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Jury konkursu, pod przewodnictwem Andrzeja K. Waœkiewicza, po raz dwunasty przyzna³o
literackie Wawrzyny autorom:

Ireneuszowi K. Szmidtowi z Gorzowa za ksi¹¿kê poetyck¹ pt. Ludzkie pojêcie oraz Jackowi
Uglikowi z Ochli za tomik wierszy Jeszcze nie ca³kiem umar³y.

Laureaci otrzymali nagrody pieniê¿ne fundowane przez Marsza³ka Województwa
Lubuskiego i Prezydent Zielonej Góry oraz z³ote liœcie wawrzynu, wykonane przez Daniela
Kotallê, a sponsorowane przez „Gazetê Lubusk¹”.

Ponadto Jury uhonorowa³o dyplomami debiuty ksi¹¿kowe trzech poetek:
– Agnieszki Leœniewskiej z Zielonej Góry, tomik Dwie rzeczy,
– Ma³gorzaty Prusiñskiej z Gorzowa, tomik Noc jest bezwstydny, 
– Ma³gorzaty Stachowiak z Sulechowa, tomik O czymœ.
Oprócz dyplomu, autorki otrzyma³y porcelanowe figurki „anio³ów poezji”, wykonane przez

krakowsk¹ plastyczkê Maritê Benke-Gajdê, ufundowane przez Bibliotekê Norwida.
Po raz pierwszy w tym roku przyznano Lubuski Wawrzyn Naukowy. Nagrodê tê otrzymuje

autor ksi¹¿ki dotycz¹cej dziejów i wspó³czesnoœci regionu wyró¿niaj¹cej siê walorami
naukowo-edukacyjnymi i popularyzatorskimi.

Jury, pod przewodnictwem prof. dra hab. Czes³awa Osêkowskiego uhonorowa³o
Wawrzynem – Dariusza A. Rymara za ksi¹¿kê Gorzów Wlkp. w latach 1945-1998. Przemiany
spo³eczno-polityczne. Laureat otrzyma³ nagrodê pieniê¿n¹ fundowan¹ przez Przewodnicz¹cego
Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz z³oty liœæ wawrzynu sponsorowany przez rektora
Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Ponadto Jury, spoœród wielu zg³oszonych, interesuj¹cych publikacji, postanowi³o wyró¿niæ
najlepsze ksi¹¿ki przyznaj¹c ich autorom nominacje do Wawrzynu, otrzymali je:

– Miros³aw Kuleba – Ampelografia Zielonej Góry, 
– Wac³aw Nycz – Nietoperek. Stare i nowe dzieje, 
– Marlena Magda-Nawrocka, Tomasz Struk – Krosno Odrzañskie przez wieki.
Nominowanym oprócz dyplomu wrêczono akwarele Adama Bagiñskiego, ufundowane przez

„Radio Zachód”.
Uroczystoœæ wrêczenia Wawrzynów, odby³a siê 23 lutego br., w sali dêbowej Biblioteki,

zgromadzi³a wielu znacz¹cych goœci: parlamentarzystów, w³adze Województwa Lubuskiego 
i Miasta Zielona Góra, organizatorów konkursu, bibliotekarzy, dziennikarzy. Zebranym
zaprezentowano nagrodzone i wyró¿nione ksi¹¿ki, wiersze poetów czyta³a Ma³gorzata Wower,
a ca³oœæ imprezy prowadzili Czes³aw Markiewicz i Edward Mincer. Uroczystoœæ zakoñczy³ kon-
cert jazzowy w wykonaniu Zdzis³awa Babiarskiego (fortepian), Roberta Chy³y (saksofon),
Janusza Lewandowskiego (kontrabas). 
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