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W dniu 16 wrzeÊnia 2008 roku rozstrzygni´ta zosta∏a 

IX edycja promocyjnego Konkursu Literackiego 
Polskiego Towarzystwa Wydawców Ksià˝ek 

w czterech kategoriach twórczoÊci: prozy, poezji, eseju

oraz literatury dla dzieci i m∏odzie˝y oraz debiutu.

W konkursie bra∏y udzia∏ ksià˝ki wydane w latach 2006–2007,

autorów majàcych w swoim dorobku 

nie wi´cej ni˝ trzy publikacje w danej kategorii.

Od 2000 roku Konkurs Literacki PTWK odbywa si´ 

pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania 

Ryszarda Grobelnego,
który wzbogaci∏ formu∏´ Konkursu dodatkowà 

Nagrodà Specjalnà  za debiut.

W obradach uczestniczyli:

cz∏onkowie Jury w sk∏adzie:

Gra˝yna Borkowska (przewodniczàca) 

Alina Brodzka-Wald, Przemys∏aw Czapliƒski
Grzegorz Leszczyƒski, Bronis∏aw Maj

Andrzej Rostocki, Piotr Âliwiƒski

a tak˝e przedstawiciele organizatorów (z g∏osem doradczym):

z PTWK Olcha Sikorska (komisarz Konkursu) 

Barbara Petrozolin-Skowroƒska, Lidia Sadowska
oraz S∏awa Piasecka z Biblioteki Raczyƒskich

Konkurs zrealizowano ze Êrodków 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Polskie Towarzystwo Wydawców Ksià˝ek

00-116 Warszawa, ul. Âwi´tokrzyska 30 lok. 156, tel./fax (22) 850 34 76,

www.ptwk.pl 



W wyniku g∏osowania Jury przyzna∏o nagrody:

w kategorii prozy

Lidii Amejko za ksià˝k´ ˚ywoty Êwi´tych osiedlowych

(Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2007)

Autorka opowiada j´zykiem osiedlowym o mieszkaƒcach blokowiska,

przypisujàc ich trywialnemu ˝yciu zagadki na miar´ najwi´kszych problemów

filozoficznych. To ksià˝ka która mówi, ˝e wielkie pytania filozoficzne 

albo odnoszà si´ do ka˝dego – nawet najbardziej marginalnego – ˝ywota,

albo nie sà wielkimi problemami.

w kategorii poezji

Piotrowi KuÊmirkowi za tomik Zimne zabawki

(Teatr Ma∏y w Tychach, 2007)

Wiersze precyzyjne, dà˝àce do czystoÊci formy, naznaczone umiarem,

a zarazem do g∏´bi niepokojàce. To niezwyk∏e „portrety” ch∏odu i bieli;

to wiara – w dzisiejszej liryce nader rzadka – w to, ˝e wierszem 

mo˝na poznaç i wyraziç.

w kategorii eseju

El˝biecie Janickiej za ksià˝k´ Sztuka czy naród.

Monografia pisarska Andrzeja Trzebiƒskiego 

(Wydawnictwo Universitas, Kraków 2006)

Ksià˝ka jest zarazem wyczerpujàcà prezentacjà biografii i twórczoÊci

Trzebiƒskiego, rozprawà na temat konspiracyjnej Konfederacji Narodu,

odtworzonym z u∏amków wspomnieƒ obrazem lat okupacji i wstrzàsajàcym

esejem  o samozniszczeniu.

w kategorii literatury dla dzieci i m∏odzie˝y

Grzegorzowi Gortatowi za ksià˝k´ Do pierwszej krwi

(Zak∏ad Narodowy im. Ossoliƒskich, Wroc∏aw 2006)

Przeznaczona dla nastoletnich czytelników powieÊç z ˝ycia tzw. trudnej

m∏odzie˝y, mieszkaƒców warszawskiej Pragi. Znakomicie osadzona w realiach,

Êwietnie oddaje j´zyk m∏odego pokolenia, jego ˝yciowe preferencje, wzory

postaw. Podejmuje problemy, przed którymi stoi wspó∏czesny m∏ody cz∏owiek.

nagrod´ specjalnà prezydenta miasta poznania

za debiut otrzyma∏a Julia Szychowiak za tomik poezji Po sobie

(Wydawnictwo Biuro Literackie, Wroc∏aw 2007).

Jest to jeden z najpi´kniejszych debiutów ostatnich lat, zawiera wspania∏à,

poruszajàcà, gorzkà, màdrà i odwa˝nà introspekcj´, wypowiedzianà 

w j´zyku powÊciàgliwym i jednoczeÊnie bogatym.


