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  Koło zainteresowań: 

  Interpretacje sceniczne i estradowe  

  - Studio Małych Form WIZJER 
 

O NAUCZYCIELU, CZYLI KTO TO? 

 

 Zawodowo związany z Młodzieżowym Domem Kultury  

w Rudzie Śląskiej - nauczyciel dyplomowany, literat, animator 

kultury, pasjonat teatru, popularyzator poezji, miłośnik fotografii, 

wędkarstwa, przyrody. Wykształcenie wyższe: U. Śl. - filologia 

polska, studia podyplomowe: zarządzanie w oświacie. Ciekawostka - 

wykształcenie średnie, to: technik mechanik o specjalności 

automatyka i aparatura kontrolno - pomiarowa. 

 

 Od ponad 20. lat prowadzi zajęcia teatralne i literackie, 

aktualnie pod nazwą "Interpretacje sceniczne i estradowe" (wcześniej 

pod nazwą Studio Małych Form - Teatr "WIZJER"), także organizator 

imprez MDK (konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty). Ceniony 

juror konkursów recytatorskich i teatralnych, a także konferansjer. 

Zamiłowania plastyczne wykorzystuje z powodzeniem w projektach 

dyplomów, zaproszeń, w plakatach teatralnych sztuk granych przez 

teatr WIZJER i poetyckich - około 50 plakatów poetyckich 

prezentujących członków (i ich twórczość) Nauczycielskiego klubu 

Literackiego w Katowicach, autor wielu okładek książek, prac 

graficznych i projektowych, także wystroju wnętrz. Odpowiadając na 

pytanie - co lubi? - odpowiada: oprócz rzeczy wspomnianych 

wcześniej, to lubię bluesa, grę na gitarze basowej, fantastykę i pisanie 

- tworzenie, w szczególności prozy, zwłaszcza, gdy tworzony świat 

wymyka się spod kontroli, wciąga mnie, zaskakuje. Uwielbiam 

 

 

 



podniecenie myślą, co wydarzy się moim bohaterom kilka stron 

dalej?, bo one żyją, a ja tylko to opisuję.   

 Wiersze, oprócz wydanych tomików, w wielu antologiach  

i zbiorach poezji Nauczycielskiego Klubu Literackiego ZO ZNP  

w Katowicach (w którym pełni funkcję wiceprezesa) oraz 

czasopismach i wydawnictwach pokonkursowych. Laureat konkursów 

ogólnopolskich: poetyckich,  dramaturgicznych, fotograficznych. 

Ceniony animator kultury w Rudzie Śląskiej - laureat nagród 

Prezydenta Miasta za zasługi w tej dziedzinie, oraz - za osiągnięcia w 

kulturze i edukacji - laureat Nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty i - 

w 2019 r. - Nagrody Ministra Oświaty. W dorobku prezentacje - 

recytacje (z muzyką) liryki polskiej w zapisie płytowym (CD) 

zrealizowane w studio MDK, w tym: Poezji Jana Pawła II, Liryki Jana 

Zahradnika (wielkiego, ale nieznanego lwowskiego poety XX-lecia 

międzywojennego), czy poezji wychowanków (płyta CD "Młoda 

poezja rudzka").  

Jest też autorem ciekawych inicjatyw - projektów kulturalnych, jak 

powołanie do działania, w Centrum Inicjatyw Społecznych w Starym 

Orzegowie, SPA Kulturalnego, czyli Salonu Prezentacji 

Artystycznych. Przedmiotem działania były prezentacje poezji, 

dramatu i prozy, z towarzyszeniem muzyki, w wykonaniu jego i 

wychowanków. W ramach działań promujących twórczość 

wychowanków "spowodował" wydanie tomików poetyckich 

wychowanków: "Dziewczyny takie jak inne" autorstwa Małgorzaty 

Warzechy i Aleksandry Niedrygoś (2009), "By światło mogło się 

odbić" (2012) - antologii twórczości członków koła literackiego 

"Otwarta Szuflada". Wkrótce ukaże się (żywimy taką nadzieję) 

kolejny tomik Autorstwa Alicji Porwol i Aleksandry Faryńskiej 

"Autopsja Dnia i Nocy", ponadto wydane zostały (w lokalnym 

nakładzie) almanachy : "Pokażę  ci niebo" (2002) i "Chwile" (2004). 

Jako nauczyciel i sprawca tych publikacji ubolewa, że - chyba 

najciekawszy zbiór poezji - nie ukazał się, a jest nim zbiór "Świat 

skoczył z balkonu", planowany w 2014. Cóż zabrakło środków, 

wsparcia, ale był zapał, dobra wola, talenty, które przetrwały 

"pomimo".  

 

  



 Jerzy M. uprawia lirykę, dramat i prozę. Ukazały się 

następujące książki jego autorstwa (ich treść mówi nieco o autorze):  

− Idąc. Wierszem i prozą (2003 r.) to zbiór wczesnych wierszy i kilka 

krótkich form prozą. 

− Pół serio, pół żartem (2005 r.) część poważnych liryków (pół serio) 

i część lekka - satyry, balladki, piosenki (pół żartem)., 

− Nietolerancja (2011 r.) wiersze różne, poważne i satyryczne spojrzenie 

na rzeczywistość, także poemacik o królu i błaźnie. 

− Okno z niebieskimi żaluzjami (wyd. I - 2016 r.) "Przełomowa" 

powieść (?) w twórczości J. M. Mówi o niej, że nie mógłby jej napisać 

"na trzeźwo", powstała bowiem jako zapis wizji w szpitalnej malignie, 

podobno pod wpływem leków (?), ale nie jest to zapis w rodzaju "życie 

pożyciu" (chyba że jest?).   

    i wyd. II rozszerzone - 2017 r. to samo, ale poszerzone o jeden 

ważny rozdział. 

− Opowiem ci wiersz - 2018 r. "Długo czekałem na taką książkę. To 

poradnik dla tych, którzy uczą o poezji i jej miłośników. Odpowiada i 

podpowiada jak odbierać poezję, jak ją czytać i rozumieć, to kilka 

wierszy i ich ciekawe analizy, odczytania".  

− Ptasznik. Historie o ptakach i kobietach - 2018 r. Ptasznik to 

ogromny, tropikalny pająk, ale także człowiek, który łowi ptaszki.  

Tu bardziej ten, który łowi, a łowca, to autor opisujący swoje 

spotkana z ptakami (bynajmniej nie są to opisy ornitologiczne). 

Bardziej literackie są spotkania autora z kobietami, tu ukazane w 

postaci dwóch dramatów (scenariuszy), a to: komediodramatu 

"Odpocznij na schodach" i komedii "Mysikrólik". Romantycznie, 

tragikomicznie, poruszająco - jak to w historiach miłosnych.   

− Przypadki Pana Monta - 2019 r. Autor podobno nie lubi literatury 

Fantazy, a tu taka wolta(!) - o facecie, który od przeciętnego 

człowieka ewoluuje do maga o mocach nieprzeciętnych, podróżach  

i kontaktach nie z tego świata. Ciekawostką jest to, że są łączniki  

z "Oknem z niebieskimi żaluzjami", a są nimi tygrys (lub jego idea) 

 i "ten", z którym autor rozmawia. 

Obecnie trwają "prace" nad drugą częścią (kontynuacją) 

"Przypadków Pana Monta".  
 

  



 Jest autorem kilkudziesięciu dramatów - scenariuszy sztuk granych 

przez prowadzony od ponad 20 lat  teatr WIZJER (aktualnie pod nazwą 

wspomnianą wyżej - "Interpretacje sceniczne i estradowe").  
 Miał zaszczyt wystąpić trzykrotnie z autorskimi programami w 

Salonie poetycko - muzycznym Anny Dymnej, na zaproszenie do Opery 

Śląskiej w Bytomiu.  
 Prowadzi owocne eksperymenty z produkcją małych form 

teatralnych w zapisie filmowym. Powstał film "Perkozek" na podstawie 

prozy Haruki Murakami, a także kilka innych, w tym monodram "Rebus", 
które zaowocują (mamy nadzieję) ukazaniem się w sieci.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieć dystans do 

siebie, być 

przykładem. Bywa, 

że gra w spektaklach 

z wychowankami.  

 

Lubię grać razem z 

wychowa 

 

 fotografii, 

wędkarstwa, 

przyrody. 

miłośnik fotografii, 

wędkarstwa, przyrody. 

 

To okładki 

wydanych 

książek 



 

I wiersze, na przykład te: 

 

 

Z żywiołów 

Fale spienione ścigając się biegły do mnie 

błysnęłaś srebrną łuską w toni 

i nie powstałaś  

z muszli 

ani piany 

Zaorany łan piął się skibami po horyzont 

cicho pachniała ziemia 

a ty nie przyszłaś  

polną drogą 

ani bruzdą  

 

Rozgrzane powietrze drżało nad łąką 

a błękit czekał wyżej 

nie sfrunęłaś  

motylem 

ani ptakiem 

 

W łunie pożaru, jęzorach płomieni 

zastygła tłumna ulica 

gdy stałaś się 

 

zostałaś 

 
jesteś 

 



 

 

 

 

Potomkowie Noego 

                                                

Stoimy w strumieniu 

woda chłodna obmywa nam stopy 

spławiamy papierowe okręty 

nasze puste arki 

 

Może odnajdą zwierzęta 

i ziemię obiecaną 

jeżeli przestwór pozwoli 

stamtąd przyleci gołębica  

 

Dopóki ziemi nie strawi ogień  

będziemy czekać 

w łożyskach strumieni 

 

na znak 
 

 

 

 

 

 

 



I przykłady zdjęć/ grafik 

 

 

    

                                  



 

 

 

 



 

 


