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* * * 
 

17 marca w Warszawie zmarł Jerzy „Leszin” 

Koperski, poeta, twórca Orientacji Poetyckiej „Hy-
brydy”, działacz literacki. Miał 78 lat. 
         

* * * 
 

Bernhard Hartmann, niemiecki tłumacz pol-
skiej literatury, m.in. książek Tadeusza Różewicza i 
Hanny Krall, otrzymał tegoroczną Nagrodę im. 
Karla Dedeciusa przyznawaną przez fundację im. 
Roberta Boscha. Równorzędne wyróżnienie dostał 
polski tłumacz literatury niemieckojęzycznej – 

Jakub Ekier.   
 

* * * 
 

ORLEN fundatorem  
Międzynarodowej   

Nagrody L i terackie j  
  

Amerykański poeta William Stanley Merwin 

został laureatem pierwszej edycji Międzynarodo-

wej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta. 

Zaszczytne wyróżnienie ufundował PKN ORLEN, 

który wspiera najważniejsze wydarzenia promujące 

polską tradycję, historię oraz kulturę narodo-

wą.Uroczystość wręczenia nagrody i czeku na 

50 000 USD odbędzie się 3 czerwca.  
Pierwszy laureat, urodzony w 1927 r. William 

Stanley Merwin jest jednym z najważniejszych 
poetów amerykańskich II połowy XX wieku. Na język 
polski jego wiersze tłumaczyli m.in.: Julia Hartwig, 
Czesław Miłosz, Artur Międzyrzecki i Piotr Sommer. 
W.S. Merwin jest również  tłumaczem, autorem 
przekładów m.in. poezji Mandelsztama i Nerudy, 
„Pieśni o Rolandzie” oraz „Czyśćca” z „Boskiej 
Komedii” Dantego.   

– We mnie jest płomień, który myśli – pisał Zbi-

gniew Herbert w wierszu „Napis”. To połączenie pasji 

i zaangażowania z dyscypliną myślenia i klarownością 

wypowiedzi, tak charakterystyczne dla jego twórczości, 

ma uniwersalne i nieprzemijające znaczenie, dlatego 

je przywołujemy dziś, w XXI wieku. Nagroda ma 

równocześnie podkreślić wkład kultury, w szczególno-

ści poezji polskiej XX wieku, w rozwój literatury 

światowej – mówi Katarzyna Herbert, założycielka 
Fundacji im. Zbigniewa Herberta. 

Międzynarodowa Nagroda Literacka im. Zbi-
gniewa Herberta jest pierwszą tego typu nagrodą o 
zasięgu światowym, wręczaną w Polsce. Wyróżnianie 
wybitnych dokonań artystycznych i intelektualnych 
nawiązujących do świata wartości, na którym opiera 
się twórczość Zbigniewa Herberta jest jej podstawo-
wym celem. Uhonorowanie dorobku poetyckiego 
będzie przyznawane co roku w dziedzinie poezji za 
całokształt twórczości, nie zaś za poszczególne dzieło. 

Laureat został wyłoniony podczas obrad 7-
osobowego jury, w skład którego weszli wybitni 
twórcy i znawcy poezji, eseiści, tłumacze i wydawcy: 
Lidija Dimkovska (Macedonia/Słowenia), Edward 
Hirsch (USA), Wolfgang Matz (Niemcy), Jarosław 
Mikołajewski (Polska), Agneta Pleijel (Szwecja), 
Jaume Vallcorba Plana (Hiszpania) oraz Tomas 
Venclova (Litwa/USA).  

– Poetycki bohater Herberta prosił Boga w wier-

szu „Modlitwa Pana Cogito – podróżnika”, a było to 

z pewnością i pragnienie samego pisarza, by mógł 

zrozumieć „innych ludzi, inne języki, inne cierpie-

nia”... – wyjaśnia Maria Dzieduszycka, Prezes Zarzą-
du Fundacji im. Zbigniewa Herberta, pomysłodawca 

Nagrody. – Chcemy wyróżniać i wskazywać wśród 

żyjących dziś twórców tych, którzy z artystycznym 

mistrzostwem dążą do tego właśnie rozumienia, 

których dzieła przynoszą ich czytelnikom tyleż jasną 

wiedzę o bolesnej ludzkiej kondycji, co nieprzemijającą 

nadzieję. 
Uroczystość wręczenia pierwszej Międzynaro-

dowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta 
odbędzie się 3 czerwca 2013 roku w Teatrze Polskim 
w Warszawie. 

 

Konkursy 
 

I  Ogólnopolski  Konkurs Poetycki  
„O Antałek Miodówki” 

 
Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury w 

Dębnicy Kaszubskiej zapraszają do udziału w kon-
kursie poetyckim na zestaw wierszy miłosnych.  
1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim 

wziąć udział zarówno poeci niezrzeszeni, jak i 
zrzeszeni w związkach twórczych. 

2. Należy nadesłać zestaw 4 wierszy o tematyce 
miłosnej, nienagradzanych w innych konkur-
sach, niepublikowanych w wydawnictwach 
zwartych, prasie i w internecie. 

3. Nadesłane wiersze powinny być w 4 egzempla-
rzach, w wydruku maszynowym lub kompute-
rowym, w formacie A-4, podpisane godłem 
(słownym, nie znakiem graficznym). 

4. Termin nadsyłania zestawów: 15 maja 2013 roku 
(liczy się data stempla pocztowego) pod adresem: 
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Zjednoczenia 55; 
76-248 Dębnica Kaszubska, z dopiskiem „Anta-
łek”. 

5. Profesjonalne jury przyzna następujące nagrody: 
I nagroda – 1000 zł plus „Antałek miodówki”; II 
nagroda – 800 zł; III nagroda – 600 zł oraz dwa 
wyróżnienia po 300 zł. 

6. Organizatorzy zapewniają laureatom nocleg i 
uroczystą kolację w dniu wręczenia nagród. 
Wręczenie nagród jest przewidziane w sobotę 22 
czerwca 2013 roku. 

7. Nagrody należy odebrać osobiście. W uzasad-
nionych przypadkach przez osobę upoważnioną. 
Nagród nie wysyłamy pocztą. 

8. Nieodebrana nagroda przechodzi na rok następ-
ny jako „Nagroda specjalna”. 

9. Laureata pierwszej nagrody obejmuje roczna 
karencja od udziału w następnej edycji. 

10. Każdy uczestnik może przysłać tylko jeden 
zestaw wierszy. 

11. Uczestnik konkursu automatycznie wyraża 
zgodę na publikację nagrodzonych wierszy w pi-
smach literackich, prasie lokalnej i na stronach 
internetowych organizatorów. 
Ewentualne pytania prosimy kierować drogą 

elektroniczna na adres: jerzy-fryckowski@wp.pl 
 
 

IX Ogólnopolski  Konkurs Poetycki  
„O Wawrzyn Sądecczyzny” 

 
Grupa Literacka „Sądecczyzna”, Starostwo Po-

wiatowe w Nowym Sączu oraz Sądecka Biblioteka 
Publiczna im. J. Szujskiego w Nowym Sączu ogłaszają 

konkurs poetycki pod hasłem: Człowiek i sny. 
 

1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim 
wziąć udział wszyscy piszący po polsku autorzy. 

2. Na konkurs należy nadesłać nawiązujące do 
hasła wiersze, w ilości od jednego do dwóch w 
czterech egzemplarzach. Powinny to być teksty 
nigdzie niepublikowane, nienagradzane i niewy-
syłane na inne konkursy. 

3. Utwory prosimy opatrzyć godłem słownym. 
Winno być ono powtórzone na zaklejonej ko-
percie zawierającej imię, nazwisko, adres, numer 
telefonu, e-mail autora i krótką informację o 
nim. 

4. Autorów, którzy nie ukończyli 20 lat, prosimy o 
podanie obok tych danych, również daty uro-
dzenia, nazwy szkoły, uczelni, lub zakładu pracy 

oraz oznaczenie swoich wierszy literą „M” (pod 
godłem). 

5. Autorów mieszkających na Ziemi Sądeckiej 
prosimy o napisanie na pracach konkursowych 

litery „S” (pod godłem). 
6. Wszyscy uczestnicy konkursu rywalizują o 

nagrody pieniężne i wyróżnienia drukiem. 

7. Prace konkursowe należy nadsyłać do 20 maja 

2013 roku na adres: Sądecka Biblioteka Pu-

bliczna, 33-300 Nowy Sącz, ul. Franciszkańska 

11, z dopiskiem na kopercie: Konkurs Poetycki. 
8. Pokłosie konkursu znajdzie się w almanachu 

pokonkursowym. Oprócz utworów nagrodzo-
nych autorów, opublikowanych w nim zostanie 
kilkadziesiąt innych wartościowych wierszy na-
desłanych na konkurs. Ich autorzy nie otrzymują 
honorarium. 

9. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie 
nagród odbędzie się 28 września 2013 roku w 
Nowym Sączu. Nagrody należy odebrać osobi-
ście w dniu finału. Nieobecność na tej uroczysto-
ści sprawia, iż nagroda staje się wyróżnieniem 
honorowym, a gratyfikacja pieniężna zostanie 
przeznaczona na wspieranie twórczości literac-
kiej w regionie. 

Jury przyzna następujące nagrody i wyróżnie-

nia: I nagroda – 700 zł, II nagroda – 500 zł, III nagro-
da – 400 zł, 2 statuetki Starosty Nowosądeckiego 
„Srebrne Pióro Sądeckie” dla: najlepszego autora w 
kategorii młodzieży do lat 20 oraz najlepszego w tej 
edycji konkursu autora mieszkającego na Ziemi 
Sądeckiej. Wyróżnienia drukiem w almanachu 
pokonkursowym. Jury zastrzega sobie prawo innego 
podziału kwoty przeznaczonej na nagrody. 

Dodatkowych informacji udziela sekretarz ju-

ry (Grupa Literacka „Sądecczyzna”) – tel. 606 

957 138, e-mail: oksymoron2@gmail.com 

 
 

Nagroda L i teracka 
im.  ks.  Jana Twardowskiego 

 
19 marca br. po raz kolejny Kapituła Nagrody Li-

terackiej im. ks. Jana Twardowskiego w osobach m.in. 
Tomasza Burka, Wojciecha Kaliszewskiego i ks. 
Janusza A. Kobierskiego (przewodniczący Kapituły), 
przyznała nagrody za najciekawszy tom wierszy 
wydanych, tym razem w latach 2011 i 2012. Za rok 
2011 nagrodę otrzymał Zbigniew Jankowski (tom 
„Zaraz przyjdzie”), a za 2012 rok – Kazimierz Nowo-
sielski (tom „Okno od północy).  

Jednocześnie po raz pierwszy przyznano po-
śmiertnie dwie Nagrody Honorowe. Laureatem 
Nagrody Honorowej za 2010 rok został Sławomir 
Kuczkowski (tom „Piętno”). Natomiast za 2012 rok 
laureatem wybrano w głosowaniu Jarosława Zieliń-
skiego (tom „Słowa i linie”). 

Uroczyste rozdanie nagród oraz dyplomów z 
udziałem zaproszonych poetów i ich przyjaciół oraz 
wszystkich sympatyków poezji odbędzie się 5 czerwca 
br. w Pałacu Sokoła w Pruszkowie. 


