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Rok: 2018
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Finał 39. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Haliny
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Data:
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Trwa do:
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Rok: 2017
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;grudzień literackich w kraju, z bogatą,
czterdziestoletnią
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;listopad ponad
historią.
Jego
laureatami
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;październik
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;wrzesień byli między innymi Dariusz
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;sierpień Sośnicki, Jacek Dehnel,
Piotr
Jemioło,
Bartosz
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;lipiec
Głowacki
i
wielu
innych
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;czerwiec
autorów.
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Konkurs im. Haliny
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec
Poświatowskiej
to tradycyjnie
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;luty
lada
gratka
dla
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;styczeń nie
częstochowskich miłośników
Rok: 2016
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;grudzień poezji, bo wręczeniu nagród
jak
zawsze,
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;listopad laureatom,
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;październiktowarzyszyć będą dodatkowe
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;wrzesień atrakcje. I tak 16 listopada
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;sierpień Regionalny Ośrodek Kultury w
Częstochowie zaprasza na
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;lipiec
słowno-muzyczny
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;czerwiec program
„Moja dobra droga”, autorstwa
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;maj
Galickiego
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;kwiecień Włodzimierza
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;luty
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;styczeń
Rok: 2015
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#℣佐⌡⌀洀甀稀礀欀愀⌡⍃倣℣ i Artura
Modrzejewskiego #℣佐⌡⌀猁䈀漀眀漀⌡⍃倣℣.
Program przygotowany został
na
podstawie
wierszy
Wojciecha
Kassa,
z
najnowszego tomiku poety.
Tego dnia w ROKu odbędzie
się również wernisaż zdjęć
członków
jurajskiego
Fotoklubu,
inspirowanych
poezją.
Oczywiście
nie
mogłoby także zabraknąć
spotkania z tegorocznym jury
Konkursu, w składzie: Joanna
Mueller #℣佐⌡⌀瀀漀攀琀欀愀,
literaturoznawczyni i krytyczka
literacka,
absolwentka
polonistyki na Uniwersytecie
Warszawskim#℣䍐⌡⌀Ⰰ 圀漀樀挀椀攀挀栀 䬀愀猀s
#℣佐⌡⌀瀀漀攀琀愀Ⰰ 攀猀攀椀猀琀愀Ⰰ 愀甀琀漀r
kilkunastu książek poetyckich;
laureat
licznych
nagród
literackich, w tym za dorobek
poetycki;
jako
redaktor
związany
z
dwumiesięcznikiem literackim
„Topos”#℣䍐⌡⌀ 漀爀愀稀 䴀愀爀挀椀渀 伀爀氀椁䐀猀
#℣佐⌡⌀瀀漀攀琀愀Ⰰ 瀀爀漀稀愀椀欀Ⰰ 欀爀礀琀礀欀 氀椀
publicysta).
Z kolei 17 listopada w
godzinach
dopołudniowych
organizatorzy zapraszają na
warsztaty
poetyckie
do
Regionalnego
Ośrodka
Kultury. Również 17 listopada
odbędzie się w Filharmonii
Częstochowskiej uroczystość
wręczenia nagród laureatom,
którą
wzbogaci
program
poetycko-muzyczny
oraz
koncert w wykonaniu artystki
krakowskiej
Piwnicy
pod
Baranami
Agaty
Ślazyk.
Więcej
szczegółów
dotyczących konkursu można

2/3

Kalendarz wydarzeń - Urząd Miasta Częstochowy
Oficjalny portal miejski

znaleźć
na
rok.czestochowa.pl

stronie:

Galeria:

Pozostałe wydarzenia
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