
„Trzeba uważać: czas się zbyt łatwo w przeszłość 
zamienia… (Krzysztof Kamil Baczyński -

22.01.1921-04.08.1944). 
 

PROTOKÓŁ JURY 40. JUBILEUSZOWEGO  
WĄGLAŃSKIEGO KONKURSU MAJA POEZJI 

     
                                                                                

Warszawa - 03 lutego 2021 roku 
 
JURY w składzie: Przewodniczący prof. dr hab. Paweł Soroka wykładowca na Uniwersytecie Jana 

Kochanowskiego w Kielcach i Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej, Przew., RK RSTK, Redaktor  
Naczelny Własnym Głosem, Koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego. 

Sekretarz Waldek Jóźwik wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Wąglan, pomysłodawca i organizator 
Wąglańskich Konkursów i Majów Poezji od I edycji, kronikarz, prozaik i poeta, członek STL, SAP i Polish 
American Poets Academy im. Jana Pawła II w Wallington w USA, współautor 27 książek. Za działalność 
kulturalną i literacką otrzymał Polcul Foundation w Sydney w Australii (1994), honorową odznakę 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2015) i Nagrodę Sejmiku Województwa Łódzkiego (2017). 

Członek Krysia Jóźwik prezes Towarzystwa Przyjaciół Wąglan, Radna, współorganizatorka Wąglańskich 
Konkursów i Majów Poezji od I edycji. Laureatka Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego (2018). 

Członek - Bożena Stańczyk przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Ossie, sekretarz Towarzystwa 
Przyjaciół Wąglan.  

Jury po analizie 3000 wierszy 440 poetów z 15 krajów przyznało w 2 całkowicie odrębnych kategoriach 
16 nagród i wyróżnień m.in.: pieniężnych, książkowych i rzeczowych o łącznej wartości 7.000 zł (siedem 
tysięcy złotych!)… 

 

Kategoria - Poezja rymowana: 
 

I   Nagroda  500 zł  Zdzisław  Maciejewski     -  Pieszyce k./Dzierżoniowa - Dolnośląskie 
II  Nagroda  400 zł  Anna  Szczepaniak  (Lat 14)  - Ostrowiec Świętokrzyski  - Świętokrzyskie 
III Nagroda  350 zł  Zygmunt  Królak        -  Witolubie k./Koszalina   - Zachodnio-Pomorskie  
Wyróżnienie 300 zł   Elżbieta  Ferens         -  Nieświń k./Końskich    - Świętokrzyskie 
Wyróżnienie  300 zł  Agnieszka  Maj          -  Gołąb k./Puław      - Lubelskie 
Wyróżnienie  300 zł  Adela  Pędziwiatr (lat 97!)   - Brzeźnio k./Sieradza    - Łódzkie 
Wyróżnienie  300 zł  Dominik  Sowiński       - Myszków          - Śląskie 
Wyróżnienie  300 zł  Marek  Szczerbiński       - Kraków           - Małopolskie 
 

Kategoria - Poezja biała: 
 

I   Nagroda  500 zł  Dariusz  Pacak         - Wiedeń           - AUSTRIA 
II  Nagroda  400 zł  Zenon Marian  Lasoń      - Słupsk           - Zachodnio-Pomorskie  
III Nagroda  350 zł  Krystyna  Henczel       - Poznań            - Wielkopolskie 
Wyróżnienie 300 zł  Grzegorz  Baczewski      - Warszawa         - Mazowieckie 
Wyróżnienie 300 zł  Małgorzata  Borzeszkowska  -  Lębork           - Pomorskie 
Wyróżnienie 300 zł  Marek Domanskij        -  Wilno           - LITWA 
Wyróżnienie 300 zł  Alicja Stępniewska-Nawaratne -   Częstochowa        - Śląskie 
Wyróżnienie 300 zł  Adam Bolesław  Wierzbicki   - Dłużek k./Żar        - Lubuskie 
  

„Poezja jest rodzajem muzyki; trzeba ją słyszeć, żeby móc o niej sądzić” (Wolter). 
 



 
W 40. Jubileuszowym Wąglańskim Konkursie Maju Poezji wzięło udział aż 440 uczestników z 15 krajów. 
Z Polski 424 poetów i 16 z Polonii (304 panie, czyli aż 69,09 % i 136 panów tylko 30,91 %). Można śmiało 
rzec, że to typowy „Babski Konkurs!”. Najwięcej startowało po 41 z Mazowieckiego i Śląskiego, 36 z 
Małopolskiego, po 32 z Lubelskiego i Pomorskiego. Zaś z Polonii po 2 z AUSTRII i z LITWY oraz po 1: z 
Argentyny, Australii, Czech, Francji, Niemiec, Norwegii, Szkocji, Szwecji, Ukrainy, USA, Węgier i Włoch. 
Najstarszą poetką jest pani Adela Pędziwiatr z miejscowości Brzeźnio k./Sieradza woj. łódzkie. Jest 
również  n a j s t a r s z ą w historii 40 Wąglańskich Konkursów - Majów Poezji! Urodzona 22.07.1923 r. - 
w dniu nadesłania wierszy liczyła sobie 97 lat, 2 miesiące i 25 dni! Zaś najmłodszym Jakub Izdebski Lat 10 
ur. 13.06.2010 r. z Miejskiego Centrum Kultury z Tomaszowa Mazowieckiego woj. łódzkie. We wszystkich 
40 edycjach w latach 1983-2021: w Ogólnopolskich i Międzynarodowych Konkursach, Mistrzostwach 
Polski i Wąglańskich Majach Poezji uczestniczyło już i aż 6852 poetów, 6331 z Polski i 521 z Polonii (w tym 
4635  pań i 2217 panów). Z 37 krajów, takich jak: Anglia, Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Białoruś, 
Brazylia, Czechy, Dania, Estonia, Federacja Rosyjska, Finlandia, Francja, Grecja, Gwatemala, Hiszpania, 
Holandia, Izrael, Kanada, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Republika 
Południowej Afryki, Rumunia, Słowacja, Szkocja, Szwecja, Chiny - Tybet, Ukraina, USA, Uzbekistan, Węgry 
i Włochy. W Wąglanach, w każdej z 40 edycji debiutowało po 171 poetów (start każdego poety liczony 
jest tylko jeden raz!). Od 17 grudnia 1982 r. do 11 stycznia 2021 r. organizatorzy otrzymali, otworzyli 
koperty i dokładnie przeczytali już i aż 13601 zestawów prac (trzynaście tysięcy sześćset jeden), czyli 
około 65000 wierszy! Z Polski 11803 prace i 1798 z Polonii (poetki nadesłały 8985 prac, a poeci 4354). W 
Wąglanach, w każdej z 40  edycji startowało średnio po 340 poetów (wielu z nich brało udział więcej niż 
jeden raz, a nawet po kilkanaście razy!). Organizatorzy potwierdzają, że najważniejszym celem 
Wąglańskiego Konkursu Maja Poezji jest promowanie pięknej, tradycyjnej polskiej poezji rymowanej i 
współczesnej białej, ale zrozumiałej dla każdego miłośnika poezji. Najbardziej martwią fakty, że coraz 
bardziej piękny polski język literacki - jest zaśmiecany obcymi naleciałościami! Niewystarczająca jest 
pomoc tym, którzy jeszcze o niego dbają, tworzą, ludzie pióra i organizatorzy! Przykro o tym pisać, że 
urzędy i urzędnicy odpowiedzialni za Polską Kulturę. Także masmedia nie chętnie umieszczają Regulamin 
i Protokół Jury na swoich poczytnych stronach! Mimo tego na szczęście dzięki internetowi! Zdecydowanie 
wzrosła plejada uczestników, w tym tych najmłodszych! Odezwało się też więcej uczestników z 
poprzednich edycji! „Pan Bóg uśmiechnął się i wtedy powstała ziemia, podobna do jabłka złotego i do 
zwierciadła przemian” (Krzysztof Kamil Baczyński). Organizatorzy wciąż szukają nowych hojniejszych 
Darczyńców i Przyjaciół. Apelują do urzędów i ludzi odpowiedzialnych za promocję pięknego polskiego 
języka literackiego. Obudźcie się i zacznijcie należycie wspomagać i szanować wciąż nie dowartościowaną 
piękną polską poezję i nisko nagradzanych poetów! Niech znikną biurokratyczne pułapki, coraz 
trudniejsze do wypełnienia oferty i pozyskania dofinansowania! Niestety to coraz bardziej zniechęca do 
organizowania kolejnych edycji! W tym roku w bardzo trudnym czasie pandemii Koronawirusa! 
Największym marzeniem organizatorów jest to, żeby móc właśnie w Wąglanach świętować Jubileuszowy 
40. Wąglański Konkurs - Maj Poezji!? Wkrótce to samo życie pokaże czy naprawdę Poezja - to 
zwierciadło duszy ludzi najwrażliwszych”… A nasza Polska „Poezja robi z łez perły” (Alfred de Musset). 
  

 
Przewodnicząca  Jury     -  Paweł  Soroka 

 
 
Sekretarz        -   Waldek  Jóźwik 
 
 

        Członek        -  Krysia  Jóźwik 
 
 

  Członek        -  Bożena  Stańczyk 
 



„Trzeba uważać: czas się zbyt łatwo w przeszłość 
zamienia… (Krzysztof Kamil Baczyński -

22.01.1921-04.08.1944). 
 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ WĄGLAN      
Wąglany 50, 26-307 Białaczów, pow. Opoczno  
woj. łódzkie - Telefon: (44) 758-12-31 - e-mail:  

                              tpw_jozwik@onet.pl BANK SPÓŁDZIELCZY OPOCZN0 - ODDZIAŁ W BIAŁACZOWIE        
26-307 Białaczów Plac Wolności 13. Telefon: (44) 755-05-62  Nr rachunku bankowego: 19 8992 0000 
0013 5337 2000 0010 

 

                                   R E G U L A M I N 

 
41. Konkursu Wąglańskiego Maja Poezji                               

- WĄGLANY 28-29.05.2022 roku. 

SZCZĘŚĆ BOŻE!  -  wszystkim Poetom, Przyjaciołom, Darczyńcom, Dziennikarzom oraz 

Ludziom Dobrej Woli, Organizatorom, Współorganizatorom i Miłośnikom Polskiej Poezji! 

 

ORGANIZATORZY: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ WĄGLAN i KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W OSSIE. 

 

WSPÓŁORGANIZATORZY: 

*GMINA BIAŁACZÓW 

*Województwo Łódzkie - URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI  

*POWIAT OPOCZYŃSKI - STAROSTWO POWIATOWE W OPOCZNIE                                                                                                                   

*GRUPA PRZYJACIÓŁ:  STOWARZYSZENIA, FIRMY, URZĘDY i LUDZIE DOBREJ WOLI. 

 

D Z I Ę K U J E M Y  sercem otwartym na oścież wszystkim Poetom, którzy  kiedykolwiek w 

Wąglanach byli nagrodzeni, wyróżnieni, lub brali udział, ale niczego nie uzyskali! 

Świadomie powróciliśmy do korzeni pięknej, tradycyjnej polskiej poezji - klasycznej (rymowanej), ale bardzo 
prosimy o dbałość i dopracowanie rymów! Będziemy też nadal promować najnowszą poezję współczesną (białe 
wiersze!). Każdy uczestnik będzie mógł brać udział także w obydwu kategoriach, ale będą osobno oceniane. 

 

Z A P R A S Z A M Y  wszystkich poetów z Polski i z całego polonijnego świata - sercem 

otwartym na oścież  tak po prostu szczerze i po przyjacielsku do udziału w kolejnej 41. edycji! 

WĄGLAŃSKI KONKURS MAJ POEZJI to konkurs, którego celem jest skupienie wokół Wąglan - na naszej 
Ziemi Wąglańskiej, Białaczowskiej, Opoczyńskiej - wszystkich poetów z całego świata, kochających nasz 
piękny polski język literacki. Bez względu na narodowość, miejsce zamieszkania, wiek, zawód i dorobek 
literacki. Nasz konkurs to próba stworzenia jednej wielkiej rodziny poetów z całego polskiego i polonijnego 
świata. To podniesienie ich prestiżu i wizerunku wśród naszego polskiego społeczeństwa, w tzw. Małych 
Ojczyznach. Pielęgnacja i rozsławianie go w całym polonijnym świecie. Umożliwienie poetom i miłośnikom 

mailto:tpw_jozwik@onet.pl


poezji wzajemnego poznania się i wymiany doświadczeń. Wydanie drukiem nagrodzonych i wyróżnionych 
wierszy we wspólnej pokonkursowej książce! 

 
W każdej kategorii przyznajemy po 3 nagrody: I - 500 zł, II - 400 zł, III - 350 zł oraz po 5 równorzędnych 

wyróżnień, po 300 zł każde. Łączna pula nagród pieniężnych, rzeczowych i książkowych wynosi 7600 zł (siedem 
tysięcy sześćset złotych). 

  
Wiersze prosimy nadsyłać na podany poniżej adres pocztą tradycyjną (w wersji papierowej!) w 3 

egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu. Po 3 wiersze (po trzy!) w kategorii, lub (tematyka 
dowolna!). Wiersze powinny być opatrzone godłem autora (lub tzw. pseudonimem literackim) w prawym 
górnym rogu. Powinny zawierać umieszczone w mniejszej, oddzielnej kopercie dane autora: data urodzenia, 
dokładny adres zamieszkania, kraj, województwo, numer telefonu, lub e-mail. Wszystko może być przysłane 
razem - w jednej, większej, wspólnej kopercie z wierszami! Termin nadsyłania upływa z dniem 31 grudnia 2021  
roku (decyduje data stempla pocztowego!). Wiersze otrzymane po tym terminie zostaną automatycznie 
włączone do kolejnej edycji. Prosimy o dopisanie na kopercie kategorii:  „Poezja rymowana” lub „Poezja biała”  

 
Towarzystwo Przyjaciół Wąglan  
Prezes Zarządu Krystyna Jóźwik  

Wąglany 50  
26-307 Białaczów  

woj. Łódzkie 
Tel. (44) 758-12-31 

 
❖  Mile widziane będą zwrotne zaadresowane koperty z ważnym znaczkiem pocztowym. A to ułatwi nam 

powiadamianie uczestników o wynikach konkursu i wysłanie regulaminu do udziału w kolejnej edycji. 

❖ W styczniu, lub lutym 2022 roku Jury dokona fachowej i wnikliwej oceny wierszy. Nagrodzeni i wyróżnieni 

poeci  zostaną listownie powiadomieni i zaproszeni na uroczyste podsumowanie, które odbędzie się  w dniach: 

28-29.05.2022 roku w Wąglanach, w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. Wąglany leżą przy trasie nr 726: 

Rawa Mazowiecka - Opoczno - Żarnów  (7 km od Opoczna w kierunku południowym, w stronę Żarnowa, a 12 

km od Żarnowa w kierunku północnym, w stronę Opoczna!). 

❖ Zastrzegamy sobie prawo do bezpłatnego publikowania nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w książce 

pokonkursowej i w środkach masowego przekazu w Polsce i za granicą. Wierszy nadesłanych do Wąglan nie 

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

największej rzeszy poetów w kraju i za granicą.  

 

      ŻYCZYMY Wszystkim - Naszym Przyjaciołom Poetom  i  miłośnikom pięknego polskiego języka 
literackiego - zdrowia (bez Koronawirusa!) - powrotu do normalności, cierpliwości i wytrwałości w dążeniu do 
celu! Samych sukcesów w życiu osobistym, zawodowym, społecznym oraz w twórczości, nie tylko literackiej! 
Zarówno w naszym konkursie, jak również i w innych! Życzymy spełnienia wszystkich, nawet tych najskrytszych 
marzeń! Raz jeszcze zachęcamy Wszystkich Poetów do udziału w naszym konkursie w Wąglanach! Zarówno 
sercem otwartym na oścież, jak też pięknym mądrym staropolskim przysłowiem! 

 

BOŻE DAJ, BOŻE DAJ  -  ABY WIECZNIE TRWAŁ NAM NASZ WĄGLAŃSKI MAJ!!! 
 

                      D O   Z O B A C Z E N I A   -  W  N A S Z Y C H  W Ą G  L A N A C H!!! 
 

Organizatorzy 
 



 
 
 
 
 

 
 


