Dačiulis Boleslovas Povilas
Gimė 1934 01 05 Buivėnuose Rokiškio r.
Filologas, radijo žurnalistas, poetas, satyrikas, redaktorius
1942-1944 m. mokėsi Nartaikių pradžios, 1944-1951 m. Pandėlio vidurinėje, 1951-1952 m. Vilniaus A. Vienuolio
vidurinėje mokykloje. 1952-1957 m. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete įgijo lietuvių kalbos ir literatūros
specialybę.
Nuo 1957 m. laikraščio „Lietuvos geležinkelininkas“ fotokorespondentas, 1958 -1973 m. dirbo Valstybinio radijo ir
televizijos komitete Radijo muzikos, kultūros redakcijos, televizijos scenarijų skyriaus redaktorius, 1973-1992 m. Lietuvos
radijo Literatūros ir dramos redakcijos vyriausiasis redaktorius, 1992-2001 m. šios redakcijos redaktorius.
Rengė kultūrines ir pramogines radijo laidas „Linksmasis subatvakaris“, „Pašaipūnė banga“, „Liaudies dainos, šokiai,
linksmos nuobiros“, „Literatūrinės miniatiūros“, laidų ciklą „Miestai prie mikrofono“, radiofonizacijas Radijo teatrui. 1969
m. už radijo laidą „Linksmasis subatvakaris“ paskirta Vinco Mickevičiaus-Kapsuko premija bei suteiktas nusipelniusio
žurnalisto vardas. Organizavo Lietuvos radijuje kalbos valandėles „Gimtoji kalba“ ir „Taisyk žodžiui kelią“. Buvo
nuolatinis respublikinių dainų švenčių dainos dienos radijo transliacijų scenarijų autorius.
Parašė apie 300 dainų tekstų. Dainos išleistos daugybės ansamblių, kompozitorių, atlikėjų ir chorų garso įrašuose, natų
rinkiniuose. Kartu su kompozitoriumi V. Juozapaičiu buvo „Armonikos“ ansamblio įkūrimo iniciatoriai.
Išvertė per 20 detektyvinių apsakymų ir romanų, keletas jų išleisti atskiromis knygomis.
1996 m. priimtas į Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungą. Savo poeziją, satyrinius kūrinius spausdino respublikinėje
spaudoje, almanachuose, įvairiuose literatūriniuose rinkiniuose.
2012 m. išleistas eilių ir prozos rinkinys „...Esu daug matęs, daug regėjęs...“
Bendradarbiauja spaudoje: „Akistata“, „Kalba Vilnius“, „Laisvas laikraštis“, „Kardas“, „Mūsų gamta“, „Sargyba“,
„Šeimininkė“, „Šluota“, „Varpas“ ir kt.
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