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Zmarła Julia Hartwig
W wieku 96 lat zmarła w Pensylwanii w
USA Julia Hartwig, poetka, eseistka i tłumaczka literatury pięknej.
Urodziła się 14 sierpnia 1921 roku. Zadebiutowała w 1936 roku w lubelskim międzyszkolnym piśmie literackim „W słońce”
wierszem bez tytułu.
Podczas okupacji Julia Hartwig przeniosła
się do Warszawy. Brała udział w konspiracji,
była łączniczką Armii Krajowej, działała w
kulturalnym podziemiu. W tym czasie podjęła
także studia na tajnym Uniwersytecie Warszawskim. Jej profesorami byli m.in. Julian
Krzyżanowski i Władysław Tatarkiewicz.
Po wojnie kontynuowała studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a następnie
na Uniwersytecie Warszawskim (1946). W
tym czasie publikowała swoje wiersze m.in. w
„Wyborze wierszy poetów lubelskich” oraz na
łamach „Twórczości” i „Kuźnicy”.
Od 1947 do 1950 roku przebywała we
Francji na stypendium rządu francuskiego
(studiowała literaturę francuską). Po powrocie zamieszkała w Warszawie. Związana była
wtedy z reporterem, publicystą Ksawerym
Pruszyńskim. Przez kilka miesięcy poetka była
żoną krytyka filmowego Zygmunta Kałużyńskiego. W 1954 roku poślubiła poetę i prozaika Artura Międzyrzeckiego.
Publikowała wiersze, przekłady z literatury francuskiej i recenzje na łamach „Nowej
Kultury”, „Świata”, „Poezji”. W 1970 roku wraz
z mężem wyjechała do Stanów Zjednoczonych.
Wykładała na uniwersytetach w USA i Kanadzie.
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W 1974 roku, po powrocie do kraju, pracowała, publikując zbiory poezji własnej i
tłumaczonej z innych języków, a także eseje i
tomy prozy. Wspólnie z Międzyrzeckim wydali
„Antologię poezji amerykańskiej”, kilka książek dla dzieci, tom tłumaczeń wierszy i prozy
Guillaume'a Apoillinaire’a, a także „Listy”
Arthura Rimbaud.
Napisała monografie „Apollinaire” (1961),
przełożoną m.in. na język francuski, oraz
„Gerard de Nerval” (1973). W jej wyborze i
przekładach ukazała się pierwsza w Polsce
antologia poetek amerykańskich „Dzikie
brzoskwinie” (2003) oraz zbiór prozy Henriego Michaux „Seans z workiem” (2004).
W okresie PRL popierała demokratyczną
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opozycję. W styczniu 1976 należała do sygnatariuszy „Memoriału 101”, wyrażającego
protest przeciw projektowanym zmianom w
Konstytucji PRL. W latach 1986-1991 była
związana z NSZZ „Solidarność”. W 1989 r. była
członkiem Komitetu Obywatelskiego przy
przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu
Wałęsie.
Tomy poetyckie Hartwig to m.in.: „Pożegnania” (1956), „Czuwanie” (1978), „Czułość”
(1992), „Zawsze od nowa” (1999), „Nie ma
odpowiedzi” (2001), „Błyski” (2002), „Bez
pożegnania” (2004), „To wróci” (2007), „Jasne
niejasne” (2009). Publikowała także prozę
m.in. „Dziennik amerykański” z pobytu w
Stanach i dziennik podróży „Zawsze powroty”,
w którym poetka zebrała zapiski z podróży do
Francji i USA.
Julia Hartwig była laureatką m.in. Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej i
Nagrody Polskiego PEN Clubu im. Jana Parandowskiego.

Złota Róża
dla Anny Marii Musz
Po raz czwarty zebrała się Kapituła Nagrody Literackiej im. Jarosława Zielińskiego,
by przyznać Złotą Różę poecie do 41. roku
życia oraz stypendia młodym twórcom. W
połowie czerwca br. Kapituła w składzie:
Aleksander
Nawrocki
(przewodniczący),
Stanisław Grabowski (sekretarz), dr Lam
Quang My, Andrzej Walter i Mikołaj J. Wachowicz (członkowie) spośród 15 przesłanych
tytułów ostatecznie do finału wybrała 8 książek poetyckich następujących autorów: Konrad Góra (Nie), Gabriela Swatek (Na tropie
marzeń), Izabela Trojanowska (Akt), Piotr
Koprowski (Z historią (nie) w tle), Ewa Adamska (Wiersze, wersy, wersety), Anna Buchalska
(Szeptem), Igor Jarek (Białaczka) i Anna Maria
Musz (Lot nad miastem).
Po dyskusji, zakończonej jawnym głosowaniem, za najciekawszy w 2016 roku uznano
tom wierszy Anny Marii Musz pt. Lot nad
miastem wydany przez Zaułek Wydawniczy
„Pomyłka”.
W uzasadnieniu członkowie Kapituły
jednogłośnie stwierdzili, że książka odznacza
się dojrzałością, autorka uważnie śledzi problemy współczesności, umie subtelnie przekazać uczucia pomiędzy dwojgiem ludzi. Jej
wiersze są klarowne, bogate w treści, precyzyjne w formie. W swej twórczości poetka
wielokrotnie sięga aforystycznej głębi, co
budzi podziw czytelnika. Wśród poetyckich
tomów wydanych w ubiegłym roku – zdaniem
Kapituły – na mapie poetyckiej Anna Maria
Musz jawi się jako twórca najbardziej zauważalny i wyrazisty, o dużych walorach intelektualnych. Kapituła stwierdziła ponadto, że
Anna Maria Musz jest nadzieją polskiej literatury i wyraziła zadowolenie, że to właśnie ona
otrzymała Złotą Różę.
Jednocześnie przyznano trzy stypendia literackie na rok szkolny 2017/2018. Uzyskali
je: Anita Róg (Mielec), Marcin Molski (Warszawa) i Gabriela Swatek (Wojsławice).
Po raz pierwszy członkowie Kapituły
przyznali pośmiertnie Ewie Adamskiej (19902005) Honorową Nagrodę Literacką im. Jarosława Zielińskiego za tom poetycki Wiersze,
wersy, wersety.
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Konkursy
Konkurs Literacki
na tom prozy (opowiadania,
nowele, powieść)
im. Eugeniusza Paukszty
Zarząd Związku Literatów Polskich Oddział
w Poznaniu ogłasza konkurs adresowany do
wszystkich twórców zrzeszonych i niezrzeszonych.
Celem konkursu jest pozyskanie wartościowych książek o tematyce społecznoobyczajowej w okresie zachodzących przemian
politycznych i gospodarczych w kraju.
Każdy uczestnik może przesłać jedną pracę.
Prace nigdzie dotąd niepublikowane – opowiadania, nowela, esej – maksymalnie do 30 stron
formatu A4 w 3 egzemplarzach, także nagrane
na nośniku CD, opatrzone godłem należy przysłać do dnia 30 września 2017 roku na adres:
Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu, ul. Piekary 17 pok. 907, 61-823
Poznań.
W zaklejonej kopercie, oznaczonej godłem,
należy dołączyć swoje dane osobowe, adres
zamieszkania oraz numer telefonu. Wymagane
jest też oświadczenie dotyczące wyrażenia
zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 7 listopada 2017 roku w Sali
Lubrańskiego UAM w Poznaniu, podczas 40.
Międzynarodowego Listopada Poetyckiego.
Nagrodą główną będzie pamiątkowa statuetka
oraz nagrody pieniężne dla zwycięzcy i wyróżnionych. Wyróżnione prace zostaną wydane w
formie książkowej w terminie do końca października 2018, z promocją podczas 41. Listopada Poetyckiego w 2018 roku.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 795 405 688.

Najciekawsza książka
poetycka roku 2017
40. Międzynarodowego
Listopada Poetyckiego
Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu zaprasza autorów, wydawnictwa, stowarzyszenia do nadsyłania książek poetyckich,
godnych tytułu i nagrody – Najciekawsza Książka Poetycka Roku 2017 – 40. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu.
Laureata poznamy podczas uroczystej inauguracji 40. MLP w Sali Lubrańskiego UAM w
Poznaniu (ul. Wieniawskiego 1), 7 listopada
2017 roku.
Tomy poezji, wydane w języku polskim w
roku 2017, należy nadsyłać w 3 egzemplarzach,
do 30 września br. Wybory wierszy nie będą
brane pod uwagę.
Wewnątrz dużej koperty z 3 egzemplarzami
książki prosimy zamieścić małą kopertę zawierającą adres domowy, e-mail lub numer telefonu.
Adres Organizatora: Związek Literatów
Polskich Oddział w Poznaniu, ul. Piekary 17,
pok. 907, 61-823 Poznań.

N u m e r 8 ( 2 5 2 ) si e r p i e ń 2 017

