Bibliografia:

Życiorys:
Jerzy Hordyński – poeta i publicysta, urodził
się 18 października 1919 roku w Jarosławiu.
Studiował prawo, orientalistykę i filozofię
polską na Uniwersytecie Jana Kazimierza we
Lwowie, a podczas okupacji kontynuował
naukę na tajnym uniwersytecie i publikował
wiersze w podziemnych antologiach oraz
prasie podziemnej. W 1944 roku zesłany do
sowieckich łagrów, pracował w kopalni
w Donbasie. Po trzech latach zwolniony
wrócił do Jarosławia. Następnie przeniósł się
do Krakowa, gdzie ukończył studia na
Uniwersytecie Jagiellońskim.
Nigdy nie zapomniał o swoim rodzinnym
Jarosławiu, pisał piękne wiersze jarosławskie
oraz odwiedzał rodzinne strony. W 1964 roku
na stałe osiedlił się w Rzymie, w którym
pracował jako przewodnik po Wiecznym
Mieście. Nie przestawał tworzyć. Pisał
wiersze i artykuły do polskiej prasy.
Publikował między innymi w „Tygodniku
Powszechnym”,
„Życiu
Literackim”,
i „Przekroju”. Był laureatem wielu literackich
nagród
włoskich
o
charakterze
międzynarodowym. Wydał 15 tomików
wierszy, ostatni pt. „Festyn” został wydany
po śmierci poety. W 2008 r. w 10-tą rocznicę
Jego śmierci, staraniem Urzędu Miasta
Jarosławia
i
Centrum
Kulturalnego
w Przemyślu, wydana została „Antologia
wierszy Jerzego Hordyńskiego”.
Poeta zmarł 14 czerwca 1998 roku w Rzymie,
gdzie został pochowany w kwaterze polskiej
Cmentarza Flaminio na Prima Porta
w Rzymie.

Jerzy HORDYŃSKI:
1. Powrót do Świata (1951, debiut)
2. Wędrówki (1955)
3. Pod znakiem Wagi (1959)
4. Rozmowy z Chopinem (1961)
5. Głowa na pieńku (1965)
6. Koncert włoski (1968)
7. Błędne koło (1969)
8. Egzorcyzmy (1972)
9. Wiersze wybrane (1976)
10. Epitafium dla kota (1977)
11. Cena oddechu (1982)
12. Ślad (1985)
13. Oddalenia (1989)
14. Seans (1995)
15. Festyn (1998, pośmiertnie)
16. Antologia wierszy Jerzego Hordyńskiego (2008)

„Rodzinne miasto. Komu serce nie zabije na jego
wspomnienie?...”
(z felietonu „Reportaż sentymentalny z Jarosławia”.)

Mariusz KALANDYK: (wybór)
1. Powrót Atamaryka (1997)
2. Timbuktu - fuga (2001)
3. Karczma Rzym (2006)
4. Cmentarz gołębi (2009)
5. Szrama - deuteranimy (2019)
6. Wyznania miłosne (na czas zarazy) (2021)

XX REGIONALNY KONKURS
RECYTATORSKI I POETYCKI
IM. JERZEGO HORDYŃSKIEGO

JAROSŁAW 2022

ORGANIZATORZY:
- Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia
- Burmistrz Miasta Jarosławia
- Miejska Biblioteka Publiczna
im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu
- Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki
- Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu

REGULAMIN

POD PATRONATEM:
- Wojewody Podkarpackiego
- Podkarpackiego Kuratora Oświaty
- Starosty Powiatu Jarosławskiego

PATRONAT MEDIALNY:
- „Gazeta Jarosławska”
Dla laureatów konkursu organizatorzy
przewidują okolicznościowe statuetki
J. Hordyńskiego oraz nagrody rzeczowe.
Serdecznie zapraszamy!

Jerzy Hordyński
(1919-1998)

-------------------------------------UWAGA!
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit a rozporządzenia
parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119
z 04.05. 2016 Wyrażam zgodę na: przetwarzanie moich/
mojego dziecka danych osobowych w zakresie: imię
i nazwisko, nr. tel. miejsce zamieszkania, wizerunek, przez
Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia z siedzibą ul.
Rynek 11 na potrzeby organizacji XX Regionalnego Konkursu
Recytatorskiego i Poetyckiego im. Jerzego Hordyńskiego m.in.
(publikacja artykułów, i zdjęć w prasie, internecie itp. do
momentu cofnięcia zgody. Podanie w/w danych osobowych
jest dobrowolne , jednakże niepodanie danych może skutkować
niemożliwością udziału w konkursie.
.

Celem konkursu jest popularyzacja
twórczości J. Hordyńskiego, jarosławskiego
poety o bogatym dorobku literackim
a także rozwijanie i pogłębianie wiedzy
o mieście i regionie, które słyną
z różnorodnych tradycji kulturowych.
Pragniemy
również
wypromować
uzdolnioną młodzież dając jej szansę
zaprezentowania własnej twórczości.

Do udziału w konkursie zapraszamy młodzież klas
VII i VIII szkół podstawowych, szkół ponad
podstawowych, studentów oraz osoby dorosłe.
Konkurs obejmuje kategorie:
- recytacja
- poezja śpiewana
- twórczość własna
W kategorii recytacji uczestnik powinien
zaprezentować dwa wybrane utwory: jeden
autorstwa Jerzego Hordyńskiego i jeden Mariusza
Kalandyka. Maksymalny czas prezentacji nie
powinien przekroczyć 5 minut.
W kategorii poezja śpiewana uczestnik powinien
zaprezentować
jeden
lub
dwa
utwory
J. Hordyńskiego. Łączny czas prezentacji nie
powinien przekroczyć 5 minut. Organizatorzy
zapewniają
fortepian
jako
instrument
akompaniujący.
W kategorii twórczość własna – uczestnik
zobowiązany jest do przesłania swoich tekstów
(maksymalnie trzech) nie nagrodzonych do tej
pory w tym konkursie.
Liczba uczestników konkursu w poszczególnych
kategoriach z jednej instytucji nie może
przekroczyć trzech osób.

TERMINY:
do 3 października 2022 r. – zgłoszenia do udziału
w konkursie, wraz z tekstami, należy przesłać na
adres:
Urząd Miasta Jarosławia
Wydział Oświaty i Sportu
Rynek 6, 37-500 Jarosław
12 października 2022 r. o godz. 9.00 –
przesłuchania konkursowe w Centrum Kultury
i Promocji w Jarosławiu, Rynek 5 /sala lustrzana/.
21 października 2022 r. o godz. 10.00 - uroczyste
podsumowanie konkursu.

