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Kronika 
 

Jubileusz Jerzego Utkina 
 
 Jubileusz 40-lecia pracy 
twórczej obchodzi Je-
rzy Utkin – poeta, pro-
zaik i dziennikarz. Jako 
poeta zalicza siebie 
przede wszystkim do 
nurtu liryki obywatel-
skiej, posługujący się 
najczęściej mową wią-
zaną. Autor kilkudzie-
sięciu książek poetyc-
kich; ostatnie z nich to: 

„Trwoga trzciny” – 2008 „Czas milczenia” – 2009, 
„Rozmawiaj sam ze sobą” – 2009, „Mgły znad 
Gwdy” – 2010, „Piołun i orzech” – 2011, „Strach i 
wstyd” – 2011, „Kat wybacza ofiarom” – 2013, 
„Paragrafy krzywdy” – 2014, „Chleb i kamienie'' 
– 2015, „Psalm skopanego psa'' – 2016, „Krótka 
pamięć Europy'' – 2018, „Gdy zaśnie sumienie'' – 
2019, „Po drugiej stronie ciszy'' – 2020 oraz 
„Proch i pył” – 2021, a także książek z utworami 
wybranymi: „Nigdzie swój”– 2007, „Pod żadną 
gwiazdą” – 2012, „Nikt nie woła” – 2014 oraz  
„Samotność liścia'' – 2015,   oraz  albumów foto-
graficznych: „Noże myśliwskie Polski i Europy'' – 
2016 i „Noże myśliwskie świata” – tom I – 2021, 
tom II – 2022.  

W młodości uczestnik i laureat wielu regio-
nalnych i ogólnopolskich konkursów literackich. 
Na przestrzeni ostatnich 40 lat swoje utwory pu-
blikował na łamach znacznej części ukazujących 
się w tym czasie w Polsce pism literackich, m. in. 
takich, jak „Twórczość”, „Akant”, „Autograf”, „Pi-
smo Literacko-Artystyczne”, „Wiadomości Kul-
turalne” „Nurt”, „Latarnia Morska”, „Gazeta Kul-
turalna”, „Topos” „Nihil Novi”, „Okolica Poetów” i 
innych. Jego wiersze były także tłumaczone na 
język rosyjski, białoruski, ukraiński, grecki, 
szwedzki,  niemiecki i francuski. 

Dziennikarz oraz prozaik; autor powieści 
„Czarny Albatros” – 2003, 2014 i „Chwiejnym 
krokiem przez bagno” – 2011 oraz zbioru opo-
wiadań „Listy z kraju obłąkanych” – 2013, a także 
autor tekstów piosenek i wierszy dla dzieci; 
książki: „Niewidzialny łyżwiarz” – 2006, „Zapro-
szenie do ciszy” – 2007 i „Za firanką pajęczyn” – 
2008. Jedna z jego piosenek pt. „Pierwszy śnieg” 
(z muzyką Karola Urbanka) znajduje się w pro-
gramie wychowania muzycznego klas IV-VI 
szkoły podstawowej.  

Należy do Związku Literatów Polskich, Sto-
warzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.  

Jak napisała o nim Małgorzata Pieczara-
Ślarzyńska („Twórczość”, luty 2015): Poeta 
bada ludzkie zachowania, nie zatrzymując się 
na ich powierzchni, lecz wnikając głębiej – do-
cierając do motywujących je uczuć, najczęściej 
niskich. Wśród nich podstawową rolę zdaje się 
pełnić lęk, będący przyczyną podłości, moral-
nego lenistwa, braku podejmowania ryzyka. 
Choć być może każdy z odbiorców znajdzie 
inny, bliższy sobie, grzech. Bo też do pewnego 
rodzaju rachunku sumienia prowokują te – 
przez co nieco irytujące, męczące – dwuwier-
sze. Te wiersze męczą, bo też chyba jest ich taki 
cel: przeczołgać czytelnika do granic możliwo-
ści, żeby coś w nim poruszyć, coś mu unaocznić 

i – być może, choć niekoniecznie – coś w nim i 
wokół niego zmienić. Przyglądając się ludzkiej 
menażerii obciążonej wszystkimi możliwymi 
przywarami charakterystycznymi dla współ-
czesnego człowieka, każdy z odbiorców może 
odnaleźć własny fragment lusterka. Znaleźć 
coś dla siebie, coś, co najbardziej go dotknie, 
sprowokuje do zastanowienia się nad własnym 
postępowaniem, do autokrytyki, do samooskar-
żenia. Stąd też niewygodne to wiersze,  niekon-
solidacyjna poezja, zmuszająca do często bole-
snej szczerości wobec samego siebie – nie przy-
nosząca zarazem ulgi, nie budująca łatwych 
projektów alternatywnych, podsumowująca 
raczej pewien stan, niż niosąca nadzieję czy po-
cieszenie. Lecz – jak się wydaje – tylko z takiej 
radykalnej refleksji, również nad sobą, może 
wynikać jakaś zmiana, będąca nieraz procesem 
bolesnym. Zmiana, w którą – mimo skrajnie pe-
symistycznego wydźwięku – zdają się ciągle 
wierzyć te wiersze i która (na planie treścio-
wym) wydaje się ich podstawową motywacją 
ontologiczną. Pod skorupą radykalizmu i suro-
wości moralnej poezja ta zdaje się bowiem 
wzruszająco czuła – choćby ze względu właśnie 
na podszywającą, także na skutek samego wy-
boru tematyki, bliskiej publicystyce społecznej, 
a niekiedy i politycznej, wiarę w interwencyjny 
charakter literatury, wiarę w to, że literatura 
może cokolwiek w ludzkiej rzeczywistości 
zmienić. To zresztą również bardzo tradycyjne 
podejście, współbrzmiące z elegancką tradycją 
formy tych wierszy. 

Więcej o twórczości Jerzego Utkina na 
stronach 9-11). 

 
 

Konkursy 
 

Konkurs Poetycki  

im. Zbigniewa Jerzyny 
 

Organizatorem „Konkursu Poetyckiego im. 
Zbigniewa Jerzyny” (zwanego dalej Konkursem) 
jest: Służewski Dom Kultury.  

Cele konkursu: a) pobudzenie wrażliwości 
poetyckiej, b) odkrywanie talentów, c) promocja 
wartościowej twórczości, d) inspirowanie poezją 
Zbigniewa Jerzyny.  

Nad przebiegiem konkursu czuwa Jury pod 
przewodnictwem Ernesta Brylla w składzie: Syl-
wia Chutnik, Michał Zabłocki.  

W Konkursie mogą uczestniczyć osoby, 
które w dniu zgłoszenia ukończyły 13. rok życia.  
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wy-
pełnienie formularza rejestracyjnego oraz zaak-
ceptowanie postanowień niniejszego regula-
minu.  

Formularz rejestracyjny dostępny jest na 
stronie www.sdk.waw.pl.  

Wypełniony formularz należy przesłać Or-
ganizatorom za pośrednictwem poczty elektro-
nicznej na adres: jerzyna@sdk.waw.pl. Można go 
również przekazać pocztą tradycyjną na adres 
Służewskiego Domu Kultury (ul. J. S. Bacha 15, 
02-743 Warszawa).  

Warunkiem udziału w Konkursie Poetyckim 
jest nadesłanie wydrukowanych egzemplarzy – 
zestawu zawierającego od 1 do 3 wierszy.  

Nadesłane utwory poetyckie powinny być 
napisane wyłącznie w języku polskim. Organiza-
torzy nie ograniczają tematyki i formy wierszy.  

W konkursie nie mogą brać udziału utwory 
wcześniej publikowane lub nagradzane.  

Każdy wiersz powinien być nadesłany w 
czterech egzemplarzach. Zestawy winny być 
opatrzone godłem słownym (pseudonimem). Do 
zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę, opi-
saną takim samym godłem, w której należy 
umieścić dane osobowe (imię i nazwisko, adres, 
nr telefonu, e-mail) na załączonym do niniej-
szego regulaminu formularzu.  

Zestawy wierszy należy nadsyłać na adres: 
Służewski Dom Kultury, ul. Bacha 15, 02-743 
Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs Poetycki im. 
Zbigniewa Jerzyny”.  

Prace niespełniające powyższych wymogów 
nie będą rozpatrywane.  

Organizator nie zwraca nadesłanych prac.  
Nagrodzonych laureatów Organizator zaprosi do 
występu podczas Gali konkursu.  

Udział w konkursie jest bezpłatny. Organiza-
torzy nie zwracają kosztów dojazdu.  

Prace konkursowe należy nadsyłać do 12 
października 2022 r. (decyduje data stempla 
pocztowego).  

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród na-
stąpi w dniu 26 listopada 2022 r.  

O wynikach konkursu i dokładnym terminie 
wręczenia nagród Organizator powiadomi laure-
atów mailem lub telefonicznie.  

Laureaci konkursu poetyckiego otrzymają 
nagrody pieniężne: I nagroda – 3 tys. zł; II na-
groda – 2 tys. zł; III nagroda – 1 tys. zł.  

O podziale nagród decyduje wyłącznie Jury. 
Decyzja Jury jest w tym względzie niepodwa-
żalna.  

Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie pod-
czas imprezy finałowej. W innym przypadku na-
groda przechodzi na rzecz następnej edycji kon-
kursu.  

Dodatkowe informacje na temat konkursu 
uzyskać można pod numerem tel. 22 843-91-01 
lub mailowo: jerzyna@sdk.waw.pl.  

Organizator zastrzega sobie prawo do 
utrwalenia, przetwarzania i publikacji wize-
runku uczestników konkursu, utrwalonych na 
fotografiach oraz filmach na potrzeby dokumen-
tacji wydarzenia, promocji działań własnych Or-
ganizatora na podstawie przepisów art. 81 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych na wszystkich polach eksploatacji w tym 
także wykorzystywać materiały w celach promo-
cyjnych.  

Za udostępnienie wizerunku uczestnikom 
wydarzenia nie jest wypłacane wynagrodzenie.  

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli 
okoliczności będą tego wymagać) do skrócenia, 
przedłużenia, unieważnienia konkursu lub pew-
nych jego etapów.  

Uczestnicy nierespektujący zasad określo-
nych w niniejszym Regulaminie zostaną wyklu-
czeni z udziału w konkursie.  

Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzi-
bie Organizatora (Służewski Dom Kultury, ul. J. S. 
Bacha 15) oraz na stronie internetowej: 
www.sdk.waw.pl.  

Organizator zastrzega sobie prawo do wpro-
wadzenia zmian w Regulaminie.  

Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogła-
szane na stronie internetowej: www.sdk.waw.pl.  

Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem 
rozstrzyga Organizator lub jury Konkursu.  


