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Zmarł Jacek Kajtoch13 stycznia 2019 roku zmarł Jacek Kajtoch– polski eseista i krytyk literacki, doktor naukhumanistycznych. Urodził się 7 lipca 1933 rokuw Wadowicach.Ukończył filologię polską na UniwersytecieJagiellońskim. W 1967 roku uzyskał stopieńdoktora za rozprawę pt. Studia nad poezją
polską na Śląsku w XIX wieku (Norbert Bonczyk i
Konstanty Damrot) obronioną na dzisiejszejAkademii Pedagogicznej w Krakowie. W latach1955–1961 był pracownikiem naukowym naUniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1955–1998 był sekretarzem redakcji miesięcznika„Ruch Literacki”. W latach 1961–1972 pracowałnaukowo w Instytucie Badań Literackich Pol-skiej Akademii Nauk w Krakowie. Od 1972 rokuponownie powrócił na Uniwersytet Jagielloński.Debiutował w 1956 roku na łamach tygodnika„Życie Literackie” jako krytyk. Jest autorembądź współautorem licznych antologii poetyc-kich i prozatorskich. Recenzował utwory lite-rackie, zwłaszcza debiutantów oraz brał czynnyudział w życiu literackim Krakowa (zorganizo-wał m.in. „Krakowskie Dni Poezji” czy „Krakow-ską Noc Poetów”).Od 1970 roku należał do Związku LiteratówPolskich. Pełnił funkcję wiceprezesa ZarząduGłównego. W latach 1981–1988 był członkiemgrupy literackiej Nadskawie, której był współ-założycielem.Był mężem poetki Anny Kajtochowej.

Fot. Andrzej Dębkowski
Anna i Jacek Kajtochowie

Nowe władze w ZLP:
w Poznaniu...5 stycznia 2019 roku podczas Walnego Ze-brania Członków Związku Literatów PolskichOddział w Poznaniu wybrano nowy zarząd. Najego czele stanął Zbigniew Gordziej.Skład Zarządu Związku Literatów PolskichOddział w Poznaniu: Zbigniew Gordziej – pre-zes; Jerzy Beniamin Zimny – I wiceprezes; MariaMagdalena Pocgaj – II wiceprezes; Anna An-drych – sekretarz; Elżbieta Gałęzewska-Krasińska – skarbnik; Zofia Grabowska-Andrijew – członek; Hanna Szeląg – członek.

w Krakowie...12 stycznia 2019 roku podczas WalnegoZebrania Członków Związku Literatów PolskichOddział w Krakowie wybrano nowy zarząd.Prezesem została Anna Pituch-Noworolska.Skład Zarządu Związku Literatów PolskichOddział w Poznaniu: Anna Pituch-Noworolska –prezes; Andrzej Walter i Danuta Sułkowska –wiceprezesi; Jan Masłyk – sekretarz; PawełKuzora – skarbnik; Alicja Sikora-Żebracka,Alicja Tanew, Danuta Perier-Berska, DorotaLorenowicz – członkowie zarządu.
Konkursy

Nagroda imienia
Kazimiery IłłakowiczównyPoznański Oddział Związku Literatów Pol-skich ogłasza konkurs o Nagrodę im. KazimieryIłłakowiczówny za Najlepszy Debiut PoetyckiRoku 2018.Konkurs od prawie 40 lat promuje miastoPoznań w kraju i poza jego granicami. Inspirujeludzi młodych do rozwijania artystycznej pasji,zdolności i możliwości poetyckiej wypowiedzi.Popularyzuje twórczość Patronki Nagrody –Kazimiery Iłłakowiczówny. Była ona jedną znajważniejszych poetek polskich. Z Poznaniemzwiązała swoje życie, a wiele lat z poznańskimoddziałem ZLP.Serdecznie zapraszamy wydawnictwa, sto-warzyszenia twórcze, osoby reprezentująceinstytucje kulturalne i media o charakterzeliterackim do nadsyłania zauważonych, intere-sujących debiutów poetyckich – książek, wyda-nych w 2018 roku.Tomy poetyckie mogą zgłaszać wydawnic-twa, stowarzyszenia twórcze, osoby, reprezen-tujące instytucje kultury i media o charakterzeliterackim.Książki autorów, pisane w języku polskim,wydane w 2018 roku, należy wysłać na adresOrganizatora Konkursu w 3 egzemplarzach, zpodaniem adresu, e-maila, nr telefonu autora.Termin nadsyłania tomów poetyckich –

31.03.2019 (decyduje data stempla pocztowe-go). Nadesłanie książek jest równoznaczne z ak-ceptacją regulaminu i stanowi deklarację,że autor nigdy wcześniej nie wydał żadnejksiążki noszącej cechy poetyckiego debiutu (znumerem ISBN).Nadesłane książki oceni Komisja Konkur-sowa, powołana przez Organizatora.Oficjalne ogłoszenie nazwiska Laureata iwręczenie Nagrody nastąpi w II kwartale 2019roku.Laureat zostanie powiadomiony o dokład-nym terminie i miejscu wręczenia Nagrody.Wiersze z nagrodzonego tomu poetyckiegozostaną zaprezentowane na witryniepoznańskiego oddziału Związku LiteratówPolskich – www.zlp.poznan.plOrganizator nie zwraca książek, nadesła-nych na konkurs.Książki na konkurs należy nadsyłać na ad-res: Jerzy Beniamin Zimny, ul. Worcella 9, 61-419 Poznań.

Niewiersze
Henryka Gały

Od głowyWiem, że sprawa przedrostków w polsz-czyźnie jest mało zajmująca. Zwłaszcza przeczą-cych. Zawsze można, a wielu uznaje, że trzebaużyć słowa wprost. Zamiast nieśmiały – gamoń,dupek, za niemądry – głupek, dureń, debil. Tozrównuje wszystkich, w dół, do nieistnienia. Aprzecież idzie o to, żeby stopniować negację,spróbować nazwać, dać treść zaprzeczeniu.Jakiś czas temu, na swojej stronie w Face-booku pisałem o nawiści, czyli nienawiści zodjętym nie, wycofanym zaprzeczeniem. Nie-wiele było lajków pod tym wpisem, choć suge-rowałem, że nawidzieć znaczy świadomieprzyznawać istnienie komuś, czemuś. Tylkotyle, ale pozytywnie.Tak działa słowo, wszystkosiecznie. Jego in-ternetowy potop, uwolniony przez demonaAnonima, zalewa nas, zatapia, od głowy. Każde-go. Wszystkich.
Mgły zimoweŚwiat pociemniały, niewidoczny na kilkakroków. Nie wiadomo kiedy dzień się zacząłani kiedy skończy. Mija tak szybko, że niepo-strzeżenie.Chłopiec, którego wciąż spotykam w so-bie, w takie dni był ciekaw, czy jak mgła znik-nie, świat się zmieni i odkryje przed nim inny,nieznany widok. Bał się, ale czekał.Dzisiaj, ten który to pisze wie, że świat,niezależnie od pogody jest w ciągłym prze-pływie. Im większy, tym bardziej nieznany,więc ten najbliższy chce zatrzymać przy sobie,poznać, zobaczyć, zapamiętać i zdobyć. Zmie-niając nie do poznania.Przyjaciel w telefonie pyta:– U ciebie też taka mgła?– Też – mówię.A on: – I takie krótkie dni.– Szybciej się starzejemy – pocieszam jakumiem.A potem przyłapuję na tym, że nie jestempewny co jadłem przed chwilą, kolację czyśniadanie. Taki krótki dzień.Czy życie – mruczę w myślach i śmieję sięz siebie. █
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