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Lubuskie

Wawrzyny
Jury konkursu, pod przewodnictwem Andrzeja 

K. Waśkiewicza, po raz dwunasty przyznało lite-

rackie Wawrzyny autorom:

Ireneuszowi K. Szmidtowi z Gorzowa za 

książkę poetycką pt. „Ludzkie pojęcie” oraz 

Jackowi Uglikowi z Ochli za tomik wierszy 

„Jeszcze nie całkiem umarły”.

Laureaci otrzymali nagrody pieniężne fundo-

wane przez Marszałka Województwa Lubuskie-

go i Prezydent Zielonej Góry oraz Złote Liście 

Wawrzynu, wykonane przez Daniela Kotallę, 

a sponsorowane przez „Gazetę Lubuską”.

Ponadto Jury uhonorowało dyplomami de-

biuty książkowe trzech poetek:

– Agnieszki Leśniewskiej z Zielonej Góry, 

tomik „Dwie rzeczy”,

– Małgorzaty Prusińskiej z Gorzowa, to-

mik „Noc jest bezwstydny”,

– Małgorzaty Stachowiak z Sulechowa, to-

mik „O czymś”.

Oprócz dyplomów, autorki otrzymały porcela-

nowe figurki „aniołów poezji”, wykonane przez 

krakowską plastyczkę Maritę Benke-Gajdę, 

ufundowane przez Bibliotekę Norwida.

Po raz pierwszy w tym roku przyznano Lubu-

ski Wawrzyn Naukowy. Nagrodę tę otrzymuje 

autor książki dotyczącej dziejów i współczes-

ności regionu wyróżniającej się walorami na-

ukowo-edukacyjnymi i popularyzatorskimi.

Jury, pod przewodnictwem prof. dra hab. Cze-

sława Osękowskiego uhonorowało Wawrzynem  

Dariusza A. Rymara za książkę „Gorzów 

Włkp. w latach 1945-1998. Przemiany spo-

łeczno-polityczne”. Laureat otrzymał nagrodę 

pieniężną fundowaną przez Przewodniczącego 

Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz Złoty 

Liść Wawrzynu sponsorowany przez rektora 

Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Ponadto Jury, spośród wielu zgłoszonych, 

interesujących publikacji, postanowiło wyróż-

nić najlepsze książki przyznając ich autorom 

nominacje do Wawrzynu, otrzymali je:

Mirosław Kuleba - „Ampelografia Zielonej Góry”

Wacław Nycz - „Nietoperek. Stare i nowe dzieje”

Marlena Magda-Nawrocka, Tomasz Struk 

- „Krosno Odrzańskie przez wieki”.

Nominowanym oprócz dyplomu wręczono 

akwarele Adama Bagińskiego, ufundowane 

przez „Radio Zachód”.

Uroczystość wręczenia Wawrzynów, odby-

ła się 23 lutego br., w sali dębowej Biblioteki, 

zgromadziła wielu znaczących gości: parlamen-

tarzystów, władze Województwa Lubuskiego 

i Miasta Zielona Góra, organizatorów konkursu, 

bibliotekarzy, dziennikarzy. Zebranym zapre-

zentowano nagrodzone i wyróżnione książki, 

wiersze poetów czytała Małgorzata Wower, 

a całość imprezy prowadzili Czesław Markie-

wicz i Edward Mincer. Uroczystość zakończył 

koncert jazzowy w wykonaniu Zdzisława Ba-

biarskiego (fortepian), Roberta Chyły (sakso-

fon), Janusza Lewandowskiego (kontrabas).

Na zdjęciach: 

u góry, poza okładkami nagrodzo-

nych książek moment wręczenia Waw-

rzynu Ireneuszowi K. Szmidtowi przez 

Mirosława Rataja prezesa „Lubpresu” 

- sponsora konkursu. 

na dole: dr Dariusz Rymar odbiera 

Wawrzyn Naukowy z rąk rektora UZ 

prof. dr hab. Czesława Osękowskiego.


