
REGULAMIN MYSŁOWICKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO 
pt. "TRÓJKĄT: HISTORIA - TRADYCJA - POEZJA" 

Założenia ogólne:

Wiele jest wokół nas miejsc niezwykłych - mających styl i wdzięk, historię i legendę, swoją 
tajemnicę.  Jednym  z  nich  jest  z  całą  pewnością  "Trójkąt  Trzech  Cesarzy"  w  Mysłowicach.  
Tam właśnie  zetknęły  ze  sobą  granice  trzech  zaborów.  Miejsce  to  rozpalić  może  wyobraźnię, 
budzić różnorakie emocje, skłaniać do przemyśleń, wywoływać refleksje. Wreszcie – inspirować 
twórczo.  Śpiące  -  czy  może  tylko  drzemiące  -  w  Trójkącie  Trzech  Cesarzy  duchy przeszłości 
powodować mogą bardzo różne skojarzenia. I to nie tylko historyczne – ale także twórcze. Także 
poetyckie.  Sądzimy,  że   rok 2014 jest  bardzo stosowną i  odpowiednią  porą  owych poetyckich 
przemyśleń i  refleksji.  W tym bowiem roku przypada setna rocznica wybuchu pierwszej wojny 
światowej (nazywanej wtedy Wielką Wojną - bo nikt nie przypuszczał i nie spodziewał się,    że  
kiedykolwiek będzie jeszcze druga ...) Pierwsza wojna  światowa zamykała i definitywnie kończyła 
pewną epokę w dziejach naszego kontynentu - epokę, którą rozpoczynał Kongres Wiedeński, a jej 
kres położył zamach w Sarajewie i walki w błocie okopów. Wtedy to trzy zaborcze mocarstwa
-  kolosy na glinianych nogach - runęły w głąb dziejowego niebytu,  wzniecając tumany kurzu 
i historycznej patyny. Ale Trójkąt Trzech Cesarzy pozostał – i pozostała jego historia i legenda, jego 
tajemnica i jego poezja. Do odkrywania, odczytywania, odszyfrowywania owej poezji i tajemnicy 
zachęcamy  i  zapraszamy.  W  Trójkącie  Trzech  Cesarzy  czekają  powstańcy,  insurgenci 
-  i  przemytnicy.  Wiedeńscy ministrowie,  pruscy dyplomaci  i  carscy żandarmi.  Czekają  trzciny,  
woda i muł. A przede wszystkim czekają mniej lub bardziej nierealne istoty i stworzenia ukryte 
wśród  trzcin,  pod  wodą  i  w  mule.  Wreszcie  z  radosną  niecierpliwością  czekamy  także  my 
- pomysłodawcy i organizatorzy. 

Cele i warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Mysłowicki Konkurs Poetycki pt."Trójkąt: Historia - Tradycja - Poezja" jest konkursem mającym 
na  celu  promocję  miasta  Mysłowice,  popularyzację  dziejów,  kultury  i  obyczajów  regionu, 
w którym znajduje się historyczny Trójkąt Trzech Cesarzy. 
Honorowy  Patronat nad Konkursem objął Prezydent Miasta Mysłowice Edward Lasok. 

2. Organizatorem Konkursu jest Mysłowicki Ośrodek Kultury w Mysłowicach. 
Współorganizatorem jest Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach. 

3. Pomysłodawczynią i mentorką Konkursu jest mysłowiczanka Katarzyna Młynarczyk, zakochana 
w swoim mieście.

4 Konkurs ma charakter tematyczny  i  adresowany jest do wszystkich zainteresowanych -poetów z 
całego kraju,  autorów zrzeszonych i niezrzeszonych, doświadczonych i debiutantów, bez 
ograniczeń wiekowych. 

6. Na Konkurs nadesłać należy jeden, dwa lub trzy wiersze - jednak nie więcej niż trzy - każdy w 
czterech  egzemplarzach  napisane  na  komputerze  lub  maszynie  do  pisania.  W  przypadkach 
wyjątkowych  będzie  przyjęty  czytelny  rękopis.  Organizatorzy  oczekują  utworów  nigdzie 
dotychczas nie publikowanych i nie nagradzanych w innych konkursach.
Każdy autor może nadesłać tylko jeden zestaw utworów.



7. Utwory powinny być opatrzone godłem. Utwory pozbawione godła nie będą oceniane przez Jury. 
Wewnątrz  przesyłki  należy  umieścić  drugą,  mniejszą  kopertę  opatrzoną  tym  samym  godłem,  
zawierającą  dane  autora:  imię,  nazwisko,  adres,  numer  telefonu  i  adres  elektroniczny.  Nota 
biograficzna  nie  jest  konieczna  -  jej  załączenie  Organizatorzy  pozostawiają  uznaniu  i  chęciom 
autora. Należy załączyć podpisane oświadczenie o treści: „Oświadczam, że jestem autorką/autorem 
wierszy nadesłanych na konkurs. Wiersze nie były wcześniej publikowane i nagradzane na innych 
konkursach.”. 
Autor, nadsyłając prace na Konkurs, zgadza się na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 
postępowania konkursowego oraz publikację wierszy w wydawnictwie pokonkursowym.
Uczestnikom  Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych jak również do ich 
późniejszego poprawienia.  

8. Utwory należy nadsyłać na adres: Mysłowicki Ośrodek Kultury, ul. Grunwaldzka 7, 
41-400 Mysłowice - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2014r. Decyduje data stempla 
pocztowego.

9. Organizatorzy przewidują następujące nagrody: Grand Prix - Nagrodę Główną, dwie 
równorzędne nagrody drugiego stopnia oraz dwa równorzędne wyróżnienia.

10. Organizatorzy i Jurorzy przewidują i dopuszczają nagrody pozaregulaminowe przyznawane  np. 
przez organizacje, stowarzyszenia, firmy, osoby prywatne lub Przewodniczącą Jury.

11. Organizatorzy przewidują publikację utworów nagrodzonych i wyróżnionych bez wypłacania  
honorariów autorskich, w formie antologii pokonkursowej - uzależniając  jej wydanie od decyzji 
Jury.

12. Organizatorzy zaproponują autorom prezentację utworów nagrodzonych i wyróżnionych na 
spotkaniach autorskich w Mysłowicach.

13.. Nadesłanie utworów Organizatorzy  traktują jako akceptację wszystkich warunków Konkursu. 
Wszelkie sporne sprawy rozstrzyga Organizator.
 


