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Dnia 8 listopada 2012 r. o godzinie 13.00 w sali nr 176 w siedzibie Senatu odbyło się 

posiedzenie Senackiego Zespołu Popularyzacji Kultury i Rozwoju Czytelnictwa.  

Na początku spotkania przewodnicząca Zespołu – Pani Senator Barbara Borys – 

Damięcka przedstawiła gościa zaproszonego na to posiedzenie – polską poetkę Panią Marlenę 

Zynger.  

Tematem przewodnim spotkania była nowatorska metoda propagowania twórczości 

polskich poetów. Pomysłem na poszerzenie grona odbiorców oraz dotarcia do tych, którzy na 

co dzień nie mają dostępu do poezji jest umieszczanie jej na podkładkach pod talerze  

z posiłkami podawanymi w wagonach restauracyjnych Wars.  

Każda osoba spożywająca tam posiłek miałaby możliwość zapoznania się przy okazji 

z utworem literackim.  

Przewodnicząca Senackiego Zespołu Popularyzacji Kultury i Rozwoju Czytelnictwa 

zaproponowała pozostałym senatorom, aby szerzyli ideę niekonwencjonalnego udostępniania 

literatury także w swych okręgach wyborczych, by nakłaniali do współpracy innych 

przewoźników, wspomagali w działaniu lokalnych twórców, a także zachęcali regionalne 

biblioteki do składania propozycji tematów przedruków. Przedsięwzięcie „Przystanek poezja” 

szuka także swego miejsca w innych środkach przekazu takich jak np. telewizja. 

W trakcie posiedzenia pani Marlena Zynger wspomniała o propozycji 

piętnastominutowego programu w telewizji Info TV również pod nazwą „Przystanek poezja”, 

a także o wykorzystaniu wszelkich form i środków przekazu służących do propagowania 

poezji na co dzień takich jak np. malarstwo, grafika. 



Pan Senator Tadeusz Arłukowicz pogratulował poetce nowatorskich działań.  

Na zakończenie zgłoszono propozycję przygotowania szczegółowego projektu wdrożenia 

przedsięwzięcia przedruku poezji na podstawki pod artykuły spożywcze podawane 

w wagonach restauracyjnych Wars. 

Zebrani senatorowie zgodnie stwierdzili, że popierają ideę przedsięwzięcia 

i przychylają się do wdrożenia jej w życie, a pan senator Ryszard Bonisławski będący 

ambasadorem czytelnictwa w Łodzi, przypomniał inicjatywę łódzkiej młodzieży drukującej 

we własnym zakresie teksty wierszy Bolesława Leśmiana i Leopolda Staffa na koszulkach. 
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