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                                                                     „Tylko co to takiego poezja? 

Niejedna chwiejna odpowiedź na to pytanie już padła. A ja nie wiem i nie wiem 

i trzymam się tego jak zbawiennej poręczy.” 

        Wisława Szymborska 

 

       „Wszystko jest poezją, każdy jest poetą” 

         

        Edward Stachura 

 

 Jak opisać 20 lat realizacji projektu? Jest to tak samo trudne, jak 

zdefiniowanie poezji. Można zamknąć to refleksją, że Jesienne Debiuty 

Poetyckie tworzą niezwykłą przestrzeń dla dialogu „kandydatów na poetów” ze 

znanymi i cenionymi literatami, artystami, członkami ZLP oraz pracownikami 

naukowymi KUL. 

 30 listopada 2017 r. w auli Centrum Transferu Wiedzy KUL odbyła się 

XX edycja  Jesiennych Debiutów  Poetyckich, Ogólnopolskiego Przeglądu 

Poezji pod patronatem Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Organizatorami byli: V Liceum 

Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Wydział Nauk 

Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 

Fundacja Fuga Mundi, Związek Literatów Polskich/Oddział w Lublinie.  

Jubileuszowa edycja projektu została objęta Honorowymi Patronatami: 

Sekretarza Stanu i Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

Krzysztofa Michałkiewicza, Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka, 

Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka,  Lubelskiego Kuratora Oświaty 

Teresy Misiuk. 

W przeglądzie udział wzięła młodzież liceów i gimnazjów z całej Polski oraz 

członkowie i wolontariusze Fundacji Fuga Mundi w Lublinie. Głównym celem 

imprezy była integracja młodych ludzi z różnych środowisk poprzez wspólne 

zainteresowania literackie. Rozbudzanie wyobraźni i twórczego potencjału 

„kandydatów na poetów” podkreślił J. Harasymowicz, który patronował 

pierwszej edycji przeglądu w 1998 roku i podpisał wszystkim, wówczas 28 
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uczestnikom Jesiennych Debiutów Poetyckich, swój ostatni tomik poezji 

„Miłość w górach”.  

Uczestnicy Jesiennych Debiutów Poetyckich mają szansę rozpoznawania 

własnych możliwości oraz doskonalenia warsztatu literackiego poprzez dyskusje 

z  poetami, gośćmi i jurorami Jesiennych Debiutów Poetyckich: B. 

Wróblewskim, W. Michalskim, B. Zadurą, W. Oszajcą, I. Kovácsem, A. 

Zaniewskim,T. Jastrunem, S. A. Łukowskim, M. Bajorem, U. Gierszon, K. 

Daukszewiczem, Ł. Jemiołą, J. Samołykiem, M. Pieniążkiem, M. Sokołowskim.  

Przygotowanie imprezy obejmuje wiele różnorodnych działań i trwa kilka 

miesięcy. Rozpoczyna je poszukiwanie sponsorów skłonnych ufundować 

upominki dla wszystkich uczestników przeglądu, nagrody dla osób 

wyróżnionych, pokryć koszty honorarium i przejazdu gościa imprezy, a także 

wydania okolicznościowego tomiku poezji. 

Oprócz pism do sponsorów opracowane zostają ogłoszenia i informacje o 

przeglądzie, po czym zebrane i uporządkowane wszystkie prace „kandydatów na 

poetów”. Komplet wierszy przekazany zostaje Jury.  

23 października 2017 roku na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL odbyło 

się  spotkanie członków Jury od 15 lat pod przewodnictwem Stanisława 

Andrzeja Łukowskiego – Prezesa  Związku Literatów Polskich / Oddział w 

Lublinie. Prace  poddane zostały wnikliwej ocenie i analizie. W XX edycji 

projektu wzięło udział 86 uczestników z całej Polski, z których dwoje zostało 

laureatami pierwszego miejsca z tytułem Talentu Roku, otrzymując od władz 

KUL-u indeks na wybrany kierunek studiów na Wydziale Nauk 

Humanistycznych. Tytuł finalisty konkursu przyznano 9 uczestnikom, 

wyróżniono 13 osób. Ponadto Jury przyznało nagrody specjalne: za wiersze o 

Lublinie i jego historii – 9 uczestnikom, za wiersze o M. Skłodowskiej-Curie w 

150. rocznicę urodzin patronki V LO w Lublinie- 8 uczestnikom. 

Okolicznościowy tomik poezji, w którym znalazły się wiersze nagrodzonych w 

ciągu 20 lat uczestników Jesiennych Debiutów Poetyckich „W poprzek słów”, 

stanowi chyba najlepsze podsumowanie pracy społecznej nad projektem.   

W ciągu dwudziestu lat w przeglądzie wzięło udział 490 osób, w tym 122 

podopiecznych Fundacji Fuga Mundi. Przyznano 27 tytułów Talentu Roku, 117 

nagród, 112 wyróżnień,14 tytułów laureata (7 indeksów na wybrany kierunek 

Wydziału Humanistycznego KUL), 20 tytułów finalisty; wydano 20 

okolicznościowych tomików poezji. W kolejnych latach  „kandydatów na 

poetów” gościła Kawiarnia Literacka „Hades”, TVP Lublin, Teatr NN, DPS 

„Kalina”, V Liceum Ogólnokształcące w Lublinie, kino Bajka, a od dwóch lat 

Wydział Nauk Humanistycznych KUL Jana Pawła II. 

Jednak nie miejsca, ale uczestnicy przeglądu byli zawsze najważniejsi. W 

latach 2001 i 2003 tytuł Talentu Roku dwukrotnie zdobyła Joanna Pąk, 

podopieczna Fundacji Fuga Mundi, dziś znana poetka ze Świdnika, która pisała 

wówczas: 
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„Narysujmy razem nasze życie 

wspólnymi barwami 

by nasz świat nie był 

monotonną pustynią pokrytą 

nic nie znaczącymi bazgrołami” 

 

Od urodzenia jest osobą niepełnosprawną. Dzięki niezwykłej sile woli i 

niezłomnemu charakterowi ukończyła Wydział Pedagogiki KUL i wydała 

tomiki poezji „Kwiaty z Getsemani”, W cieniu Golgoty”. Pokonując chorobę 

pisze je prawą stopą. Jest przy tym osobą niezwykle skromną i wrażliwą. 

   Tytuł Talentu Roku zdobyły również uczennice VIII Liceum 

Ogólnokształcącego Małgorzata i Ewa Kropp uznane przez Redakcję „Akcentu” 

za „siostrzane talenty” 1998 roku. Doceniono wówczas ich niezwykłą 

pomysłowość, „talent rymotwórczy” i poczucie humoru: 

                     „Jak mam pisać wiersze, 

                                                          gdy pomysłu brak, 

                                                          czy z lewej do prawej, 

                                                          czy też może wspak? 

                                                          Może by odkurzyć 

                                                          Mickiewicza – wieszcza,  

                                                          bo mnie jakoś muza 

                                                          zbytnio nie rozpieszcza. 

                                                          Może ściągnąć pomysł, 

                                                          ten z  44 ? 

                                                          / Liczba nie pomoże 

                                                          w zrobieniu kariery /  

                                                          Może ściągnąć rymy? 

                                                          Czy lepszy wiersz biały? 

                                                          Czy przepisać fragment? 

                                                          Czy lepiej wiersz cały? 

                                                          Może nic nie pisać,  

                                                          zrobić ze trzy „ksera”? 

                                                          Zna ktoś Mickiewicza 

                                                          w dobie komputera?” 

                                                                      Małgorzata Kropp 

                                                                      

  W 2000 roku przyznano tytuł Talentu Roku Małgorzacie Furmanek za 

wnikliwą i krytyczną ocenę naszej rzeczywistości: 

                         „XXI wiek -  

                         życie – pieniądz 

                         szczęście – pieniądz 

                         zbawienie – brak danych 

                                        - - z windowsem na świat” 
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 W latach 2004 i 2016 dwukrotnie zaszczytny tytuł zdobyła Anna 

Zalewska, dziś przygotowująca swój pierwszy tomik poezji do druku. 

 

 „Kołyska 

Zawieszony dym z papierosaZawieszony dym z papierosa 

Zawieszona chęć 

Przyklejam uśmiech i czekam 

Czekam 

Na spokojny sen 

  
Zawieszony mój umysł i ciało 

Dłonie więdną i stygnie świat 

Ktoś  w oddali piosenkę mi śpiewa 

Milknie płacz 

  
Myśli donikąd nie biegną 

Twarde mięknie powietrze  

Zawieszam się 

W swej kołysce  

Zasypiam bezpiecznie 

Błogim snem” 

 

 Natomiast Piotr Grzegorz Gorczyca, autor tomiku „Chcę 

wstać”, podopieczny Fundacji Fuga Mundi, to „poeta z uśmiechniętą 

duszą”, dwukrotnie nagrodzony tytułem Talentu Roku, w latach 2002 

i 2010. Doświadczony przez los poeta pisał wówczas o przyjaźni: 

„Mimochodem 

zeszliśmy się 

obaj przy stole z kością 

niezgody w zębach 

 

z racją która 

raz przy Tobie, raz przy mnie 

kokieteryjnie siadała 

 

z przyjaźnią która 

pomocną dłonią potrzebę 

sprawdzała 

 

spotkaliśmy się raz 

na jakiś czas jak 

przyjaciele 

przyjacielu.” 
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 Warto wspomnieć o poezji pisanej przez młodzież V Liceum 

Ogólnokształcącego w Lublinie.W 2014 roku Jury nagrodziło  

Izabelę Szemetiuk za wiersz „Dłonie”, będący syntezą ludzkiego losu 

wyrażoną metaforą dłoni i  Wiktora Czornika za dbałość o precyzję 

języka w ciekawych refleksjach o naturze ludzkiej w wierszu  

„Zmiany”: 

 

„Każdy zmieniłby tak wiele 

Wielu zmieniłoby każdego 

Tak wielu nienawidzi tak wielu 

Ale  na szczęście 

Nie każdy musi znać każdego” 

 

 W roku 2015 Tytuł Talentu Roku przyznano Annie Pietrzak, niezwykle 

uzdolnionej uczennicy klasy humanistycznej w V LO w Lublinie, obecnie 

studentki KUL. 
 

*** 

 

Mała dziewczynka 

zapytała 

czy dobrze działa to lustro 

 

skomplikowany mechanizm 

nieczuły miernik 

diabelska sztuka 

złość 

 

wszystko pokrzywione 

rozbite w drobny mak 

scalone bez sensu w jeden 

chory kawałek 

 

spoglądam na siebie 

pokrzywioną 

rozbitą 

scaloną bez sensu 

 

To lustro nie działa dobrze 

odpowiadam dziewczynce 

przejrzyj się w oczach kogoś innego 
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W jubileuszowej XX edycji przeglądu Jesienne Debiuty Poetyckie 

zadebiutowała Jagoda Zwolińska, która została nagrodzona tytułem Talent Roku 

2017 i jako laureatka otrzymała indeks na wybrany przez siebie kierunek na 

Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 

Pawła II. Wiersz „Nie lubię poezji”zawiera ciekawe refleksje: 

 

Nie lubię wersów penetrujących moje serce, 

nieproszące wcale o dawkę goryczy. 

Nie lubię strof, które z łatwością  

wygrywają bitwę z lichymi emocjami. 

Nie lubię milczących pauz, 

które słyszą bicie skostniałego serca, 

ani tego, że jedynym, czego pragnę, 

jest łkanie w objęciach wiersza.” 

W ciągu dwudziestu lat zmieniła się formuła przeglądu. Tradycją stały się 

spotkania z wybitnym twórcą kultury. W 1998 imprezie patronował J. 

Harasymowicz, który ze względu na stan zdrowia nie mógł przybyć, ale przysłał 

list do uczestników poezji. W roku 1999 Jesiennym Debiutom Poetyckim 

patronowała W. Szymborska, której, pomimo usilnych starań różnych osób i 

instytucji, nie udało się sprowadzić do Lublina.      

Natomiast dwukrotnie odbyło się spotkanie z ks. Wacławem Oszajcą – poetą i 

wieloletnim  redaktorem naczelnym „Przeglądu Powszechnego”. Niezwykły, 

zabarwiony humorem wywiad z gościem przeprowadziły wówczas uczennice 

VIII LO w Lublinie. 

W roku 2001 gościem honorowym przeglądu był prof. Istvan Kovacs – 

ówczesny Konsul Generalny Republiki Węgierskiej, poeta, historyk i tłumacz. 

Wywiad z nim przeprowadził poeta i redaktor „Akcentu” – Bohdan Zadura. 

Do ciekawszych spotkań z artystami zaliczyć należy wywiad i warsztaty 

artystyczne z Krzysztofem Daukszewiczem, zakończone jego koncertem w 

październiku 2013 roku, a także rozmowę młodzieży z Łukaszem Jemiołą, 

lubelskim piosenkarzem i celebrytą, na temat zagrożeń w sieci i  muzyki disco 

polo, również zakończone koncertem w 2014 roku. Do niezwykłych talentów 

muzycznych, z którymi mogli spotkać się uczestnicy przeglądu poetyckiego 

należą też artyści tacy, jak wokalista i poeta Janek Samołyk oraz lubelski bard 

Mirosław Sokołowski, śpiewający „czechokołysanki”. 

 Z okazji przeglądu rokrocznie wydawany jest okolicznościowy tomik 

poezji, w którym początkowo znajdowały się wiersze wszystkich uczestników 

Jesiennych Debiutów Poetyckich, a od 17 lat tylko najlepsze teksty wybrane 

przez Jury. Jest to związane z nieustanną zmianą formuły przeglądu i 

podnoszeniem rangi imprezy, na którą przybywają przedstawiciele władz i 

media. Co roku ukazują się omówienia przeglądu w prasie, krótkie migawki w 

TVP Lublin i audycje radiowe.   
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 Wydaje się, że Jesienne Debiuty Poetyckie na stałe weszły do kalendarza 

imprez Lublina, miasta inspiracji i miasta poetów. Przegląd spotyka się z coraz 

większym zainteresowaniem młodzieży gimnazjów i liceów z całej Polski, a 

także młodzieży niepełnosprawnej. Stanisław Andrzej Łukowski, wieloletni 

juror przeglądu, mówił w czasie warsztatów literackich, że jest to otwieranie 

nowych perspektyw i przestrzeni życiowej dla bardzo wartościowej młodzieży, 

która w zmaterializowanym świecie potrafi odnaleźć prawdziwy sens 

egzystencji ludzkiej.  

Na zakończenie warto chyba zachęcić do lektury białego kruka „ W 

poprzek słów. Jesienne Debiuty Poetyckie 1998-2017” i udziału w XXI edycji, 

która swój finał będzie miała 9 listopada 2018 roku w Sali Operowej Centrum 

Spotkania Kultur w Lublinie. Mottem i próbą definicji poezji niech staną się 

słowa wiersza „Bez granic” autorstwa młodej poetki A. Pietrzak:  

 

  „Z niepokoju drżąc czekają słowa w nas zamknięte 

  A poetą ten zostanie kto je wydobędzie.” 

 


