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i dlatego Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzy-
mała okolicznościowy dyplom. Honorowy dyplom za całokształt 
(gorzowski Oddział ZLP nominował Tadeusza Szyfera) przyznano 
pośmiertnie Annie Tokarskiej, której zebrane wiersze wydała zielo-
nogórska biblioteka.  

Z okazji Wawrzynów prezesi dwóch oddziałów Związku Li-
teratów Polskich wręczają nagrody swoim członkom zasłużonym  
w minionym roku. Nagrodę im. Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza  
z rąk prezesa zielonogórskiego Oddziału, Eugeniusza Kurzawy, do-
stała Katarzyna Jarosz-Rabiej, zaś Nagrodę im. Zdzisława Moraw-
skiego z rąk prezesa gorzowskiego Oddziału, Ireneusza K. Szmidta, 

otrzymał Jerzy Gąsiorek (Gąsior). Natomiast Tadeusz 
Szyfer dostał prywatną nagrodę rzeczową – tygodniowy 
pobyt w pensjonacie „Pod Zegarem” w Barlinku (wikt, 
wyszynk, opierunek, przywóz i odwiezienie, razem  
z małżonką, w dowolnym terminie) od jego właści-
cieli – Izabeli i Andrzeja Rewieńskich. Nasz satyryk  
w podziękowaniu sypnął fraszkami, czym wzbudził po-
wszechny aplauz.     

WAWRZYN NAUKOWY
Ten Wawrzyn jest przyznawany za najlepszą 

książkę naukową dotyczącą ziem obecnego woje-
wództwa lubuskiego, niezależnie od miejsca za-
mieszkania autora. Wśród nominowanych do 
tego Wawrzynu nie było w tym roku gorzowian. 
Nagroda przypadła Małgorzacie Konopnickiej  
za książkę „Oficer – urzędnik – dworzanin. Kariery 
szlachty śląskiej w państwie pruskim (1740-1806)”. 
W tej dziedzinie przyznawany jest także dyplom 
autorowi najlepszej książki popularnonaukowej.  

W tym roku przypadł on Robertowi Piotrow-
skiemu za album „100 lat Parku Róż w Gorzo-
wie Wlkp.”. 

                             

WAWRZYN 
DZIENNIKARSKI
Wśród nominowanych znaleźli się tak-

że tylko dziennikarze zielonogórscy, w tym 
dwoje z Radia Zachód. Nagrodę za audycję,  

a także za całokształt 
dokonań zawodowych 
odebrał Donat Lin-
kowski, dziennikarz 
Radia Zachód od lat 
prowadzący audycje 
„Na swojską nutę”,  
w której rejestruje  
i propaguje muzykę 
ludową, przede wszyst-
kim tworzoną w 130 
zespołach Kół Gospo-

dyń Wiejskich.
W części artystycznej 

wystąpili zielonogórscy 
aktorzy, którzy czytali wy-
brane sceny z „Zielonej 
Gęsi” Konstantego Ilde-
fonsa Gałczyńskiego. 

 
      (KK)

LUBUSKI  WAWRZYN  LITERACKI  2014

. 
Organizatorami konkursu o Wawrzyny od dwóch lat są – w za-

łożeniu na równych prawach – dwie biblioteki wojewódzkie: im. 
Cypriana Norwida w Zielonej Górze i im. Zbigniewa Herberta  
w Gorzowie i dlatego uroczystość prowadzą dwaj dyrektorzy: An-
drzej Buck i Edward Jaworski. 

Miało być sprawiedliwe według zasług i osiągnięć i w sumie 
pewnie było. Ale od kilku lat owe równe prawa to tylko wizualna 
atrapa. Bo mocą długoletniej tradycji wszystkie znaczące decyzje 
pozostały w Zielonej. Także najważniejsza decyzja o składzie Jury. 
Od kilku lat, po śmierci Andrzeja K. Waśkiewicza, przewodni-
czącym kapituły literackiej jest Sergiusz Sterna-Wachowiak, lite-
rat z Poznania, członek SPP – organizacji pisarskiej 
dalece niechętnej członkom i działaniu ZLP, które  
w naszym regionie zdecydowanie dominuje dorob-
kiem twórczym. Stąd wyniki wawrzynowego konkur-
su już od kilku lat są – jak „koń” – każdy widzi. Jeśli 
juror jest jednostronnie „obiektywny”, czas by orga-
nizator, choćby dla własnego wizerunku w lustrze, już 
mu podziękował. 

LUBUSKIE WAWRZYNY
Uroczystość wręczenia Wawrzynów zawsze  

w ostatni czwartek lutego gromadzi w zielonogór-
skiej bibliotece humanistyczną śmietankę woje-
wództwa lubuskiego. Od 21 lat przyznawane są 
Lubuskie Wawrzyny Literackie, krócej, bo od 10 
lat – Lubuskie Wawrzyny Naukowe, a dopiero po 
raz drugi – Lubuskie Wawrzyny Dziennikarskie. 
Tę nagrodę można otrzymać za najlepszą książkę 
literacką lub naukową wydaną w minionym roku,  
a Wawrzyn Dziennikarski za materiał dzienni-
karski: artykuł, audycję, film itp. Książki i artyku-
ły zgłaszane są do 20 stycznia, zaś tydzień przed 
ogłoszeniem wyników trzy komisje konkursowe 
ogłaszają nominowanych do nagród.

WAWRZYN 
LITERACKI 
W tym roku do kon-

kursu o Lubuski Waw-
rzyn Literacki zgłoszono 
55 książek. Oceniało 
je jury w składzie: Ser-
giusz Sterna-Wachowiak  
z Poznania, prof. Mał-
gorzata Mikołajczak  
z Uniwersytetu Zielono-
górskiego i dr Katarzyna 
Taborska z PWSZ w Go-
rzowie. Wśród nomino-
wanych znalazł się Marek Pie-
chocki za książkę „Czerpanie  
z pustki”. Wawrzyn otrzy-
mał poeta z Zielonej Góry 
(SPP) – Czesław Sobkowiak 
za obszerny zbiór wierszy pt. 
„Światło przed nocą” ilustro-
wany akwarelami Adama Ba-
gińskiego. Książka ta uznana 
została za najładniej wydaną  

ZNÓW  JEDNOSTRONNIE ZIELONY

Od góry: A. Buck i E. Jaworski; laureat Cz. Sobkowiak; nasi pisarze na widowni; 
wręczenia Nagród ZLP im. A. K. Waśkiewicza i im. Z. Morawskiego; 

Literaci nominowani; T. Szyfer odbierający nagrodę prywatną I. A. Rewieńskich

fot. Bogdan Bloch


