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Jubileusz Andrzeja Ziemowita 
Zimowskiego 

 
Jubileusz 80. rocznicy urodzin obchodzi łódz-

ki pisarz, Andrzej Ziemowit Zimowski. Urodził 
się w 1931 roku w Warszawie, absolwent Wydzia-
łu Chemicznego Politechniki Łódzkiej (1950) oraz 
Nauk Społecznych i Dziennikarstwa na Uniwersy-
tecie Warszawskim (1979). Pracował na różnych 
stanowiskach w instytucjach związanych z 
przemysłem oponiarskim („Stomil”, „OZOS”) i 
chemicznym m.in. jako dyrektor departamentu 
przemysłu chemicznego w Komisji Planowania 
przy Radzie Ministrów. Przez wiele lat współ-
pracował z czasopismami i prasą codzienną, 
gdzie drukował krytyczne artykuły na temat 
gospodarki („Perspektywy”, „Przemysł Che-
miczny”, „Życie Gospodarcze”). W 1983 roku 
założył własne przedsiębiorstwo, w roku 1993 
przeszedł na emeryturę. Trzy lata później za-
mieszkał na stałe w Łodzi.  
 

 
 

Andrzej Zimowski 

 
Pracę literacką rozpoczął w połowie lat 

pięćdziesiątych, pisząc artykuły do gazety zakła-
dowej. W swej twórczości podejmuje tematykę 
współczesną, sensacyjną i science-fiction. Przez 
wiele lat współpracował z Polskim Radiem 
(debiut w 1958), które emitowało jego słuchowi-
ska dla dorosłych i dla dzieci. Opowiadania 
Zimowskiego ukazywały się w periodykach 
takich jak „Wróżka”, „Nieznany Świat”, „Nie z 
tej ziemi”. W formie książkowej opublikował: 
„Zagadka drugiego brzegu” (współautor Wie-
sław Porzycki, KAW, 1983), „Przemysł che-
miczny na ziemiach polskich w latach 1918-
1980: ze szczególnym uwzględnieniem lat 1945-
1980” (SMTPCh, 1995), „Historia polskiego 
przemysłu wielkiej syntezy chemicznej” (SliT-
PCh, 1997) „Pierścień Atlantów” (Oficyna 
Astro-3, 1998), „Opowiadania ezoteryczne i 
science-fiction” (nakład autora, 1999), „Trzy dni 
i trzy noce które wstrząsnęły światem („Adalex”, 
1999), „Bariery i inne opowiadania współczesne” 
(„Astra”, 2009), „Normalnie żyć i inne opowia-
dania współczesne (RADWAN, 2010), „Śmier-
telna pułapka i inne dziwne opowiadania” 
(RADWAN, 2011). Jest także autorem drama-
tów, które nie doczekały się wystawienia ze 
względu na sprzeciw cenzury. Brał udział i był 
nagradzany w konkursach pamiętnikarskich 
(m.in. „Pamiętniki inżynierów”). Posiada kilka-
dziesiąt nagród literackich, jest pisarzem zrze-
szonym w Związku Literatów Polskich. 

* * * 
 

Fundacja Kultury Polskiej przyznała tego-
roczną nagrodę „Złotego Berła” Wiesławowi 

Myśliwskiemu, autorowi m.in. „Kamienia na 
kamieniu”, „Widnokręgu” czy „Traktatu o 
łuskaniu fasoli”, za pełną nowatorskich poszuki-

wań i epickiego rozmachu twórczość pisarską 

przedstawiającą przemiany oraz przewartościo-

wania postaw Polaków. Wartość nagrody wyno-
si 110 tysięcy złotych. Wręczenie odbyło się 28 
listopada w Teatrze Dramatycznym w Warsza-
wie.  
 

* * * 
 

Laureatem Nagrody im. Jerzego Giedroycia, 
przyznawanej przez „Rzeczpospolitą” za działal-
ność w imię polskiej racji stanu, został Tomasz 

Pietrasiewicz z lubelskiego ośrodka Brama 
Grodzka. 

 
* * * 

 
Zyta Rudzka została laureatką Gdyńskiej 

Nagrody Dramatycznej za sztukę „Zimny bu-
fet”. Zdaniem jury dramat ukazuje rozpad 

rytuałów żałoby w zderzeniu z prawdą o bole-

snych relacjach rodzinnych.  
 

* * * 
 

Laureatem przyznawanej przez Radio Zet 
Nagrody im. Andrzeja Woyciechowskiego został 
Andrzej Poczobut, korespondent „Gazety 
Wyborczej” na Białorusi, więziony i represjono-
wany przez władze tego kraju za krytyczne 
wypowiedzi pod adresem reżimu Łukaszenki.  

 

 
 

Konkursy 
 

Rozstrzygnięto  
41. Rubinową Hortensję 

 
Odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu 

Literackiego o „Rubinową Hortensję” w Piotr-
kowie Trybunalskim. To już 41. edycja tego 
jednego z najstarszych konkursów w Polsce. Jury 
w składzie: Andrzej Dębkowski (przewodniczą-
cy), Ireneusz Kaczmarczyk, Rafał Orlewski i 
Jerzy Kisson-Jaszczyński przyznało nagrody: I 
miejsce – Dorota Ryst z Warszawy, II miejsce – 
Ela Galoch z Turku, a III miejsce – Wiesław 

Ciesielski ze Słupska. Wyróżniono także Pawła 

Reisinga (Piotrków Trybunalski) za wiersz o 
trybunalskim grodzie. 

Ponadto jury dostrzegło także następujące 
zestawy wierszy: Tadeusza Zawadowskiego ze 
Zduńskiej Woli, Mileny Rytlewskiej z Myszko-
wa, Barbary Tylman z Poznania, Hanny Dikty 
z Piekar Śląskich, Sławomira Płatka z Gdańska, 
Edyty Wysockiej z Miastka i Czesława Markie-

wicza z Zielonej Góry.  

     Ogólnopolski Konkursu na  
reportaż im. Zbyszka Nosala 

„Ludzie i zdarzenia” 
 

Ośrodek Kulturalno-Historyczny BELDO-
NEK – Pałac Wielopolskich w Chrobrzu i Wo-
jewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach 
zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na 
reportaż im. Zbyszka Nosala. 

Konkurs ma charakter otwarty.  
Do udziału zapraszamy profesjonalistów i 

amatorów gatunku. 
Uczestnicy konkursu przedstawią teksty 

spełniające wymogi reportażu jako gatunku. 
Do konkursu przyjmujemy wyłącznie re-

portaże wcześniej niepublikowane. 
Uczestnik konkursu może nadesłać tylko 

jedną pracę. 
Praca nie może przekraczać 10 stron tekstu 

znormalizowanego (1800 znaków na jednej 
stronie). Reportaż musi być dostarczony w 
formie wydruku komputerowego i równolegle  
na nośniku CD/DVD. 

Prace należy dostarczać, bądź przesyłać 
pocztą, na adres: Ośrodek Kulturalno-
Historyczny  BELDONEK – Pałac Wielopol-
skich w Chrobrzu, Chroberz 268, 28-425 Złota.  

Do reportażu podpisanego godłem należy 
dołączyć zaklejoną, opatrzoną tym samym 
godłem kopertę, zawierającą dane Autora, jego 
dokładny adres, nr telefonu lub adres e-mail. 

Organizatorzy konkursu nie zwracają nade-
słanych prac. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 
opublikowania w prasie i wydaniu książkowym 
nagrodzonych i wyróżnionych reportaży.  

Przystąpienie do konkursu jest równo-
znaczne ze złożeniem oświadczenia, że utwór 
jest wynikiem twórczości osoby biorącej w nim 
udział i że prawa autorskie do utworu nie są 
niczym ograniczone. 

Każdy z Autorów wyraża zgodę na przetwa-
rzanie przez Organizatora podanych danych 
osobowych dla celów konkursowych i marketin-
gowych, stanowiące integralną część Regulami-
nu. 

Termin nadsyłania prac konkursowych 
upływa  31 grudnia 2011 roku. O dacie złożenia 
reportażu decydować będzie data stempla pocz-
towego. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na 
stronie internetowej www.palac.chroberz.info 

Uroczyste zakończenie Konkursu, wręcze-
nie nagród oraz promocja wydania książkowego 
nagrodzonych i wyróżnionych reportaży nastąpi 
wiosną 2012 roku. 

O dokładnym terminie Laureaci zostaną 
powiadomieni pocztą. 

Prace oceniać będzie profesjonalne jury, 
którego skład podamy w późniejszym terminie. 

Nagrody: I – 3 000 zł; II – 2 000 zł; III – 1 
000 zł. Trzy wyróżnienia po 500 zł. 

Jury zastrzega sobie prawo do innego po-
działu nagród, który może być spowodowany 
poziomem nadesłanych prac.  

Kontakt do Organizatorów: tel. 660 271 154; 
E-mail: palac@chroberz.info 
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