
Wiadomości literackie

W wigilię Świąt Bożego Narodzenia Leszek
Bończuk odwiedził Witolda Niedźwieckiego, go−
rzowskiego pisarza, obchodzącego 45. lecie pracy
twórczej i 75. urodziny, przekazując jubilatowi
w imieniu Wojewody Lubuskiego okolicznościo−
wy adres.

Witold Niedźwiecki uhonorowany! Wawrzyny
dla gorzowian
Do „Lubuskiego Wawrzy−

nu Literackiego” – najważniej−
szej nagrody literackiej nasze−
go regionu zgłoszono 35 ksią−
żek poetyckich i  prozatorskich.
W pierwszym etapie konkursu
tzw. Dużą Kapitułę stanowili
laureaci „Wawrzynu” z lat
ubiegłych, którzy wyrażali
opinie o zgłoszonych książkach
rekomendując najlepsze juro−
rom powołanym przez organi−
zatorów. W drugim etapie do
pracy przystąpiło jury w skła−
dzie: Andrzej K. Waśkiewicz – przewodniczący (zramienia Urzędu
Marszałkowskiego), Sławomir Kufel (rekomendacja Urzędu Mia−
sta Zielona Góra), Ireneusz K. Szmidt (rekomendacja Związku Lite−
ratów Polskich) oraz Eugeniusz Kurzawa (przedstawiciel „Gazety Lu−
buskiej”). Sekretarzem jury była – jak zwy−
kle – organizatorka „Wawrzynu” Maria
Wasik – dyr. WiMBP im. C.K. Norwida.

Oba zespoły oceniające uzgodniły
werdykt:

„Lubuskie Wawrzyny Literackie” za
2004 r. przyznano książkom: Witolda
Niedźwieckiego z Gorzowa Wlkp. pt.
„Sodoma” oraz Zbigniewa Kozłowskie−
go z Żar pt. „Skarb atamana”. Za naj−
ładniej wydaną książkę uznano „Ptaka
umarłych” Edwarda Dębickiego z Go−
rzowa (Wydawnictwo Biblioteki Narodo−
wej), a autora uhonorowano dyplomem za wartości poznawcze książki.
Również gorzowianka – Beata Patrycja Klary otrzymała za tom wier−
szy „Witraże” dyplom honorowy za najciekawszy debiut roku 2004.

Wręczenie nagród miało miejsce 24 lutego w WiMBP w Zielo−
nej Górze. Gorzowska delegacja było dość liczna, z Lidią Przybyło−
wicz – naczelnikiem Wydziału Kultury UM na czele. Fragmenty na−
grodzonych utworów czytał Mieczysław Hryniewicz, także związa−
ny z Gorzowem. Serdeczne gratulacje i życzenia na następne lata
otrzymał jubilat – Witold Niedźwiecki. Podkreślano znaczący udział
gorzowskiego środowiska literackiego w życiu artystycznym woje−
wództwa, które również sukcesami „Wawrzynu” udowodniło, że po−
wołanie    samodzielnego oddziału ZLP w Gorzowie było już tylko
zwykłą formalnością.
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WOJEWODA LUBUSKI
Janusz Gramza

„Dopomóż dzisiaj odchodzącym chwilom,
by jutro były warte wspomnień”

Phil Bosmans
Pan
Witold Niedźwiecki

Jeżeli ktoś przez 45 lat dopomaga odchodzącym chwilom,
które już teraz są warte nie tylko wspomnień, bo stale współ−
tworzą piękno i humanitarne wartości, bo są obecne w kultu−
rze Ziemi Lubuskiej – to jakimi słowy dziękować? Niech więc
pomogą  „Pegazy wszelakie”, które tak serdecznie Pan ukochał.

Dziękujemy za Pana dorobek twórczy, który w 75. lecie
Pana urodzin został przypomniany niedawno. W pamięci  miło−
śników książki obecne są Pana tomy opowiadań, powieści i re−
portaże, inspirowane również podróżami zagranicznymi po Bli−
skim Wschodzie, b. Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej.

Dziękujemy więc Panu, Szanowny Panie Witoldzie za to,
że od lat kolejne pokolenia mogą ten talent podziwiać, że słowa
myśli ludzkiej wzbogacają kreowane przez Pana postaci i są
obecne w kulturze polskiej.

Dziękujemy za wieloletnią pracę dziennikarską, za „Dro−
gę do Samosierry”, za „Kręte ścieżki”, „Sahrę” i „Dowódcę
umarłych okrętów”, za „Bramę Pomorską”, „Odnaleźć sie−
bie” i za niedawno wydaną „Sodomę”, będącą apokryfami
Starego Testamentu.

Życzę Panu wielu lat życia w sztuce i szlachetnym zdrowiu.

Janusz Gramza

W najbliższym numerze ogólnopolskiego pisma literackiego „Poezja Dzisiaj” wiele stron
poświęconych będzie gorzowskiemu środowisku poetyckiemu. Otworzy je artykuł Krystyny
Kamińskiej a następnie wybrane wiersze przedstawią: Teresa Borkowska, Kazimierz Furman,
Jerzy Gąsiorek, Marek Grewling, Roman Habdas, Hanna Kaup, Ludwik Lipnicki, Władysław
Łazuka, Agnieszka Moskaluk, Małgorzata Prusińska, Maria Przybylak, Elżbieta Skorupska−Ra−
czyńska, Ireneusz K. Szmidt, Barbara Trawińska, Aldona Robak, Irena Zielińska, Joanna Ziem−
bińska−Kurek. Inicjatorem takiej formy promocji naszego środowiska poetów byli Aleksander
Nawrocki, red. nacz. pisma  i Edward Jaworski, dyr. WiMBP w Gorzowie.

W dniach 14−15 kwietnia w Warszawie obchodzony będzie Światowy Dzień Poezji, na który
zaproszenie otrzymali: prezes Oddz. ZLP Ireneusz K. Szmidt oraz dyr. Edward Jaworski.
Zapowiedziany jest przyjazd do Gorzowa Aleksandra Nawrockiego – red. nacz. „Poezji Dzisiaj”
razem z zagranicznym poetą zaproszonym do Polski z okazji Światowego Dnia Poezji.

Gorzowianie w „Poezji Dzisiaj”


