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Lubuski Wawrzyn Literacki to nagroda przyznawana 
corocznie za najlepszą książkę literacką roku dla autora 
wywodzącego się z województwa lubuskiego lub obecnie 
mieszkającego na jego terenie, a także dla autora książki 
wydanej w lubuskich oficynach. Natomiast Lubuski 
Wawrzyn Naukowy jest uhonorowaniem autorów publikacji 
regionalnych, dotyczących dziejów i współczesności 
Ziemi Lubuskiej. Przyznawany jest przez jury za walory 
naukowo-edukacyjne i popularyzatorskie.

Po raz pierwszy w tym roku Lubuskie Wawrzyny 
były przedsięwzięciem wspólnym dwóch wojewódzkich 
książnic lubuskich: Wojewódzkich i Miejskich Bibliotek 
Publicznych – im. C. K. Norwida w Zielonej Górze i im. 
Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim. Postanowiono           
w nowym regulaminie, że wręczenie Wawrzynów odbywać 
się będzie każdego roku przemiennie w Zielonej Górze 
i Gorzowie.

Uroczystość wręczenia nagród na 2010 r. odbyła się     
w zielonogórskiej książnicy 24 lutego 2011 r. 

Laureaci XVII Lubuskiego 
Wawrzynu Literackiego

Jury Lubuskiego Wawrzynu Literackiego stanowili: 
Bohdan Zadura – redaktor naczelny miesięcznika 
„Twórczość” (przewodniczący jury), prof. UZ dr hab. 
Małgorzata Mikołajczak oraz Andrzej K. Waśkiewicz 
– redaktor naczelny dwumiesięcznika „Autograf”. Ze 
strony organizatorów funkcję sekretarza konkursu pełniła 
Joanna Wawryk. Kapituła spośród kompletu książek 
zakwalifikowanych do konkursu postanowiła przyznać 
nominację do XVII LWL:  
* Krzysztofowi Fedorowiczowi, Podróż na zachód. 
Podróż na wschód, wyd. Muzeum Regionalne w 
Świebodzinie, 2010.
* Beacie Patrycji Klary, Szczekanie głodnych psów, 
wyd. WiMBP im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp., Gorzów 
Wlkp., 2010.
* Krzysztofowi Koziołkowi, Miecz zdrady, wyd. 
nakładem autora w Nowej Soli, 2010.

* Alfredowi Siateckiemu, Drugi klucz do bramy, wyd. 
Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, 2010.
* Konradowi Wojtyle, może boże, wyd. Instytut Miko-
łowski, 2010.

Lubuski Wawrzyn Literacki zdobył Konrad Wojty-
ła, za tomik poetycki może boże, wydany przez Instytut 
Mikołowski.

Przyznano też wyróżnienia: 
* za debiut roku 2010 młodej poetce Alicji Łukasik             
z Gorzowa Wielkopolskiego, autorce tomiku wierszy pt. 
„Przebudzenie”, 
* za walory edytorskie książki pt. „Listy hipotetyczne” 
gorzowskiego poety Z. Marka Piechockiego otrzymało 
Wydawnictwo Sonar z Gorzowa Wielkopolskiego, 
* Poeta i prozaik z Zawady Czesław Sobkowiak otrzymał 
wyróżnienie za całokształt twórczości.

Lubuski Wawrzyn Naukowy 
otrzymał dariusz A. Rymar za książkę: „Niezależny Sa-
morządny Związek Zawodowy „Solidarność” w Regio-
nie Gorzów Wielkopolski w latach 1980-1982”.

Natomiast Tomasz Czyżniewski dostał wyróżnienie    
w kategorii „książka popularnonaukowa” za publikację 
poświęconą Zielonej Górze przełomu XIX i XX wieku. 

Laureaci Wawrzynów w obu kategoriach otrzymali na-
grody pieniężne oraz symboliczne Srebrne Pióra autorstwa 
artysty-plastyka Anety Pabjańskiej-Moskwy.

Oprócz Lubuskiego Wawrzynu Literackiego i Lubuskiego 
Wawrzynu Naukowego w tym roku po raz pierwszy zie-
lonogórski oddział Związku Literatów Polskich przy-
znał Lubuską Nagrodę Literacką, która powędrowała 
do Krzysztofa Koziołka, jako najbardziej obiecującego 
lubuskiego pisarza 2010 r. Eugeniusz Kurzawa, prezes 
oddziału ZLP, podkreślał, że powieści K. Koziołka dzieją 
się w lubuskich realiach, a akcja debiutanckiej „Drogi bez 
powrotu” rozpoczyna się w Nowej Soli.

Wszystkim laureatom lubuskiego Nobla w dziedzi-
nie literatury i nauki redakcja „Pegaza Lubuskiego” 
serdecznie gratuluje.

24 lutego 2011 r. po raz siedemnasty wręczony został Lubuski Wawrzyn Literacki
 i po raz szósty Lubuski Wawrzyn Naukowy.

Alicja Łukasik i Czesław Sobkowiak Dariusz Rymar odbiera Wawrzyn Naukowy


