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REGULAMIN XXVI 
Światowego Festiwalu Poezji Marii Konopnickiej 
Przedbórz – Góry Mokre, 13 – 17 sierpnia 2017 r.

 1. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:
    - recytacji
    - poezji śpiewanej.
 2. W konkursie oceniane będą wyłącznie występy amatorów.
 3. Warunkiem udziału w turnieju recytatorskim jest wykonanie 
 dwóch wybranych utworów poetyckich Marii Konopnickiej w języku 
 polskim. Prezentacja utworu nie powinna przekroczyć 7 minut.
 4. Warunkiem udziału w turnieju poezji śpiewanej jest wykonanie
 dwóch utworów opartych na tekstach Marii Konopnickiej (dopusz-   
 cza się wykonanie w języku swojego kraju). W przypadku podkładu
 muzycznego prosimy o dostarczenie akustykowi opisanej płyty CD
 zawierającej tylko pliki utworów niezbędnych do występu.
 5. Laureaci nagród głównych z dwóch ostatnich lat nie będą oce-
 niani przez jury.
 6. Uczestnicy oceniani będą w pięciu kategoriach:
    - dzieci do 11 lat
    - dzieci 12 – 15 lat
    - młodzież 16 – 20 lat
    - dorośli od 21 lat
    - zespoły wokalne, chóry i inne.
 7. Uczestnicy przyjeżdżają do Polski na koszt własny bądź insty-
 tucji delegujących. W dniu 13 sierpnia 2017 r. zorganizowany bę-
 dzie przejazd uczestników autokarami z Warszawy do Przed-
 borza, a 17 sierpnia powrót do Warszawy.
 8. W Festiwalu uczestniczyć mogą również goście z zagranicy 
 czasowo przebywający w Polsce.
 9. Organizatorzy zapewniają bezpłatne wyżywienie, zakwatero-
 wanie oraz udział w imprezach towarzyszących.
10. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe.
11. Istnieje możliwość zaprezentowania poza konkursem swoich 
 własnych utworów bądź programów artystycznych podczas imprez
 towarzyszących. Prosimy o przygotowanie programów.
12. Kartę zgłoszenia (o formularz pytać w Konsulacie Generalnym
 RP – przyp. „Aha!”), która jest potwierdzeniem uczestnictwa w Festi-
  walu, należy przesłać do 15 lipca 2017 r. Po tym terminie zgłosze-
 nia i zmiany nie będą przyjmowane przez organizatorów.
13. Zgłoszenia można przesłać również za pośrednictwem amba-
 sad lub konsulatów.
14. Wszelkich informacji udziela Biuro Festiwalu,
 tel. + 48 44 781 25 15; fax + 48 44 781 21 80
 e-mail: mdk_przedborz@o2.pl
15. Przyjazd uczestników do Przedborza dn. 13.08.2017 – odjazd 
 17.08.2017 r.
16. Karty zgłoszenia prosimy kierować na adres:

 Miejski Dom Kultury
 ul. Rynek 15
 97-570 Przedbórz

Serdecznie zapraszamy
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Przewodniczący Zarządu 

Oddziału Towarzystwa
Władysław Obarzanek

 Bohater powieści Roberta P. Davisa 
„Pilot”, kapitan samolotu pasażerskie-
go Mike Hagen, jest alkoholikiem. 
Wstaje z łóżka przed świtem, kiedy 
żona i dzieci jeszcze śpią, łyka jedną 
whisky i szykuje się do pracy. Po dro-
dze na lotnisko wstępuje do baru, wy-
pija kolejną szklaneczkę i napełnia 
trunkiem termos, który zabiera ze so-
bą na pokład samolotu i chowa w toa-
lecie, do której wychodzi podczas lotu, 
żeby uzupełnić ubytek alkoholu we 
krwi. Ukrywa swój nałóg.
  Czytałem tę powieść dawno temu. 
Pamiętam, że przyszło mi podczas tej 
lektury do głowy, że autor „Pilota” 
sam musiał doświadczyć alkoholizmu, 
ponieważ przedstawione przez niego 
zachowania bohatera książki świadczą 
o dużej znajomości rzeczy. Taką myśl 
narzucił mi fragment, kiedy Mike Ha-
gen – pozbawiony, nie pamiętam już 
w jakich okolicznościach, swojego „ra-
tunkowego” termosu – kradnie z sa-
molotowej kuchni przeznaczone dla 

pasażerów buteleczki z alkoholem, co 
nie uchodzi uwadze jednej ze stewar-
des.
  Wszystko jednak kończy się dobrze 
dla pilota Hagena, który w porę pode-
jmuje kurację odwykową i kiedy de-
cydują się jego losy (i los pasażerów 
jego samolotu) jest trzeźwy.
  Nie miał takiego szczęścia kapitan 
boeinga linii Sunwing – swojska du-
sza, brat Słowianin, na wizie pracow-
niczej w Kanadzie – który z 99 pasa-
żerami lecieć miał w sylwestra z Cal-
gary do Cancún w Meksyku, z mię-
dzylądowaniem w Reginie i Winni-
pegu. Kapitan przyszedł do pracy na 
chwiejnych nogach, wszedł do kokpitu 
i odjechał – zwisł bez czucia z fotela. 
Trzeźwiał w areszcie. Dla 37-letniego 
Miroslava Gronycha nowy rok nie za-
czął się niestety szczęśliwie.
  Ale za to pasażerowie dolecieli na 
miejsce cali. Spóźnieni kilka godzin, 
ale cali.

/AJ/

Piłeś? Nie leć.


