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Zielono górsk a nagro da l i terack a

Piąta gala  
Winiarki
Zielonogórską Nagrodę Literacką 
„Winiarka” w 2019 roku otrzymał 
poeta, publicysta i animator Euge-
niusz Kurzawa. Ogólnopolski konkurs 
na utwór literacki o tematyce zielo-
nogórskiej wygrał Adam Żuczkow-
ski z Wolsztyna. Obaj są członkami 
zielonogórskiego Związku Literatów 
Polskich.

Nie w Sali Witrażowej Muzeum Zie-
mi Lubuskiej, jak to było w latach po-
przednich, a w Sali im. Janusza Koniu-
sza książnicy Norwida odbyła doroczna 
uroczystość wręczenia Winiarki połą-
czona z ogłoszeniem wyników konkur-
su na utwór literacki o Zielonej Górze. 
Sprawcą zmiany tradycyjnego miejsca 
był remont i przebudowa gmachu 
muzeum. Miało to tę dobrą stronę, że 
gala odbyła się w sali, której patronem 
jest pomysłodawca Winiarki Janusz Ko-
niusz, zmarły w 2017 r. poeta, prozaik 
i publicysta. Przypominamy, że nagro-
dę o takiej nazwie przyznawała redak-
cja czasopisma społeczno-kulturalnego 
„Nadodrze”, które do końca lat dziewięć-
dziesiątych ukazywało się w Zielonej 
Górze. Jej laureatami byli twórcy kultu-
ry i nauki z całego regionu lubuskiego.

Gala odbyła się pod koniec paź-
dziernika. Właściwie to były trzy uro-
czystości przygotowane przez Towa-
rzystwo Miłośników Zielonej Góry 
„Winnica”. Po powitaniu uczestników 
uroczystości prezes stowarzyszenia 
Ryszard Błażyński przypomniał, że lite-
racką Winiarkę dotąd otrzymali: poetka 
Agnieszka Leśniowska, prozaik Krzysz-
tof Koziołek, poeta i historyk literatury 
dr Robert Rudiak i prozaik Alfred Sia-
tecki. W 2019 r. było 15 kandydatów 
do nagrody zgłoszonych przez zarząd 
i członków TMZG „W”, czytelników 
i bibliotekarzy oraz organizacje po-
zarządowe. Spośród zgłoszonych pię-
cioosobowa kapituła (Teresa Pawlak, 
Maria Wasik, dr hab. Ryszard Zaradny, 
dr R. Rudiak i R. Błażyński) wybrała 
czterech kandydatów, nad którymi od-
było się głosowanie tajne. Najwięcej 
głosów otrzymał Eugeniusz Kurzawa.

Laureat Zielonogórskiej Nagrody 
Literackiej „Winiarka” ukończył peda-
gogikę kulturalno-oświatową w byłej 
Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zie-
lonej Górze. W czasie studiów współre-
dagował czasopisma o tematyce kultu-
ralnej, współpracował z „Nadodrzem”, 
organizował spotkania twórców kultury 
studenckiej. Po studiach pracował jako 
dziennikarz i publicysta. Większość 
swoich tekstów ogłosił w „Gazecie Lu-
buskiej”. Publikował w „Gazecie Nowej” 
i w czasopismach wychodzących na 
Podlasiu, gdzie pracował od ukończe-
nia studiów w 1974 do 1991 r. Obecnie 
kieruje redakcją „Inspiracji,” czasopisma 
wydawanego przez Zielonogórski Uni-
wersytet Trzeciego Wieku. Jest autorem 
12 zbiorków wierszy i trzech książek 
publicystycznych oraz wielu opraco-
wań. Za swoją twórczość otrzymał mię-
dzy innymi Lubuski Wawrzyn Literacki, 
dwukrotnie Nagrodę Kulturalną Prezy-
denta Zielonej Góry, Nagrodę Literacką 
im. Słowackiego. W Wilkanowie, gdzie 
mieszka, stworzył Ogród Sztuk, do któ-
rego zaprasza twórców kultury z ca-
łego kraju. Przez 14 lat był prezesem 
zielonogórskiego oddziału Związku 
Literatów Polskich. Z jego inicjatywy 
została powołana Nagroda Literacka im. 
Andrzeja K. Waśkiewicza. Jako animator 
licznych poczynań kulturalnych dąży do 
powołania w Zielonej Górze instytucji 
muzealnej zajmującej się badaniem 

literatury powstającej w regionie lu-
buskim. Jego zdaniem obecność Pol-
ski w kulturze literackiej regionu jest 
słabo zaznaczona. – Niedawno zmarł 
Janusz Koniusz, wcześniej Michał Ka-
ziów, Mieczysław Warszawski, Andrzej 
Waśkiewicz, Zygmunt Trziszka. Zostały 
ich książki i pamiątki, które mogą mieć 
duże znaczenie tak dla czytelników, jak 
i literaturoznawców oraz studentów. Je-
śli nie zostaną one zgromadzone w jed-
nym miejscu, będą rozproszone, to 
doprowadzi do zaniku pamięci o tych 
twórcach. Dlatego zwracam się do 
władz Zielonej Góry o wskazanie bu-
dynku, gdzie będą zbierane dokumenty 
literackie i gdzie będą mogły pracować 
osoby zajmujące się badaniem literatu-
ry powstającej w regionie lubuskim – 
powiedział E. Kurzawa podczas gali.

Na ogłoszony przez TMZG „W” kon-
kurs literacki o tematyce zielonogór-
skiej napłynęło ponad 80 prac między 
innymi z Przemyśla, Krakowa, Sosnow-
ca, Lublina, Warszawy, Torunia, Suwałk. 
Najwięcej prac pochodziło od autorów 
tworzących w regionie lubuskim. Jury 
(Władysław Klępka – poeta, Anna Kon-
stanty – pisarka, dr hab. Marta Rusz-
czyńska – literaturoznawczyni, E. Ku-
rzawa – poeta, A. Siatecki – prozaik) 
przyznało nagrodę główną Adamowi 
Żuczkowskiemu z Wolsztyna za zestaw 
wierszy. Nagrodą jest wydanie książki 
laureata w 2020 r. Dyplomy i upominki 

Eugeniusz Kurzawa otrzymał Winiarkę 2019. Stauetkę zaprojektował artysta rzeźbiarz Robert Tomak
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za teksty nominowane otrzymali: Anna 
Paliszewska z Wieliczki i Piotr Sowiński 
z Łodzi.

Zwycięzca konkursu urodził się 
w Zielonej Górze, gdzie ukończył szko-
łę średnią. Po studiach polonistycznych 
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu pracował jako nauczy-
ciel w szkołach powiatu wolsztyńskie-
go. Ma w swoim dorobku literackim 
pięć zbiorków poetyckich. Należy do 
ZLP. Po odebraniu nagrody powie-
dział: − Nie o samo miejsce, jakim jest 
Zielona Góra, mi chodziło, lecz o lu-
dzi, którzy mieli wpływ na moje życie. 
Choćby osoba pana Grocholskiego, 
autochtona, człowieka, który mieszkał 
w Zielonej Górze w czasach, kiedy pa-
nowali tu Niemcy. Jawi się w krajobra-
zie Zielonej Góry moja mama, jawi się 
Jerzy Zgodziński, szef korczakowców. 
Jestem niejako jego wychowankiem. 
Więc ta Zielona Góra jest krainą począt-
ku, jednocześnie krainą jakichś marzeń, 
powrotów.

W ubiegłym roku konkurs na utwór 
o tematyce zielonogórskiej wygrała 
Anna Konstanty. Nagrodą było wyda-
nie jej książki. Podczas tegorocznej 
gali ukazał się zbór opowiadań „Cztery 
do kwadratu” pióra A. Konstanty. – Na 
książkę składa się szesnaście opowia-
dań. Jej tytuł zasugerował mój synek 
– powiedziała autorka. − Cztery do 
kwadratu to szesnaście. Dlatego szes-
naście opowiadań, w czterech różnych 
dziedzinach: samotność, poszukiwa-
nie, małżeństwo i odrobina magii. Są 
motywy zielonogórskie, ponieważ 
nie kieruję się jakimś jednym trendem 
w opowiadaniach. Jeżeli coś takiego 
niezwykłego przytrafi mi się na ulicach 
Zielonej Góry, to po prostu o tym piszę. 
Jeżeli gdzieś indziej, to piszę o innych 
miejscowościach. Dużo piszę o wsi, po-
nieważ mieszkam na wsi i to jest jednak 
najbliższe mojemu sercu. – To trzecia 
książka pisarki z Chlebowa koło Gubina.

Podczas gali swoje utwory wyko-
nała formacja Biała Ćma czyli Kajetan 

Suder (wokal, gitara) z Zielonej Góry 
i Sebastian Siuda (wokal, gitary) z Go-
rzowa. Zespół istnieje od czterech 
lat. Artyści twierdzą, że połączył ich 
w formację zielonogórski poeta Ja-
cek „Katos”-Katarzyński, gdy w 2017 r. 
przygotowywał płytę „Części ciała, 
fragmenty duszy”. Biała Ćma gościła 
między innymi w Zielonej Górze, Go-
rzowie i Gubinie. Na Festiwalu Zespo-
łów Garażowych w Olzie na Górnym 
Śląsku otrzymała wyróżnienie. Pod ko-
niec ubiegłego roku ukazała się debiu-
tancka płyta formacji „Pojawienia”. Są 
na niej utwory do słów m.in. lubuskich 
autorów Ewy Andrzejewskiej, Marka Si-
tarskiego i „Katosa”.

Tego samego dnia czytelnicy otrzy-
mali szósty numer magazynu „Na Win-
nicy”, od czterech lat wydawanego 
przez TMZG „W”.

AS

Muzycy Kajetan Suder (po prawej) i Sebastian Siuda tworzący zespół Biała Ćma 
wykonali utwory do słów autorów zielonogórskich

fot. Alicja Błażyńska

Wśród gości gali byli Marcin Pabierowski (po lewej) z Rady Miasta i dyrektor biblioteki 
Norwida dr Andrzej Buck

Mieszkaniec Wolsztyna urodzony w Zielonej Górze Adam Żuczkowski został laurea-
tem konkursu literackiego na utwór o tematyce zielonogórskiej

Ubiegłoroczna laureatka konkursu na utwór o tematyce zielonogórskiej Anna Kon-
stanty podpisywała swoją najnowszą książkę „Cztery do kwadratu”


