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Informacje Kronika

Kronika
80 lat
Ryszarda Wasilewskiego
Ryszard Wasilewski,
poeta, satyryk, aforysta
skończył 80 lat. Urodził się
25 marca 1938 roku w
kolumnie. Ukończył wydział prawa i administracji
Uniwersytetu Łódzkiego.
Jego utwory publikowane
są w krajowych pismach
literackich antologiach oraz na portalach internetowych w Polsce i w Australii. Wiersze i
aforyzmy były przekładane na język serbski i
słowacki. W Rumunii ukazał się wybór jego
wierszy i aforyzmów.
Zdobywał nagrody w wielu konkursach poetyckich i satyrycznych, m.in.: „Rubinowa Hortensja”, im. Stanisława Jerzego Leca, „Gruda
Bursztynu”, czy „Statuetka Stolema”. Jest autorem książek zawierających utwory liryczne oraz
limeryki, fraszki, wiersze satyryczne i aforyzmy.
Napisał liczne utwory, które w treści nawiązują
do Kolumny, m.in.: Cykl Limeryki wpisane w
kolumnę, sonet Ulice kolumny, poemat Późny
powrót. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Po dłuższym pobycie w Łodzi, Toruniu i
Gdańsku ponownie mieszka w Kolumnie. Należy do Związku Literatów Polskich.

dwie powieści dla młodzieży, opublikowane w
Ludowej Spółdzielni Wydawniczej – „Piąta
strona świata” (pod pseudonimem Adam Prywer) i „Wyjedźmy za miasto, tato” (jako Adela
Drozdowicz).
Zorganizował w Łomży w 1977 roku Łomżyńską Orkiestrę Kameralną, a w 1987 roku
Teatr Lalek. Twórczość Henryka Gały tłumaczono na język angielski, rosyjski, bułgarski,
francuski i tatarski.

Konkursy
Konkurs Poetycki
„Magia ogrodów”
Gminna Biblioteka Publiczna w Rabie Wyżnej ogłasza konkurs na wiersz tematycznie
związany z ogrodem – dozwolona szeroka
interpretacja tematu, ale należy zachować myśl
przewodnią konkursu.
1.

2.

80. urodziny
Henryka Gały
80. rocznicę urodzin
obchodzi Henryk Gała,
polski poeta i dramatopisarz. Urodził się w
1938 roku w Zalesiu k.
Gostynia w Wielkopolsce.
Zadebiutował jako poeta
w prasie wrocławskiej w
1958 roku, a w dwa lata
później jako dramaturg –
jednoaktówką „Nadmiar”, którą wystawił
Studencki Teatr „Kalambur”. W założonym
wspólnie z Jerzym Jankowskim (poetą, a potem
pisarzem historycznym) Teatrze „Człowiek XX”
inscenizował zarówno dramaty (Saroyan,
Gruszczński), jak i prozę (Kafka, Różewicz,
Durrenmat), ale przede wszystkim poezję
(Rilke, Brecht, Neruda), eksperymentując także
z własnym teatrem wiersza („Żywot rudego”).
W 1962 roku w Ossolineum wychodzi debiutancki tom wierszy „Żywot rudego”. W
połowie lat 60. był szefem artystycznym klubu
„Pałacyk”, znanego wówczas w kulturze studenckiej, nie tylko Wrocławia, z licznych dokonań artystycznych. Publikuje kolejne tomy
poezji (Ossolineum i Wydawnictwo Literackie).
W 1972 roku obejmuje kierownictwo literackie w Operze Wrocławskiej, dla której wcześniej napisał libretto opery „Tamango” (muzyka
Tadeusza Natansona), zrealizowanej w sezonie
74/75, a także polski tekst „Czarodzieja Szmaragdowego Grodu” (wg „Czarodziej Oz” Bauma).
W połowie lat 70. wyjeżdża z Wrocławia na
wieś, osiedlając się w Drozdowie nad Narwią
koło Łomży. Powstają kolejne tomy wierszy i
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Konkurs jest otwarty – dostępny dla
wszystkich pełnoletnich twórców: zrzeszonych i niezrzeszonych w stowarzyszeniach
twórczych. Utwory muszą być oryginalne,
napisane przez uczestników konkursu, nigdzie wcześniej niepublikowane (w wydawnictwach zwartych, prasie i internecie) i
nienagradzane wcześniej w innych konkursach.
Prace podpisane godłem (słownym, a nie
znakiem graficznym) należy przesyłać w
trzech egzemplarzach w postaci wydruku
komputerowego lub maszynopisu, format
A-4. Dodatkowo mile widziany nośnik elektroniczny. Do pracy powinna być załączona
zamknięta koperta, opatrzona również tym
samym godłem, zawierająca dane osobowe:
imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer
telefonu kontaktowego i adres mailowy.
Nadsyłane prace nie mogą przekraczać
dwóch wierszy w zestawie. Można przysłać
tylko jeden zestaw.
Prace należy nadsyłać lub składać osobiście
w nieprzekraczalnym terminie do 13 lipca
2018 roku (liczy się data wpływu przesyłki) pod adresem: Gminna Biblioteka Publiczna w Rabie Wyżnej, 34-721 Raba Wyżna 65, z dopiskiem na kopercie: Konkurs
Poetycki „Magia ogrodów”.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas
gali podsumowującej konkurs 15 września
2018 roku w lokalu GBP w Rabie Wyżnej.
Organizator przewiduje nagrody pieniężne
ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej dla miejsc I, II, III oraz nagrody
rzeczowe ufundowane przez bibliotekę dla
trzech osób wyróżnionych. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
Prace będzie oceniać profesjonalne Jury.
Nagrodę należy odebrać osobiście. Nagród
nie wysyłamy drogą pocztową, nie dokonujemy również przelewu na rachunek bankowy. W uzasadnionych wypadkach losowych nagrodę będzie mogła odebrać osoba
upoważniona przez laureata. Dane osobowe pozyskane dla celów konkursu nie będą
udostępnione osobom trzecim.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych
prac, jednocześnie zastrzegają sobie prawo
do zaprezentowania i publikowania utwo-
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rów bez honorarium, tylko w ramach promocji, w różnych mediach zgodnie z ustawą
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000
r. Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami).
10. Uczestnik konkursu automatycznie wyraża
zgodę na publikację nagrodzonych, wyróżnionych i zauważonych utworów w pismach literackich, prasie lokalnej i na stronach internetowych organizatorów. Prace
niespełniające wymogów regulaminowych
nie będą oceniane.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do
przerwania lub przedłużenia konkursu, a
nawet od całkowitego odstąpienia od konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych od niego.
12. Dodatkowe informacje: tel. 18 2671364, email gbprabaw@op.pl

Konkurs Poetycki
XXV Piastowskiej
Biesiady Poetyckiej
Miejska Biblioteka Publiczna i Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie oraz Konfraternia
Poetycka „Biesiada” ogłaszają otwarty Ogólnopolski Konkurs Poetycki XXV Piastowskiej
Biesiady Poetyckiej.
Na konkurs należy nadesłać 5 wierszy o
dowolnej tematyce, nigdzie dotychczas niepublikowanych i nienagradzanych w 4. egzemplarzach maszynopisu (wydruku), w terminie do
31.07.2018 r. na adres: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Warszawska 24, 05-820 Piastów z dopiskiem „Konkurs poetycki”.
Każdy uczestnik konkursu może nadesłać
jeden zestaw wierszy. Łączna objętość zestawu
wierszy nie może przekraczać 10. stron znormalizowanego maszynopisu. Nadesłane teksty
winny być opatrzone godłem literowym (pseudonimem). To samo godło winno być umieszczone na dołączonej kopercie, zawierającej
wewnątrz: imię i nazwisko, adres i telefon
kontaktowy autora (jeśli posiada).
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych
tekstów oraz zastrzegają sobie prawo do wykorzystania ich w okolicznościowej pozycji wydawniczej bez honorariów autorskich.
Jury konkursu przyzna następujące nagrody: I – 1000 zł; II – 750 zł; III – 500 zł oraz 4
wyróżnienia po 300 zł. Zastrzega się prawo Jury
do innego podziału nagród.
Nagroda lub wyróżnienie nieodebrane osobiście przez laureata w dniu ogłoszenia wyników zostanie przeznaczone na cele wyznaczone
przez organizatorów konkursu. Ostrzega się
potencjalnych uczestników konkursu, że powyższa zasada będzie traktowana kategorycznie. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży i zakwaterowania.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas XXV Piastowskiej Biesiady Poetyckiej,
która odbędzie się 29 września 2018 r. (sobota) w godz. 1000-1800. (z przerwą na obiad).
Organizatorzy zapraszają wszystkich uczestników konkursu do udziału w Biesiadzie, co
przyczyni się do integracji środowiska poetyckiego, a udział laureatów uważają za niezbędny.
W programie m.in.: spotkania autorskie jurorów, znakomita oprawa muzyczna oraz Turniej
Jednego Wiersza z nagrodami i dyplomami.
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