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Wielki 
Konkurs 
Poezji
II Międzynarodowy 
Konkurs Poezji dedyko-
wany naszemu zmarłe-
mu Papieżowi Janowi 
Pawłowi II i zatytu-
łowany „Który jesteś 
w Niebie”. Na kon-
kurs należy nadesłać 
3 wiersze tematyczne 
i 3 na dowolny temat. 
Dlugość każdego 
z wierszy nie powinna 
przekraczać 2 stron 
maszynopisu. Prace 
powinny być nadesłane 
na czystym, białym 
papierze formatu A4, 
w jednym egzempla-
rzu. Preferowany jest 
wydruk komputerowy. 
Każdy wiersz musi 
być na osobnej stro-
nie, na której również 
powinno znaleźć się 
imię, nazwisko i adres 
autora. Zgłoszeniu  
powinien towarzyszyć 
list przewodni z imie-
niem, nazwiskiem i 
adresem uczestnika 
konkursu, a także 
krótką notą biogra-
ficzną oraz wpisowe 
w wysokości 20 USD. 
Można je przesyłać 
w formie czeku, Money 
Order lub gotówki (nie 
dotyczy członków Aka-
demii). Prace konkur-
sowe należy przesłać 
drogą pocztową na 
adres: Polish Ameri-
can Poets Academy, 
P.O.Box 3214, Walling-
ton, NJ 07057-3214 
(dotyczy osob niezrze-
szonych w Akademii). 
Członkowie Akademii 
mogą przesyłać swoje 
prace konkursowe 
za pośrednictwem 
poczty elektronicznej. 
Termin nadsyłania prac 
upływa z dniem 30 
czerwca 2005 r. Główna 
nagroda wynosi $500. 
Najlepsze prace kon-
kursowe złożą się na 
drugą książkę dedyko-
waną Papieżowi, której 
wydanie planuje się na 
maj 2006 r. (pierwsza 
pt. „Cały Twój Maryjo” 
pojawiła się obecnie 
w sprzedaży i jej cena 
wynosi $30). 

Polish American Poets 
Academy
PO Box 3214
Wallington, New Jersey  
07057-3214
Tel/Fax. 201-933-8035
email: alexzb@microd-
si.net,  
 www.poetsacade-
my.com

Chciałbym Panu i czytelni-
kom „Faktów Polonijnych” 
przybliżyć nasz periodyk.
„Kurier Ateński” (nakład 
5000) to niezależny tygo-
dnik wydawany w języku 
polskim w Atenach, ukazują-
cy się regularnie co tydzień. 
Gazeta ukazuje się od 
1988 roku. Powstała z my-
ślą o wszystkich Polakach 
przebywających na terenie 
Grecji: tych, którzy odwie-
dzają ten kraj na krótko, ale 
przede wszystkim o tych, 
którzy przybyli tu z myślą 
o dłuższym pobycie, czy też 
osiedleniu się na stałe. Jej 
zadaniem jest niezależne 
informowanie o wydarze-
niach w Polsce, w Grecji, i na 
świecie: o wszystkim, co jest 
tu dla nas ważne i potrzeb-
ne. „Kurier Ateński” chce 
swoim Czytelnikom ułatwić 
egzystencję na terenie 

Grecji, przybliżając im ten 
kraj i pozwalając go lepiej 
zrozumieć. Równocześnie 
wszystkim stęsknionym 
rodakom nieustannie pra-
gnie przybliżać ojczyznę. 
Serwis agencyjny otrzy-
mujemy z Polskiej Agencji 
Prasowej.  
Obecnie na 32 stronach for-
matu A3 oferujemy szeroki 
przekrój tematów: między 
innymi serwisy z Polski, 
Grecji i świata, wiadomości 
sportowe, ekonomiczne, 
strony poświęcone tury-
styce i ciekawym miejscom 
w Grecji, wywiady z intere-
sującymi osobami, reportaże 
z życia polonijnego, artykuły 
poświęcone przedstawicie-
lom greckiej literatury czy 
sztuki, rozrywkę: horoskopy 
i krzyżówki, programy tele-
wizyjne i inne. 
Gazeta stanowi też swego 
rodzaju przewodnik po „pol-
skich Atenach”. Na naszych 
łamach znajdą Państwo 

adresy i telefony polskich 
sklepów, firm turystycznych 
organizująych przejazdy 
z Grecji do Polski, lekarzy, 
gabinetów fryzjerskich, 
wypożyczalni kaset, dysko-
tek, czy osób oferujących 
różne usługi - Polaków, czy 
też osób władających języ-
kiem polskim i współpracu-
jących z naszymi rodakami. 
Wszystkie te ogłaszające się 
na naszych łamach osoby, to 
nasi wierni partnerzy, przy-
czyniający się nieustannie 
do istnienia gazety.
Pomocą i poparciem służy 
nam także strona grecka, 
urzędy państwowe, mini-
sterstwa, dziennikarze 
i politycy - widząc w naszej 
pracy podstawy solidnego 
pomostu łączącego oba 
kraje i narody.
Nasze wydawnictwo 
„INTERNATIONAL MEDIA 

NETWORK” Ltd wydało 
poezje Laureatki Nagrody 
Nobla ’96, Pani Wisławy 
Szymborskiej, oczywiście 
w języku greckim („KONIEC 
I POCZĄTEK”w przekładzie 
Nikosa Chadzinikolaou).
KURIEROWI ATEŃSKIEMU 
udzielili wywiadu m.in. 
prezydenci: Rzeczpospolitej 
Polskiej i Republiki Greckiej 
oraz wiele innych osobi-
stości z życia politycznego 
Grecji, Polski i świata.
„Kurier Ateński” dostępny 
jest na terenie całej Grecji, 
także na wyspach, w skle-
pach oferujących prasę 
zagraniczną. Tygodnik nasz 
dociera także do Czytel-
ników na Cyprze. To efekt 
naszej współpracy z Agencją 
Kolportażu Prasy Zagranicz-
nej (ELINIKO PRAKTORYJO 
KSENU TYPU). W samych 

Atenach ponadto, znajdą 
Państwo naszą gazetę także 
w sklepach polskich i punk-
tach usługowych współpra-
cujących z Polakami. 
Prenumerata dociera w 
najbardziej odległe zakątki 
Grecji. Nasza gazeta towa-
rzyszy także pasażerom Pol-
skich Linii Lotniczych LOT.
Mamy nadzieję, że nasz 
tygodnik już wkrótce będzie 
dostępny także na terenie 
Polski. 

ANDRZEJ JENCZELEWSKI

DYREKTOR I WYDAWCA

„KURIER ATEŃSKI”
GEORGE 10,    106 77 

ATHENS,   PLACE KANIGOS,    
GREECE

BEZPOŚREDNI TEL. (0030) 210 
3837786; FAX: (0030) 210 

3831740;
E-MAIL: KURIER _ ATENSKI@IMN.GR

Z prasy polonijnej

Akropol nocą

Zmiana warty pod grobem Nieznanego Żołnierza.

Szanowny Panie Kostecki!

Na zdjęciu impreza dla dzieci pod patronatem naszego tygodnika.
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