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Komunikat 

 
30 listopada 2002 r. rozstrzygnięta została VI edycja promocyjnego Konkursu Literackiego Polskiego 
Towarzystwa Wydawców Książek w trzech kategoriach twórczości: poezji, prozy  
i eseju. 
W konkursie brały udział książki wydane w latach 2000-2001, autorów mających w swoim dorobku nie 
więcej niż trzy publikacje w danej kategorii. 
Od 2000 r. Konkurs Literacki PTWK odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda 
Grobelnego, który wzbogacił formułę Konkursu dodatkową Nagrodą specjalną za debiut. 

Projekt i wykonanie dyplomów Kurtiak i Ley, Wydawnictwo Artystyczne z Koszalina. 
Konkurs zrealizowany dzięki finansowej pomocy Ministerstwa Kultury oraz Dzielnicy Śródmieście 
m.st. Warszawy  
 
W obradach uczestniczyli: 

‒ członkowie Jury w składzie: Grażyna Borkowska (przewodnicząca), Alina Brodzka-Wald, 

Przemysław Czapliński, Bronisław Maj, Andrzej Rostocki oraz Piotr Śliwiński, 
‒ przedstawiciele PTWK (z głosem doradczym) – Olcha Sikorska (komisarz Konkursu)  

i Barbara Petrozolin-Skowrońska. 

 
W wyniku głosowania Jury przyznało następujące nagrody: 

 w kategorii poezji Dariuszowi Susce za tomik poezji Wszyscy nasi drodzy zakopani 

(Wydawnictwo Czarna Lampa, Warszawa – Wołowiec 2000), 

 w kategorii prozy: Arturowi Danielowi Liskowackiemu za książkę Eine kleine.  
Quasi una allemanda (Wydawnictwo 13 Muz, Szczecin 2000), 

 w kategorii eseju Stefanowi Szymutko za książkę Nagrobek ciotki Cili  
 (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001), 

Nagrodę Prezydenta Poznania za debiut otrzymuj ą ex aequo: 

 Agnieszka Kuciak za tomik poezji Retardacja  
(Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2001), 

 Julia Fiedorczuk za tomik poezji Listopad nad Narwią  
(Biuro Literackie Port Legnica, Legnica 2000). 

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 13 grudnia 2002 r. (piątek) o godz. 18:00 w Muzeum 
Literackim H. Sienkiewicza Biblioteki Raczyńskich przy Starym Rynku 84 w Poznaniu. Prezentacji 
Laureatów dokonają jurorzy. 

Następnego dnia – 14 grudnia 2002 r. (sobota) o godz. 14:00 – w Pałacu Kultury i Nauki  

w Warszawie (sala Mikołajskiej), podczas Krajowych Targów Książki, będzie miało miejsce 
warszawskie spotkanie promocyjne z Laureatami VI Konkursu Literackiego PTWK. 
 
 

Grażyna  Borkowska      Olcha  Sikorska 
           Przewodnicząca Jury             Komisarz  Konkursu 
 

 



 

 

Laudacja 
 

 

W szóstej edycji Konkursu Literackiego Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek,  

na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2002 r., Jury przyznało następujące nagrody: 

 

 

W KATEGORII POEZJI Dariuszowi Susce, autorowi tomiku poetyckiego Wszyscy nasi 

drodzy zakopani za wiersze głęboko zanurzone w literackiej tradycji, będące frapującą 

odpowiedzią na doświadczenia lekturowe, śmiałym głosem w dialogu z Mistrzami, popisem 

formalnej wirtuozerii, a jednocześnie przeszywającym, bolesnym dokumentem własnego 

życia, wyrazem tragicznej świadomości, duchowym pojedynkiem ze śmiercią i złem;  

za wiersze wyrwane rzeczywistości, ciemne, lecz nie natrętnie pesymistyczne, naznaczone 

moralną wrażliwością, wypatrujące nadziei, lecz nieskore do łatwych pocieszeń; za wiersze 

pełne gorzkiej prawdy i pięknej grozy. 

 

 

W KATEGORII PROZY  Arturowi Danielowi Liskowackiemu, autorowi Eine kleine. Quasi 

una allemanda za podjęcie zapomnianego tematu szczecińskich Niemców w powieści, która 

dzięki ożywczemu duchowi groteski rozbija patos Wielkiej Historii, lecz nie pozbawia sensu 

biografii pojedynczych ludzi; nastraja nieufnie wobec mitologii małych ojczyzn, lecz 

zachowuje lojalność wobec dziejów szczecińskiej zbiorowości; przywodzi na myśl 

kompozycyjną złożonością partię szachów, a zarazem pozostaje historią wciągającą, gęstą  

i ważną. 

 

 

W KATEGORII ESEJU Stefanowi Szymutce, autorowi książki Nagrobek ciotki Ciii za 

dygresyjną opowieść o złudności odzyskiwania czasu utraconego, za filozoficzny esej 

 o odklejaniu się języka od rzeczy i za pełną czułości gawędę wspomnieniową o przodkach, 

dzieciństwie i Śląsku, dzięki której autor dochodzi do zgody z własnym wątpieniem. 

 

 

 

NAGRODĘ SPECJALNĄ PREZYDENTA MIASTA POZNANIA ZA DEBIUT przyznano ex aequo: 
 

 

Agnieszce Kuciak, autorce tomiku Retardacja za poezję, w której spotykają się, 

z imponującym artystycznym skutkiem - literacka erudycja, uczoność i respekt dla tradycji, 

precyzja wypowiedzi oraz wersyfikacyjna maestria z głębokim i na wskroś osobistym,  

a zarazem dyskretnie osłoniętym indywidualnym przeżyciem; za poezję, w której 

radosnemu dojrzewaniu form towarzyszy przesycona smutkiem i refleksją dojrzałość emocji. 

 

 

Julii Fiedorczuk, autorce tomiku Listopad nad Narwią (Wydaw. Port Legnica, Legnica 

2000) za wiersze, w których toczy się subtelny dialog między światem zewnętrznym i 

wewnętrznym autorki, gdzie niepospolita wrażliwość na szczegół i egzystencjalny konkret 

znajduje wyraz w języku pełnym znaczeniowych odcieni i łagodnych niuansów, w obrazach 

nakreślonych linią delikatną i precyzyjną, w trafnych, ściszonych metaforach; za poezję 

kobiecą, w której kobiecość oznacza talent jasnego widzenia i harmonizowania sprzeczności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O Laureatach VI Konkursu Literackiego PTWK 

 
 
Dariusz Suska z wykształcenia fizyk po uniwersytetach Wrocławskim i Warszawskim, z 

zawodu redaktor w dziale kultury „Gazety Wyborczej”. Poeta, autor m.in. tomów wierszy 

Rzeczy, które były światem (1992) oraz DB 6160221 (1997). Tom Wszyscy nasi drodzy 

zakopani (Czarna Lampa, 2000) był nominowany do nagrody NIKE. Jego wiersze były także 

publikowane w kilku antologiach polskich i zagranicznych. Jest w trakcie przygotowywania 

zbioru opowiadań pt. Czysta ziemia. 

 

 

Artur Daniel Liskowacki, prozaik, eseista, krytyk teatralny; publikuje m.in.  

w „Twórczości” i „Teatrze”; jest autorem utworów dla dzieci oraz słuchowisk. W latach 

1996-1999 był prezesem szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.  

W wydanych wcześniej szkicach Ulice Szczecina (1995) oraz esejach Cukiernica Pani Kirsch 

(1998) podejmuje tematykę związaną z historią Pomorza. Powieść Eine kleine nominowana 

była do nagrody NIKE 2001. 

 

 

Stefan Szymutko, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pracownik Zakładu 

Historii Literatury Poromantycznej w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej UŚ, znawca 

twórczości Teodora Parnickiego i prezes Towarzystwa Literackiego jego imienia. 

Współpracuje z literackim kwartalnikiem „FA-art” oraz kulturalnym dwumiesięcznikiem 

„Opcje”. Opublikował Zrozumieć Parnickiego (1992), Rzeczywistość jako zwątpienie w 

literaturze i w literaturoznawstwie (1998). Nagrobek ciotki Ciii nagrodzony został na 

Poznańskim Przeglądzie Nowości Wydawniczych „Książka Wiosny 2001”. 

 

 

Agnieszka Kuciak, tłumaczka, poetka; doktor polonistyki na Uniwersytecie im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu; wykłada historię literatury polskiego romantyzmu 

i literaturę Dantego na UAM, a w Collegium Europaeum w Gnieźnie prowadzi zajęcia  

o związkach polsko-włoskich. W 2002 roku opublikowała przekład Piekła Dantego - 

pierwszej z trzech części Boskiej komedii. Na druk czeka też tłumaczenie stu sonetów 

Petrarki. Mieszka w Poznaniu. 

 

 

Julia Fiedorczuk, poetka, tłumaczka; doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim, 

prowadzi zajęcia z literatury amerykańskiej i teorii literatury w Instytucie Anglistyki UW. 

Zajmuje się m.in. poezją Johna Ashbery'ego i Laury Riding. 

 

 


