
PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Jury XXV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego  

O liść konwalii im. Zbigniewa Herberta 

 w dniu 7 grudnia 2011 roku 

Jury w składzie: 

1. o. Wacław Oszajca SJ - przewodniczący 

2. Jacek Dehnel  

3. Maciej Woźniak 

4. Maciej Kotłowski 

zapoznało się z 285 zestawami i oceniło 1425 utworów poetyckich nadsyłanych 
do dnia 15 września 2011 przez autorów z całej Polski.  

Na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 7 grudnia 2011 roku w Dworze Artusa 
w wyniku wnikliwej dyskusji Jury postanowiło przyznać następujące nagrody i 
wyróżnienia: 

I nagrodę  w wysokości 3200 złotych (słownie: trzy tysiące złotych) zestawowi 
wierszy opatrzonemu godłem: W Ołomuńcu na Fiszplacu 

II nagrodę w wysokości 2000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych)  zestawowi 
wierszy opatrzonemu godłem: Afryka 

III nagrody w wysokości 1000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) zestawowi 
wierszy opatrzonemu godłem: Amfora 

Nagrodę specjalna za najlepszy pojedynczy wiersz nie została przyznana  

Jury przyznało również 5 wyróżnień po 500 zł (słownie: 500 złotych) zestawom 
wierszy opatrzonych godłem: Pan Maślanka, pani_miniver, Mapa 
mitomaniakalnego maga, briggel, Piktogram 

Po otwarciu kopert zawierających dane autorów okazało się, że: 

- autorem zestawu wierszy nagrodzonych I nagrodą opatrzonych godłem: W 
Ołomuńcu na Fiszplacu jest: Janusz Radwański z Kolbuszowej Górnej 

- autorem zestawu wierszy nagrodzonych II nagrodą opatrzonych godłem: 
Afryka jest: Piotr Macierzyński z Łodzi  



- autorem zestawu wierszy nagrodzonych III nagrodą opatrzonych godłem: 
Amfora jest Kamil Sokołowski z Jasła  

- autorem zestawu wierszy nagrodzonych wyróżnieniem opatrzonych godłem: 
Pan Maślanka jest Karol Graczyk z Deszczna  

- autorem zestawu wierszy nagrodzonych wyróżnieniem opatrzonych godłem: 
pani-miniver jest Paweł Podlipniak z Radomia  

- autorem zestawu wierszy nagrodzonych wyróżnieniem opatrzonych godłem: 
Mapa mitomaniakalnego maga jest Czesław Markiewicz z Zielonej Góry  

- autorem zestawu wierszy nagrodzonych wyróżnieniem opatrzonych godłem: 
briggel jest Piotr Jemioło z Niwska 

- autorem zestawu wierszy nagrodzonych wyróżnieniem opatrzonych godłem: 
piktogram jest Hanna Dikta z Piekar Śląskich   

Uroczyste zakończenie XXV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego O liść 

konwalii im. Zbigniewa Herberta odbędzie się w dniu 17 grudnia 2011 r.                          
o godz. 17.00 w Dworze Artusa w Toruniu. Laureaci otrzymają nagrody 
pieniężne ufundowane przez Prezydenta Miasta Torunia. 

 

 

Toruń, 7.12.2011r. 


