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* * * 
 

21 lutego 2010 roku zmarł prof. dr hab. 

Bazyli Białokozowicz, wybitny znawca litera-
tur wschodniosłowiańskich, wielki humanista, 
wieloletni pracownik PAN, wychowawca kilku 
pokoleń rusycystów polskich. Urodził się 2 
stycznia 1932 roku w Widowie koło Bielska 
Podlaskiego.  

Prof. Bazyli Białokozowicz jest autorem kil-
kunastu książek, pół tysiąca artykułów nauko-
wych, twórcą i redaktorem wielu czasopism 
naukowych, promotorem kilkudziesięciu prac 
doktorskich i habilitacyjnych, doktorem honoris 
causa Uniwersytetu w Leningradzie i Niżnym 
Nowgorodzie.  

Od 2008 roku był stałym współpracowni-
kiem „Gazety Kulturalnej”. Żegnamy człowieka 
wielkiego serca, wielce zasłużonego dla rozwoju 
polskiej i międzynarodowej humanistyki.  

 
* * * 

 
W wieku 89 lat zmarł pisarz Miguel Deli-

bes, hiszpański powieściopisarz. Był laureatem 
Nagrody Cervantesa, kandydatem do literackiej 
Nagrody Nobla. W Polsce ukazały się takie jego 
książki, jak: „Szczury”, „Pięć godzin z Mariem”, 
„Niewinni święci”. 

 
* * * 

 
Redakcja „Odry” przyznała nagrodę Magda-

lenie Grochowskiej za książkę „Jerzy Giedroyc. 
Do Polski ze snu”. 

 

 

 

Konkursy 
 

Konkurs na reportaż o tematyce wiej-
skiej im. Zbyszka Nosala 

 
Do udziału zapraszamy profesjonalistów i amato-

rów gatunku. 
Uczestnicy konkursu przedstawią teksty spełniają-

ce spełniający wymogi reportażu jako gatunku. 
Do konkursu przyjmujemy wyłącznie reportaże 

wcześniej niepublikowane. 
 Praca nie może przekraczać 10 stron tekstu 
znormalizowanego (1800 znaków na jednej stronie). 
Reportaż musi być dostarczony w formie wydruku 
komputerowego i równolegle na nośniku CD. 

Prace należy przesyłać pocztą, na adres: Ośrodek 
Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia w 
Chrobrzu, Chroberz 268, 28-425 Złota.  

Do reportażu oznaczonego godłem należy dołączyć 
zamkniętą, opisaną godłem kopertę, zawierającą dane 
Autora, jego dokładny adres, nr telefonu lub adres e-
mail. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opubli-
kowania w prasie i wydaniu książkowym reportaży 
nagrodzonych i wyróżnionych. Publikacja w prasie 
dotyczyć będzie reportaży wybranych przez organizato-
rów spośród nagrodzonych i wyróżnionych, natomiast 
publikacja w wydaniu książkowym dotyczy wszystkich 
nagrodzonych i wyróżnionych reportaży.  

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze 
złożeniem oświadczenia, że utwór jest wynikiem 
twórczości osoby biorącej w nim udział i że prawa 
autorskie do utworu nie są niczym ograniczone. 

Każdy z Autorów wyraża zgodę na przetwarzanie 
przez Organizatora podanych danych osobowych dla 
celów konkursowych i marketingowych, stanowiące 
integralną część Regulaminu.                                

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa  30. 
06. 2010 r.  

Wręczenie nagród, uroczyste zakończenie Konkur-

su oraz promocja wydania książkowego nastąpi w 
październiku 2010 roku. 
Nagrody: I- 5 000 zł; II – 3 000 zł; III – 2 000 zł oraz trzy 
wyróżnienia po 1000 zł. 

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału na-
gród, który może być spowodowany poziomem nade-
słanych prac.  

Adres kontaktowy do Organizatorów: 
palac@chroberz.info 
 
 

IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki 
im. „Św. Jana z Dukli” w Dukli 

 
Urząd Gminy Dukla ogłasza IV. konkurs poetycki 

im. „Św. Jana z Dukli”. Konkurs jest adresowany do 
poetów i twórców regionalnych, polskich oraz do 
poetów polonijnych.  

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie do 
trzech wierszy dotychczas niepublikowanych i niena-
gradzanych w czterech egzemplarzach maszynopisu lub 
wydruku. 

Tematyką konkursu jest życie i działalność św. Jana 
z Dukli oraz Ojca Świętego Jana Pawła II. 

Wiersze powinny być nadesłane w kopercie bez 
adresu nadawcy zawierającej drugą, mniejszą, zaklejoną 
kopertę opatrzoną godłem oraz zawierającą dane 
autora: imię i nazwisko, adres pocztowy i e-mailowy 
(jeśli dany autor go posiada), numer telefonu, oraz datę 
urodzin  
i miejscowość. 

Przewidziane są trzy nagrody w dwóch katego-
riach: ogólnopolskiej z udziałem poetów polonijnych i 
regionalnej: 

Kategoria ogólnopolska z udziałem poetów polo-
nijnych: I nagroda dla dzieci – do 12 roku życia; II 
nagroda młodzieżowa – od 12-18 roku życia; III nagro-
da – dorośli – dla osób powyżej 18 lat. 

Kategoria regionalna: I nagroda dla dzieci – do 12 
roku życia; II nagroda młodzieżowa – od 12-18 roku 
życia; III nagroda – dorośli, dla osób powyżej 18 lat. 

Termin nadesłania prac mija 31. maja 2010 roku. 
Termin uroczystego rozdania nagród nastąpi w lipcu 
2010 roku podczas odpustu w Parafii św. Jana z Dukli.  

Pozostałe informacje (tak jak dokładny czas i miej-
sce ogłoszenia wyników, wręczenia nagród) będą 
umieszczane na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Gminny 
Dukla oraz na stronach internetowych www.dukla.pl i 
www.poezja.dukla.pl. 

Wiersze prosimy nadsyłać pod adres: Urząd Gminy 
Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla z dopi-
skiem: „Konkurs Poezji” oraz daną kategorią lub dostar-
czyć osobiście do pokoju nr 19 w Urzędzie Gminy Dukla.  

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe 
oraz dyplomy, a także ich wiersze zostaną opublikowa-
ne na łamach miesięcznika „Dukla.pl”. 

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, 
wiersze laureatów zostaną opublikowane nieodpłatnie. 

 
 

XXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki 
im. Jana Krzewniaka 

 
W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy 

bez względu na przynależność do związków twórczych. 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nade-

słanie zestawu pięciu utworów poetyckich o dowolnej 
tematyce, w pięciu egzemplarzach maszynopisu lub 
czytelnego rękopisu. Prace nie mogą  być wcześniej 
nagradzane lub publikowane w formie papierowej lub 
na stronie internetowej. Zestawy powinny być opatrzo-
ne godłem. 

Organizatorzy nie ograniczają ilości zestawów na-
desłanych przez jednego autora. 

Do tekstów należy dołączyć zaklejoną kopertę, 
podpisaną tym samym godłem, zawierającą  następują-
ce informacje: imię i nazwisko oraz dokładny adres 
autora prac. 

Prace należy nadsyłać do 31 marca 2010 roku na 
adres: Redakcja „Głosu Karczewa”, 05-480 Karczew, ul. 
Warszawska 28, z dopiskiem „Konkurs poetycki”. Prace, 
które organizatorzy konkursu otrzymają po terminie, 
nie będą brały udziału w konkursie. Liczy się data 
stempla pocztowego. 

Organizatorzy podkreślają, że Nagrody I stopnia 
oraz II stopnia mogą być przyznane dla jednego twórcy 
raz na trzy lata. 

Jury, w skład którego wejdą znani literaci i krytycy 
oraz przedstawiciele komitetu organizacyjnego, przyzna 

następujące nagrody, które zostały ustalone według 
stawek brutto: Nagroda I stopnia – 3000 złotych; Na-
groda  II stopnia – 2500 złotych; Nagroda III stopnia – 
2000 złotych; Nagroda MGOK – 500 złotych; Nagroda 
„Głosu Karczewa” – 500 złotych; Nagroda Parafii 
Karczew – 500 złotych oraz 4 wyróżnienia w formie 
upominków rzeczowych.  

Nagrody: Głosu Karczewa oraz Nagroda Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury zostaną przyznane przede 
wszystkim za utwory poświęcone miastu i gminie 
Karczew. 

Jury zastrzega sobie prawo innego podziału na-
gród. 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie 
się 12 czerwca 2010 roku. O dokładnym terminie i 
miejscu ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia 
nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni specjal-
nym zaproszeniem.  

Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas 
imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród 
pocztą. 

Koszty przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród 
oraz koszty wyżywienia i noclegów pokrywają organi-
zatorzy. Dla laureatów mieszkających poza granicami 
Polski, organizatorzy zastrzegają sobie prawo rozlicza-
nia zwrotu kosztów podróży w granicach naszego kraju. 

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela 
Krzysztof Kasprzak – 501981000. 
 
 

II Ogólnopolski Festiwal Poetycki 
WARTAL 

 
Festiwal odbędzie się w dniach 27-29.08.2010 w 

Gorzowie Wlkp., a prowadzony będzie przez Annę 
Piwkowską, Martę Podgórnik, Karola Maliszewskiego i z 
ramienia organizatorów przez Marka Lobo Wojcie-
chowskiego oraz Karola Graczyka. 

Rozkład jazdy oraz dalsze informacje poniżej: 
 

Czwartek 26.08. 

 
Przyjazd Jury i Uczestników, zakwaterowanie Jury 

w Bibliotece, Uczestnicy w De-Sancie (Dom Studenta, ul. 
Piłsudzkiego). 

 
Piątek 27.08 (MCK): 

 
– Rozpoczęcie festiwalu, powitanie, prezentacja 

Gości/Jury – 10.00-10.30; 
– Sens pisania, sens poezji – panel dyskusyjny – 

10.45-12.30; 
– Mapa Wierszowa: praktyczny poradnik dotyczą-

cy pisania, czytania i interpretacji –12.45-15.00; 
– Turniej Jednego Wiersza (Uczestnicy) – 16.00-

19.00; 
– koncert, plac przed MCK lub sala widowiskowa 

(w zależności od pogody) – 20.00 do końca. 
 

Sobota 28.08 (MCK): 

 

– Indywidualne Warsztaty Publiczne – prezentacje 
i praca nad tekstami uczestników – 10.00–14.00; 

– Fontanna Wierszy – czytanie z fontanny przy ka-
tedrze tekstów autorskich przez Uczestników Festiwalu 
– 15.30–17.00; 

– Spotkanie z zaproszonym gościem w klubie Ma-
gnat – 17.30–18.30 (lub zwiedzanie: katedra, mury 
obronne, Wełniany Rynek); 

– Slam Poetycki, klub Magnat (tylko dla dorosłych) 
– 20.00 do końca. 
 

Niedziela 29.08 (MCK): 

 
– Podsumowanie Festiwalu, wręczenie nagród i 

dyplomów – 10.00–10.30; 
– Przejście na bulwar nad Wartą – 10.40–11.00; 
– uczestnictwo w koncercie oraz akcji Wierszem do 

nieba – 11.00–12.30; 
 
Nagrody: Turniej Jednego Wiersza i Slam: I miejsce 

– 300 zł + statuetka WARTALA; II miejsce – 200 zł; III 
miejsce – 100 zł. 

Pokoje dla uczestników dwu i trzyosobowe, jedze-
nie, jak w zeszłym roku, czyli tanie i dobre.  

Wszelkie dalsze informacje oraz możliwość zapisa-
nia się na Festiwal pod adresem: pkpzin@gmail.com 

 

[ad] 


