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Kronika 
 

* * * 
 

W wieku 67 lat zmarł Jerzy Włodzimierz 

Misztela, poeta, pisarz. Urodził się w Starej 
Wsi, koło Rozprzy, w powiecie piotrkowskim. 
Debiutował drukiem wiersza w pokłosiu 
utworów nagrodzonych w XX edycji Konkur-
su Literackiego o „Rubinową Hortensję”. Od 
1976 roku mieszkał w Piotrkowie Trybunal-
skim. Był współzałożycielem grupy literackiej 
„Pomona”, laureatem wielu konkursów 
literackich. Jest utwory drukowane były m.in.: 
w „Tygodniku Trybunalskim”, „Gromadzie”, 
Gazecie Olszyńskiej”, Twórczości Robotni-
ków”, „Gazecie Kulturalnej”, „Pojezierzu”...  

Jest autorem wielu książek poetyckich, 
wspomnieniowych i prozatorskich, m.in. 
„Księżyca nad Luciążą”. [Więcej o pisarzu w 
następnym numerze].  

 

 
 

Włodzimierz Misztela (1946-2013) 

 
* * * 

 
Tegoroczną Nagrodę im. Katarzyny Ko-

bro otrzymała Natalia LL (czyli Natalia 

Lach-Lachowicz), feministka i – jak powie-
dział „Gazecie Wyborczej” Józef Robakowski, 
pomysłodawca Nagrody – „artystka radykal-
na, niezłomna”. Nagrodę im. Kobro przyzna-
ją sami artyści, w tym roku członkami jury 
byli Marta Deskur-Wolska, Elżbieta Anna 
Jabłońska, Jadwiga Sawicka, Paweł Susid oraz 
Robert Rumas. 
 

* * * 
 

Główną nagrodę w konkursie filmów 
krótkometrażowych na prestiżowym festiwa-
lu kina niezależnego w Sundance w USA 

otrzymał polski film Grzegorza Zaricznego 
„Gwizdek” – historia dylematów sędziego 
meczy piłkarskich w lidze okręgowej. 
 

 

Konkursy 
 

IV Ogólnopolski Konkurs Poetyc-
ki „O kwiat dziewięćsiła”  

w Skomielnej Czarnej 
 

1. Konkurs organizuje Ochotnicza Straż 
Pożarna w Skomielnej Czarnej przy wspar-
ciu Urzędu Gminy Tokarnia (pow. myśle-
nicki, woj. małopolskie). 

2. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany 
jest do autorów niezrzeszonych, jak również 
zrzeszonych w związkach twórczych oraz 
bez podziału na autorów przed debiutem i 
po debiucie. Uczestnik konkursu musi mieć 
ukończone 16 lat. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest 
nadesłanie zestawu trzech wierszy w czte-
rech egzemplarzach wydruku komputero-
wego lub maszynopisu. Rękopisów nie 
przyjmujemy. Tematyka utworów jest do-
wolna. Łączna objętość zestawu wierszy o 
tematyce dowolnej nie może przekraczać 3 
stron znormalizowanego maszynopisu (wy-
druku). Każdy uczestnik konkursu może 
dołączyć do zestawu obowiązkowego do-
datkowo jeszcze po jednym wierszu (w czte-
rech egzemplarzach każdy wiersz) w nastę-
pujących kategoriach: l. O nagrodę Wójta 

Gminy Tokarnia, pt. Jesień w górach, 2. O 
nagrodę Prezesa OSP w Skomielnej Czarnej, 

pt. Straż pożarna, strażacy, pożary, pożar-

nictwo. Wiersze w tych kategoriach będą 
oceniane oddzielnie. Utwory nie mogą być 
wcześniej publikowane w żadnych mediach 
ani nagradzane w innych konkursach. 

Uczestnik konkursu może nadesłać tylko 

jeden zestaw wierszy w kategorii obowiąz-

kowej oraz wg uznania po jednym wierszu 

w kategoriach dodatkowych. W sumie 
można przysłać maksymalnie 3 (obowiąz-
kowo) + 2 (lub l) wiersze w 4 egzemplarzach 

każdy z wierszy. Nie można więc przysyłać 

kolejnego zestawu pod innym godłem. 
4. Wiersze muszą być podpisane godłem 

(pseudonimem). Takim samym godłem na-
leży opatrzyć dołączoną do nich zaklejoną 
kopertę, zawierającą na kartce obowiązkowo 
następujące dane autora (imię i nazwisko, 

dokładna data urodzenia (dzień, miesiąc, 
rok), dokładny adres, telefon, e-mail). Nie 
wolno na kopercie umieszczać nazwiska i 
adresu zwrotnego nadawcy. 

5. Prace konkursowe należy nadsyłać do 15 

maja 2013 roku na adres pomysłodawcy 

konkursu: Lesław Urbanek, 32-437 Sko-

mielna Czarna 240, z dopiskiem: „Konkurs 

Poetycki”. 
6. Organizator nie zwraca nadesłanych tek-

stów. 
7. Oceny prac konkursowych dokona jury 

powołane przez organizatora. 
8. Wiersze autorów podpisane imieniem i 

nazwiskiem nie będą podlegać ocenie jury. 
Wiersze osób poniżej 16 lat nie będą oce-

niane. Uprasza się o dokładne przeczytanie 

regulaminu. Prace nie spełniające wszyst-

kich wymogów regulaminu nie będą oce-

niane. 

9. Laureaci konkursu otrzymają okoliczno-
ściowe medale-statuetki, a także wraz ze 
wszystkimi wyróżnionymi – dyplomy i inne 
drobne upominki. Wskazany jest udział w 
spotkaniu pokonkursowym wszystkich lau-
reatów i wyróżnionych w konkursie auto-
rów. Tylko w wyjątkowych wypadkach na-
grody będą przesiane pocztą. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do 
publikacji nagrodzonych i wyróżnionych 
wierszy w tomiku pokonkursowym (wyda-
wanym co trzy lata) oraz w innych mediach 
bez dodatkowej zgody autorów oraz bez 
honorarium autorskiego. 

11. Podsumowanie konkursu odbędzie się 14 

września 2013 roku. Po ogłoszeniu wyni-
ków konkursu, wszyscy laureaci będą pro-
szeni o przesłanie nagrodzonych i wyróż-
nionych wierszy do organizatora, pocztą 
elektroniczną. Ułatwi to pracę nad redakcją 
tomiku pokonkursowego (przewidzianego 
na 2015 rok). 

12. Zgłoszenie zestawów wierszy do udziału w 
konkursie oznacza akceptację regulaminu. 

13. W przypadku wątpliwości informacje o 
konkursie można uzyskać pod numerem te-
lefonu komórkowego: 663221329. 

 
 

Opinie 
 

* * * 
 

„Stosy ludzkich włosów, pozostałych po ofia-
rach Stutthofu albo Auschwitz i nie przemienio-
nych w popiół, nie będą oczywiście jedyną pamiąt-
ką przemiany solarnych bogów i solarnych bohate-
rów, Apollinów i Zygfrydów, w demoniczne, 
chtoniczne potwory, igrające z wężami, w panów 
śmierci i podziemnego królestwa. Doświadczenie 
Marsjasza nie zostanie zapomniane, l nie tylko Iłża 
Koch (ściślej: Małgorzata Iłża Koch), żona Karla 
Ottona Kocha, komendanta obozu w Buchenwal-
dzie, SS-Oberaufseherin, czyli główna nadzorczyni 
obozu kobiecego zwana też »Wiedźmą z Buchen-
waldu« albo »Ilzą-Abażur«, upodobała sobie »dzieła 
sztuki« z ludzkiej skóry. Ale to ona właśnie – 
wzorcowa, według nazistowskich miar, Aryjka o 
płomiennych włosach (tak, tak »twe złote włosy 
Małgorzato«) – najmocniej kojarzy się z orgiastycz-
nym wręcz wyuzdaniem w tej praktyce (...) osobi-
ście wybierała osoby z »ciekawymi« tatuażami, po 
czym nakazywała wyrabianie rękawiczek, torebek, 
opraw książek oraz abażurów z ich skóry – pisze 
Zbigniew Mikołejko w eseju „Lekcja Marsjasza”, 
tropiąc ślady zbrodniczego okrucieństwa zapisane 
w kulturze: od mitu o obdartym ze skóry Marsjaszu 
po Holokaust i słynną „Fugę śmierci” Paula Celana. 
– Europejski Rozum nie od razu doszedł do tego 

rodzaju praxis. Jej początki sięgają roku 1792. W 
tymże bowiem roku armia Królestwa Rozumu – 
armia rewolucji francuskiej – z zapałem tłumiła 
powstanie w departamencie Wandei. Pokonanych 
wandejskich buntowników przykładnie ekstermi-
nowano, a ich zwłoki przeznaczono, jak nakazywał 
zdrowy rozsądek, na cele praktyczne: z ludzkiej 
skóry sporządzano buty dla wojska, z ciał zabitych 
wytapiano tłuszcz, niekiedy przerabiając go na 
mydło”. Poruszający szkic Mikołejki znajdziemy w 
najnowszej „Twórczości” (nr 1/2013). 
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