
 

 

Protokół jury 

XV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego 

im. Wacława Iwaniuka 

Siedliszcze 2021/2022 

 

 Jury obradowało w składzie:  

– prof. Józef Franciszek Fert – polonista, historyk literatury, poeta, profesor Katolickiego    

   Uniwersytetu Lubelskiego, badacz twórczości Cypriana Kamila Norwida – członek jury,  

– prof. Jan Wolski –Uniwersytet Rzeszowski, krytyk literacki, tłumacz literatury 

niemieckojęzycznej, redaktor pisma literacko-artystycznego „Fraza”, badacz twórczości 

Wacława Iwaniuka – przewodniczący jury,  

– Waldemar Taurogiński – wydawca, poeta, pomysłodawca i współorganizator konkursu  –    

   sekretarz    jury. 

Na XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wacława Iwaniuka wpłynęło 143 zestawy 

wierszy poetów z różnych stron Polski oraz po jednym z Holandii, Anglii, Irlandii, Litwy, 

Francji i Hiszpanii. Ocenie poddano zatem łącznie 149 zestawów. Do ścisłej czołówki 

autorów nominowanych do Nagrody Głównej zakwalifikowane zostały utwory trzech poetów               

o następujących godłach (zestawy ponumerowano w kolejności ich rejestrowania przez 

sekretariat konkursu):  

– „Poeta classicus” – zestaw nr 1 

– „sierpień” – zestaw nr 74 

– „GERONIMO” – zestaw nr 107 

Wymienione zestawy poddano ponownej ocenie.  

Decyzją Jury dwa równorzędne wyróżnienia i kwoty po 800,00 zł netto otrzymują: Pani 

Mariola Kruszewska z Mińska Mazowieckiego za zestaw wierszy opatrzony godłem 

„sierpień” i Pan Leszek Wójcik z Lubaczowa za zestaw wierszy opatrzony godłem  

„GERONIMO”.   

– Nagrodę Główną Medal Pamiątkowy i kwotę netto 2.000,00 zł jury przyznało Panu 

Grzegorzowi Baczewskiemu z Warszawy za zestaw wierszy opatrzony godłem „Poeta 

classicus”.   



Dodatkowo Jury rekomendowało najlepsze wiersze 22 autorów do pokonkursowej 

publikacji – Antologii 2021/22 zatytułowanej SMAK NIEPEWNOŚCI.  

Oto wykaz nazwisk w kolejności alfabetycznej:  

Tomasz Jan Chlebowski (Słupca), Tadeusz Dejnecki  (Płock), Magdalena Dryl (Sanok), Jerzy 

Fryckowski (Dębnica Kaszubska), Mirosław Gabryś (Cieszyn), Marcin Hałaś (Bytom), Nata-

lia Haus-Gołaszewska (Warszawa), Edyta Jachowicz-Bąk (Ruda Śląska), Katarzyna Kady-

jewska (Rzeszów), Marta Kisielewicz (Kraków), Tadeusz Knyziak (Warszawa), Agnieszka 

Mędrzak-Sikora (Skoczów Pogórze), Adrian Musiał (Stary Koniecpol), Bogdan Nowicki 

(Świętochłowice), Marcin Petruk (Chełm), Marcin Pietraszek (Warszawa), Zbigniew Pikuła 

(Majkowice), Mariusz Jacek Rokita (Piotrków Trybunalski), Agata Szczeblewska (Warsza-

wa), Hanna Wasiak (Ustroń), Małgorzata Wasilewska (Łomża), Dominika Więzik (Godzisz-

ka) 

Słowo o konkursie Jana Wolskiego Smak niepewności – zamieszczono we wstępie do 

antologii pokonkursowej o tym samym tytule.  

 

Na tym protokół zakończono.  

 

 

podpisy jurorów:   

 

 


