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Relacje 
 

Nagroda Literacka ZLP 
im. Andrzeja K. Waśkiewicza 

 
29 listopada br., w Muzeum Ziemi Lubu-

skiej odbyła się 10. Gala wręczenia Nagrody 
Literackiej im. Andrzeja K. Waśkiewicza. 

Kilkadziesiąt osób zgromadzonych w sali 
witrażowej muzeum przed częścią oficjalną 
wysłuchało dwóch głosów promujących naj-
nowsze wydawnictwa oddziału Związku Litera-
tów Polskich w Zielonej Górze. Wiceprezes 
Marcin Radwański przedstawił najnowsze 
dziecko oddziału, skromne jeszcze pismo pt. 
„Pasje Literackie”, którego był inicjatorem i 
redaktorem. Następnie Eugeniusz Kurzawa, 
jako kierownik projektu serii Zeszytów biobi-
bliograficznych ZLP, zaprezentował dwie naj-
nowsze prace z tego cyklu (dostępne bezpłatnie 
dla obecnych), mianowicie „Mieczysław J. 
Warszawski” w opracowaniu dr Mirosławy 
Szott oraz własną, autorską pozycję bibliogra-
ficzną. Zapowiedział, że jeszcze w 2019 r. ukaże 
się trzecie, aż 500-stronicowe dzieło „Andrzej K. 
Waśkiewicz” w opracowaniu Anny Sobeckiej. 
Seria bibliograficzna ma być kontynuowana. 
 

 
 

Następnie sekretarz Kapituły, Alfred Sia-
tecki, odczytał protokół. „W środę, 6 listopada, 
obradowała Kapituła Nagrody ZLP im. Andrzeja 
K. Waśkiewicza. Przewodniczący – Jerzy Be-
niamin Zimny (Poznań), Alfred Siatecki 
(sekretarz), Robert Rudiak, Katarzyna Jarosz-
Rabiej, Władysław Klępka, Jolanta Pytel. 
Spośród kilkunastu zgłoszonych do tego wyróż-
nienia nominowano trzy osoby. Zostały nimi: 
Agnieszka Ginko, Janusz Łastowiecki i Mał-
gorzata Mikołajczak. Decyzją jurorów w 
tajnym głosowaniu najwięcej pozytywnych 
głosów otrzymała prof. Małgorzata Mikołaj-
czak z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wrę-
czenia nagród, dyplomów i rzeźb aniołów (a 
główną nagrodą jest szklana statuetka z wto-
pionym autografem A.K. Waśkiewicza) dokona-
li: Anna Sobecka – żona patrona Nagrody oraz 
prezes oddziału dr Robert Rudiak. Następnie 
głos zabrała M. Mikołajczak dziękując za wy-
różnienie, podkreślając że świadczy ono o 
zbieżności jej działań, jako literaturoznawczyni, 
z ocenami „przedmiotów badań”, czyli pisarzy 
zasiadających w Kapitule. Laudację na cześć 
laureatki wygłosił E. Kurzawa przypominając 
wspólne ongiś (i w efekcie udane) zabiegi o 
podjęcie badań nad literaturą lubuską skutkują-
ce po latach licznymi magisteriami, doktorata-
mi, publikacjami naukowymi. 

W dalszej części wieczoru okazało się, iż 
Zarząd Oddziału ZLP przygotował zebranym (a 
przede wszystkim „wywołanemu do odpowie-

dzi” autorowi) dwie niespodzianki. Włodzi-
mierz Kwaśniewicz, inicjator uchwały podjętej 
już z górą pół roku wcześniej, wręczył E. Ku-
rzawie dyplom honorowego prezesa oddziału. 
Następnie dr R. Rudiak poinformował o decyzji 
utworzenia kolejnej nagrody literackiej, której 
patronem został Janusz Koniusz. Pierwszym 
laureatem został... E. Kurzawa „za wieloletnią 
pracę społeczno-kulturalną oraz działalność 
organizacyjną i animacyjną na rzecz lubuskiego 
środowiska literackiego”. Po kwiatach, podzię-
kowaniach, wreszcie odbyła się prapremiera 
filmu o A. K. Waśkiewiczu pt. „To, co zostało” wg 
pomysłu R. Rudiaka autorstwa Justyny Ponia-
towskiej. Wcześniej kilka słów o postaciach 
występujących w tej produkcji powiedziała A. 
Sobecka, wskazując na dokumentacyjne walory 
niektórych fragmentów obrazu. Film trwał 40 
minut. O Waśkiewiczu opowiadali jego przyja-
ciele, koledzy, inni poeci i krytycy z całego kraju. 
Projekcję zakończyły brawa. I na tym też skoń-
czył się ten bogaty we wrażenia wieczór. Oczy-
wiście dla tych, którzy nie skorzystali ze smacz-
nego poczęstunku przygotowanego przez 
oddział ZLP. 
 

Franciszek Stroiński 
 
 

Konkursy 
 

42. Międzynarodowy Listopad 
Poetycki – nagrody i statuetki 

 
W Pałacu Działyńskich w Poznaniu 7 listo-

pada 2019 roku podczas uroczystej inauguracji 
Michał Banaszak z Zielonej Góry za tom po-
etycki „Miejsca” otrzymał Nagrodę 42. Między-
narodowego Listopada Poetyckiego.  

Nagrodę wręczyli: przewodniczący jury 
Zbigniew Gordziej i sekretarz jury Andrzej 
Walter oraz artysta rzeźbiarz Kazimierz 
Rafalik – autor statuetki. Laudację odczytał 
Andrzej Walter.  

Nominowanymi do nagrody byli: Anna 
Mochalska z Bydgoszczy za tom „Same głosy”, 
Maciej Bujanowicz z Radomia za tom „Ła-
zarz”, Zofia Grabowska-Andrijew z Chodzie-
ży za tom „To wszystko człowiek”.  

Nagrodę za Całokształt Pracy Twórczej 
wręczono Edmundowi Pietrykowi. 

Marek Wawrzkiewicz – Prezes Zarządu 
Głównego Związku Literatów Polskich uhono-
rowany został Medalem „Labor Omnia Vincit”.  

Statuetkę PRIMATUS dla MECENASA 42. 
Międzynarodowego Listopada Poetyckiego 
otrzymał SAMORZĄD TERYTORIALNY GMINY 
ŚREM za przewodzenie we wsparciu Festiwa-
lu. Statuetka została wręczona na ręce Adama 
Lewandowskiego, Burmistrza Śremu. 
 
 

Nagroda im. Ryszarda Kapu-
ścińskiego za reportaż literacki 

 
Organizatorem i fundatorem Nagrody im. 

Ryszarda Kapuścińskiego jest m. st. Warszawa. 
Nagroda przyznawana jest corocznie za naj-

lepszą książkę reporterską. Do 11. edycji kon-
kursu można zgłaszać pierwsze wydania ksią-
żek reporterskich, które ukazały się w Polsce w 
2019 roku. 

Kandydatury do Nagrody mogą zgłaszać 

czytelnicy, wydawcy, autorzy i tłumacze ksią-
żek. 

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą na adres 
Biura Kultury m. st. Warszawy (szczegóły 
w regulaminie). Wydawcy muszą dołączyć 6 
egzemplarzy zgłaszanej książki. 

Nagroda jest przyznawana w dwóch kate-
goriach: za reportaż roku oraz za najlepszy 
przekład reportażu. 

Autor najlepszego reportażu otrzyma 
100.000 zł, autor najlepszego przekładu –
 20.000 zł. 

Nagrody pieniężne otrzymają również fina-
liści: 5.000 zł – autorzy reportaży, 2.000 zł – 
autorzy przekładów. 

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 15 
stycznia 2020 roku.  

Strona konkursu: 
www.kulturalna.warszawa.pl/kapuscinski,1,11
620.html?locale=pl_PL 
 
 

Nagroda  Poetycka  
im. Wisławy Szymborskiej 2020 

 
Organizatorem konkursu jest Fundacja Wi-

sławy Szymborskiej. 
W roku 2020 Nagroda im. Wisławy Szym-

borskiej zostanie przyznana w dwóch katego-
riach: 
 za książkę poetycką wydaną oryginalnie 

po polsku w roku 2019, 
 za książkę poetycką przetłumaczoną na 

język polski, wydaną w roku 2018 lub 
2019. 

 

Książki mogą być zgłaszane przez autorów, 
wydawnictwa, instytucje kultury, media o 
literackim charakterze. Do każdego zgłoszenia 
należy dołączyć osiem egzemplarzy książki oraz 
wersję elektroniczną w formacie pdf. 

Nagrodę dla autora tomu napisanego po 
polsku stanowią statuetka oraz 100 tysięcy 
złotych. 

W kategorii za przekład, nagroda w wyso-
kości 100 tysięcy złotych dzielona jest między 
autora tomu napisanego w języku obcym i jego 
tłumacza lub tłumaczy.  

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 15 
stycznia 2020 roku.  

Strona konkursu: 
nagrodaszymborskiej.pl/ 
 
 
 

Niewiersze 
Henryka Gały 

 

Najnowsze prawa natury 
 
Podobno śmierć umarła. 
Już się jej nie widuje w najlepszych nawet  

towarzystwach. 
Pesymiści podejrzewają, że to życia jest za  

wiele 
i na nią zaczyna brakować miejsca. 
Optymiści mają nadzieję, że ukryła się i kona. 
Kiedy skończy, życie nie będzie miało końca. 
Moim zdaniem śmierć choruje na raka. 
Mam nadzieję, że śmiertelnie, ale wszyscy  

chcą ją ratować. 
Już ogłoszono składkę w internecie. 
 


