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* * * 
 

W wieku 75 lat zmarł w Warszawie Jerzy Turek 
jeden z najbardziej lubianych polskich aktorów, 
odtwórca wielu niezapomnianych teatralnych i 
filmowych ról, m.in. trenera Wacława Jarząbka z 
„Misia” Stanisława Barei. Aktor od lat był związany z 
warszawskim Teatrem Kwadrat.  
 

* * * 
 

Minęła piąta rocznica śmierci Henryka Cygani-

ka, poety, krytyka literackiego, kabareciarza, felieto-
nisty, autora piosenek, organizatora imprez społecz-
nych i kulturalnych, i wspaniałego przyjaciela „Gazety 
Kulturalnej”.  Wielkiego miłośnika gór.  

Henio – bo tak wszyscy o nim mówili – był wiel-
ką osobowością. Podziwiano go w wielu środowi-
skach twórczych i intelektualnych.  Bystrym okiem 
obserwował aktywność młodych literatów, plasty-
ków, aktorów i mecenasem kabaretów i teatrów 
wiejskich, w których był po prostu zakochany. Był 
artystą niezwykle wszechstronnym i lubianym.  

Aby upamiętnić działalność i osobowość Henry-
ka Cyganika Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ 
ustanowiło (w 2005 roku) nagrodę jego imienia, 
przyznawaną osobom i organizacjom amatorskiego 
ruchu artystycznego za wybitne osiągnięcia w dzie-
dzinie teatru, za upowszechnianie i ochronę kultury, 
za przyjaźń i propagowanie „małych ojczyzn”. 

 
 
 

 
 

Henryk Cyganik 

    
* * * 

 
Nowym dyrektorem Muzeum Literatury w War-

szawie został krytyk literacki, Jarosław Klejnocki, 
który zastąpił na tym stanowisku Janusz Odrowąża-
Pieniążka.  

 

 

Konkursy 
 

XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki 
im. Wacława Olszewskiego 

 
 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna imie-
nia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie 
zaprasza do udziału w XVII Ogólnopolskim Konkursie 
Poetyckim im. Wacława Olszewskiego. 
 Konkurs przeznaczony jest dla poetów-
amatorów, którzy ukończyli 15 lat  i nie są członkami 
Związku Literatów Polskich ani Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich. 
 Na konkurs należy nadsyłać pod adresem organi-
zatora tylko jeden zestaw zawierający 3-5 utworów w 
kategorii wierszy lirycznych. Utwory powinny być w 
czterech egzemplarzach maszynopisu oraz zapisane 

w formie elektronicznej (np. CD, dyskietka), dotych-
czas niepublikowane w wydawnictwach zwartych i 
nienagradzane na innych konkursach. 

Każdy utwór należy opatrzyć godłem – słowem; 
to samo godło powinno występować na dołączonej 
kopercie zawierającej kartkę z danymi o autorze 
(imię, nazwisko, adres, numer telefonu, nota biogra-
ficzna). 

Osoby przysyłające: więcej niż jeden zestaw, zbyt 
dużo utworów w jednym zestawie, zbyt mało egzem-
plarzy, utwory opatrzone pełnymi danymi zamiast 
godła, nie zostaną dopuszczone do udziału 
w konkursie. 

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody pieniężne 
lub rzeczowe ufundowane przez Organizatora  i 
Sponsorów. 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbę-
dzie się w siedzibie MiPBP im. Józefa Ignacego Kra-
szewskiego w Bełchatowie 25 września 2010 roku. 
Organizator nie wysyła pocztą nagród pieniężnych. 
Nagrodę należy odebrać osobiście w dniu finału. 
Powyższa zasada wynika z założenia, że głównym 
celem konkursu literackiego jest spotkanie i integra-
cja środowisk twórczych i stworzenie wydarzenia 
literackiego, nie zaś korespondencyjna ocena prac i 
wysyłka nagród. Organizatorzy Konkursu zastrzegają 
sobie prawo publikowania prac bez wypłacania 
honorariów autorskich.  

NAGRODY: 
I nagroda – 1300 PLN, II – 1100 PLN,  III – 900 

PLN oraz trzy wyróżnienia po 400 PLN. 
Zastrzega się prawo innego podziału nagród. Na-

grodzone wiersze będą wydane w antologii stanowią-
cej pokłosie konkursu. 

Prace prosimy przesyłać do 31 maja 2010 r. (de-
cyduje data stempla pocztowego) pod adres: Miejska i 
Powiatowa Biblioteka Publiczna imienia Józefa 
Ignacego Kraszewskiego, ul. Kościuszki 9, 97-400 
Bełchatów, skr. pocztowa 17, z dopiskiem: Konkurs 
Poetycki im. Wacława Olszewskiego. 

Informacje o Konkursie udzielane są pod nume-
rem telefonu (044) 632-28-71. 

 
 

XVI Ogólnopolski Konkurs Literacki 
im. Zdzisława Morawskiego 
Gorzów Wielkopolski 2010-2011 

 
ORGANIZATOR:  
Klub Myśli Twórczej „LAMUS” w Gorzowie Wlkp. 
 
PATRONAT: 
Zarząd Główny Związku Literatów Polskich 
 
CELE KONKURSU: 
o odkrywanie talentów i pozyskiwanie wartościo-

wych utworów literackich; 
o inspirowanie i popularyzowanie twórczości 

literackiej; 
o stwarzanie piszącym możliwości szerszej prezen-

tacji twórczości; 
o upamiętnianie postaci jednego z wybitnych 

literatów gorzowskich – Zdzisława Morawskiego, 
o promowanie środowiska twórczego i miasta 

Gorzowa. 
 
ZASADY UCZESTNICTWA: 
1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą wziąć w 

nim udział zarówno członkowie związków twór-
czych, jak i osoby nie zrzeszone. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nade-
słanie utworów literackich w jednej lub obu kate-
goriach: 
o poezja – do 3 utworów; 
o proza – do 3 utworów (nowela, opowiada-

nie); jeden tekst prozatorski nie może prze-
kroczyć 20.000 znaków. 

3. Organizatorzy nie ograniczają tematyki prac. 
4. Nadesłane utwory nie mogą być przed rozstrzy-

gnięciem konkursu publikowane ani nagradzane 
w innych konkursach. 

5. Prace konkursowe (wyłącznie w maszynopisie w 
4. egzemplarzach, opatrzone  godłem), należy na-
desłać pod adresem: KLUB MYŚLI TWÓRCZEJ 
„LAMUS”, ul. Sikorskiego 5, 66–400 Gorzów Wlkp. 

6. Na kopercie należy umieścić dopisek „KONKURS 
LITERACKI”. 

7. Nazwisko, imię, dokładny adres, telefon, adres e-

mail należy umieścić w osobnej kopercie opatrzo-
nej tym samym godłem (pseudonimem). 

8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów. 
 
TERMINY: 
1. Konkurs ogłoszony zostaje w lutym 2010 r. 
2. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 

września 2010 r. (decyduje data stempla poczto-
wego). 

3. Posiedzenie jury oraz ogłoszenie wyników na 
stronie internetowej Klubu Lamus – listo-
pad/grudzień 2010 r. 

4. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród  
marzec 2011 r. 

 
NAGRODY: 
1. Prace konkursowe ocenia jury powołane przez 

organizatora. 
2. Laureaci konkursu otrzymują dyplom okoliczno-

ściowy oraz nagrody pieniężne, w każdej katego-
rii, w wysokości: 
o – I nagroda – 1.600,–PLN 
o – II nagroda – 1.100,–PLN 
o – III nagroda – 700,–PLN 
o – dwa wyróżnienia po – 300,–PLN 

3. Organizatorzy nagród nie wysyłają – należy je 
odebrać osobiście. 

4. Utwory nagrodzone zostaną opublikowane w 
specjalnym wydawnictwie sygnowanym przez or-
ganizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie 
prawo pierwszeństwa druku, bez honorarium dla 
autora. 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE: 
1. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiado-

mieni listownie i zaproszeni na uroczystość wrę-
czenia nagród; organizatorzy nie zwracają kosz-
tów podróży. 

2. W sprawach spornych, ostateczna decyzja należy 
do organizatorów. 

3. Wszelkich informacji o konkursie udziela KMT 
„LAMUS”, tel./fax 0/95 7 22 67 96, www. klubla-
mus.pl, e–mail: biuro@klublamus.pl 

 
 

V Konkurs Jednego Wiersza 
„Złoty Środek Poezji 

 
Kutnowski Dom Kultury ogłasza V Otwarty Kon-

kurs Jednego Wiersza w ramach VI Festiwalu „Złoty 
Środek Poezji” – Kutno 26-27 czerwca 2010. 
− Konkurs odbędzie się 26 czerwca 2010 r.; 
− Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od 

lat 16; 
− Rozpoczęcie konkursu nastąpi o godz. 10.00. Do 

tego czasu uczestnicy konkursu powinni złożyć 
na ręce organizatora zgłoszenie do konkursu; 

− Jako zgłoszenie uczestnictwa w konkursie 
traktuje się przesłanie tekstu wiersza na e-mail: 
otwartykutno@onet.eu do 18 czerwca 2010 roku 
lub przekazanie przez autora organizatorowi w 
trakcie konkursu wydruku jednego wiersza w 
trzech egzemplarzach opatrzonych imieniem i 
nazwiskiem autora. Wiersz ten powinien być od-
czytany przez autora podczas konkursu; 

− Jury w składzie: Wojciech Kass, Marek Czuku, 
Izabella Kawczyńska po wysłuchaniu wszystkich 
zgłoszonych wierszy, przyzna nagrody pieniężne. 
Pula nagród wynosi 3.000 zł; 

− Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na zakoń-
czenie pierwszego dnia festiwalu, 26 czerwca o 
godz. 20.00; 

− Organizatorzy zastrzegają prawo do publikacji 
nagrodzonych i wyróżnionych wierszy; 

− Gości z całej Polski, pragnących wziąć udział w 
konkursie, prosimy o jak najwcześniejsze zgła-
szanie chęci uczestnictwa: pocztą elektroniczną 
lub listownie; 

− Pierwszym 30 uczestnikom zgłoszonym do 
konkursu do końca maja br. organizator zapew-
nia bezpłatne noclegi; 

− Adres organizatora: Kutnowski Dom Kultury, ul. 
Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno, tel. kom. 604 
296 487, tel. (024) 254 67 97, z dopiskiem: V 
OKJW. 
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