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14 stycznia zmarł Tadeusz Stirmer, poeta. Uro-
dził się w 1951 roku w Poznaniu, tam mieszkał i 
pracował. Był autorem pięciu książek poetyckich: „Dla 
nikogo mnie nie ma” – 2002, „Na ścierwisku” – 2007, 
„Łamana polszczyzna” – 2009, „Bwana Polanda” – 
2011, „Śpij dobrze, dziecko” – 2011. Publikował w 
prasie literackiej. Jego wiersze zamieszczano w kilku-
dziesięciu antologiach, almanachach, wydawnictwach 
pokonkursowych itd. Należał do poznańskiego oddzia-
łu Związku Literatów Polskich. 
 

 
 

Tadeusz Stirmer (1951-2014) 

____________________________________ 
 

13 stycznia zmarł w Wągrowcu Marek Kośmider, 
poeta, członek poznańskiego oddziału Związku Litera-
tów Polskich. Urodził się w 1944 roku. Absolwent 
polonistyki na UAM w Poznaniu. Autor wielu tomów 
poezji. W latach 90. XX wieku współpracował z „Gło-
sem Wągrowieckim”.  

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na 
rzecz przemian demokratycznych w Polsce oraz 
aktywny udział w proteście studenckim w marcu 1968 
roku w obronie praw człowieka i swobód obywatel-
skich.  

 

 
 

Marek Kośmider (1944-2014) 

____________________________________ 
 

80-lecie urodzin obchodzi Rafał Orlewski, poeta, 
prozaik, krytyk literacki, działacz kulturalny, harcerz. 
Urodził się 2 stycznia 1934 roku w Przybyłowie, w 
powiecie łaskim. Okupację niemiecką spędził w 
rodzinnej miejscowości i w Przatowie, a w latach 1944-
1945 przebywał we Francji. Po wojnie przez 25 lat 
mieszkał w Kolumnie, natomiast w roku 1971 prze-
prowadził się do Piotrkowa Trybunalskiego.  

Jest laureatem wielu konkursów literackich na 
wiersze, prozę, fraszki, reportaże, przekłady z języków 
francuskiego i rosyjskiego oraz Nagrody Głównej w 
konkursie „Głosu Nauczycielskiego” na wydanie 
książki (za tom poezji Miłość). Publikował swe utwory 
literackie i publicystyczne w wielu czasopismach 
krajowych i zagranicznych, także w ponad stu książ-
kach zbiorowych. Jego wiersze były tłumaczone na 

kilka języków obcych. 
Jest też współtwórcą lub twórcą grup literackich w 

Łasku, Łodzi i Piotrkowie, m.in. grupy literackiej 
Grabia 59. 

Za swoją pracę społeczną i twórczość literacką 
otrzymał wiele nagród i odznaczeń, wśród nich znala-
zły się: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Rzeczpo-
spolitej oraz Złoty Krzyż Zasługi. 

Czynną działalność społeczno-organizacyjną 
przerwały mu przed ponad 20 laty choroba i inwalidz-
two, ale był to czas wytężonej pracy pisarskiej oraz 
starań o edycję kolejnych książek. W sumie Rafał 
Orlewski wydał ich ponad 30. 

Motto życiowe Rafała Orlewskiego, harcerza-
poety to: „Jeśli się chylić, to po garstkę ziemi, żeby mieć 
prawo stąpać po niej”. 

Więcej o poecie na stronie 11. 
 

 
 

Rafał Orlewski 

____________________________________ 
 

60. urodziny obchodzi Eugeniusz Kurzawa, po-
eta, redaktor książek i wydawnictw, animator kultury, 
prasoznawca. Absolwent WSP w Zielonej Górze 
(1980), obecnie dziennikarz „Gazety Lubuskiej”, 
członek Związku Literatów Polskich (prezes oddziału 
zielonogórskiego). Autor wielu książek poetyckich i 
prozatorskich.  

Uprawia głównie publicystykę, felietonistykę, wy-
wiad, pisze eseje, szkice i recenzje literackie. 
Wraz z żoną Lidią prowadzi pod Zieloną Górą „Ogród 
sztuk”. W jego ramach odbyły się wystawy plastyczne 
(m.in. medali Bogdana Chmielewskiego, tkaniny Agaty 
Buchalik-Drzyzgi, pasteli Józefa Burlewicza, grafiki 
Aleksandry Fichny-Chełkowskiej), fotograficzne 
(Stanisława Wosia), spotkanie literackie, teatralne 
(Teatr 3/4 z Zusna), aukcja prac Andrzeja Strumiłły. 
 

 
 

Eugeniusz Kurzawa 

____________________________________ 
 

 

Konkursy 
 

V Ogólnopolski  Konkurs Poetycki  
„O kwiat  dz iewięćs i ła” 
w Skomie lne j  Czarne j  

 
1. Konkurs organizuje Ochotnicza Straż Pożarna w 

Skomielnej Czarnej przy wsparciu Urzędu Gminy 
Tokarnia. 

2. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do 
autorów niezrzeszonych, jak również zrzeszonych w 
związkach twórczych oraz bez podziału na autorów 
przed debiutem i po debiucie. Uczestnik konkursu 
musi mieć ukończone 16 lat.  

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie 
zestawu trzech wierszy w czterech egzemplarzach wy-
druku komputerowego lub maszynopisu. Rękopisów 
nie przyjmujemy. Tematyka utworów jest dowolna. 
Łączna objętość zestawu wierszy o tematyce dowolnej 
nie może przekraczać 3 stron znormalizowanego ma-
szynopisu (wydruku). Każdy uczestnik konkursu mo-
że dołączyć do zestawu obowiązkowego dodatkowo 
jeszcze po jednym wierszu (w czterech egzemplarzach 
każdy wiersz) w następujących kategoriach: 1. O na-
grodę Wójta Gminy Tokarnia, pt. Zima w górach, 2. O 
nagrodę Prezesa OSP w Skomielnej Czarnej, pt. Stra-

żak  w służbie człowiekowi. Wiersze w tych kategoriach 
będą oceniane oddzielnie. Utwory nie mogą być wcze-
śniej nigdzie publikowane ani nagradzane w innych 
konkursach. Uczestnik konkursu może nadesłać tylko 

jeden zestaw wierszy w kategorii obowiązkowej oraz wg 

uznania po jednym wierszu w kategoriach dodatko-

wych. W sumie można przysłać maksymalnie 3 (obo-
wiązkowo) + 2 (lub 1) wiersze w 4. egzemplarzach 
każdy z wierszy. Nie można więc przysyłać kolejnego 
zestawu pod innym godłem. 

4. Wiersze muszą być podpisane godłem słownym 
(pseudonimem). Takim samym godłem należy opa-
trzyć dołączoną do nich zaklejoną kopertę, zawierają-
cą na kartce obowiązkowo następujące dane autora 
(imię i nazwisko, dokładna data urodzenia (dzień, 
miesiąc, rok), dokładny adres, telefon, e-mail). Nie 
wolno na kopercie umieszczać nazwiska i adresu 
zwrotnego nadawcy. 

5. Prace konkursowe należy nadsyłać do 10 czerwca 
2014 r. na adres pomysłodawcy konkursu: Lesław 
Urbanek, 32-437 Skomielna Czarna 240, z dopiskiem: 
„Konkurs Poetycki”. 

6. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.  
7. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane 

przez organizatora.  
8. Wiersze autorów podpisane imieniem i nazwiskiem 

nie będą podlegać ocenie jury. Wiersze osób poniżej 
16 lat nie będą oceniane. Uprasza się o dokładne prze-
czytanie regulaminu. Prace nie spełniające wszystkich 
wymogów regulaminu nie będą oceniane. 

9. Laureaci konkursu otrzymają okolicznościowe 
medale-statuetki, a także wraz ze wszystkimi wyróż-
nionymi – dyplomy i inne drobne upominki. Wska-
zany jest udział w spotkaniu pokonkursowym wszyst-
kich laureatów i wyróżnionych w konkursie autorów. 
Tylko w wyjątkowych wypadkach nagrody będą prze-
słane pocztą. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji 
nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w tomiku po-
konkursowym (wydawanym co trzy lata) oraz w in-
nych mediach bez dodatkowej zgody autorów oraz 
bez honorarium autorskiego.  

11. Podsumowanie konkursu odbędzie się 20 września 
2014 roku. Po ogłoszeniu wyników konkursu, wszyscy 
laureaci będą proszeni o przesłanie nagrodzonych i 
wyróżnionych wierszy do organizatora, pocztą elek-
troniczną. Ułatwi to pracę nad redakcją tomiku po-
konkursowego (przewidzianego na 2015 rok).  

12. Zgłoszenie zestawów wierszy do udziału w konkursie 
oznacza akceptację regulaminu.  

 

W przypadku wątpliwości informacje  

o konkursie można uzyskać pod numerem  

telefonu komórkowego:  
663221329. 


