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taki jest plan – Festiwal w podobnej formule 
będzie kontynuowany. Ale nie uda się to bez 
wsparcia finansowego donatorów i sponsorów. 
Tegorocznym – bardzo dziękujemy za pomoc. I już 
zapraszamy do współpracy przy kolejnej edycji. 

Kilka miesięcy to czas na opracowanie koncepcji 
przyszłorocznego Festiwalu. Pewne plany chodzą 
już po głowie dyrektora artystycznego Andrzeja 
Bucka. Zrobiliśmy podsumowanie, wyciągnęliśmy 
wnioski z pierwszej edycji Festiwalu i postaramy 
się w drugiej odsłonie jeszcze pełniej urzeczywist-
niać oczekiwania zielonogórskiej publiczności. 
Z pewnością jednak nie jest naszym zamiarem 
schlebianie tanim gustom. Stawiamy sobie za cel 
prezentację interesujących zjawisk kultury oraz 
zapraszanie znaczących twórców i artystów – 
reżyserów, krytyków i aktorów. Wiemy, że mają 
coś istotnego do powiedzenia i chętnie będą ko-
mentować interesujące zjawiska czy wydarzenia. 
Pragniemy, by odbiorcy Festiwalu skorzystali naj-
pełniej z obecności ważnych w polskiej kulturze 
postaci, a nie tylko spotykali się z nimi.

 Anna Polus
 Wicedyrektor WiMBP  

 im. C. Norwida w Zielonej Górze

Lubuskie Wawrzyny 2014

26 lutego 2015 roku o godz. 18 w Sali Dębowej 
zielonogórskiej książnicy odbyła się uroczysta gala 
wręczenia „Lubuskich Wawrzynów 2014”. Orga-
nizatorami imprezy były Wojewódzka i Miejska 
Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej 
Górze oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp.

„Lubuski Wawrzyn Literacki 2014” zorganizo-
wano przy współudziale Związku Literatów Pol-
skich Oddział w Zielonej Górze. „Lubuski Wawrzyn 
Naukowy 2014” został przygotowany przy pomo-
cy Uniwersytetu Zielonogórskiego, Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża 
w Gorzowie Wlkp., Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Sulechowie, oraz Zamiejscowe-
go Wydziału Kultury Fizycznej poznańskiej AWF 
w Gorzowie Wlkp. Partnerem w organizacji „Lu-
buskiego Wawrzynu Dziennikarskiego 2014” był 
Lubuski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Rzeczypospolitej Polskiej. Od dłuższego czasu, 
ku radości organizatorów, partnerzy pozostają 
niezmienni, co niewątpliwie świadczy o dobrej 
współpracy, za którą jesteśmy bardzo wdzięczni.

Patronat honorowy nad imprezą objęli: Wo-
jewoda Lubuski Katarzyna Osos, Marszałek 
Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak, 
Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki 
oraz Prezydent Miast Gorzowa Wlkp. Jacek Piotr 
Wójcicki. Patronat medialny sprawowała Gazeta 
Lubuska, Telewizja Polska S.A. Oddział w Gorzo-
wie Wlkp. oraz Radio Zachód.

Partnerami w przygotowaniu uroczystości byli 
Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta 
Anna Polak, Max Elektronik SA, Piekarnia – Cukier-
nia Grono i Elektrociepłownia „Zielona Góra” SA.

W skład jury „Lubuskiego Wawrzynu Literac-
kiego 2014” weszli: przewodniczący Sergiusz 
Sterna-Wachowiak, dr hab. Małgorzata Mi-
kołajczak, prof. UZ oraz dr Katarzyna Tabor-
ska (PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie 
Wlkp.), obowiązki sekretarza pełniła Małgorzata 
Domagała (WiMBP im. C. Norwida w Zielonej 
Górze). Za werdykt w „Lubuskim Wawrzynie 
Naukowym 2014” odpowiadali: przewodniczący 
prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski (UZ), prof. dr 
hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska (PWSZ im. 
Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.), prof. dr 
hab. inż. Marian Miłek (PWSZ w Sulechowie), dr 
hab. Tomasz Jurek, prof. AWF (ZWKF w Gorzo-
wie Wlkp.) oraz sekretarz dr Paweł Liefhebber 
(WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze). Jury 
„Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego 2014” 
przedstawiało się następująco: przewodniczący 
prof. dr hab. Marian Bugajski (UZ), dr hab. Jolanta 
Chwastyk-Kowalczyk, prof. Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach i Jerzy Domański, 
redaktor naczelny tygodnika „Przegląd”, funkcję 
sekretarza sprawował dr Robert Rudiak (WiMBP 
im. C. Norwida w Zielonej Górze).
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Na początku ceremonii zabrali głos dyrektor 
WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze dr An-
drzej Buck oraz dyrektor WiMBP im. Z. Herber-
ta w Gorzowie Wlkp. Edward Jaworski, witając 
władze województwa lubuskiego, członków Jury 
poszczególnych „Wawrzynów”, partnerów i spon-
sorów, bez których impreza nie mogłaby się od-
być, a przede wszystkim uczestników konkursów.

Następnie prowadzący Andrzej Nowak wymie-
nił nominowanych do „Lubuskiego Wawrzynu 
Literackiego 2014”, po czym poprosił Sergiusza 
Sternę-Wachowiaka o odczytanie i uzasadnie-
nie werdyktu. Laureatem dwudziestej pierwszej 
edycji „Lubuskiego Wawrzynu Literackiego” zo-
stał Czesław Sobkowiak za książkę Światło przed 
nocą (poezje) wydaną przez Oficynę Wydawni-
czą Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej 
Górze. Nagrodę pieniężną, pióro oraz dyplomy 
wręczyli zastępca prezydenta Miasta Zielona 
Góra Wioleta Haręźlak, zastępca prezydenta 
Miasta Gorzów Wlkp. Agnieszka Stanisławska, 
dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej 
Urzędu Marszałkowskiego Sławomir Kulczyński 
oraz przedstawiciel wojewody lubuskiego Brygida 
Grzybowicz.

W tym roku Jury „Lubuskiego Wawrzynu Lite-
rackiego 2014” postanowiło przyznać pośmiert-
nie Dyplom Honorowy za całokształt twórczości 
Annie Tokarskiej w związku z ukazaniem się tomu 
jej poezji Wiersze wybrane w opracowaniu An-
drzeja Bucka, Dyplom za debiut literacki dla Marka 
Jurgońskiego za poemat Mniejsza epopeja, oraz 
Dyplom dla Oficyny Wydawniczej Uniwersytetu 

Zielonogórskiego za walory edytorskie książki 
Czesława Sobkowiaka Światło przed nocą.

Związek Literatów Polskich Oddział w Zielonej 
Górze przyznał „Lubuską Nagrodę Literacką im. 
Andrzeja K. Waśkiewicza” w formie dyplomu i na-
grody pieniężnej Katarzynie Jarosz-Rabiej. Nagro-
dę wręczył prezes organizacji Eugeniusz Kurzawa.

Związek Literatów Polskich Oddział w Gorzowie 
Wlkp. wyróżnił „Nagrodą Literacką im. Z. Moraw-
skiego” Jerzego Gąsiorka oraz w dowód ogromne-
go uznania dla dorobku literacko-intelektualnego 
nagrodę otrzymał Tadeusz Szyfer. Werdykt uza-
sadnił prezes związku Ireneusz Krzysztof Szmidt.

Dyrektor I Oddziału Banku Zachodniego WBK 
w Zielonej Górze Halina Hyża-Powchowicz przy-
znała nagrodę specjalną za walory literackie, 
wprowadzenie nowoczesnych form przekazu 
i promocję książki Opowieść pierwsza Januszo-
wi Życzkowskiemu. Nagrodę wręczyła Jolanta 
Danielak.

Kolejnym punktem ceremonii było wręcze-
nie „Lubuskiego Wawrzynu Naukowego 2014”. 
Odczytano nazwiska nominowanych osób oraz 
poproszono o ogłoszenie i uzasadnienie werdyktu 
prof. dr. hab. Wojciecha Strzyżewskiego. Laure-
atem dziesiątej edycji „Lubuskiego Wawrzynu Na-
ukowego” została dr hab. Małgorzata Konopnicka 
za książkę Oficer – urzędnik – dworzanin. Kariery 
szlachty śląskiej w państwie pruskim (1740-1806), 
wydaną przez Oficynę Wydawniczą Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Nagrodę pieniężną, pióro oraz 
dyplom wręczyli przedstawiciele władz lubuskich 
uczelni: prorektor ds. studenckich UZ prof. dr hab. 

Czesław Sobkowiak Małgorzata Konopnicka
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Wojciech Strzyżewski, rektor PWSZ w Sulechowie 
dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. PWSZ oraz 
kanclerz PWSZ w Gorzowie Wlkp. Roman Gawro-
niak. Ponownie na scenę zostali zaproszeni przed-
stawiciele władz województwa lubuskiego w celu 
wręczenia listów gratulacyjnych oraz kwiatów.

Jury „Lubuskiego Wawrzynu Naukowego 2014” 
przyznało dwa Dyplomy za najlepszą książkę po-
pularnonaukową: Tomaszowi Andrzejewskiemu 
i Marcinowi Kuli za publikację Siedlisko poprzez 
wieki. Z dziejów zamku Karolat oraz Robertowi 
Piotrowskiemu za książkę 100 lat Parku Róż. Park 
miejski od Cesarza Wilhelma do dziś. Ponadto 
pierwszy raz w historii „Lubuskiego Wawrzynu Na-
ukowego” przyznano Dyplom za walory edytor-
skie książki. Ponownie wyróżniona została Oficy-
na Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
tym razem za książkę Małgorzaty Konopnickiej 
Oficer – urzędnik – dworzanin. Kariery szlachty 
śląskiej w państwie pruskim (1740-1806). Książki 
tegorocznych laureatów zostały wydane w tym 
samym wydawnictwie, które jednocześnie zostało 
wyróżnione za jakość tych publikacji. Możemy 
więc mieć gwarancję, że jeśli w naszych zbiorach 
znajdzie się któraś z tych pozycji, będzie ona nie 
tylko świetnie napisana, ale również znakomicie 
wydana.

Następnie przedstawiono osoby nominowa-
ne do „Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskie-
go 2014”, a na scenę został zaproszony prof. dr 
hab. Marian Bugajski w celu ogłoszenia zwycięzcy 
i uzasadnienia werdyktu. Laureatem drugiej edycji 
„Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego” zo-

stał Donat Linkowski za audycje radiowe: Ziemia 
i Pieśń I; Ziemia i Pieśń II; Na swojską nutę; Do-
nata swojskie klimaty. Pióro, nagrodę finansową 
oraz dyplom wręczyli przewodniczący zarządu 
lubuskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Rzeczypospolitej Polskiej Tadeusz Krupa oraz były 
dziennikarz Rozgłośni Polskiego Radia w Zielonej 
Górze oraz Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa 
w Monachium Arkadiusz Olszowy. Następnie wła-
dze województwa lubuskiego złożyły gratulacje 
i wręczyły zwycięzcy listy honorowe oraz kwiaty.

Jury postanowiło przyznać Dyplom za cało-
kształt twórczości Donatowi Linkowskiemu oraz 
Dyplom dla wyróżniającego się młodego dzien-
nikarza Mai Sałwackiej za reportaże prasowe 
Musisz pochować 3 milimetry; Żyć na konto 
Nowickiego; Siedem; To nie była śmierć z miłości.

Dodatkowo zarząd lubuskiego Oddziału 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej 
Polskiej przyznał Dyplom Honorowy i nagrodę 
finansową redaktorowi Tadeuszowi Cegielskiemu 
za wybitne zasługi dla dziennikarstwa lubuskiego.

Na zakończenie uroczystości odbył się krót-
ki spektakl w ramach Zielonogórskiego Salonu 
Poezji, gdzie zostały przedstawione fragmenty 
miniatur dramatycznych Teatrzyk Zielona Gęś 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

Srebrne pióra dla laureatów Wawrzynów, 
wykonane przez artystę plastyka Anetę Pabjań-
ską-Moskwę, ufundowali: Wojewoda Lubuski 
Katarzyna Osos, Rektor Uniwersytetu Zielono-
górskiego prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński 
i Arkadiusz Olszowy, nagrody pieniężne sfinan-
sowali: Marszałek Województwa Lubuskiego 
Elżbieta Anna Polak, Prezydent Miasta Zielona 
Góra Janusz Kubicki, Prezydent Miasta Gorzowa 
Wlkp. Jacek Piotr Wójcicki, Uniwersytet Zielono-
górski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. 
Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Za-
miejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej 
AWF w Gorzowie Wlkp. oraz Arkadiusz Olszowy.

W tym roku do konkursów zgłoszono 55 książek 
z literatury pięknej, 13 publikacji naukowych, oraz 
64 prace dziennikarskie 16 autorów. Porównując 
do zeszłego roku, w którym była niewielka różnica 
w ilości zgłoszonych prac literackich i naukowych Donat Linkowski
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(odpowiednio 30 i 25), można zaobserwować 
olbrzymią różnicę na korzyść „Wawrzynu Literac-
kiego”. Konkurs dziennikarski utrzymuje się na zbli-
żonym poziomie względem roku wcześniejszego 
(15 autorów zgłosiło swoje prace), co miejmy na-
dzieję świadczy o dobrym przyjęciu w środowisku 
mediów. Wszystkim laureatom gratulujemy, za 
wszystkie zgłoszenia serdecznie dziękujemy i już 
zapraszamy do wzięcia udziału w przyszłorocznej 
edycji „Lubuskich Wawrzynów”.

Prace nominowane w „Lubuskich 
Wawrzynach 2014”

WAWRZYN LITERACKI
Renata Diaków, Artysta zmartwychwstały. 

Żywot w piętnastu stacjach, Wydawnictwo In-
nowacyjne „Novae Res”, Gdynia 2014;

Zygmunt Marek Piechocki, Czerpanie z pustki. 
Poezje wybrane, Wojewódzka i Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie 
Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2014;

Jolanta Pytel, Poza czasem, Wydawnictwo 
„Organon”, Zielona Góra 2014.

WAWRZYN NAUKOWY
Marceli Tureczek, Ziemia Lubuska. Społeczny 

wymiar dialogu o przeszłości i tożsamości, Sto-
warzyszenie Czas A.R.T., Polskie Towarzystwo 
Historyczne, oddział Zielona Góra, Międzyrzecz 
– Wschowa – Zielona Góra 2014;

ks. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz, Du-
chowieństwo rzymskokatolickie na Pomo-
rzu Zachodnim, Środkowym i Ziemi Lubu-
skiej w świetle dokumentów państwowych  
z lat 1945-1989, t. 1, Oficyna Wydawnicza Uni-
wersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2014.

WAWRZYN DZIENNIKARSKI
Leszek Kalinowski, artykuły publicystyczne 

i reportażowe: Jak Gabrysia twarz odzyskała; 
W Polsce? Ale Ameryka; Pierwszy raz? Internet 
rozpiął jej stanik i…; Ta przyjaźń jest jak statek. 
Nawet, gdy nie widać jej na horyzoncie, nie tonie;

Maja Sałwacka, reportaże prasowe: Musisz po-
chować 3 milimetry; Żyć na konto Nowickiego; 
Siedem; To nie była śmierć z miłości;

Artur Wiszniewski, reportaże telewizyjne: Za-
trute pole; Ja ci zagram, a ty żyj; Prawo ojca; 
Takie są czarne pasy;

Marzena Wróbel-Szała, reportaże radiowe: 
Komin niezgody; Śladem dziadków naszych; 
Cyprian, czas wstawać; Tajemnice Joanny.

 dr Paweł Liefhebber
 WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze

Klub Super Mama

Od 2009 roku przy Oddziale dla Dzieci i Mło-
dzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żaganiu 
działał Klub Małego Dziecka. Stworzyliśmy dla 
dzieci i ich opiekunów miejsce przyjazne dzieciom, 
przestrzeń do spotkań, gdzie można było poroz-
mawiać o sprawach nurtujących współczesnych 
rodziców, a także wymienić się doświadczeniami. 
W naszym Klubie każdy mógł znaleźć coś dla sie-
bie. Były gry, zabawy, zajęcia plastyczne, ruchowe, 
harce na świeżym powietrzu. Udało nam się za-
aranżować przestrzeń atrakcyjną dla maluchów. 
Dlaczego więc zdecydowaliśmy się na zmianę?

W dzisiejszych czasach tak wiele mówi się o roli 
kobiety – matki, która zamiast rozwijania kariery 
zawodowej wybrała troskę o dom i dzieci, a wciąż 
tak mało mówi się o współczesnej mamie jako 
kobiecie mądrej, zadbanej, dobrze zorganizowa-
nej, seksownej i pięknej. Idąc tym torem, w 2014 
roku postanowiliśmy przekształcić nasz Klub 
Małego Dziecka w Klub Super Mama i zmienić 
specyfikę naszych spotkań, by więcej skupić się 
na rodzicach. Obawiałyśmy się reakcji mam, ale 
wszystkie chętnie przystały na tę zmianę, za co 
im serdecznie dziękujemy. Co zyskaliśmy? 

Klub Super Mama nadal działa przy Oddziale 
dla Dzieci i Młodzieży MBP w Żaganiu, ale już 
pod patronatem Burmistrza Miasta Żagań, Pre-
zesa Spółki Pałac Książęcy oraz Zakładu Fotografii 
Barwnej. Zyskał też koordynatora z zewnątrz. 
23 czerwca 2014 roku w Sali Kryształowej uro-
czystego otwarcia dokonali koordynator Klubu, 
Patrycja Erdman, prezes Pałacu Książęcego, Paweł 


