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Zmarł Janusz Koniusz 
 

Z wielkim żalem dowiedzieliśmy się 
o śmierci (29 III) Janusza Koniusza, 
naszego kolegi po piórze, prezesa hono-
rowego oddziału ZLP w Zielonej Górze, 
Honorowego Obywatela Zielonej Góry.  

Był poetą, prozaikiem, felietonistą, au-
torem słuchowisk radiowych i audycji 
telewizyjnych, autorem opracowań baśni i 
legend lubuskich, wspomnień żołnierzy i 
osadników na Ziemi Lubuskiej oraz lubu-
skich almanachów i antologii poetyckich, 
dziennikarzem. Swoje dojrzałe życie zwią-
zał z Zieloną Górą, do której przyjechał w 
latach 50. Niezwykle zasłużony dla miasta, 
dla środowiska twór-czego na środkowym 
Nadodrzu, postać bez której życie literackie 
regionu wydaje się niemożliwe.  

Urodził się 1 lutego 1934 roku w So-
snowcu-Niwce, debiutował wierszem na 
łamach „Życia Literackiego” w 1951 roku. 
Studiował filologię polską w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Katowicach, studia poloni-
styczne ukończył na Uniwersytecie Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. W 1961 roku był 
współzałożycielem zielonogórskiego od-
działu Związku Literatów Polskich, w któ-
rym przez całe dziesięciolecia pełnił różne 
funkcje.  
 

 
 

Janusz Koniusz 
 

Jest autorem kilkunastu zbiorów wier-
szy, tomów opowiadań oraz publikacji 
eseistycznych, w tym szkicu o Tadeuszu 
Kuntze-Koniczu, urodzonym w Zielonej 
Górze, polskim malarzu XVIII-wiecznym. 
Janusz Koniusz był przez szereg lat redak-
torem naczelnym pisma społeczno-
kulturalnego „Nadodrze”, był współtwórcą i 
sekretarzem Lubuskiego Towarzystwa 
Kultury.  

Za działalność kulturalną i społeczną 
odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. Otrzymał Lubuską Nagrodę Kultu-

ralną (1957, 1978), Nagrodę Ministra Kul-
tury i Sztuki (1960), Nagrodę Kulturalną 
Prezydenta Zielonej Góry (1980, 2009) i 
dwukrotnie Lubuski Wawrzyn Literacki 
(1995, 2008), a także Nagrodę Zasłużonego 
dla Kultury Polskiej „Gloria Artis” (2011).  

Janusz Koniusz do ostatnich chwil życia, 
jak i przez całe swe życie był aktywny, 
uczestniczył w życiu środowiska literackie-
go. 25 listopada 2016, jako przewodniczący 
kapituły Nagrody Literackiej im. Andrzeja 
K. Waśkiewicza, przedstawił podczas uro-
czystości wręczenia tego lauru werdykt 
jury. Po raz ostatni, jako prezes honorowy, 
uczestniczył w posiedzeniu zielonogórskie-
go zarządu oddziału ZLP 18 grudnia 2016 
roku w Wilkanowie. I nic wówczas nie 
zapowiadało tak szybkiego odejścia, mimo 
postępującej choroby. Jak zwykle, przed-
stawił kilka pomysłów wartych realizacji, 
mówił o przyszłości. Prawdopodobnie 
ostatnim opublikowanym tekstem, a może i 
ostatnim napisanym, była – co znamienne – 
recenzja wydrukowana już w 2017 roku w 
piśmie „Pro Libris” pt. Wiersze Aleksandry 
Kurzawy. Znamienne, gdyż Janusz Koniusz 
zainteresował się debiutanckim tomikiem 
wierszy autorki z pokolenia swoich wnu-
ków. Jakby podał jej rękę i namaścił pisząc 
w końcowym akapicie: Aleksandra Kurzawa 
przygotowała do druku drugi tomik, co jest 
dobrą wiadomością. 

Jego ostatnim marzeniem, o czym 
wspominał krótko przed śmiercią, było 
wydanie swego ostatniego już tomu utwo-
rów „starych i nowych”, jak to określił. 
Miejmy nadzieję, że książka ukaże się... 

[EK] 
 
 

Janusz Koniusz 
 

Ojciec i koń 
 
Idą przez węgla ugór 
jakby z jednego świata na drugi 
Koń nie odróżnia już bieli od czerni 
z ręki zlizuje sól 
i syty rży w wytartej na grzbiecie skórze 
Ojciec przywiera do jego siwej grzywy 
i grzeje się w tym cieple bez ognia i dymu 
Tak sprzęgli się z sobą 
że nikt nie oddzieli łba od głowy 
stopy od kopyta 
Raźniej im razem w tej wiekuistej sztolni 
 

Dowód 
 
Nie zostałem wybrańcem bogów 
więc idę 
noga za nogą 
do kopalni zgniłego iłu 
gdzie nawet diabeł nie mówi dobranoc 
a anioł dzień dobry 
Nie wpisano mnie do wieczystej księgi węgla 
alfabetem płazów ssaków albo roślin 
Nad moją bezdomną siwą juchą 
tylko ostatnia sosna Sosnowca 
zatrzeszczy 
jak stempel przed zawałem 
I to będzie koronny dowód 
że żyłem 
 

Konkursy 
 

Ogólnopolski  
Konkurs Poetycki  

XX Piastowskiej Biesiady 
Poetyckiej 

 
Miejska Biblioteka Publiczna i Miejski 

Ośrodek Kultury w Piastowie oraz Konfra-
ternia Poetycka „Biesiada” ogłaszają otwar-
ty Ogólnopolski Konkurs Poetycki XXIV 
Piastowskiej Biesiady Poetyckiej. 

Na konkurs należy nadesłać 5 wierszy o 
dowolnej tematyce, własnego autorstwa,     
nigdzie dotychczas nie publikowanych i nie 
nagradzanych w 4. egzemplarzach maszy-
nopisu (wydruku), w terminie do 31 lipca 
2017 roku na adres: Miejski Ośrodek Kultu-
ry, ul. Warszawska 24, 05-820 Piastów z 
dopiskiem na kopercie „Konkurs poetycki”. 

Każdy uczestnik konkursu może nade-
słać jeden zestaw wierszy. Łączna objętość 
zestawu wierszy nie może przekraczać 
dziesięciu stron znormalizowanego maszy-
nopisu. Nadesłane teksty winny być opa-
trzone godłem literowym (pseudonimem). 
To samo godło winno być umieszczone na 
dołączonej kopercie, zawierającej we-
wnątrz: imię i nazwisko, adres i telefon 
kontaktowy autora (jeśli posiada). 

Organizatorzy nie zwracają nadesła-
nych tekstów oraz zastrzegają sobie prawo 
do wykorzystania ich w okolicznościowej 
pozycji wydawniczej bez honorariów au-
torskich. 

Jury konkursu przyzna następujące na-
grody: I – 1000 zł; II – 750 zł; III – 500 zł 
oraz cztery wyróżnienia po 300 zł. Zastrze-
ga się prawo Jury do innego podziału na-
gród. 

Nagroda lub wyróżnienie nieodebrane 
osobiście przez laureata w dniu ogłoszenia 
wyników zostanie przeznaczone na cele 
wyznaczone przez organizatorów konkur-
su.  

Ostrzega się potencjalnych uczestników 
konkursu, że powyższa zasada będzie trak-
towana kategorycznie. Organizatorzy nie 
zwracają kosztów podróży i zakwaterowa-
nia. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 
podczas XXVI Piastowskiej Biesiady Po-
etyckiej, która odbędzie się 30 września 
2017 roku (sobota) w godz. 10.00-18.00.  

Organizatorzy zapraszają wszystkich 
uczestników konkursu do udziału w Biesia-
dzie, co przyczyni się do integracji środowi-
ska poetyckiego, a udział laureatów uważa-
ją za niezbędny. W programie m.in.: spo-
tkania autorskie jurorów, znakomita opra-
wa muzyczna oraz Turniej Jednego Wiersza 
z nagrodami i dyplomami. 
 
 

 


