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Tytuł fragmentu relacji Myśmy jeszcze nie byli zrzeszeni

Zakres terytorialny i czasowy Lublin; po 1944 roku

Słowa kluczowe Lublin, Kamena, KAJmena, Zięba Józef (1932- ), Kłak Tadeusz (1932- ),
Jaworski Kazimierz (1897-1973), KAJ, literatura, prasa lubelska, prasa,
kultura, życie kulturalne

Myśmy jeszcze nie byli zrzeszeni

[W 19]67 roku Kazimierz Andrzej Jaworski obchodził 70. rocznicę urodzin. I środowisko literackie
Lublina postanowiło tę okazję wykorzystać jako święto literatury lubelskiej. No i tam
debatowaliśmy nad tym jak to tę uroczystość przygotować, jak to utrwalić. A że środowisko
literackie starszych naszych kolegów (myśmy jeszcze nie byli zrzeszeni) nie bardzo miało czas i
ochotę zajmować się organizacyjnymi sprawami, no więc młodzież literacką do tego
zaangażowali. No więc Tadeusz Kłak, który był wtedy kierownikiem muzeum w Nałęczowie i
członkiem Lubelskiego Klubu Literackiego, Józefacka [Maria] i ja, byliśmy zobowiązani do
przygotowania tego jubileuszu. I Tadeusz Kłak wymyślił, żeby wydać druk bibliofilski w jakimś
nakładzie 100 egzemplarzy, który by imitował „Kamenę”, przedwojenną. To byłaby taka atrakcja,
przypomnienie dla Kazimierza Andrzeja Jaworskiego. Początkowo miałem pewne opory,
uważałem że 16 stron druku to zbyt dużo, ale później zostałem przekonany. No ale ja już miałem
pewne doświadczenie wydawnicze, bo w Wojewódzkim Domu Kultury zajmowałem się takim
działem Wydawnictw i Dokumentacji. Kontakty z „cenzurą”, z drukarniami, powielarniami - tak że
te doświadczenie miałem, więc mnie zobowiązano do tego, żebym się zajął realizacją tego
przedsięwzięcia. To miał[a] być „Kamena”, ale dodano jeszcze „jot”. Wyszła „KAJmena” czyli skrót
Kazimierza Andrzeja Jaworskiego - on „KAJ” się podpisywał. No i wyszło takie wydawnictwo - „
1933 – 1967”, nawiązujące właśnie do tej „Kameny”.
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