Władysław Sebyła
(ur. 6 lutego 1902 w Kłobucku, zm. 11 kwietnia 1940 w Charkowie)
– polski poeta, podporucznik rezerwy piechoty Wojska Polskiego,
oara zbrodni katyńskiej.Władysław Sebyła zadebiutował w 1927 zbiorem
wierszy pt. „Modlitwa”. Pisał wiersze m.in. o tematyce pacystycznej
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i antywojennej, np. wiersz „Żołnierz nieznany”i 4 wierszeo wojnie.
Jego twórczość charakteryzowała się przedstawianiem
pesymistycznej wizji otaczającego świata, obecnością elementów
religijnych, symbolicznych i katastrocznych, formalną prostotą
i komunikatywnością oraz nawiązaniami do Norwida.

im.Władysława Sebyły
„ Łowco słów, zapomniany i smutny…”

Poemat „Młyny” uważany jest za szczytowe osiągnięcie poety.
Głównym motywem poematu jest stary młyn obok stawu,
znany poecie z lat dzieciństwa i młodości spędzonych w Kłobucku.
Był członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich. Ostatni tom
poezji Władysława Sebyły ukazał się w 1938 i nosił tytuł „Obrazy myśli”.
W 1956 ukazały się „Poezje wybrane”, drugi wybór wierszy Poezje
wybrane ukazał się w 1972, a „Poezje zebrane” w 1981. W 1999 Anagram
wydał kolejny wybór poezji Władysława Sebyły pt. „Nie wierz moim
grzechom”, do którego wstęp napisał Zdzisław J. Peszkowski, zaś wyboru
wierszy dokonał Jerzy Koperski. Jego twórczość stanowiła inspirację
dla poety Tadeusza Gajcego.
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XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Sebyły
„ Łowco słów, zapomniany i smutny…”

10. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
11. Prace konkursowe ocenia jury powołane
przez organizatora.

ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku.

Od decyzji jury nie przysługuje odwołanie.

PATRONAT: Burmistrz Kłobucka

NAGRODY:
1. Laureaci konkursu otrzymują nagrody pieniężne

CELE:

i dyplom pamiątkowy

popularyzacja wartości literackich dorobku Wł. Sebyły, inspirowanie

ufundowane przez organizatora konkursu.

i promowanie utalentowanych poetów, konfrontacje twórczości poetyckiej,

2. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie

integracja środowisk twórczych, zachęcanie młodych twórców do świadomych

nagród laureatom nastąpi

poszukiwań i wyborów w dziedzinie współczesnej poezji lirycznej.

podczas uroczystej Gali Poetyckiej

ZASADY UCZESTNICTWA:

w dniu 06 lutego 2021r. w zależności

1.Konkurs odbywa się w następujących kategoriach wiekowych:

od sytuacji epidemiologicznej stacjonarnie

autorzy „po debiucie” i „debiut”, którzy ukończyli 16 lat,których obowiązuje
kategoria tematyczna: inspiracja wierszemWł. Sebyłypt.: „Poeta”
oraz autorzy: dzieci i młodzież do lat 16 w kategorii tematycznej: dowolnej.
2. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany jest do wszystkich osób
tworzących w języku polskim.
4. Autorem wierszy może być tylko jedna osoba.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
5. Uczestnikiem konkursu jest autor nadesłanych prac.
6. Uczestnicy nadsyłają 1 zestaw wierszy: minimum 2 wiersze
/maksimum 4 wiersze w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego, każdy
wiersz opatrzony godłem i dopiskiem „debiut” lub „po debiucie”.
7. Prace nadesłane na konkurs nie mogą być nigdzie wcześniej
publikowane, nie mogą brać udziału w innych konkursach, nie mogą być
nagradzane w innych konkursach, ani nie mogą naruszać praw autorskich innych

lub online.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do
nieodpłatnej publikacji nagrodzonych
wierszy w pokonkursowym tomiku poezji
oraz cytowania tych utworów
w mediach bez dodatkowej zgody autorów.
4. Udział w konkursie jest jednoznaczny

Poeta
Urzeczony jesteś, urzeczony,
Mój szczuplutki chłopcze, poeto!
Śpiewający wiatrem zielonym
Za zapadłym w otchłań kometą.
Medytujesz nad głuchą rzeką,
Nad bezdennym, szalonym nurtem,
Wyrzucony falą daleką
Na podmytą deszczami burtę.
Niestworzone wymyślasz słowa
Dla fal plusku, bulgotu wirów,
Dla najmiększej trawy po rowach.
I dla nieba tkanego z szaru.
Jakim słowem z pluskiem rozmawiać?
Jakim śpiewem mówić z płonieniem?
Jakich szumów musiałby wiatr nawiać,
By nie były tej rzeki cieniem?
Jakże mówić z płynącą rzeką,
Gdy się wije bez przerwy i kłębi?
Jakim słowem, wydartym wiekom,
Zmierzyć mętne fale do głębi?

z akceptacją regulaminu i wyrażeniem
zgody na przetwarzanie swoich danych
osobowych w zakresie koniecznym
do prawidłowego przeprowadzenia

Może lepiej w nurt się zanurzyć
I nie mówić, nie mówić, a płynąć,
Tonąć w wielkiej, pienistej burzy,
Na słoneczne zalewy zawinąć?

konkursu.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do przerwania, zmiany lub przedłużenia
konkursu bez podawania przyczyny.

Może lepiej zapomnieć ? zagubić
Słowa wiatru i rzeczne słowa?…
Zanurzone w słów złoty łubin
Bolą oczy i biedna głowa?

autorów.

Łowco słów, zapomniany i smutny,
Zaśpiewajmy razem przy ecie
O tej rzece żywej, okrutnej
I tonącym, tonącym poecie.

8. Każdy zestaw prac konkursowych musi być opatrzony godłem słownym
tzw. pseudonimem autorskim, (nie znakiem gracznym!).
Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy umieścić w zaklejonej kopercie
podpisanej tylko godłem ( gdyż udział w konkursie jest anonimowy)
i dołączenie do zestawu wierszy.
9. Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie
do 22 stycznia 2021r. do godz. 20.00 (decyduje data stempla pocztowego)
na adres:
Miejski Ośrodek Kultury im. Wł. Sebyły,
ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck
lub email: biuro2@mokklobuck.pl

Zapraszamy do udziału!
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