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Słowa kluczowe Związek Młodzieży Wiejskiej Korespondencyjny Klub Młodych Pisarzy
Weremczuk Zięba Józef partia życie literackie literaci

Korespondencyjny Klub Młodych Pisarzy

Związek Młodzieży Wiejskiej ożywił się po ’56 roku, odrodził się, bo funkcjonował przed wojną i
po wojnie. „Wici” się to nazywało. Tutaj w Lublinie również Związek Młodzieży Wiejskiej działał.
Moi koledzy tam działali, ja nie byłem związany z tym, bo trochę z dystansem na wszelkiego
rodzaju działania polityczne się odnosiłem. Ale był zaangażowany między innymi Stanisław
Weremczuk, mój przyjaciel w Związku Młodzieży Wiejskiej. I to był ten okres, kiedy przestał
działać pierwszy Klub Literacki, a jeszcze nie pojawił się drugi. Ale odczuwaliśmy potrzebę
jakiegoś takiego zespołowego działania. Bo doszliśmy do wniosku, że indywidualnie to niewiele
można zdziałać, bo ciągle ktoś tam ukręcał takie inicjatywy. A każdy był związany jakąś
działalnością – czy społeczną, czy kulturalną. Czasu nie było wiele, ta działalność literacka też
była ograniczana przez cenzurę. Kontaktów nie było z Warszawą. Ale tutaj ta potrzeba jakiegoś
działania istniała, bo nie było perspektyw.

I w Warszawie doszła wiadomość, że Związek Młodzieży Wiejskiej organizuje jakąś taką formę
Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy. I oni tam trochę omijając przepisy cenzury zaczęli
wydawać tak zwane „Witryny literackie”. To niby były katalogi, ja chyba wspominałem tym,
katalogi wystawy, a to był trochę zakamuflowany tomik wierszy. W każdym razie te wiadomości
z Warszawy tutaj docierały, między innymi do Sławka Weremczuka, który był kierownikiem tej
poradni kulturalno-oświatowej, w której pracowałem. Doszliśmy do wniosku, że należałoby
powołać ten Korespondencyjny Klub Młodych Pisarzy. Wspólnie ze Staszkiem Weremczukiem
rozesłaliśmy wici, że organizujemy tutaj jakieś spotkanie, pierwsze spotkanie młodych pisarzy.
Właśnie na Zamku się to odbyło. Parę osób przyjechało, trochę tutaj z Lublina było. Myśmy kilka
spotkań zrobili tego klubu. Ja chyba zaprosiłem Grochowiaka na spotkanie autorskie tutaj. W
Warszawie ten klub rzecz dobrą zaczął robić, bo oprócz tych oficyn zaczął wydawać Bibliotekę
Poetów w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej. To takie małe tomiki, seria była, można było
prenumerować to. W ciągu roku chyba dziesięć czy dwanaście tomików, ja nawet chyba setkę
nazbierałem tych tomików. I ten Korespondencyjny Klub Młodych Pisarzy - KKMP się nazywał, był
pod patronatem Związku Młodzieży Wiejskiej. Ale naciski partyjne również rozciągnęły się na ten
Związek Młodzieży Wiejskiej. Później chyba nawet został zlikwidowany, bo ZMS powstało, czy
coś takiego. 



I w tym czasie powstał ten Lubelski Klub Literacki drugi. Myśmy zaangażowali się w tą
działalność, bo KKMP był raczej zorientowany na młodych piszących w tak zwanym terenie, poza
Lublinem. I przejął to chyba Jerzy Jedziniak. A że atmosfera była taka, ja wiem partyjna, czy
jakaś tam sprzyjająca, to w „Kamenie” zwrócili się do pani Bechczyc– Rudnickiej, która była
redaktorem. Ona, tak jak mówiłem, była bardzo uległa i chciała realizować wszelkie wytyczne,
które pochodziły z góry od wszelkich władz. To oni wyszli z propozycją wydawania – nie wiem
raz na miesiąc, czy raz na dwa miesiące – takiego dodatku pod nazwą „Zapole”. Ani nazwa mi
nie odpowiadała, ani to „zapole”. I przez szereg lat ten klub działał. Wspominali przy jakiś tam
"leciach", że to założycielami tego klubu w Lublinie był Staszek Weremczuk i ja. Nawet nie wiem,
kiedy on się tam rozsypał, bo już nie działałem w tym drugim klubie.

Data i miejsce nagrania 2005-10-19, Lublin

Rozmawiał/a Dominika Jakubiak

Transkrypcja Dominika Jakubiak

Prawa Copyright  Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

Program Historia Mówiona realizowany jest w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" od 1998 roku. www.historiamowiona.teatrnn.pl


