
Tadeusz Wujek
Urodził się w 1932 r. w Starej Krobi na Biskupiźnie.
Niezwykły  poeta – amator.  Jak  sam siebie określa  „pisze  sercem”.  Dotychczas  napisał  ponad 3000
utworów o różnorodnej tematyce związanej przeważnie z okolicami Gostynia i Biskupizny. Inspiracją do
twórczości poetyckiej są ludzie, przyroda oraz zabytki sakralne i świeckie. 
Senior gostyńskich emerytów - Pan Tadeusz lubi dużo spacerować i jeździć na wycieczki, poznając ludzi
oraz nieznane miejsca. Wielokrotnie spotykał się z młodzieżą szkolną w różnych środowiskach miast i
gmin w powiecie  gostyńskim.  Od 9 lat,  tj.  z  chwilą  powstania  Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, jest członkiem zarządu GUTW i należy do grona najstarszych i najbardziej aktywnych studentów
tej  organizacji.  Raz w tygodniu  niestrudzenie  przewodniczy  kilkunastoosobowej  grupie,  aby pieszo z
kijkami  lub  bez  poznawać  ciekawe  pod  względem  przyrodniczym,  historycznym  i architektonicznym
miejsca naszego miasta i najbliższej okolicy. 
Tadeusz Wujek jest autorem tekstu hymnu Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Pierwsze próby literackie zanotował w 1985 roku.
• Od 1987 roku zaczął prezentować swoje utwory na spotkaniach śpiewaków, poetów i gawędziarzy w

Krobi. Brał udział w turniejach poetyckich „O statuetkę Drewnianej Sowy” i konkursach satyrycznych
pn. „Konszachty” organizowanych przez GOK HUTNIK w Gostyniu.

• Od 1988 wysyłał swoje wiersze na Międzynarodowy Konkurs Poezji pn. „Szukamy talentów wsi” w
Wąglanach koło Opoczna, doczekawszy się tam wyróżnienia w 1992 i 1993 r.

• W  1997  r.  –  wyróżnienie  w  Ogólnopolskim  Konkursie  Związku  Działkowców  w  Warszawie  pn.
„Działka wierszem sławiona”.

• w latach 1999, 2002, 2003 i  2005 – udział  i  wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Literacko-
Fotograficzno-Plastycznym  pn.  KONFRONTACJE  organizowanym  przez  Leszczyńskie
Stowarzyszenie Twórców Kultury w Lesznie.

• W 1999 r. ukazał się w druku tomik poezji pt. Wśród pól i łąk – w czterech porach roku”,
• w 2000 r. – prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez radę miejską za wybitne osiągnięcia twórcze

„Laur Gostynia”,
• w 2007 r. opublikował swoje przeżycia i wspomnienia z czasów okupacji pt. „Byłem robotnikiem III

Rzeszy”,
• w  2010  r.  –  wyróżnienie  w  Powiatowym  Konkursie  Literacko-Fotograficzno-Plastycznym  pn.

„Gostyńskie strofy i obrazy – Oni żyją i tworzą wśród nas”,
• w 2011 r. – jedno z 3 wyróżnień w XXX Jubileuszowych Mistrzostwach Polski w Poezji w kategorii o

„Złote Gęsie Pióro”, w którym Jury oceniło 900 utworów 261 autorów z 25 krajów świata.
Pan Tadeusz Wujek jako twórca – amator a zarazem osoba niezwykle oddana działaniom Gostyńskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku może być przykładem wyjątkowej aktywności, która łączy talent pisarski z
pełnym energii zaangażowaniem obywatelskim na rzecz innych.


