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Kronika 
 

* * * 
 

W wieku 65 lat zmarła Karin Stanek, pio-
senkarka i wokalistka zespołu Czerwono-Czarni. 
Do jej najważniejszych przebojów należały: 
„Chłopiec z gitarą”, „Jedziemy autostopem”. 
 

* * * 
 

W wieku 67 lat zmarł trębacz jazzowy An-
drzej Przybielski. Występował m.in. z Toma-
szem Stańką, Czesławem Niemenem, Andrze-
jem Kurylowiczem, Stanisławem Soyką, Józefem 
Skrzekiem czy Ryszardem Tymańskim. 
 
 

Konkursy 
 

XVIII Ogólnopolski  

Konkurs Poetycki im. 

Wacława Olszewskiego 
 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 
imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego w 
Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w 
XVIII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim 
im. Wacława Olszewskiego. 

Konkurs   przeznaczony   jest   dla   po-
etów-amatorów,    którzy   ukończyli   15   lat  i 
nie są członkami Związku Literatów Polskich 
ani Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. 

Cele Konkursu: uczczenie Roku Miłosza, 
zwiększenie zainteresowania osobą i twórczo-
ścią Noblisty, promocja rodzimych twórców 
poezji. 

Na Konkurs należy nadsyłać tylko jeden 
zestaw zawierający trzy wiersze, w tym jeden 
wiersz inspirowany życiem, twórczością lub 
stylem Czesława Miłosza. Utwory powinny 
być w czterech egzemplarzach maszynopisu 
oraz zapisane w formie elektronicznej (np. CD, 
dyskietka), dotychczas 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 biograficzna). 

Utwór inspirowany należy wskazać dopi-
skiem: „wiersz inspirowany Miłoszem”. 

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

Prace zostaną ocenione przez Jury powo-
łane przez Organizatora, nie podlegają zwro-
towi i pozostają do dyspozycji Organizatora.  

Jury wyłoni laureatów według dwóch ka-
tegorii: 

− kat. I:  poeci z terenu kraju – kilku lau-
reatów, 

− kat II: poeci z powiatu bełchatowskiego 
– jeden laureat.  

Uczestnicy z powiatu bełchatowskiego 
sami decydują, w której kategorii chcą starto-
wać umieszczając na przesyłce dodatkowy 
dopisek: „Kategoria I” lub „Kategoria II”. 

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

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 
odbędzie się w siedzibie MiPBP im. Józefa 
Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie 24 
września 2011r. Nagrodę należy odebrać oso-
biście  w dniu finału.  

Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie 
prawo publikowania prac bez wypłacania  
honorariów autorskich.  

We wszelkich spornych sprawach roz-
strzyga Organizator.  

Autor, nadsyłając prace na Konkurs, zga-
dza się na przetwarzanie danych osobowych 
oraz publikację wierszy w wydawnictwie 
pokonkursowym. 
NAGRODY w I kategorii: 
I nagroda – 2000 PLN,  II – 1000 PLN,  III – 
500 PLN oraz pięć wyróżnień po 300 PLN. 
NAGRODA w II kategorii: 
nagroda główna - 500 PLN. 

Zastrzega się prawo innego podziału na-
gród. 

Nagrodzone wiersze będą wydane w anto-
logii stanowiącej pokłosie konkursu. 

Prace prosimy przesyłać do 31 maja 2011 
roku (decyduje data stempla pocztowego) na 
adres: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publicz-
na imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego, ul.  
Kościuszki 9, 97-400 Bełchatów, skr. pocztowa  
17, z dopiskiem: Konkurs Poetycki im. Wacła-
wa Olszewskiego.  

Informacje o Konkursie udzielane są pod 
numerem telefonu 44  632-28-71. 
 
 

Konkurs Małych Form 
Dramaturgicznych 1-2-3 

 
Do końca maja na adres Teatru Dramatycz-

nego w Białymstoku można nadsyłać krótkie, 
niepublikowane wcześniej teksty dramaturgicz-
ne (według przepisu: 1 akt, 2 aktorów, 3 rekwi-
zyty). Organizatorzy konkursu przyznają auto-
rom trzy równorzędne nagrody w wysokości 
1500 złotych każda. Regulamin konkursu: 
www.dramatyczny.pl 
 
 

VII Ogólnopolski  
Konkurs Poetycki  

„O Laur Sarbiewskiego”” 
 

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie 
na adres organizatora trzech wierszy, w tym 
przynajmniej jeden musi być inspirowany 
twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskie-
go, nigdzie wcześniej nie publikowanych i nie 
nagradzanych, w trzech egzemplarzach, wy-
łącznie w maszynopisie. Dodatkowo, można 
nadesłać jeszcze jeden wiersz, ale o tematyce 
związanej z Płońskiem i spośród tych wierszy, 
najlepsze zostaną nagrodzone wyróżnieniem 
specjalnym. Każdy wiersz należy opatrzyć 

godłem, czyli pseudonimem. Do zestawu 
należy dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną 
takim samym godłem zawierającą dane o 
autorze: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres 
i telefon kontaktowy. 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 
nastąpi 6 maja br. podczas Inauguracji VII 
Międzynarodowych Dni Ks. Macieja K. Sar-
biewskiego. O wręczeniu nagród zostaną 
powiadomione tylko osoby nagrodzone. 

Powołane przez organizatorów Jury pod 
przewodnictwem decyduje o podziale nagród. 
Prace nie spełniające wymogów regulaminu 
nie będą uwzględniane w konkursie. Organiza-
torzy nie zwracają nadesłanych prac. Organi-
zatorzy nie wysyłają nagród. Nagrody nie 
odebrane osobiście przez osoby nagrodzone 
przechodzą na rzecz organizatora. Organizato-
rzy pokrywają laureatom koszty noclegów i 
wyżywienia, ale nie zwracają kosztów przejaz-
du. 

Organizator zastrzega sobie prawo publi-
kacji wybranych utworów w zbiorku pokon-
kursowym bez osobistego honorarium. Udział 
w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem 
zgody na nieodpłatną publikację utworu. 

Organizatorzy: Miejskie Centrum Kultury 
w Płońsku, Związek Literatów na Mazowszu, 
Academia Europaea Sarbieviana. 

Termin nadsyłania prac: czwartek, 31 
marca 2011. Adres: Miejskie Centrum Kultury, 
ul. Płocka 50, 09-100 Płońsk z dopiskiem „O 
Laur Sarbiewskiego”. 
Dodatkowe informacje: tel. 23 662 22 32 w 16, 
e-mail:  mck_plonsk@poczta.onet.pl 
 
 

Konkurs na  
Sztukę Teatralną 

dla Dzieci i Młodzieży 
 

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu ogła-
sza otwarty konkurs na sztukę teatralną dla 
dzieci i młodzieży. Jego celem jest pozyskanie 
wartościowych tekstów przeznaczonych dla 
scen lalkowych i dramatycznych. Organizato-
rzy konkursu pozostawiają pełną dowolność 
zarówno co do treści jak i formy utworów. 

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie 
sztuki nigdzie dotychczas nie publikowane i 
nierealizowane w teatrze, radiu lub telewizji. 

Teksty w formie maszynopisów, w czte-
rech identycznych egzemplarzach, należy 
przesłać do 4 kwietnia 2011 na adres: Centrum 
Sztuki Dziecka w Poznaniu, ul. Św. Marcin 
80/82, 61-809 Poznań z dopiskiem „Konkurs 
na sztukę”. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 
do 16 maja 2011 roku. 

Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w 
kwocie 15.000 zł. Centrum Sztuki Dziecka w 
Poznaniu zadba o promocję autorów i ich prac 
m.in. poprzez publikację w Nowych Sztukach 
dla Dzieci i Młodzieży, publiczną prezentację 
na Scenie Czytanej oraz postara się doprowa-
dzić do teatralnej realizacji co najmniej jednej 
z nich. 

Szczegółowe informacje i regulamin kon-
kursu na stronie Centrum Sztuki Dziecka w 
Poznaniu.  
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