
 Nikt nie rodzi się poetą... 
- spotkanie z poetką i pisarką,  

panią Ireną Pilarowską 
 
 Z wykształcenia pedagog, pracowała w szkołach podstawowych i 
średnich jak nauczycielka języka polskiego w regionie Konina. 19 lat 
mieszkała w Stargardzie. Mówi, że żegna się z naszym miastem i 
czytelnikami, bo przeprowadza się do innej miejscowości.  

Współpracowała ze Szczecińskim Związkiem Literatów Polskich, w 
2007 r. była nominowana do Nagrody Prezydenta Stargardu dla animato-
rów oświaty i kultury. Brała udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. 
Napisała utwory: „Codzienne wzloty”, „Szpileczki” (fraszki), „W orbicie 
czasu” a dla dzieci: „Ja, Rudy Din”, „Bajka o czupurnym kogutku”, 
„Wierszyki dla Konrada i Moniki”. 
 
 Naszą szkołę odwiedziła w środę 4 czerwca. W spot-kaniu  
zorganizowanym z inicjatywy bibliotekarki pani Elż-biety Gumińskiej- 
uczestniczyło pięć klas IV-VI.  Poetka zaczęła od krótkiej prezentacji 
swojego dorobku i podzielenia się opiniami na temat tworzenia. Wiersz 
jest zapisanym momentem, błyskiem – powiedziała. Nikt nie rodzi się poetą. 

To bardzo długi, złożony proces, wymagający ciężkiej pracy.  
 Potem odczytała swoje fraszki: „Hydraulik”, „Dewotki”, „Na palacza” z tomiku „Codzienne spraw-
ki- fraszki koni ńskie”( 1993) . Z tym gatunkiem wierszy spotkamy się także w zbiorku „Szpileczki” napisa-
nym już w Stargardzie. Takie utwory powstają, gdy coś mnie zadziwia lub denerwuje. Szukałam sposobu, jak 
wyrazić swoje emocje, opinie, na temat różnych spraw. Pomyślałam, że najlepiej wyrazić je kpiną, satyrą. Ale 
nigdy nie przekreślam w niej człowieka, bo wierzę, że potrafi on zmienić się na lepsze- wyjaśniła poetka.  

 
Z dużym sentyment-

tem autorka odniosła się do 
swojego tomiku  pt.  „Co-
dzienne wzloty” (1997),  w 
którym zebrała miniaturki 
liryczne. To bardzo osobista 
poezja, refleksja na temat 
dzieciństwa, przemijania, 
przyjaźni i miłości. W podo-
bnym tonie utrzymane są 
utwory w zbiorku „W orbicie 
czasu”( 1998).  
 Uczestnikom spotkania 
najbardziej chyba przypadły 
do gustu opowiadania „Ja, 

Rudy Din”(2000), których bohaterem i narratorem jest pies. Jak zdradziła autorka, żył on naprawdę i bar-
dzo kochał dzieci.  
 Podczas spotkania z poetką 
znalazł się czas na krótką rozmowę z 
młodymi dziennikarzami z redakcji 
gazetki „Sztubak”, którzy przygo-
towali kilka pytań.  
 
Grzegorz Kmita: Kiedy zaczęła Pani 
pisać książki? 
 
Pani Irena Pilarowska: Rozumiem, że 
pytasz o mój debiut literacki. Jest nim 
opublikowanie w paryskiej gazecie 
„Narodowiec” (było to podczas mojego 



pobytu we Francji).  Wydano wtedy mój wiersz pt. „Emigrantom polskim”. Był to rok 1966. Natomiast pierwszy 
utwór w Polsce wydałam w roku 1993.  
Kajetan Błaszczyk: Co najbardziej inspiruje Panią do pisania? 

 
Pani Irena Pilarowska: 
Niegodzenie się z sytua-
cjami, które niesie życie. 
Jestem np. bardzo wra-
żliwa na los zwierząt, nie 
toleruję znęcania się nad 
nimi, porzucania. 
Większość moich utworów 
powstaje w wyniku emocji, 
przeżywania. 
 
Julia Ciszonek: Jaką 
ulubioną książkę pamięta 
Pani z dzieciństwa?                                                                        
 
Pani Irena Pilarowska: 
Moja nauka i przygoto-
wanie do szkoły nie wyglą-
dały tak jak w czasach 
obecnych. Pamiętam taki 

krótki egzamin, który sprawdzał moje umiejętności przed pierwszą klasą. Okazało się, że dobrze czytam. Wtedy 
pani bibliotekarka zaproponowała mi lekturę książki Lucyny Krzemienieckiej pt. „Z przygód krasnala Hałaba-
ły”. Potem czytałam ją  jeszcze wiele, wiele razy. 
 
Kajetan Błaszczyk: Z której książki jest pani najbardziej zadowolona? 
 
Pani Irena Pilarowska: Mogłabym powiedzieć, że książki- tak jak dzieci- trzeba kochać wszystkie. Ale najbar-
dziej bliska jest mi „W orbicie czasu”.  
 
Jakub Borsuk:  Wiemy, że opuszcza pani Stargard. Jakie zachowa Pani wspomnienia o naszym mieście? 
 
Pani Irena Pilarowska: To bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że te wspomnienia będą różne, bo tak ułożyło się 
tutaj moje życie. Były i troski, problemy, ale też i miłe zdarzenia. Na pewno bardzo dobrze będę wspominać spo-
tkania z czytelnikami.  
 
 Na zakończenie 
spotkania można było 
nabyć prezentowane to-
miki i otrzyma ć de-
dykację od autorki. Chęt-
nych było wielu. 
Uczniowie prosili o pa-
miątkowe wpisy dla siebie 
czy rodziców. Mamy 
nadzieję,     że wiersze i 
opowiadania pani Ireny 
Pilarowskiej na stałe 
zagoszczą w stargar-
dzkich rodzinach i będą 
trwałym śladem jej obec-
ności, życia    w naszym 
mieście.  
 
Z poetką rozmawiali :J. Ci –
szonek, , J. Błaszczyk, J. Bo-
rsuk, G. Kmita 


