Relacja z 9 września 2016 – wręczenie nagrody literackiej „Złota Róża”
Fundacji Arkona im. Jarosława Zielińskiego
Już po raz drugi w siedzibie Muzeum odbyła się uroczystość wręczenia nagrody głównej i
stypendiów ufundowanych przez Fundacje Arkona
Kapitułę
Nagrody
Literackiej
im.
Jarosława
Zielińskiego.
Laureatem tegorocznej nagrody literackiej dla
młodych poetów został Mikołaj WYRZYKOWSKI za
tomik poezji „Wspomnienie chwili obecnej”.
Oto co sam autor mówi o swoim tomiku: „ Wiersze,
które tutaj znajdziecie, są zapisem poszukiwania
prawdy i piękna. Osobistym, ale jednocześnie
wykraczającym poza to, co osobiste. Podobnie obrazy,
które jak baśnie opisują świat poprzez ukazanie innego
świata. Ten tomik poezji jest zapisem drogi.
Niespodziewanej, krętej i pięknej. Znajdziecie tu
wiersze-opowieści,
gdzie
występują
postaci
fantastyczne i prawdziwe, w baśniowy sposób
ukazując to, co dzieje się wokół nas. Autorką ilustracji
jest Ida Piotrowska.”

Kim jest Mikołaj Wyrzykowski?:
uczeń II klasy liceum, rozmawia w
języku polskim, francuskim i
angielskim, jego pasją jest pisanie,
ale także muzyka, gra na gitarze i
pianinie. Ukończył Międzyszkolne
Warsztaty Dziennikarskie oraz
Studium Reportaży w Bydgoszczy.
Autor publikacji prasowych,
dziennikarz toruńskiej edycji tygodnika „Niedziela”. Napisał cztery książki: „Opowieści z Sosnowego Lasu”,
„Kudłacze w Podróży: Włochy na trzy collie”, Zrządzenie losu”, powieść o bardziej i mniej przypadkowych
przypadkach podczas podróży do Francji, wydaną w języku polskim i angielskim oraz „Wspomnienie chwili
obecnej”, tomik poezji dostępny również w wersji polskiej oraz angielskiej. Stypendysta Miasta Torunia w
dziedzinie kultury, oraz stypendysta Fundacji Pasjipolis. Dotychczas zrealizował projekty: „Kudłacze w
Podróży w Radio Kielce (2013), „Francja z Pasją (2014)oraz „Szlakiem św. Jakuba – Camino Polaco (2015)z
którego relacje będą ukazywały się w prasie.

Kapituła przyznała również 2
wyróżnienia w postaci stypendiów
dla Justyny JAWORSKIEJ i Urszuli
WOJTAŚ.
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Wieczór uświetnił udział
aktorki Marii GŁADKOWSKIEJ, która
czytała poezje Jarosława
Zielińskiego, zmarłego
młodego poety, którego imię nosi
fundacja.
Na spotkaniu był także wietnamski
poeta Lam QUANG MY, od lat
mieszkający w Polsce. Jest także
tłumaczem literatury polskiej na
język wietnamski i wietnamskiej na
polski.
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