
Twoi pierwsi czytelnicy  sojusznicy 

Chociaż świat literatów i publicystów jest dość hermetyczny, nigdy nie brakuje chętnych 

aby dołączyć do jego grona. Istnieje wiele sposobów pokazania się ze swoją twórczością i nie ma 

żadnego stuprocentowo prawidłowego, dlatego, że każdy jest równie dobry.

Na samym początku ścieżki bardzo ważną jest kwestia wzajemnej wymiany idei. Każdą 

umiejętność da się rozwinąć kilka razy prędzej w odpowiednim środowisku i kreatywne pisanie nie 

jest temu wyjątkiem. Na przykład, kiedy mówimy o pewnym pokoleniu twórców, to najczęściej 

stoją za tym konkretni ludzie, którzy spotykali się, rozmawiali ze sobą, dzielili się pomysłami. Stąd 

polecam rozejrzeć się dookoła, czy obok nie ma tych, którzy myślą podobnie i mają ten sam cel – 

pokazać się ze swoją twórczością. Warto się rozeznać, czy przypadkiem być może ktoś z Twojego 

najbliższego otoczenia, znajomy, sąsiad czy kolega z uczelni, miał przygodę z publikacjami w 

periodykach albo wykazał się w inny sposób.

Warto spróbować nawiązać kontakt, żeby pokazać parę rzeczy i dowiedzieć się, co ta osoba 

sądzi na temat Twoich tekstów. Nikt nie lubi być poddawany krytyce, natomiast znajdując się w 

stosunkowo równych warunkach, łatwiej jest rozwijać umiejętność odbioru opinii na temat 

własnych prób pisarskich.

Jeżeli masz dostęp do kontaktu z osobą uznaną wśród pisarzy, poetów bądź publicystów, 

możesz spróbować skontaktować się z nią i poprosić o spotkanie. Historia zna sporo ciekawych 

przypadków, kiedy uznani twórcy z chęcią pomagali początkującym. Jeden z nich wydarzył się w 

przedwojennym Lublinie. Tak, pewnego razu odbyło się spotkanie znanego lubelskiego poety 

Józefa Czechowicza z pierwszymi próbami poetyckimi Julii Hartwig, wtedy uczennicy szkoły 

podstawowej. Czechowicz był stałym klientem zakładu fotograficznego Hartwigów i często 

spotykał się z jej bratem Edwardem. Właśnie on przekazał poecie jeden z wierszy Julii. Pewnego 

dnia dziewczynka otrzymała kartkę z powrotem. Przy każdym wersie znajdował się plus albo 

minus. Według Czechowicza oznaczało to, iż wiersz jest całością i ma swoją dynamikę, rozwinięcie

i nie może być niepełny w niektórych miejscach. Oczywiście, taka analiza wywarła na przyszłą 

poetkę nie byle jaki wpływ. Nie warto też pomijać faktu, iż Józef Czechowicz, który na tamten 

moment był uznanym poetą, pomimo napiętego grafiku, chętnie zgadzał się służyć wszelką pomocą

początkującym.

Jeżeli jednak nie znajdziesz nikogo wśród swoich znajomych, przed kim chciałbyś wyjść z 

szuflady, poszukaj grupy pisarskiej w okolicy. Nauczyciele kreatywnego pisania, którzy prowadzą 

zajęcia w ramach takich grup, nieraz mają na koncie kilka wydanych książek i mają za zadanie 



służyć wszelką pomocą początkującym. W kupie siła, dlatego w takich grupach, gdzie wszyscy 

znajdują się na równych pozycjach jest łatwiej otworzyć się na prezentowanie własnego dorobku. 

Taka grupa funkcjonuje również w Domu Słów i nazywa się Napady Weny. Prowadzi ją Maciej 

Tuora, pełen pasji i zawsze otwarty na współpracę nauczyciel kreatywnego pisania.

Wcześniej w Domu Słów funkcjonował cykl warsztatowy Laboratorium Słowa. Program 

warsztatów składał się z trzech części: poetyckiej, krytycznoliterackiej i prozatorskiej, a 

prowadzącymi byli lubelscy poeci Kamil Brewiński i Grzegorz Jędrek oraz już wspomniany Maciej

Tuora. Inspirującą jest historia jednej z uczestniczek Laboratorium, poetki Jadwigi Graboś, która 

postanowiła doskonalić swój warsztat na prestiżowych dwuletnich Podyplomowych Studiach 

Literacko - Artystycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wszakże, jak mówi sama Jadwiga, 

która w 2019 roku wydała swój debiut poetycki pt. „Lekcje rozróżniania”, najbardziej cennymi w 

stawianiu pierwszych kroków okazały się zajęcia w ramach Laboratorium Słowa, które pomogły jej

podjąć decyzję i wybrać właściwy kierunek.

Podsumowując, szukaj takich jak Ty. Odbijanie pomysłów od kolegów o tych samych 

zainteresowaniach jest prostą i skuteczną praktyką na początek. Spotkanie z uznanym twórcą może 

okazać się bardzo pomocnym, dlatego nie zaniechaj takiej szansy, jeżeli ją masz. Na koniec, grupy 

pisarskie są stworzone na potrzebę wspólnego doskonalenia warsztatu, więc warto przyjrzeć się ich 

ofercie. Możliwie, że wśród Twoich pierwszych czytelników ukrył się Twój pierwszy mentor, który 

w doniosły sposób pokaże Ci nad czym musisz popracować. Możliwości jest sporo, wystarczy tylko

rozejrzeć się dookoła. 
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