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Spacer wśród krzyŜy 
 

Mieszkający w Zelowie Zdzisław Bistuła, 
opublikował swoją nową książkę pt. „Spacer 
wśród krzyży”.  To kolejna książka w dorobku 
pisarza, autora wielu powieści i opowiadań na 
tematy współczesne. Licznie zgromadzona 
publiczność w Galerii Collage Domu Kultury 
w Zelowie z zainteresowaniem wysłuchała 
fragmentów powieści i wzięła udział w gorą-
cej dyskusji.  
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Autor w rozmowie z czytelnikami 
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Jubileusz 
Eugeniusza Iwanickiego 
 

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Pu-
blicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w 
Łasku 11 października br. odbyło się spotka-
nie jubileuszowe z okazji 80. rocznicy urodzin 
Eugeniusza Iwanickiego.  
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Eugeniusz Iwanicki i Bożena Trocka-Dąbrowa 

Wśród gości znaleźli się poeci, literaci, 
m.in. Kazimierz Świegocki, Andrzej Dęb-
kowski, Ryszard Wasilewski oraz liczne 
grono przyjaciół i rodzina. Spotkanie po-
prowadził wieloletni kolega redakcyjny i 
przyjaciel E. Iwanickiego – Ryszard Pora-
dowski. Goście mieli okazję zapoznać się z 
najnowszą książką pisarza pt. „Utrata moja 
miłość”, która swoją premierę miała właśnie 
tego dnia. Spotkanie przebiegło w wesołej i 
serdecznej atmosferze jego zwieńczeniem 
był toast, okolicznościowy tort i oczywiście 
odwieczne „sto lat” dla jubilata. 

Jubileusz 80. rocznicy urodzin Eugeniu-
sza Iwanickiego można oglądać w Galerii 
pod Korabiem do 7 listopada 2013 roku.  
 

 
 

Foto: Magdalena Binkowska 
 

Zdjęcie „rodzinne” Jubilata 

 

Ryszard Wasilewski 
 

Jubi lat  
 

Eugeniuszowi  Iwanickiemu 

z okazji osiemdziesiątki 
 

Zawiłość tamtych lat i zdarzeń  
nie ominęła Cię jak banał. – 
Były torturą wyobrażeń, 
lecz dla pisarza to arsenał. 
 

To wyostrzyło Ci kontury 
ludzkich małości i bezsiły – 
nie żeby wznosić się nad chmury, 
lecz by nadzieje wciąż się tliły. 
 

Uśmierzyć gniew i nie tkwić w pozie. 
Nie mieć obrazów życia mglistych.  
To w Twoich wierszach, świetnej prozie, 
przekaz tak bardzo oczywisty. 
 

Bywa, że nasze kruche ciało 
mozolnie dźwiga myśl poczętą.  
Tak wiele jeszcze by się chciało – 
fizyczność wrzeszczy nam – memento! 
 

Gdy teksty weźmie ktoś – omszałe, 
to mam nadzieję – ba, ja wierzę, 
że znów odkryje – jakie trwałe. 
Mają swój wiek, a nadal świeże.  

 

 
 

Informacje 
 

* * * 
 

Akademia Szwedzka ogłosiła, że  laureat-
ką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 
roku 2013 została Alice Ann Munro – kana-
dyjska pisarka, autorka głównie opowiadań, 
trzykrotnie nagrodzona krajową Governor 
General's Award for Fiction. 
 

* * * 
 

Ukraińska pisarka, poetka i eseistka 
Oksana Zabużko otrzymała Literacką Na-
grodę Europy Środkowej Angelus. Nagro-
dzona została za powieść „Muzeum porzuco-
nych sekretów”, która w Polsce ukazała się 
nakładem wydawnictwa W.A.B. 

Przewodnicząca jury Natalia Gorba-
niewska podkreśliła, że nagrodzona w tym 
roku książka, to powieść niezwykła. „W 
powieści Oksany Zabużko przeplatają się ze 
sobą i do siebie przyciągają historia i dzień 
dzisiejszy, rzeczywistość i fantazja, miłość, 
zdrada i śmierć” – mówiła Gorbaniewska. 

Literacka Nagroda Europy Środkowej 
Angelus przyznawana jest za najlepszą książ-
kę opublikowaną w języku polskim w po-
przednim roku. Wydawcy mogą do niej 
zgłaszać dzieła autorów żyjących, pochodzą-
cych z 21 krajów Europy Środkowej. Nagrodę 
stanowią statuetka Angelusa, autorstwa Ewy 
Rossano i czek na 150 tys. zł.  
 

* * * 
 

Joanna Bator została tegoroczną laureat-
ką Literackiej Nagrody Nike za „Ciemno, 
prawie noc” – ogłoszono na niedzielnej gali 
wręczenia nagrody w Bibliotece Uniwersytetu 
Warszawskiego. 

W tym roku poza „Ciemno, prawie noc” 
w finałowej siódemce znalazły się książ-
ki: „Noc żywych Żydów” Igora Ostachowicza, 
Morfina” Szczepana Twardocha, „Patrz na 
mnie Klaro” Kai Malanowskiej („Krytyka 
Polityczna”), „Mokradełko” Katarzyny Sur-
miak-Domańskiej, tomik wierszy „Bach for 
my baby” Justyny Bargielskiej oraz komiks 
„Przygody na bezludnej wyspie” Macieja 
Sieńczyka.  

Nike jest nagrodą za najlepszą książkę ro-
ku. Przyznawana jest zawsze w pierwszą 
niedzielę października, w tym roku po raz 17. 
Zwycięzca wyłaniany jest w trzech etapach. 
Pierwszy to 20 nominacji ogłaszanych w 
maju, drugi etap to wybór siedmiu finalistów 
na początku września. Decyzję o przyznaniu 
nagrody jury podejmuje w dniu jej wręczenia. 
Zwycięzca otrzymuje 100 tys. zł i statuetkę 
Nike dłuta prof. Gustawa Zemły. W tym roku 
jury przewodniczy Tadeusz Nyczek. 
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