych. Hasłem konkursu jest "Ja i mój świat". 
Tym światem moŜe być dom rodzinny, szkoła, przyjaciele, twoja dziewczyna, 
twój chłopak, a nawet kosmos. Daj upust swej wyobraźni. 
Napisane utwory podpisz swoim imieniem i nazwiskiem, podaj teŜ swój wiek, 
adres prywatny, e-mail, telefon i nazwę szkoły. Prace konkursowe: 3-5 
wierszy  lub opowiadanie (maksymalnie do 10 stron) albo bajkę (do 5 stron) - 
moŜna zgłosić do konkursu zarówno wiersze jak i prozę - naleŜy nadesłać do 
30 maja 2012 roku. 
Utwory konkursowe, nigdzie przedtem nie nagradzane i nie publikowane,  
w trzech egzemplarzach, wyślij pod adresem: 
Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol, ul. Kwiatowa 2, 64-92 Piła, tel. 
67/213 24 92. Napisz na kopercie XI Konkurs Litearcki im. A. Bartol. 
 
Uroczyste podsumowanie konkursu, połączone z koncertem literacko-muzycznym, 
odbędzie się w piątek 21 września 2012 r. o godz. 12 w sali kameralnej 
Pilskiego Domu Kultury w Pile. 
Na laureatów czekają "złote pióra", jednorazowe stypendia artystyczne  
i nagrody rzeczowe o łącznej wysokości 4.000 zł. 
Ponadto zostaną przyznane trzy nagrody specjalne: im. Danuty Bartol - mamy 
Agnieszki, ufundowana przez rodzinę patronki konkursu z Wronek; 
im. Stanisława Sitka - drukarza z Czarnkowa, ufundowana przez rodzinę S. Sitka, 
nagroda "Pióro Czarnego Kruka", ufundowana przez dwutygodnik "Wroniecki 
Bazar". 
Najlepsze utwory, podobnie jak w poprzednich edycjach konkursu, zostaną 
opublikowane w ksiąŜce pt. "ŚcieŜki od Agnieszki". 
 
Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków: Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i Gminy Piła. 
 
Patronat medialny nad konkursem objęli TV  Asta i Asta 24, Express TV 
Vectra Media, "Tygodnik Pilski", "Tygodnik Nowy"  i 
Radio Eska w Pile. 
 
Regulamin konkursu dostępny na stronie:  
http://www.bibliotekawszkole.pl/pdf/regulaminXI_Konkursu.pdf 
 



 
 
 
 
Sponsorzy: 
 
  a.. PPR "Tongraf" w Pile, 
  b.. Stowarzyszenie 'Porozumienie Samorządowe" w Pile 
  c.. AFE "Pentap" w Pile, 
  d.. Studio Architektury "Kontur" Światopełk - Mirscy  w Pile, 
  e.. Hausmann i Partnerzy Studio Projektowe "Architektom" w Pile, 
  f.. Dom Księgarski "MJL" Maria Lus, Jan Lus w Pile. 
 
 
 


