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Skąd wziął się pomysł Festiwalu? Co Was jako organiza-

torów inspiruje do tworzenia kolejnej już edycji festiwa-

lu Miasto Poezji? 

Adam Marczuk: Festiwal zapoczątkowali Tomasz Pietra-

siewicz, Witold Dąbrowski i Paweł Próchniak. Motywacje 

zawsze są podobne. Najważniejszym dla mnie jest chęć kon-

solidacji środowiska, dla którego słowo i poezja są ważne 

oraz chęć manifestowania tego wszystkim mieszkańcom. 

Poza tym nie jesteśmy sami w naszych działaniach. Co roku 

Miasto Poezji powiększa grono swoich sympatyków. Jest 

więc dla kogo robić to, co robimy i starać się aby z roku na 

rok było jeszcze lepszym wydarzeniem. Także współcześnie 

w Lublinie mieszka i pisze wielu poetów. Grunt jest więc 

odpowiedni, aby realizować przedsięwzięcia poetyckie i nie 

tylko. 

Co wyróżnia Miasto Poezji od innych tworzonych kultu-

ralnych projektów dotykających tematów poezji? 

A. M.: Najważniejsze jest otwarcie Festiwalu na działania 

w sferze prywatnej (Mieszkania Poezji) oraz cały szereg 

działań edukacyjnych. To sprawia, że Festiwal jest nietypo-

Wywiad z organizatorami 

wy. Inaczej rzecz ujmując możemy mówić o nowej formie 

tworzenia Festiwalu i wydarzeń poetyckich. Nie zapominajmy 

też o działaniach w przestrzeni miasta. Festiwal nie zamyka się 

czterech ścianach sal, nie ogranicza do spotkań z poetami. 

Poezja podczas Festiwalu przybiera setki rozmaitych form. To 

jest bardzo wyjątkowa rzecz. 

Mieszkania Poezji. Czy mieszkańcy Lublina chętnie biorą 

w nich udział, zapraszając poetów i poezję do swojej pry-

watnej przestrzeni? 

A. M.: Wiąże się to z próbą zbudowania całkiem nowego mo-

delu Festiwalu, w którym ważną rolę - partnera i organizatora - 

przejmują prywatne osoby. Mają realny wpływ na kształt całe-

go Festiwalu. Recepcja poezji w domach jest różna. W tym 

roku jednak jestem bardzo mile zaskoczony chęcią organizo-

wani Mieszkań Poezji oraz ich charakterem. Widzę jak bardzo 

wielu ludzi naprawdę zaangażowało się zrobienie tych kilku-

dziesięciu spotkań. Sami promują własne wydarzenia, zapra-

szają ludzi, robią plakaty. My tylko pomagamy. To prywatne 

osoby dają najwięcej. Poświęcają swój czas, energię. Widać 

jak im bardzo zależy. 

cd. s. 3    

Festiwal od kuchni i za kulisami  

Nadchodzące 5 dni festiwalu Miasto Poezji to nie tylko atrakcje i przyjemności. To ciężka wielomiesięczna praca ze stro-

ny osób dbających o to, aby wszystko odbyło się zgodnie z planem.  Do takich osób należą m. in. Agnieszka Jarmuł, Alina 

Bąk oraz Adam Marczuk, pracownicy Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" i jednocześnie organizatorzy festiwalu. 

Adam Marczuk zgodził się odpowiedzieć nam na kilka pytań i odsłonić prawdę na temat struktury, powstawania i samej 

idei Miasta Poezji.  
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Na kilka dni przed festiwalem w mieście dają się wyczuć 

przyjemny ferment i krzątanina. W oknach niektórych ka-

mienic pojawiają się prowizoryczne, urocze afisze z na-

zwami mieszkań poezji, na które wstęp jest zawsze darmo-

wy, a wrażenia niezapomniane. Widać plakaty na 

drzwiach, w witrynach budynków i na słupach. Wielkimi 

krokami nadchodzi POEZJA, by na pięć dni zawładnąć 

miastem. 

Lublin znany w Polsce i zagranicą z dużych przedsięwzięć 

kulturalnych oferuje także mniejsze wydarzenia, wyjątko-

wo interesujące i swoją formułą dopasowane do realiów 

i charakteru miasta. Miasto Poezji swoją niezwykłość za-

wdzięcza nie tylko doskonałej organizacji i różnorodności 

wydarzeń - szczególnie ważny jest tu aspekt społeczny 

i dosłowne wyjście do ludzi. Poezja „spaceruje” po mieście 

przez te kilka dnia, zatrzymując się w trolejbusie, na mu-

rach, na placach, w kawiarniach. Poezji w tym czasie moż-

na dotknąć, zasmakować, poczuć, posłuchać.  

Festiwal darzę znacznym uczuciem, a na mojej liście jest 

na pierwszym miejscu wśród inicjatyw, obok których nie 

można przejść obojętnie. Jest podsumowaniem maja, mie-

siąca wchodzenia w dorosłość (bo matury), w miłość (bo 

kasztany) i zamykania się w pokojach (bo egzaminy). 

Zwłaszcza w tym roku jest też ukoronowaniem mojego 

pięcioletniego pobytu w Lublinie. Stanowi przedsmak Fe-

stiwalu Słowa w Lubaczowie (konkursu recytatorskiego), 

kończy szereg wydarzeń kulturalnych w mieście, jednocze-

śnie zaczynając kolejne, czyli Noc Kultury. W maju miasto 

żyje wydarzeniami kulturalnymi, od tych studenckich po-

przez muzyczne, teatralne, wielokulturowe, na poetyckich 

kończąc.  

Niech kryją się ci, którzy nazywają Lublin spokojnym, 

nudnym, czy miastem, które nie oferuje niczego na dobrym 

poziomie. A są tacy (!), którzy mimo tego co wokół nich 

się dzieje potrafią wciąż z zacięciem mówić: to ciągle za 

mało. 

W tym roku Miasto Poezji wychodzi do maluchów 

i pojawi się poprzez inicjatywę Akademiki Poezji także na 

Miasteczku Akademickim UMCS. Od wczesnych godzin 

porannych do późnego wieczora każdy znajdzie coś dla 

siebie. Oby dobry duch poezji prędko nie zniknął.  

   

Ewelina Jurasz 

 

Od dawna z utęsknieniem czekam na maj. W tym roku czeka 

nas 5 dni intensywnego obcowania z poezją w przeróżnych wy-

miarach. Dodam, że bardzo intensywnego, bo program festiwa-

lu jest ogromny! To dziesiątki wydarzeń we wszystkich czę-

ściach miasta, kierowane do różnego rodzaju odbiorców – przez 

małe dzieci po dorosłych. Możemy sprawdzić co czeka nas w 

programie tegorocznego Miasta Poezji, warto jednak trochę 

przypomnieć poprzednią edycję festiwalu. 

Nagroda Kamień dla Piotra Matywieckiego  

W 2011 Piotr Matywiecki został odznaczony nagrodą Kamień.  

W tym roku nadszedł czas na podsumowania – nie poznamy 

kolejnych laureatów, ale będziemy mieli okazje spotkać się z 

poetami wyróżnionymi w poprzednich edycjach podczas 

"Misterium Wiersza". To spotkanie z Ryszardem Krynickim, 

Julią Hartwig, Tomaszem Różyckim i Piotrem Matywieckim. 

Trolejbus poezji 

Pasażerowie trolejbusu 158 mogli podczas podróży posłuchać 

wierszy czytanych przez dzieci z Osiedlowego Domu Kultury 

"Źródło". Trolejbus wypełniony poezją mieszkańcy Lublina 

w tym roku spotkają na Placu Litewskim. 

Mieszkania Poezji  

W dużej ilości i różnorodności. W mieszkaniach prywatnych, 

kawiarniach, pubach itd. Spotkania z poetami albo po prostu 

czytanie poezji. Świetna tradycja zachowana! 

Miasto Poezji dla najmłodszych 

Czyli obszerny blok wydarzeń kierowanych do dzieci z przed-

szkoli. W tym roku cały nurt określony jest jako Małe Miasto 

Poezji. 

Nie sposób wymienić wszystkiego co się działo. W zeszłorocz-

nym programie był jeszcze slam, poetyckie improv, szafa po-

ezji, stół poezji, teatr, kino, kiermasze książek, warsztaty, 

happeningi. Część wydarzeń zachowano, niektórych już nie ma, 

za to pojawiły się zupełnie nowe, ciekawe pomysły. Jedno jest 

pewnie – poezja całkowicie ogranie miasto! 

Wioleta Rybak 

 

Poezja o Mieście Poezji 

Miasto Poezji to festiwal wspaniały, 

podczas którego w słowa opływa Lublin cały, 

przybywają z daleka, z poezją goście związani, 

pracowici wolontariusze działają zabiegani. 

Wszędzie poezja, ludzie, wielki bal dla słowa, 

żaden skrawek miasta się pusty i cichy nie uchowa. 

Festiwal wszędzie Cię znajdzie, do drzwi mieszkań zapuka, 

będzie obecny w przestrzeni miejskiej, opanuje facebook'a,  

więc szykuj się wędrowcze, szykuj mieszkańcu Lublina, 

bo już na Ciebie czeka, 

interesujących wydarzeń rwąca, wielka rzeka...  

     Justyna Baran   

W MIEŚCIE POEZJI NADCIĄGA POEZJA! 
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Wejdźmy trochę na zaplecze „Miasta Poezji”. 

Jakie trudności stoją przy organizacji tak dużego 

przedsięwzięcia? Czy jest ich dużo? 

A. M.: Jest ich wiele. Moim zdaniem największa 

trudność to zorganizowanie i zebranie wokół Festi-

walu grupy silnych animatorów kultury, happene-

rów. Ludzi, którzy byliby swego rodzaju motorami 

napędowymi wielu wydarzeń. Myślę tu o osobach 

pokroju Kuby Węgrzyna, Wojciecha Dunina-

Kozickiego i wielu innych, którzy potrafili zarażać 

ludzi do poezji żartem, uśmiechem, chwytliwym 

hasłem, rozmową, własnym wierszem. 

Jak mieszkańcy Lublina reagują na działalność 

Miasta Poezji? Czy czujecie potrzebę dalszego 

prowadzenia takiej działalności kulturalnej? 

A. M.: Odbiór jest pozytywny. Tak w wielkim skró-

cie mogę powiedzieć. A potrzebę czuję. Wydaje mi 

się nawet, że od dłuższego czasu nic innego nie 

robię. Jest to mój wymarzony chleb powszedni. A ja 

muszę przecież coś jeść. Poezja, festiwal, spotkania 

z poetami w ciągu roku, to wyśmienity pokarm. To 

mnie motywuje i napędza. Poza tym nasz dyrektor 

Tomasz Pietrasiewicz jest bardzo wrażliwy na spra-

wy poetyckie. Bez jego wskazówek nie byłoby tego 

Festiwalu. Sami nie dalibyśmy rady. 

Jak układa się Wam praca z wolontariuszami? 

Co mogą zyskać sami wolontariusze? 

A. M.: Agnieszka Jarmuł, to nasza specjalistka od 

wolontariuszy. Jak magnes przyciąga co roku dzie-

siątki chętnych nam pomagać młodych ludzi. Na 

Mieście Poezji zawsze jest przygotowana bogata 

oferta dla wolontariuszy. Mogą  rozwijać swoje 

pasje i zainteresowania jako filmowcy, fotografo-

wie, animatorzy wydarzeń. Spotykają ciekawych 

ludzi, kontaktują się ze znanymi poetami. Dla wielu 

z nich jest to też forma edukacji. Widzą też jak 

można realizować wydarzenia. Kiedyś może sami 

będą tworzyć własne festiwale. 

Dlaczego warto odwiedzić tegoroczne Miasto 

Poezji?  

A. M.: Na pewno ta edycja będzie miała dwa ele-

menty szczególne: pierwszy jest pewnego rodzaju 

podsumowanie dotychczasowych edycji poprzez 

uwypuklenie sylwetek dotychczasowych laureatów 

Nagrody "Kamień" (wystawy, spotkania). Drugim 

rysem jest bardzo rozwinięty blok działań skierowa-

nych do najmłodszego odbiorcy (Małe Miasto Po-

ezji). 

 

Rozmawiał: Tomasz Ślusarski 

Festiwal od kuchni i za kulisami  

cd.  

Sonda — czym jest po-

ILUSTRACJE NIE DZIECINNE 

Ilustracje nie dziecinne to tytuł wystawy Katarzyny Boguckiej, otwar-

tej w Izbie Drukarstwa, której wernisaż zainaugurował wczoraj Małe 

Miasto Poezji. Przez najbliższy tydzień to przede wszystkim na ulicy 

Żmigród będą miały miejsce różnorodne działania specjalnie skierowa-

ne do maluchów. Wernisaż przyciągnął dość dużą liczbę osób, najczę-

ściej z dziećmi zajadającymi się ciastem z rabarbarem i kruchymi cia-

steczkami w kształcie literek alfabetu. 

Katarzyna Bogucka jest graficzką, ilustratorką oraz malarką. W ramach 

wystawy pokazano cykl ilustracji M.O.D.A., Maryna gotuj pierogi oraz 

ilustracje z książek dla dzieci: Pan kotek był chory, Paweł i Gaweł, 

Pan Tralaliński, Małpa w kąpieli, Stefek Burczymucha. Oryginalne 

ilustracje Boguckiej z wyraźnymi liniami i mocnymi kolorami, swoją 

stylistyką odsyłają do lat 50. i 60. Autorka lubi wykorzystywać różno-

rodne wzory typu kratki, groszki czy prążki oraz bawić się formą. Czę-

sto wykorzystuje humor. 

Na wernisażu pojawiła się autorka pokazanych prac, zapraszając razem 

z nieodłącznym jej pieskiem do oglądania całej wystawy. Organizato-

rzy starannie przygotowali ekspozycję - grafiki zaprezentowano 

w drewnianych ramach, które można było przewracać niczym strony 

w książce, natomiast wybrane obrazki zostały powiększone do dużych 

rozmiarów i powieszone na ścianach. Katarzyna Bogucka przyznała, że 

w takiej wielkości widzi swoje prace po raz pierwszy. 

Kto nie był na wernisażu koniecznie powinien odwiedzić Izbę Drukar-

stwa, by zobaczyć tę rewelacyjną wystawę! Polecam także strony inter-

netowe z pracami autorki: www.bogucka.com oraz www.nioska.com.  

Wioleta Rybak  
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Jak mieszkańcy Lublina i turyści wyobrażają sobie Mia-

sto Poezji i dlaczego Lublin jest Miastem Poezji pytała 

Agata R. Chwedoruk 

 

Anna Luzak 

Akcja promująca poezję w mieście, którego mieszkańcy 

uważają, że umarła. Lublin tętni poezją i sztuką, duchy wiel-

kich legendarnych poetów i twórców unoszą się nad Lubli-

nem wspólnie ze spalinami i jedno drugiemu nie przeszkadza 

we wspólnej egzystencji. 

 

Henryk Kożuszek 

Miasto Poezji jest gdy w Lublinie na wiosnę czytają wiersze 

w autobusach, na ulicy. Mamy takie ładne miasto i poezja na 

taką skalę dodaje mu jeszcze więcej urody. Cieszę się, że są 

takie inicjatywy. 

 

Aleksandra Kowalczyk 

Wyobrażam sobie, że w Mieście Poezji ludzie siedzą na uli-

cach, w knajpkach i czytają poezję. Wiersze są wszędzie - na 

ścianach i chodnikach. I nawet nie wiedziałam, że coś takie-

go w Lublinie jest (mieszkam tu od pół roku), ale chętnie się 

wybiorę na jakieś wydarzenia. Czyli istnieje moje wyobrażo-

ne Miasto Poezji. 

 

Karolina Szostakiewicz 

Miasto Poezji to festiwal w Lublinie. Bardzo lubię i co roku 

staram się chociaż na jedno wydarzenie wybrać. A Lublin 

jest Miastem Poezji, bo jest miastem pełnym kultury i wiele 

osób inspiruje. A żeby napisać wiersz potrzebna jest inspira-

cja. Myślę, że dlatego Lublin jest Miastem Poezji. 

 

Adam Leszek 

Lublin to Miasto Poezji. Mieszkał tu Czechowicz, Rej, Mi-

łosz i wielu innych poetów. To zobowiązuje. Poza tym to 

miasto jest pełne kontrastów - czasem wydaje się piękne, 

a czasem wręcz szkaradne, można je kochać i nienawidzić - 

gotowe tematy do wierszy. 

 

Agata Chwedoruk 

POETYCKA SONDA 

Bo się rymuje. 

Bo Biernat był z Lublina. 

Bo nikt nie wie o co kaman. 

Bo jest krótsza od prozy. 

Bo dziewczyny lecą na poetów. 

Bo Marylin Monroe czytała Goethego. 

Bo stoi na stacji lokomotywa. 

Bo jest więcej poetów niż Czytelników. 

Bo Słowackiemu było smutno, Boże. 

Bo znalazł się kolejny powód do picia. 

Bo szalenie delikatny jestem na kacu. 

Bo coś Ty Atenom zrobił Sokratesie. 

Bo Rafał Wojaczek. 

Bo Czechowicz zmarł, wychodząc od fryzjera. 

Bo Stachura studiował na KULu. 

Bo Wisława Szymborska i Kornel Filipowicz. 

Bo Sosnowiec jest jak kobieta. 

Bo Boguś Linda śpiewa wiersze Świetlickiego. 

Bo Litwa jest jak zdrowie. 

Bo Kochanowski strasznie płakał. 

Bo Konrad improwizował. 

Bo Baczyński pisał erotyki. 

Bo życie jest jak tramwaj. 

Bo innego końca świata nie będzie. 

Bo Masakra kalaczakra. 

Bo Maria Komornicka stała się Piotrem. 

Bo Hitler czytał komiksy. 

Bo Jim Morrison zmarł zbyt wcześnie. 

Bo Pascal myślał. 

Bo Norwid był hipsterem. 

Bo Jaś Kapela jest wege. 

Bo Słowacki wielkim poetą był. 

Bo jeśli nie czytasz, nie idę z tobą do łóżka. 

  Gabriela Bogaczyk 

33 powody dla których war-

to czytać poezję 


