NOTA
Wiesław Sokołowski (ur. 27 maja 1944)
Organizator
niezależnego,
ogólnopolskiego
środowiska poetów, malarzy, rzeźbiarzy "ZA"
działający na Szlaku Królewskim w Warszawie w latach 60. i 70. XX wieku a następnie w rodzinnej Rawce - obecnie dzielnicy Skierniewic.
Swój dom zamienił w miejsce, w którym mieści
się i galeria ZA i Muzeum Szlaku oraz archiwum
ZA, gdzie od pół wieku jest gromadzona
dokumentacja twórców, z którymi realizował swoje programy.
Autor książek poetyckich, redaktor, poetakronikarz, obrońca i promotor artystów zepchniętych na margines przez oficjalną
politykę kulturalną. Jest prezesem Zrzeszenia Artystycznego "ZA" i dyrektorem
Festiwalu Sztuki Najnowszej "ZA". Od roku 1986 wydaje i redaguje pismo literackie
"Trwanie". W dniu 26 stycznia 2010 w Belwederze został odznaczony Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz w roku 2015 uhonorowany medalem
GLORIA ARTIS przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

rok rozpoczęcia aktywności w dziedzinie kultury: 1965
najważniejsze etapy kariery zawodowej oraz działalności w sferze kultury:
przedruk z KRYTYKI LITERACKIEJ, z maja 2014 roku:
cyt. 27 maja kończy 70 lat Wiesław Sokołowski, twórca niezależny i bezkompromisowy, od połowy lat 60. działający poza establishmentem stolicy, konsekwentnie do dzisiaj walczący słowem z wszelkimi przejawami opresji państwa. Organizator niezależnego, ogólnopolskiego środowiska poetów, malarzy, rzeźbiarzy „ZA”; w latach 60. i 70. XX wieku działający na Szlaku Królewskim w Warszawie, a następnie w rodzinnej Rawce (dzisiaj dzielnica
Skierniewic). Autor książek poetyckich, redaktor, poeta-kronikarz, obrońca
i promotor artystów zepchniętych na margines przez oficjalną politykę kulturalną.
Założyciel Zrzeszenia Artystycznego „ZA”. Od roku 1986 wydaje i redaguje
pismo literackie „Trwanie” (obecnie elektroniczne, wcześniej w l. 1981 – 1986
jednokartkowy „Informator ZA”). W 1981 r. zwrócił medal Zasłużonego Działacza Kultury, w 2010 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Organizator spotkań artystycznych i literackich w siedzibie i galerii
„ZA” w Rawce.(m.in. „Misteria Bolimowskie”, „Festiwal Sztuki Najnowszej”,

wystawy, performance, teatr, proza, poezja), wydawca; prowadzi prywatne
Muzeum Szlaku Królewskiego w Rawce. W swojej twórczości, jak sam pisze,
„chronił słowo w sobie”, „Słowo bowiem stało się nie tylko azylem czy obrońcą, ale stało się najwyższą instancją do której mogłem się odwołać ...”.
Wydał następujące książki:
1976 - Jeszcze za wcześnie
1978 - Memoria Arae
1993 - Trwanie pomimo ISBN 83-900164-0-3
1998 - Obumarli ISBN 83-905559-5-6
2002 - Lubię ISBN 83-89027-07-0
2002 - Martwa Wolność
2004 - Boże chroń poetów ISBN 83-89087-10-0
2008 - Przecież milczę. Niepokorni Szlaku Królewskiego ISBN 978-83926174-0-2
2009 - Pieśń o garocie. Panopticom. ISBN 978-83-926174-1-9
2014 - Głos spod murawy ISBN 978-83-926174-26
aktywność:
1. Wiesław Sokołowski jest inicjatorem i dyr. Festiwalu Sztuki
Najnowszej ZA, który jest realizowany od roku 1998 do chwili obecnej
i ma charakter ogólnokrajowy. Współorganizatorami byli – między
innymi – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum
Narodowe, Burmistrz Łowicza, patronował także Wojewoda
Skierniewicki. Poszczególne jego edycje Festiwalu odbywały się w
Muzeum w Łowiczu, w Pałacu Radziwiłłów w Nieborowie, w Warszawie
(klub Hybrydy) oraz w siedzibie ZA w Rawce. Recenzji jest dużo,
materiały te są rozproszone, wymagają opracowania.
2. W roku 2015 mija 100 lat od pierwszego użycia broni chemicznej nad
rzeką Rawką.
Wiesław Sokołowski już czterdzieści lat (bo od roku
1975) poprzez różne realizacje, wystawy, misteria kreuje pamięć o tamtych wydarzeniach. Zebrane tą drogą materiały są dziś więcej niż
unikatowe.
3. Wiesław Sokołowski zorganizował prowadzi wraz z żoną Autorską
Galerią ZA w Rawce, która działa od roku 1976 do chwili obecnej.
4. Wiesław Sokołowski zorganizował i prowadził Nową Galeria Malarstwa
i Poezji im. Beni U Hopfera (1973 – 1976), Krakowskie Przedmieście 53.
Warszawa
5. Wiesław Sokołowski zorganizował i prowadził Zespół Literacki w Stołecznym Domu Kultury ul. Elektoralna 2, Warszawa (1971-1972)

6. Wiesław Sokołowski zorganizował i prowadził kabaret literacki SoDoma w piwnicy Largaktil w Staromiejskim Domu Kultury, Rynek
Starego Miasta 2 Warszawa (1965-1970)
7. Wiesław Sokołowski jest założyciele grupy poetyckiej ZA (1973), która
została zarejestrowana w roku 1981 w sądzie i ma obecnie status
stowarzyszenia o zasięgu krajowym. Nr KRS 0000167710

Uzyskane nagrody, odznaczenia i inne wyróżnienia z zakresu kultury:
- W roku 2015 uhonorowany medalem GLORIA
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

ARTIS

przez

- W roku 2014 nagroda PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej upowszechniania i ochrony kultury.
- W roku 2010 w Belwederze poeta został odznaczony Krzyżem
Kawalerskim ORDERU ODRODZENIA POLSKI / POLONIA
RESTITUTA
- W 1981 r. otrzymał a następnie zwrócił medal Zasłużonego Działacza
Kultury
więcej informacji można znaleźć na stronie
www.trwanie.com

