Nagrody dla książki i wydawcy
14/06/2010 09:04 Lowicz24.eu
Związani z Łowiczem twórcy nie zwalniają tempa. Do tegorocznego konkursu
na książkę roku zgłoszono aż 7 tytułów. A to nie cały dorobek zeszłego roku…
Siedem tytułów to mniej niż połowa wszystkich publikacji związanych z naszym miastem.
Ogółem w 2009 r. ukazało się aż 15 pozycji traktujących o Łowiczu i ziemi łowickiej. Jury
konkursowe wybierało spośród następujących publikacji:
„Opowieści z Michałówka” Marty Kucharskiej
„Szare Szeregi w Powiecie Łowickim” - praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza
Szymańskiego
„Zarys dziejów Zakładów Kształcenia Nauczycieli w Łowiczu 1786 – 2006 ” praca
zbiorowa
„Księga Pamiątkowa - Ks. Biskup Alojzy Orszulik - osiemdziesiąta rocznica urodzin ”
- praca pod redakcją ks. dr Krzysztofa Chojnackiego
„Między Piątkiem a Sobotą. Były zwycięstwa i mogiły (1882-1939) ” tomik V autor Kazimierz Perzyna
„Bazylika Katedralna w Łowiczu” ks. Stanisława Majkuta
„Straty szkół łowickich w czasie okupacji niemieckiej w latach 1939 – 1945 ” Czesława
Suta.
Wczoraj w Sali Barokowej muzeum w Łowiczu odbyło się uroczyste podsumowanie VII.
edycji konkursu. W tym roku jury postanowiło się nie rozdrabniać i przyznało tylko jedną
nagrodę – główną. Tytuł książki roku 2009 przypadł w udziale pracy zbiorowej „Szare
Szeregi w Powiecie Łowickim”. W trakcie wręczania nagrody Alina Owczarek – Cichowska
w imieniu komisji konkursowej podkreśliła, iż paca jest „pięknym przekazem pokolenia,
słowem utrwalonym pomnikiem”. Stosowny dyplom i nagrodę finansową w wysokości
1.500 zł odebrali członkowie komitetu redakcyjnego, byli harcerze Szarych szeregów
Stanisław Teleman i Jan Straszyński.
W tym roku w konkursie po raz pierwszy doceniono wydawcę. Wydawcą tym jest Wiesław
Kacprzak, właściciel zakładu „Poligrafia”. Dość powiedzieć, iż aż cztery ze zgłoszonych w
tym roku pozycji drukowanych było w zakładzie na Górkach.
W drugiej części uroczystości wystąpiła Łowicka Orkiestra Kameralna i jej goście. Goście to
pianistka z Rawy Maz. Marta Antkowiak i wokalistka Ewa Smerecka. Wykonawcy w ramach
obchodów Roku Chopinowskiego zaprezentowali utwory tego kompozytora, a także dzieła
innych twórców w jakiś sposób korespondujące z twórczością genialnego Polaka.
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