
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LETNI EXPRESS POETÓW 
 
 
1. Grupa poetycka WARS wraz z Polskim Stowarzyszeniem Miłośników Kolejnictwa organizuje kolejną 
antologię pod nazwą LETNI EXPRESS POETÓW. Po wydaniu książki  jest planowana duża impreza 
kolejowo-poetycko-teatralna,  na którą zostaną zaproszeni m.in. poeci, malarze, fotograficy oraz 
dziennikarze. 
 
2. Wydanie Antologii przewidziane jest najpóźniej w czerwcu 2013 r. 
 
3. Uczestnictwo w antologii to przejazd kolejnym wagonem Dalekobieżnej Serii Wydawniczej Grupy 
Poetyckiej WARS. 
 
4. Impreza LETNI EXPRESS POETÓW to przejazd ekskluzywnym szynobusem na trasie Warszawa 
Wschodnia - Parowozownia Skierniewice,   w zabytkowym warsztacie przedstawienie teatralne, ognisko 
oraz powrót. Impreza, na którą zostaną wydrukowane imienne zaproszenia będzie miała miejsce pod 
koniec wakacji 2013 r. 
 
5. Warunkiem przyjęcia Autora do antologii jest wysłanie zgłoszenia  na mail organizatora. Zgłoszenie 
winno zawierać: kompletne dane  adresowe (adres, mail, telefon), utwory zgodne z poniższymi 
wymogami, ewentualnie fotografie oraz wstępną deklarację ilości zakupienia antologii w cenie 
zniżkowej, podanej oficjalnie przez wydawnictwo.  
 
6. Koszt antologii uzależniony będzie od ilości uczestników, oraz ilości  zawartych w niej utworów. Grupa 
poetycka WARS informuje, że w drodze przetargu  zostanie wyłonione wydawnictwo, które zaoferuje 
najlepszą cenę oraz termin  wyprodukowania książki w przewidywanym nakładzie. Każdy uczestnik 
przed drukiem będzie miał okazję skorygować zgłoszenie, wykonać niezbędną korektę,  a także wpłacić 
stosowną kwotę względem swojego zamówienia. 
 
7. Grupa poetycka WARS deklaruje wydrukowanie maksymalnie 5 utworów  poetyckich, spełniających 
poniższe warunki:    

a.  3 o tematyce kolejowej  
b.  2 o tematyce dowolnej.   
Dopuszczalne jest przesłanie większej ilości utworów celem ich wyboru. 
Dopuszcza się krótkie opowiadanie o tematyce kolejowej. 

 
8. Grupa poetycka WARS przewiduje również wydrukowanie czarno-białych fotografii  w antologii LETNI 
EXPRESS POETÓW. Propozycje zdjęć do druku, dobrej jakości  (300dpi), należy dołączyć do zgłoszenia  



jako pliki JPG. Grupa poetycka WARS  dopuszcza do druku maksymalnie 4 zdjęcia, o ile będą 
korespondowały z utworami poetyckimi i tematyką antologii. 
 
9. Grupa poetycka WARS przewiduje również wydrukowanie czarno-białych obrazów (grafik) w antologii 
LETNI EXPRESS POETÓW. Propozycje obrazów (grafik) w formie zdjęć do druku, dobrej jakości (300dpi), 
należy dołączyć do zgłoszenia jako pliki JPG. Grupa poetycka WARS dopuszcza do druku maksymalnie 4 
obrazy (grafiki), o ile będą korespondowały z utworami poetyckimi i tematyką antologii 
 
10. Grupa poetycka WARS zastrzega sobie prawo wyboru utworów oraz fotografii, niemniej  cechą 
ideową dla grupy poetyckiej WARS jest twórczość o szeroko rozumianej tematyce kolejowej. W skład tej 
tematyki wchodzą m.in.: koleje podmiejskie,  dalekobieżne, towarowe, historia kolejnictwa (miejsce 
imprezy: parowozownia w Skierniewicach),  koleje współczesne, koleje za granicą oraz filozofia podróży. 
 
10. Grupa poetycka WARS zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zgłoszenia   ze względu na braki w 
zgłoszeniu, lub dyskwalifikację utworów noszących znamiona  plagiatu, lub odbiegających tematycznie od 
pkt. 7, 8 i 9. Pod uwagę nie będą brane utwory wcześniej publikowane w jakiejkolwiek  książce z 
dalekobieżnej serii wydawniczej grupy poetyckiej WARS. 
 
11. Grupa poetycka WARS zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru utworów,  jednakże w przypadku 
jakichkolwiek wątpliwości, autor winien będzie uzupełnić  braki, bądź błędy w ilości lub jakości utworów. 
W przeciwnym razie, zgłoszenie zostanie wycofane. 
 
12. Kompletne zgłoszenia są przyjmowane do dnia 31 października 2012 r.,  na podany niżej mail. 
 

gpwars@wp.pl 
 
13. Grupa poetycka WARS będzie informowała na bieżąco wszystkich uczestników antologii  o postępie 
prac redakcyjno-wydawniczych, a także o przygotowaniach w imprezie. Informacje będzie można 
również znaleźć na profilu gpWARS na Facebook. 
 
14. Do LETNIEGO EXPRESSU POETÓW zaproszeni zostaną tylko autorzy, którzy spełniają powyższe 
wymogi. 
 
15. Wszelkich informacji udzielają: 
 
Piotr Goszczycki: p_goszczycki@o2.pl 
Piotr Wiesław Rudzki: grupapoetycka.wars@gmail.com 
Jerzy Granowski: jerzy.granowski@wp.pl 
 
   


