
Awers, Rewers - 2 obrazy z zakresu malarstwa, do wiersza pt. Dzieci (Profile Cyrenejczyka) K. 

Wojtyły / 9. Festiwal Poezji w Sopocie w Galerii Dworek Sierakowskich w Sopocie 

 

Nowatorskie prace (technika mieszana  na płótnie, 50x50 cm, 2017 r.) otrzymały Wyróżnienie w 

Konkursie poetycko-plastycznym  WIERSZ + OBRAZ zorganizowanym w ramach 9. Festiwalu Poezji 

w Sopocie "o rzeczach najważniejszych..." przez Towarzystwo Przyjaciół Sopotu (47 lat tradycji) 

oraz dwumiesięcznik literacki  TOPOS. Zostały zaprezentowane na wystawie pokonkursowej oraz 

rozpowszechnione w dwumiesięczniku literackim Topos NR 6; nakład 1000 egz. / Mecenat nad 

festiwalem sprawowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronat medialny: TVP 

Kultura, Program 2 Polskiego Radia, Trójmiasto.pl, Radio Gdańsk. 

Nagroda w postaci Wyróżnienia przyznawana jest za wysoki poziom prac artystycznych oraz 

nowatorską interpretację tematyki cyklicznego konkursu. Obecny związany był m.in. z jubileuszem 

150 - lecia powstania pierwszego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego Sokół we Lwowie i 105 

rocznicy założenia gniazda sopockiego, Sopot 2017. Wystawie pokonkursowej wybranych prac 

towarzyszy szereg wydarzeń kulturalno - artystycznych związanych z sopockim Festiwalem Poezji. 

Większość odbywa się w Dworku Sierakowskich; niektóre w Muzeum Sopotu, Sopotece, Teatrze 

BOTO, na Scenie Kameralnej Teatru Wybrzeże. 

Ze strony organizatora: 
Hasłem tegorocznego 9. Festiwalu Poezji w Sopocie są „rzeczy najważniejsze”. Nie  definiujemy  ich. 
Nie przesądzamy, czy są nimi, jak podpowiadał C.K. Norwid, poezja i dobroć, czy może jak 
przekonywał Szekspirowski Poloniusz – wierność samemu sobie, choć  naturalnie jesteśmy 
przekonani, że wszystkie one są nadzwyczajnie ważne i jedne bez drugich obejść się nie mogą. 
Zapraszamy do rozmowy o tym, co jest istotne, co konstytuuje  nas jako ludzi piszących, co pozwala 
oprzeć się płyciznom dookolnego świata. Szukajmy tego co buduje, nie tego, co burzy. Rozmawiajmy. 
Piszmy wiersze. Zawierzmy Słowu. Każdy z dotychczasowych Festiwali Poezji był świętem tych, którzy 
piszą, i tych, którzy czytają. (...) Zapraszamy do uczestniczenia w wydarzeniach festiwalowych: 
spotkaniach autorskich, premierach książek, pokazach, działaniach teatralnych i muzycznych. 
 
Podmiot przyznający nagrodę: Powołane przez Radę Towarzystwa Przyjaciół Sopotu - organizatora 

konkursu,  jury w składzie: R. Stern, A. Prusinowska - ASP Gdańsk, K. Kuczkowski - redaktor 

dwumiesięcznika literackiego  TOPOS. 

Miejsce ekspozycji: Galeria w Dworku Sierakowskich w Spocie; 4.10.2017 - 5.11.2017 r. – 
upublicznienie prac 
Obraz pt. Rewers  umieszczono w zbiorach Towarzystwa Przyjaciół Sopotu.  
 
Wydawnictwo: 

Towarzystwo Przyjaciół Sopotu w NR 6 ( 157 ) 2017 wydawanego przez siebie dwumiesięcznika 

literackiego TOPOS zamieściło obszerną relację z 9. Festiwalu Poezji oraz wystawy pokonkursowej; 

stron 206 (relacja str. I - XVII, reprodukcje dzieł M. Drozd-Witek str. XI), nakład 1000 egz., ISSN 1230-

8943 

https://tps-dworek.pl/9-festiwal-poezji-w-sopocie-o-rzeczach-najwazniejszych-21-23-wrzesnia-2017-
r/ 
https://tvpkultura.tvp.pl/33945597/9-festiwal-poezji-w-sopocie 
http://www.magazyngdanski.iq.pl/index.php/aktualnosci/3182-kolejny-konkurs-poetycko-malarski 
 

https://tps-dworek.pl/9-festiwal-poezji-w-sopocie-o-rzeczach-najwazniejszych-21-23-wrzesnia-2017-r/
https://tps-dworek.pl/9-festiwal-poezji-w-sopocie-o-rzeczach-najwazniejszych-21-23-wrzesnia-2017-r/
http://www.magazyngdanski.iq.pl/index.php/aktualnosci/3182-kolejny-konkurs-poetycko-malarski


 
Dwumiesięcznik literacki TOPOS, str. XI  
Reprodukcje obrazów M. Drozd-Witek;  od góry: Rewers, 2017, tech. mieszana na płótnie, 50 x 50 
cm; Awers, 2017, tech. mieszana na płótnie, 50 x 50 cm 
 

 



 
Zaproszenie na wystawę pokonkursową 
 

  
 
 
 
 
 



 
Zaproszenie, dyplom 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



TOPOS, str. I 
 

 


