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Są ludzie, którzy odchodząc, pozostają w naszej pamięci, a czas nie zaciera ich twarzy. Oni po prostu 
są w naszych sercach i na zawsze tam pozostaną. Do takich ludzi na pewno należy Zbyszek Kieszek.

Zbyszka i jego żonę Marylę poznałem w 1997 roku, przygotowując programy dla ówczesnej PTV Echo 
(późniejszej Telewizji Dolnośląskiej). Zamyśliłem sobie wówczas cykl "Panorama prasy wrocławskiej" . 
Przeczesując rozmaite wydawnictwa, natrafiłem na pismo "W kręgu Kieszkówki'. Czasopismo to miało 
podtytuł:  "  Prywatny  Kwartalnik  Literacki  dla  Przyjaciół  Kieszkówki".  Potem  trafiłem  do  Maryli 
i Zbyszka na ul. Popowicką. Przywitali mnie jak dobrego znajomego. Odtąd byłem tam prawie stałym 
gościem.  W  tym  czasie  i  Maryla,  i  Zbyszek  mieli  już  spory  dorobek  poetycki.  Pomagali  również 
młodym  ,  początkującym  adeptom  poezji  w  ich  pierwszych  poetyckich  próbach.  Wydawali  też  - 
własnym  sumptem  -  poetyckie  tomiki.  Poezja  była  ich  magicznym  światem.  Podobnie  jak  ich 
mieszkanie. Miało ono swoistą atmosferę, którą podkreślały obrazy, portrety, kwiaty, maszyna do 
szycia Singera, zbiór lalek uratowanych od wyrzucenia, niemiecki hełm i wiele innych przedmiotów. 
Każdy z nich miał swoją historię, swoje miejsce. Piszę o tym w czasie przeszłym, bo nie ma już Zbyszka 
ani jego żony. Pozostała ich poezja, ich ciepłe i przyjazne spojrzenie. 

Zbyszek,  warszawiak z urodzenia,  związany był  przez wiele lat z  Kielecczyzną, ze Starachowicami, 
a nade wszystko - jako przewodnik - z Górami Świętokrzyskimi. Tam też w 1986 roku zadebiutował 
tomikiem (nomen, omen) "Świętokrzyska gwiazda".  Mieszkając już we Wrocławiu, Zbyszek często 
wracał w swoich wierszach do tamtych lat. W tomie "Nim odlecą jaskółki" twierdził  wprost: " Do 
rozwodu nie dojdzie/Z Kielecczyzną rozwodu nie wezmę". Wspólnie z Marylą wydawali kwartalnik "W 
kręgu Kieszkówki", prowadząc przy tym literacką grupę "Metafora". U Zbyszka widoczne było zawsze 
przekonanie,  że poeta widzi  więcej  niż  ktokolwiek  inny,  że twórczość  poetycka  jest  znalezieniem 
czegoś, czego nikt nie znalazł. On znalazł w poezji  to wszystko, co człowiekowi było potrzebne do 
życia.  Świętując  swoje  65.  urodziny,  Zbyszek  napisał:  "W  swoich  wierszach  zostawiłem  wiele 
zdeptanych łysogórskich ścieżek, chwile wzruszeń i śladów różnych doznań ".

Zbyszkowi też zawdzięczam ponowne spojrzenie na poezję - tym razem swoją - bo to właśnie on 
zachęcił mnie, bym wyjął z szuflady moje wiersze. Ujrzały one światło dzienne na łamach "W kręgu 
Kieszkówki". Więcej, nawet zorganizował mi w klubie Pod Kolumnami wieczór autorski. Przekonałem 
się, że magiczny świat poezji jest piękny i bliski. O tym, że wszystko jest poezją, Zbyszek opowiedział 
mi  taką  oto  historię:  kiedyś  rozmawiał  w  Zawichoście  ze  starym  przewoźnikiem,  który  po 
wybudowaniu mostu stracił pracę. Kiedy Zbyszek podchwytliwie spytał go, co by było, gdyby Wisła 
zniknęła albo wyschła, tamten zdziwiony popatrzył i odparł: to by przyszli ludzie, napłakali tyle, żeby 
była z powrotem. 

Wiele godzin spędzonych w Kieszkówce nasączyły mnie przekonaniem, że warto patrzeć na świat 
przez pryzmat poezji. Ona bowiem - tu oddam znów Zbyszkowi głos - " utkana jest z przędzy życzliwej 
serdeczności  ludzkiej,  z  ludzkiej  potrzeby  kochania  innego człowieka,  ludzkiej  woli  ogarniania  go 
ufnością, jeśli tylko istnieje ku temu najmniejszy powód ". 



W ostatnim okresie jego życia spotykaliśmy się często, wspominając jego żonę, która odeszła w 1999 
r. Zbyszek wciąż pisał wiersze i czytał mi je czasem na gorąco. Życie nie oszczędzało mu 
kłopotów         i  problemów. Pożar w mieszkaniu strawił wiele bezcennych zbiorów 
widokówek, obrazów i tekstów. Razem wynosiliśmy zwęglone szczątki książek i regałów. 
Ten pożar był niestety końcem Kieszkówki. Aż nadszedł listopadowy dzień 2003 roku , 
kiedy  Zbyszek  odszedł  nagle  i  bez  uprzedzenia.  Została  jego  poezja,  poezja  Maryli. 
Została Kieszkówka w naszych sercach. 
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UZUPEŁNIENIE

Kol. sierż. Zbigniew KIESZEK należał do grona organizatorów Związku Żołnierzy LWP we Wrocławiu. 
Wchodził  w  skład  jego  pierwszego  zarządu.  Był  jednak  przede  wszystkim  artystą.  Wraz  z  płk 
Remigiuszem WIRĄ byliśmy stałymi uczestnikami imprez artystycznych oraz gośćmi u Maryli i Zbyszka 
w „Kieszkówce”. 

ppłk rez. mgr Krzysztof MAJER
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