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Lubuskie Wawrzyny 2016

Lubuskie Wawrzyny 2016 odbyły się 23 lutego 
2017 r. o godz. 18.00 w Centrum Nauki Keplera 
– Planetarium Wenus w Zielonej Górze. Organi-
zatorami wydarzenia były Wojewódzka i Miejska 
Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej 
Górze oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Z. Herberta w Gorzowie Wielko-
polskim. W imprezie kulturalnej wzięli udział m.in. 
przedstawiciele władz woj. lubuskiego, naukowcy, 
znawcy literatury, dziennikarze, ale przede wszyst-
kim nominowani i wyróżnieni w poszczególnych 
konkursach. W tym roku gala ponownie odby-
ła się poza murami biblioteki i możemy śmiało 
powiedzieć, że wyjście z gmachu książnicy ko-
rzystnie wpłynęło na przedsięwzięcie, nadając 
mu bardziej uroczystego charakteru.

Gala rozpoczęła się utworem wykonanym przez 
Grzegorza Tomczaka, któremu akompaniował 
Krzysztof Dys. Następnie prowadzący ceremonię, 
red. Karolina Kamińska oraz red. Paweł Ptaszyński, 
zaprosili na scenę organizatorów uroczystości. 
Dyrektor WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze 
dr Andrzej Buck oraz zastępca dyrektora WiMBP 
im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim Ma-
rzena Wysocka powitali serdecznie wszystkich 
zgromadzonych, a zwłaszcza władze wojewódz-
twa lubuskiego oraz miast Zielona Góra i Gorzo-

wa Wielkopolskiego, członków poszczególnych 
kapituł, jak również wszystkich, którzy zgłosili 
książki i materiały do konkursów. Następnie głos 
zabrał wojewoda lubuski Władysław Dajczak, 
który wyraził wdzięczność za pracę w tworzeniu 
i kształtowaniu regionalnej rzeczywistości przez 
literatów, naukowców oraz dziennikarzy. Podzię-
kował również kapitułom poszczególnych kon-
kursów oraz życzył udanego wieczoru wszystkim 
zgromadzonym. Wystąpił również wicemarszałek 
Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn, 
dziękując organizatorom, partnerom oraz funda-
torom nagród, jak również gratulując wszystkim 
nominacji i wyróżnień.

Po przywitaniu przyszedł czas na poznanie zwy-
cięzcy 23. edycji Lubuskiego Wawrzynu Literackie-
go. O ogłoszenie i uzasadnienie werdyktu popro-
szono przewodniczącą kapituły prof. dr hab. Annę 
Szóstak. Laureatką została Paulina Korzeniewska za 
tomik poezji Pogodna biel dobrego samopoczucia 
wydany przez Dom Literatury w Łodzi. Nagrodę 
finansową, srebrne pióro, dyplomy oraz kwiaty 
wręczyli wojewoda lubuski Władysław Dajczak, wi-
cemarszałek Województwa Lubuskiego Stanisław 
Tomczyszyn, naczelnik Wydziału Sportu, Kultury 
i Turystyki Urzędu Miasta Zielona Góra Stanisław 
Tarnawski oraz dyrektor Wydziału Kultury i Sportu 
Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Ewa Hor-
nik. Następnie poproszono na scenę pozostałych 
nominowanych, czyli Sławomira Gowina, Justynę 
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Koronkiewicz, Igora Myszkiewicza oraz Alfreda 
Siateckiego, którym również wręczono dyplomy 
i kwiaty.

Kapituła postanowiła przyznać, pierwszy raz 
w historii konkursu, nagrodę finansową oraz dy-
plom Lubuski Laur w kategorii sensacja dla Alfreda 
Siateckiego za książkę Porąbany. Po raz pierwszy 
przyznano również Nagrodę Rektora Akademii im. 
Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim za 
debiut literacki (Srebrne Sokole Pióro) w formie 
statuetki i dyplomu dla Justyny Koronkiewicz za 
tomik Szamanka. Pomysłodawczynią i funda-
torką nagrody była rektor Akademii im. Jakuba 
z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim prof. dr 
hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska. Wyróżniono 
również dyplomem za walory edytorskie książ-
ki wydawnictwo Stowarzyszenie Forum Art za 
edycję publikacji Igora Myszkiewicza, Zielono-
górskie podróże w czasie. Paprochy historii oraz 
dyplomem honorowym za całokształt twórczości 
nagrodzono Henryka Szylkina. W ramach Lubu-
skiego Wawrzynu Literackiego organizatorzy kon-
kursu przyznali także dwa dyplomy honorowe 
za całokształt twórczości – pośmiertnie dla Jana 
Janusza Werstlera oraz księdza Marka Grewlinga.

Po kolejnym utworze wykonanym przez Grze-
gorza Tomczaka nastąpiła część poświęcona 
badaczom ziemi lubuskiej. Poproszono prze-
wodniczącego kapituły prof. dr. hab. Wojciecha 
Strzyżewskiego o werdykt i jego uzasadnienie. 
Laureatem 12. edycji Lubuskiego Wawrzynu Na-
ukowego został prof. dr hab. Czesław Osękow-
ski za publikację Połączenie miasta Zielona Góra 
z gminą Zielona Góra we wspólny samorząd 

terytorialny wydaną przez Oficynę Wydawni-
czą Uniwersytetu Zielonogórskiego. Nagrodę 
finansową, srebrne pióro, dyplomy oraz kwiaty 
wręczyli prorektor ds. studenckich Uniwersytetu 
Zielonogórskiego prof. dr hab. Wojciech Strzy-
żewski, prorektor ds. studenckich Akademii im. 
Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 
dr Przemysław Słowiński, rektor Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie prof. 
dr hab. inż. Marian Miłek oraz zastępca dyrektora 
WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze Anna 
Polus. Przedstawiciele władz wręczyli laureatowi 
dyplomy oraz kwiaty. Zaproszono na scenę po-
zostałych nominowanych, czyli Rafała Reczka 
oraz Kamila Wasilkiewicza, których nagrodzono 
dyplomami i kwiatami.

Kapituła postanowiła przyznać także Nagrodę 
Rektora PWSZ w Sulechowie za najlepszą książkę 
popularnonaukową w postaci srebrnego pióra dla 
Przemysława Karwowskiego za publikację Od li-
kierów do Luksusowej. Historia i leksykon produk-
tów Lubuskiej Wytwórni Wódek Gatunkowych 
w Zielonej Górze. Nagrodę ufundował, podobnie 
jak w roku ubiegłym, JM Rektor prof. dr hab. inż. 
Marian Miłek. Ponadto nagrodzono dyplomem 
za walory edytorskie Oficynę Wydawniczą Uni-
wersytetu Zielonogórskiego za książkę Radosława 
Domkego Przemiany społeczne w Polsce w latach 
70. XX wieku. Warto w tym miejscu nadmienić, że 
wydawnictwo zielonogórskiej uczelni otrzymuje 
wspomniane wyróżnienie trzeci rok z rzędu, czyli 
od samego początku wprowadzenia dyplomu.

Grzegorz Tomczak zaśpiewał kolejną piosen-
kę ze swojego repertuaru, dając szansę organi-
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zatorom na złapanie oddechu i przygotowanie 
się do kolejnego rozdania nagród, tym razem 
w kategorii dziennikarskiej. O ogłoszenie i uza-
sadnienie werdyktu poproszono dr hab. Jolantę 
Chwastyk-Kowalczyk, prof. Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach w zastępstwie nie-
obecnego przewodniczącego kapituły prof. dr. 
hab. Bogusława Nierenberga. Laureatką 4. edycji 
Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego została 
Agata Sendecka z TVP Gorzów za audycje Rodzi-
na na plus. Nagrodę finansową, srebrne pióro, 
dyplomy oraz kwiaty wręczyli wiceprezes Sto-
warzyszenia Dziennikarzy Lubuskich Tomasz Ga-
wałkiewicz, dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, 
prof. UJK, dyrektor generalny firmy Hertz Systems 
Zygmunt Rafał Trzaskowski oraz przedstawiciele 
władz województwa lubuskiego. Następnie po-
proszono na scenę pozostałych nominowanych, 
czyli Małgorzatę Bugaj, Szymona Kozicę oraz 
Elżbietę Wozowczyk-Leszko, którzy otrzymali 
dyplomy i kwiaty.

Kapituła wyróżniła ponadto dyplomem za ca-
łokształt twórczości Elżbietę Samsel-Czerniawską 
z TV Świebodzin ESC Media oraz dyplomem dla 
wyróżniającego się młodego dziennikarza Szy-
mona Płóciennika z „Gazety Wyborczej”. Przy-
znano także, pierwszy raz w historii Lubuskiego 
Wawrzynu Dziennikarskiego, dyplom za debiut dla 
studentów z Dziennikarskiego Koła Naukowego 
„Faktor”, działającego pod opieką dr hab. Mag-
daleny Steciąg, prof. UZ, których reprezentantką 
była przewodnicząca Michalina Korzeniowska, 
a dyplom odebrał wiceprzewodniczący Mateusz 
Jamroz.

Na scenę ponownie poproszono nominowa-
nych i wyróżnionych we wszystkich konkursach 
w celu zrobienia pamiątkowego zdjęcia. Widok 
tylu nagrodzonych osób stojących obok siebie 
uświadamia rozmach przedsięwzięcia, jakim są 
Lubuskie Wawrzyny, ale również napawa dumą 
organizatorów i wynagradza długie przygotowa-
nia do uroczystości. Na zakończenie publiczność 
miała przyjemność wysłuchania dalszej części 
recitalu Grzegorza Tomczaka, po czym wszyscy 
obecni zostali zaproszeni na poczęstunek.

Podobnie jak w latach wcześniejszych partne-
rem w organizacji Lubuskiego Wawrzynu Lite-
rackiego był Związek Literatów Polskich Oddział 
w Zielonej Górze, a Lubuskiego Wawrzynu Nauko-
wego cztery lubuskie uczelnie wyższe: Uniwer-
sytet Zielonogórski, Akademia im. Jakuba z Pa-
radyża w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie oraz Za-
miejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie 
Wielkopolskim Akademii Wychowania Fizycznego 
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Zmiana 
zaszła w Lubuskim Wawrzynie Dziennikarskim, 
którego nowym partnerem zostało Stowarzy-
szenie Dziennikarzy Lubuskich. Warto wspomnieć 
o działalności naszych partnerów, którzy nie tyl-
ko wspierają Lubuskie Wawrzyny finansowo, 
ale również wpływają na zasady konkursów, 
pomagają w ich organizacji oraz biorą udział  
w promocji.

Patronat honorowy sprawował Wojewoda Lu-
buski Władysław Dajczak, Marszałek Wojewódz-
twa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak, Prezydent 
Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki oraz Prezydent 
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Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki. 
Patronatem medialnym wydarzenie objęła „Gaze-
ta Lubuska”, Telewizja Polska S.A. Oddział w Go-
rzowie Wielkopolskim oraz Radio Zachód S.A.

Kapituła Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 
obradowała w składzie: przewodnicząca prof. dr 
hab. Anna Szóstak (UZ), Sylwia Chutnik (pisarka 
i kulturoznawczyni) oraz Marek Wawrzkiewicz 
(prezes Zarządu Głównego ZLP), funkcję sekre-
tarza pełniła Małgorzata Domagała (WiMBP im. 
C. Norwida w Zielonej Górze).

W posiedzeniu Kapituły Lubuskiego Wawrzynu 
Naukowego udział wzięli: przewodniczący prof. 
dr hab. Wojciech Strzyżewski (prorektor ds. stu-
denckich UZ), prof. dr hab. Elżbieta Skorupska- 
-Raczyńska (rektor AJP w Gorzowie Wielkopol-
skim), prof. dr hab. inż. Marian Miłek (rektor PWSZ 
w Sulechowie), prof. dr hab. Tomasz Jurek (ZWKF 
w Gorzowie Wielkopolskim AWF im. Eugeniusza 
Piaseckiego w Poznaniu) oraz sekretarz dr Paweł 
Kalisz (WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze).

Kapituła Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskie-
go decyzję podjęła w składzie: przewodniczący 
prof. dr hab. Bogusław Nierenberg (Uniwersytet 
Jagielloński w Krakowie), Jolanta Chwastyk-Ko-
walczyk, prof. UJK oraz dr hab. Grzegorz Nieć 
(Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Eduka-
cji Narodowej w Krakowie), funkcję sekretarza 
pełnił dr Robert Rudiak (WiMBP im. C. Norwida 
w Zielonej Górze).

Srebrne statuetki wykonane przez artystę 
plastyka Anetę Pabjańską-Moskwę oraz nagro-
dy finansowe ufundowali: Wojewoda Lubuski 
Władysław Dajczak, Marszałek Województwa 
Lubuskiego Elżbieta Anna Polak, Prezydent Miasta 
Zielona Góra Janusz Kubicki, Prezydent Miasta 
Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki, JM 
Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr 
hab. inż. Tadeusz Kuczyński, JM Rektor Akademii 
im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 
prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, JM 
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Sulechowie prof. dr hab. inż. Marian Miłek, 
Dziekan Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycz-
nej w Gorzowie Wielkopolskim Akademii Wy-
chowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego 
w Poznaniu dr hab. Leszek Zguczyński, Stowarzy-
szenie Dziennikarzy Lubuskich oraz firma Hertz 
Systems. Organizację gali wsparli finansowo: 
firma Sygnity Business Solutions S.A., Winnica 
Julia w Zielonej Górze – Stary Kisielin Małgorzaty 
i Romana Gradów, Winnica Stara Winna Góra 
w Górzykowie Danuty i Marka Krojcigów, Winni-
ca Saint Vincent z Borowa Wielkiego k. Nowego 
Miasteczka oraz Zakłady Mięsne Grzegorz Zyguła 
i Synowie w Siedlcu.

Lubuskie Wawrzyny, zwane również nieoficjal-
nie „Lubuskimi Oskarami”, wpisały się na stałe 
do kalendarza zielonogórskich imprez. Może to 
oczywiście trochę dziwić, wszakże jest to przecież 
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wydarzenie kulturalne związane z czytelnictwem, 
a jak wszyscy doskonale zdają sobie sprawę, nie 
ma się ono ostatnio najlepiej. Tymczasem ilość 
zebranych gości w dawnym kinie Wenus nastraja 
raczej optymistycznie i pozwala patrzeć z nadzie-
ją na nadchodzącą przyszłość literatury, nauki 
i mediów. Według naszych szacunków w gali 
Lubuskich Wawrzynów uczestniczyło około 220 
osób, czyli 40 więcej niż rok wcześniej.

Prace nad Lubuskimi Wawrzynami ruszają 
najczęściej na przełomie października i listopa-
da. W tym czasie trwają dyskusje nad nowymi 
pomysłami, mającymi zachęcić większą grupę 
osób do wzięcia udziału w konkursach, ale rów-
nież zapewnić jak najbardziej bezproblemowy 
przebieg przedsięwzięcia. Jeśli tylko możemy, 
wcielamy w życie rozwiązania zgłaszane przez 
naszych partnerów oraz samych uczestników 
konkursów. Dlatego regulaminy poszczególnych 
kategorii często są modyfikowane, co również 
można zaobserwować w tym roku.

Najważniejsze zmiany zaszły w Lubuskim Waw-
rzynie Literackim, który ponownie otworzył się na 
większą liczbę pisarzy, czyli przestało być wyma-
gane zamieszkanie w woj. lubuskim, a wystarczył 
związek z regionem. Kolejną zmianą, która bar-
dzo ucieszyła organizatorów, było wprowadze-
nie wspomnianej już statuetki za debiut literacki, 
czyli Srebrnego Sokolego Pióra cechującego się 
indywidualną stylistyką. Ostatnią nowością było 
pojawienie się nowej nagrody finansowej, czyli 
Lubuskiego Lauru w kategorii sensacja. Mamy 
oczywiście nadzieję, że zmiany ucieszyły zainte-
resowanych i będziemy mogli w przyszłym roku 
również wręczyć podobne nagrody.

Regulaminy konkursów stanowią ich podstawę, 
dzięki nim możemy rozstrzygać sytuacje sporne, 
jak również zapewnić uczciwe warunki konkur-
sów dla zgłaszających publikacje i materiały. 
Dopiero kiedy regulaminy zawodzą, a sekreta-
rze wraz z koordynatorem są bezsilni, decyzję 
rozpatruje kapituła poszczególnych konkursów, 
korzystając ze swojego prawa rozstrzygania sy-
tuacji spornych oraz nieuregulowanych. Respek-
towane są również propozycje kapituły dotyczą-
ce zmian w regulaminach, a jeśli działają one na 
korzyść zgłaszających książki, to uwzględniamy 

je nawet po rozpoczęciu konkursów. W tej edycji 
zaszła taka sytuacja, kiedy kapituła Lubuskiego 
Wawrzynu Naukowego postanowiła przyznać 
dwa dodatkowe wyróżnienia, tworząc niejako 
odrębne nominacje do Nagrody Rektora PWSZ 
w Sulechowie dla najlepszej książki popularno-
naukowej. Dzięki temu można było nagrodzić 
dyplomami dwóch dodatkowych autorów, a ich 
pracom zapewnić zasłużony rozgłos.

W tym roku zgłoszono 45 książek do Lubuskiego 
Wawrzynu Literackiego, 19 publikacji do Lubuskiego 
Wawrzynu Naukowego, a do Lubuskiego Wawrzy-
nu Dziennikarskiego zgłosiła się rekordowa liczba 
24 dziennikarzy. Liczba dziennikarzy zaintereso-
wanych konkursem zdumiała organizatorów, po-
nieważ we wcześniejszych latach nie przekraczała 
ona kilkunastu osób. Również w kategorii literackiej 
wpłynęła ponadprzeciętna liczbę zgłoszeń, na co 
niewątpliwie miało wpływ ponowne rozluźnienie 
zasad konkursu. W przypadku części naukowej 
możemy mówić o pewnym stałym przedziale, który 
oscyluje wokół 15-20 zgłoszeń.

W imieniu organizatorów serdecznie gratuluję 
zwycięzcom, nominowanym oraz wyróżnionym 
w Lubuskich Wawrzynach 2016 oraz zapraszam 
do udziału w przyszłorocznej edycji.

Nagrodzeni i wyróżnieni
Lubuski Wawrzyn Literacki: Paulina Korzeniew-
ska, Pogodna biel dobrego samopoczucia, Dom 
Literatury w Łodzi, Łódź 2016.

Nominacje: Sławomir Gowin, Kraj poety. Krym, 
przygoda, poezja, tajemnica, Oficyna Leo Liber, 
Warszawa 2016; Justyna Koronkiewicz, Sza-
manka, Grupa Literyczna Na Krechę; Fundacja 
Centrum Rozwoju Kultury i Edukacji, Poznań 
2016; Igor Myszkiewicz, Zielonogórskie podróże 
w czasie. Paprochy historii, Stowarzyszenie Forum 
Art, Zielona Góra 2016; Alfred Siatecki, Porąbany, 
Oficynka, Gdańsk 2016.

Srebrne Sokole Pióro – Nagroda Rektora Aka-
demii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielko-
polskim za debiut literacki: Justyna Koronkiewicz, 
Szamanka, Grupa Literyczna Na Krechę; Fundacja 
Centrum Rozwoju Kultury i Edukacji, Poznań 2016.

Dyplom za walory edytorskie: Stowarzyszenie 
Forum Art za edycję książki Igora Myszkiewicza, 
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Zielonogórskie podróże w czasie. Paprochy histo-
rii, Zielona Góra 2016.

Lubuski Laur w kategorii sensacja: Alfred Sia-
tecki, Porąbany, Oficynka, Gdańsk 2016.

Dyplom honorowy za całokształt twórczości: 
Henryk Szylkin.

Dyplom Organizatorów za całokształt twórczo-
ści: ks. Marek Grewling oraz Jan Janusz Werstler.

Lubuski Wawrzyn Naukowy: Czesław Osękowski, 
Połączenie miasta Zielona Góra z gminą Zielona 
Góra we wspólny samorząd terytorialny, Oficy-
na Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
Zielona Góra 2016.

Nominacje do Lubuskiego Wawrzynu Nauko-
wego: Rafał Reczek, Pielgrzymowanie w PRL na 
przykładzie pieszych pielgrzymek Duszpasterstwa 
Rolników Diecezji Gorzowskiej z Klenicy do Czę-
stochowy w latach 1984-1989, Instytut Pamięci 
Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu. Oddział, Poznań 2016; Kamil 
Wasilkiewicz, Templariusze i joannici w biskup-
stwie lubuskim (XIII-XVI w.), Wydawnictwo Na-
ukowe Contact / ABC (Poznań), Gniezno 2016.

Nagroda Rektora PWSZ w Sulechowie za naj-
lepszą książkę popularnonaukową: Przemysław 
Karwowski, Od likierów do Luksusowej. Historia 
i leksykon produktów Lubuskiej Wytwórni Wódek 
Gatunkowych w Zielonej Górze, wydawca: Fun-
dacja na Rzecz Lubuskiego Dziedzictwa „Gloria 
Monte Verde”, Zielona Góra 2016.

Nominacje do Nagrody Rektora PWSZ w Sule-
chowie za najlepszą książkę popularnonaukową: 
Mirosław Kasztel, Żagań oraz ziemie Księstwa 
Żagańskiego w czasach Piastów i Sasów 1202-
1549. Kalendarium, Oficyna Wydawnicza „De-
korgraf”, Żagań 2016; Krzysztof Chmielnik, 121 
lat z prądem. Czyli z dziejów elektroenergetyki 
lubuskiej, Komitet Organizacyjny XIII konferencji 
„Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec – świat 
energii jutra”, [Sulechów 2016].

Dyplom za walory edytorskie: Oficyna Wydaw-
nicza Uniwersytetu Zielonogórskiego za edycję 
książki Radosława Domkego, Przemiany społeczne 
w Polsce w latach 70. XX wieku, Zielona Góra 2016.

Lubuski Wawrzyn Dziennikarski: Agata Sendecka 
(TVP Gorzów), cykl audycji: Rodzina na plus .

Nominowani: Małgorzata Bugaj (Akademickie 
Radio Index), audycje: 65 lat Lubuskiego Teatru, 
Hura matura, Z Indexem w Londynie, Zielona 
Góra czyta z Indexem; Szymon Kozica („Gazeta 
Lubuska”), materiały prasowe: Biżuteria ratowa-
ła ludzkie życie, Historia pewnej miłości, której 
żadna siła nie potrafiła zniszczyć, „Myślałem, że 
ja tego nie przeżyję”... Z pamiętnika 16-letniego 
powstańca, Tajemnicza śmierć rodziny w lesie; 
Elżbieta Wozowczyk-Leszko (Radio Zachód), au-
dycje: Człowiek nie rodzi się zły, Nacisnąć czerwony 
krzyżyk, Nastoletnie macierzyństwo, Spoko tato .

Dyplom za całokształt twórczości: Elżbieta Sam-
sel-Czerniawska (TV Świebodzin ESC Media), zgło-
szone audycje: Lanie wody, Na lipę, Nie proszą, nie 
krzyczą, Wymieniałeś dowód? Może masz kredyt .

Dyplom dla wyróżniającego się młodego dzien-
nikarza: Szymon Płóciennik („Gazeta Wyborcza”), 
zgłoszone materiały prasowe: Nie przenoście nam 
studzienki do Bydgoszczy, Pięć godzin z kosmo-
nautą Gagarinem, Piłsudski na schadzce w Grün-
bergu, Prezydent gra czeską wieżą, ja szachuję 
zielonogórską .

Dyplom za debiut: Studenci Dziennikarskiego 
Koła Naukowego „Faktor” (Instytut Filologii Pol-
skiej Uniwersytetu Zielonogórskiego), zgłoszone 
materiały: Ambicja u dziennikarza jest jak silny 
cios u boksera, Liczy się wzajemny szacunek, 
Łatwiej było wejść na Kilimandżaro, niż zdobyć 
wywiad z generałem, Wszystko się zaczyna od 
tekstu interwencyjnego .
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