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Komunikat
22 maja 2000 r. rozstrzygnięta została V edycja promocyjnego Konkursu Literackiego Polskiego
Towarzystwa Wydawców Książek w trzech kategoriach twórczości: poezji, prozy i eseju.
W konkursie brały udział książki wydane w latach 1998-1999, autorów mających w swoim dorobku
nie więcej niż trzy publikacje w danej kategorii.
Konkurs odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego, który
wzbogacił formułę Konkursu dodatkową nagrodą specjalną za debiut.
Projekt i wykonanie dyplomów Kurtiak i Ley, Wydawnictwo Artystyczne z Koszalina.
Projekt i wykonanie „Pierścień Wydawców” - Dariusz Swojak, Pracownia Kowalstwa Artystycznego
„Deco” z Poznania.
Wsparcie Finansowe: Ministerstwo Kultury, Skoda Auto Polska SA z Poznania oraz Studio Graficzne
„Morski” z Poznania.
W obradach uczestniczyli:
‒ członkowie Jury w składzie: Grażyna Borkowska (przewodnicząca), Alina Brodzka-Wald,
Przemysław Czapliński, Bronisław Maj, Andrzej Rostocki oraz Piotr Śliwiński,
‒ przedstawiciele organizatorów (z głosem doradczym): PTWK – Olcha Sikorska (komisarz
Konkursu) i Barbara Petrozolin-Skowrońska oraz Biblioteki Raczyńskich Wojciech Spaleniak
(dyrektor) i Jolanta Bagińska-Mleczak.
W wyniku głosowania Jury przyznało następujące nagrody:


w kategorii poezji Waldemarowi Mogielnickiemu za tomik poezji Katarakta
(Wydawnictwo Zielona Sowa”, Kraków 1999),



w kategorii prozy Zbigniewowi Kruszyńskiemu za książkę Na ladach i morzach
(Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 1999),



w kategorii eseju Dariuszowi Nowackiemu za książkę Zawód: czytelnik
(Wydawnictwo „Znak”, Kraków 1999),

Nagrodę Prezydenta Poznania za debiut otrzymuj ą ex aequo:


Jolanta Stefko za tomik poetycki Po stronie niczyjej
(Wydawnictwo Literackie, Kraków 1998),



Wojciech Kuczok za książkę Opowieści słychane
(Wydawnictwo Zielona Sowa”, Kraków 1999).

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 15 czerwca 2000 r. (czwartek) o godz. 18:00
w Bibliotece Raczyńskich przy Placu Wolności w Poznaniu. Prezentacji Laureatów dokonają
jurorzy. Po raz pierwszy zostanie tez wręczona statuetka „Pierścień wydawców”.
Grażyna Borkowska
Przewodnicząca Jury

Olcha Sikorska
Komisarz Konkursu

Laudacja
W piątej edycji Konkursu Literackiego Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, na posiedzeniu
w dniu 22 maja 2000 r., Jury przyznało następujące nagrody:
W KATEGORII POEZJI Waldemarowi Mogielnickiemu, autorowi tomu Katarakta, za wiersze
metafizyczne wielkiego formatu, niewyczerpane w sensach i znaczeniach, wytrwale dźwigające
zwątpienia wiary, za udaną próbę odnowienia języka hieratycznego, za odwagę zmierzenia się
z mistrzami - Celanem i Różewiczem, za dotrzymanie im kroku.
W KATEGORII PROZY Zbigniewowi Kruszyńskiemu, autorowi zbioru opowiadań Na lądach
i morzach, za skonstruowanie współczesnej antyutopii, która poraża swą homofonicznością,
narzuconym rygorem, przejrzystością, jednosensem, za konsekwentną pracę nad językiem,
za wirtuozerię słowa, za perfekcjonizm, za przewrotną obronę takich wartości, jak miłość,
sztuka, chaos, wolność.
W KATEGORII ESEJU Dariuszowi Nowackiemu, autorowi książki Zawód: czytelnik. Notatki
o prozie polskiej lat 90, za odnowienie dyskursu krytycznoliterackiego, autonomicznego wobec
historii i teorii literatury, za niezależność sądu, za ryzyko mówienia własnym głosem,
za przyjemność współuczestniczenia w akcie lektury, za zdrowy rozsądek, za życzliwość wobec
pisarzy i sympatię dla czytelnika.
NAGRODĘ PREZYDENTA POZNANIA ZA DEBIUT przyznano ex aeąuo:
Jolancie Stefko, autorce tomu wierszy Po stronie niczyjej, za wstrząsającą próbę oswajania
śmierci, za podróż zimową do krainy cieni, za lapidarne opowiadanie o dramacie życia, które jest
raną, za poezję, która nie ocala, przynosi jednak wiarę „w mały tęczowy kamyk” na końcu drogi.
Wojciechowi Kuczokowi, autorowi tomu Opowieści słychane, za nieprzeciętny słuch językowy,
za diagnozowanie rzeczywistości „środowiskowej” jej własnym językiem, za oddanie głosu
bohaterom, za pokazanie „wewnętrznej” historii choroby i szaleństwa, demaskowanej przez sam
sposób mówienia, za brawurowe przechodzenie od empatii do dystansu, od realności do groteski.

O Laureatach V Konkursu Literackiego PTWK
Waldemar Mogielnicki ukończył polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Publikował m.in.
w „Studium” i „NaGłosie”. Katarakta jest jego poetyckim debiutem książkowym.
Zbigniew Kruszyński studiował polonistykę i romanistykę we Wrocławiu i Lozannie, związany
był z podziemnymi strukturami „Solidarności”. W latach 1982-1984 więziony, od 1984 r. w Szwecji.
Debiutował w 1995 r. powieścią Schwedenkrauter (nagroda „bruLionu” i Fundacji Kultury).
Opublikowane w 1996 r. Szkice historyczne były nominowane do Nagrody Literackiej NIKE
i Łódzkiej Nagrody Literackiej. Jest laureatem Bonnierspriset i Radomskiej Nagrody Kulturalnej.
Wykłada na uniwersytetach w Uppsali i Sztokholmie.
Dariusz Nowacki, krytyk literacki, badacz literatury współczesnej, pracownik Zakładu Krytyki
Literackiej Uniwersytetu Śląskiego, redaktor kwartalników „Opcje”, „FA-art”. Od lat publikuje
recenzje i szkice krytyczne m.in. w „Twórczości”, „Kresach”, „Tygodniku Powszechnym”.
Jolanta Stefko (, studiowała filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim, publikowała
w „Tygodniku Powszechnym”, „NaGłosie”, „Odrze” i „Kresach”.
Wojciech Kuczok, poeta, prozaik, krytyk filmowy. Wydał tom wierszy Opowieści samowite (1996)
oraz arkusz poetycki Larmo (1998). Opowieści słychane powstałe w latach 1995-1998 są jego
debiutem prozatorskim. Niektóre z nich były publikowane w prasie literackiej (m.in. „Kresy”,
„FA-art”, „Arkadia”).

