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Informacje
100. rocznica
Związku Literatów Polskich
14 maja 2020 roku upływa 100 lat od założenia z inicjatywy Stefana Żeromskiego podczas
Zjazdu Literatów Polskich w Warszawie Związku Zawodowego Literatów Polskich.
Z tej okazji krakowski Oddział ZLP wraz z
Ośrodkiem Badań nad Mediami Uniwersytetu
Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz
Niepublicznym Instytutem Kształcenia Nauczycieli Wydawnictwa Edukacyjnego w Krakowie
organizują Konferencję Naukową 100 lat Związku Literatów Polskich.
Celem konferencji jest przypomnienie roli,
jaką odegrał ZZLP (później ZLP) w trzech różnych okresach: w latach międzywojennych, w
PRL oraz po 1989 r. Wśród tematów wystąpień
planowane są np. następujące zagadnienia:
Stefan Żeromski jako pierwszy prezes ZZLP, Dom
Literatów (Krupnicza 22) w Krakowie we wspomnieniach i literaturze, IV Zjazd Literatów Polskich w Szczecinie w 1949 r. i socrealizm, Prezesura Jarosława Iwaszkiewicza itp.
Komitet Organizacyjny: prof. dr hab. med.
Anna Pituch-Noworolska (prezes Oddziału
Krakowskiego ZLP), prof. zw. dr hab. Agnieszka
Ogonowska (dyrektor Ośrodka Badań nad
Mediami UP), prof. dr hab. Bolesław Faron
(dyrektor Niepublicznego Instytutu Kształcenia
Nauczycieli WE) – przewodniczący, dr Magdalena Stoch (adiunkt w Katedrze Mediów i Badań
Kulturowych IFP UP) – sekretarz, mgr Agata
Żuk (prezes Wydawnictwa Edukacyjnego) –
sekretariat.
Zgłoszenia do udziału w konferencji należy
składać: pocztą elektroniczną (a.zuk@we.pl),
zwyczajną (Wydawnictwo Edukacyjne, 31-326
Kraków, ul. Wielkotyrnowska 35), telefonicznie
(12 638-00-50) lub bezpośrednio na ręce
Członków Komitetu Organizacyjnego do końca
października 2019 roku.
Konferencja odbędzie się w maju 2020 roku
w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w
Krakowie, ul. Podchorążych 2. Przewiduje się 8
do 10 wystąpień.
Do czynnego udziału w tym przedsięwzięciu zapraszamy pracowników naukowych,
pisarzy i poetów (bez względu na przynależność
związkową) i wszystkich miłośników literatury.
Komitet Organizacyjny

Konkursy

wiedzy na temat życia i twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego.
2. Konkurs ma charakter otwarty (mogą
brać w nim udział amatorzy oraz członkowie
profesjonalnych stowarzyszeń twórczych).
3. Konkurs rozgrywany jest w kategoriach
poezji i prozy.
4. Przyznane zostaną następujące nagrody:
a) I, II, III w obu kategoriach b) nagrody specjalne: • za tematykę podlaską • za utwór związany z twórczością i biografią J. I. Kraszewskiego • nagroda Klubu Literackiego „Maksyma” im.
Wiesława Gromadzkiego
5. O podziale nagród zadecyduje jury konkursu.
6. Zgłaszane prace nie powinny być wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach.
7. Nagrodzone utwory mogą być zamieszczone w publikacjach organizatorów i prasie,
bez dodatkowego wynagrodzenia.
8. Prace konkursowe podpisane godłem należy nadesłać wyłącznie drogą mailową. a)
praca konkursowa w formacie .doc, .rtf lub .pdf,
b) w tytule wiadomości piszemy „XXXV Ogólnopolski Konkurs Literacki – praca konkursowa”,
c) informacje o autorze: imię i nazwisko, telefon, dokładny adres korespondencyjny oraz
adres mailowy, wysyłamy drogą pocztową na
adres organizatora, opatrzone godłem autorskim (takim samym jak w przypadku pracy
konkursowej); do informacji dołączamy także
wypełnione oświadczenia uczestnika.
9. Jeden autor może przysłać maksymalnie
5. utworów poetyckich, lub maksymalnie 20.
stron tekstu prozatorskiego, zamieszczonych
pod jednym godłem/pseudonimem.
10. Autor może przysłać prace zamieszczone pod maksymalnie 3. różnymi godłami/pseudonimami, umieszczone w jednym
mailu wg powyższych zasad.
11. Prace konkursowe należy wysłać do 15
września 2019 r. na adres mailowy:
kraszewski@bck24.pl
12. Informacje o autorze należy wysyłać na
adres pocztowy: Bialskie Centrum Kultury im.
Bogusława Kaczyńskiego ul. Warszawska 11
21-500 Biała Podlaska z dopiskiem Konkurs im.
J.I. Kraszewskiego
13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26
października 2019 r. podczas finału XXXV
Podlaskich Spotkań Literackich. Laureaci zostaną poinformowani o nagrodach telefonicznie
lub mailowo.
14. Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą uwzględniane w konkursie.
15. Dodatkowe informacje o konkursie
można uzyskać pod numerem tel.: 83 341 67 22
oraz na Facebooku: Podlaskie Spotkania Literackie.

Niewiersze
Henryka Gały
Chaos
Znam go, tylko skąd i kto to jest.
Staliśmy na przystanku z kilkoma czekającymi.
On też zerknął na mnie.
Autobus miałem za cztery minuty.
To był ktoś z mojej pierwszej pracy?
Tak, nawet pamiętam imię, a to mi się nie
zdarza. Patrzył na mnie, jakby właśnie przypomniał sobie, że się znamy.
Chcieliśmy podejść do siebie, ale nadjechał jego autobus.
Zwracając się do siebie jednocześnie spytaliśmy – Jacek??
Nie – odpowiedziałem - Heniek. Głośno
tak, że kilka osób popatrzyło na mnie.
A ja Włodek, zawołał, kiedy zasuwały się
drzwi.
Zanim podjechało moje 509, zdążyłem
pomyśleć, że przez kilka chwil byliśmy znajomymi, kolegami, może nawet przyjaciółmi.
Przejechałem kilka przystanków zanim
przyszło mi do głowy - Jak to możliwe, że dwaj
mężczyźni przypominają sobie nawzajem
jedną osobę, Jacka. I każdy z nich jest dla
drugiego tym Jackiem.
A może w rzeczywistości się nie znamy. I
nie znaliśmy.
Więc, czy to jest jednomyślność, pozorna
zgodność?
To chaos. Kiedy jakiekolwiek prawa nie
sięgają naszego momentomiejsca czyli czasoprzestrzeni zjawia się on.
Chaos.? Przecież nie ma żadnej postaci.
Czyli co? Przypadek.
Nie, to nie był przypadek. Tak często tłumaczymy naszą ignorancję. Tutaj objawił się
chaos.
A to, że zapomniałem numeru mieszkania
przyjaciela, do którego jechałem i znowu nie
byłem pewien jaką liczbę wywołać w domofonie, to zwykła blokada pamięci. Mojej, nie
komórki, którą na szczęście miałem przy
sobie.

XXXV Ogólnopolski
Konkurs Literacki
im. J.I. Kraszewskiego
Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława
Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej Klub Literacki
„Maksyma” Muzeum J.I. Kraszewskiego w
Romanowie ogłaszają XXXV Ogólnopolski
Konkurs Literacki im. J.I. Kraszewskiego
1. Celem konkursu jest konfrontacja i upowszechnianie twórczości literackiej, a także
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