
Konkurs na pamiętniki leśników bieszczadzkich 

„MÓJ LAS” 

Redakcja „Życia i Nowoczesności” (dodatek popularno-naukowy „Ży- 
cia Warszawy ) zwróciła się do leśników bieszczadzkich, do pracowni- 
ków zakładów przemysłu drzewnego, do działaczy społecznych i tych 
wszystkich, których praca zawodowa lub działalność społeczna jest lub 
była związana z regionem bieszczadzkim — o wzięcie udziału w kon- 
kursie na pamiętniki pn. 

Mój las | 

Konkurs został ogłoszony wraz z Towarzystwem Rozwoju Bieszcza- 
dów, Okręgowym Zarządem Lasów Państwowych w Krakowie, Rozgło- 
śnią Polskiego Radia w Rzeszowie, Zarządem Budownictwa Leśnego 
w Ustrzykach Dolnych, Bieszczadzkim Przedsiębiorstwem Przemysłu 
Drzewnego w Rzepedzi, Zakładami Przemysłu Drzewnego w Ustiano- 
wej, Ośrodkiem Transportu Leśnego w Sanoku, Redakcją „Podkarpa- 
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Protektorat nad konkursem objął wiceminister leśnictwa i przemysłu 
drzewnego mgr inż. Roman Filipowicz. 

Celem konkursu jest zachowanie i utrwalenie w pamięci interesują- 
cych wydarzeń, sylwetek ofiarnych ludzi, tworzących podstawy dzisiej- 
szej aktywizacji społeczno-gospodarczej i kulturalnej rejonu bieszczadz- 
kiego. Chodzi o to, aby konkurs pokazał ich dorobek, problemy, jakimi 
żyli w pierwszym okresie pracy w Bieszczadach — a obecnie, by doko- 
nał konfrontacji z czasem. Cenne będą również uwagi bliskich i rodzin 

o życiu i pracy w tym rejonie, wspomnienia osobiste lub relacje o lu- 

dziach zasłużonych, działających w Bieszczadach. Redakcja jest gotowa 
nagrywać na magnetofon relacje tych osób, które nie decydują się ich 
spisywać. Rozmiary i forma prac — dowolne. Mile widziane będą do- 
kumenty źródłowe, opatrzone komentarzem (listy, wycinki prasowe, do- 

kumenty, pamiątki rodzinne). 

Dla laureatów przewidziane są nagrody pieniężne i rzeczowe, których 
wykaz będzie ogłoszony w „Życiu i Noowczesności . 

Prace, opatrzone godłem, wraz z kopertą zawierającą godło autora 
ora: dane personalne wewnątrz, należy przesłać do redakcji „Zycia 1 No- 
woczesności” 00-624 Warszawa, ul. Marszałkowska 3/0. 

do 30 lipca 1977 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu przez jury nastąpi do 13 października 
1977 r. Wyróżniające się prace będą opublikowane w „Życiu i Nowo- 
czesności”. Nadesłane prace wejdą w skład „Biblioteki Bieszczadzkiej , 
powołanej do popularyzowania rejonu bieszczadzkiego. 
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