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MICHAŁ ZABŁOCKI – poeta, reżyser, szermierz 
 
 

 
fot. Arkadiusz Sędek 

 
Urodził się w 1964 roku w Warszawie.  
 
W 1987 ukończył studia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.   
 
W roku 1988 dostał się z drugą lokatą na Wydział Reżyserii PWSFTviT w Łodzi i ukończył go 
1992.  
Za nakręcony w trakcie pierwszego roku studiów film dokumentalny „Styk klingi” otrzymał 
nagrodę na Festiwalu Filmów Sportowych w Turynie. Prócz tego w czasie studiów nakręcił 
cztery krótkometrażowe filmy fabularne, półgodzinny dokument, oraz widowisko 
telewizyjne.   
 
Poeta i Reżyser. 
Sekretarz zarządu Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oddział w Krakowie. 
Jest autorem Programu Rewolucji Poetyckiej „Multipoezja” przebudowującej sposoby 
funkcjonowania poezji we współczesnym świecie: „Projekcji wierszy na murach domów”, 
„Wierszy chodnikowych”, „Wierszy pisanych online” i wielu innych poetyckich inicjatyw. 
Zrealizował projekt europejskiego portalu poetyckiego „eMultipoetry” według własnego 
pomysłu z udziałem środków Unii Europejskiej. 
 
Autor scenariuszy, reżyser i producent teledysków. Reżyser filmów reklamowych. 
 
Autor wierszy i tekstów piosenek w repertuarze m.in.  
Grzegorza Turnaua: „Naprawdę nie dzieje się nic”, „Cichosza”, „Nowy Jork”, „To tu to tam”, 
„Natężenie Świadomości”, „Między ciszą a ciszą”, „Bracka”, „Tutaj jestem”, „Niebezpieczne 
związki” i wielu innych; 
Czesława Mozila – Czesław Śpiewa; 
Zespołu Czarne Korki Diego Maradony; 
Agnieszki Chrzanowskiej: „Nie bój się nic nie robić”, „Camille Claudel”, „Cały świat płonie”, 
„Panie nasz” i wielu innych;  
Anny Szałapak: „Zaklinanie, czarowanie”. 
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2011  -  Zespół Czarne Korki wydaje swój debiutancki album pt. „La la la“ z tekstami 

Michała, który jest również inicjatorem powstania zespołu. 
 
2010 -  nakładem wydawnictwa Czuły Barbarzyńca Press ukazał się wybór wierszy 

publikowanych w latach 2007-2009 na blogu poetyckim „Przerzutka na 
wiersz”  zatytułowany „Blogostan_01”. 

  - Grzegorz Turanau wydaje album „Fabryka klamek” z 5 tekstami Michała. 
Piosenki pochodzą z projektu „Ministerstwo Dziwnych Nauk” – laudacji 
profesorów nominowanych do nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
w latach 2008 - 2009 

  -  kończy konstrukcję międzynarodowego serwisu poetyckiego 
www.eMultipoetry.eu 

  -  z Czesławem Mozilem pracuje nad tekstami, które znalazły się w jego nowym 
albumie „Czesław Śpiewa Pop”. 

 
2009 –  wydaje album fonograficzny Tomasza Marsa „To ja jestem Feel’em” z własnymi 

tekstami. Teledysk do piosenki tytułowej z animacją Agaty Dębickiej zostaje 
wybrany, jako jeden z dwóch, do głosowania na najbardziej popularny teledysk 
tygodnia na portalu Interia.pl. 

   –  wydaje album Agnieszki Chrzanowskiej „Bez udziału gwiazd” z własnymi 
tekstami (2 teksty Agnieszki Chrzanowskiej). 

   –  w teatrze Capitol we Wrocławiu odbyła się premiera dramatu muzycznego 
„Dzieje Grzechu” w/g Stefana Żeromskiego z 24-ma piosenkami autorstwa 
Michała Zabłockiego z muzyką Krzesimira Dębskiego. 

 
2008 -  zakłada i prowadzi dwa popularne blogi poetyckie „Wiersze na murach” 

i „Przerzutka na wiersz” 
  –  premiera albumu fonograficznego „Czesław Śpiewa” składającego się z 10 

piosenek skomponowanych przez Czesława Mozila do wierszy pisanych online 
na czacie Multipoezja w Onet.pl przez Michała Zabłockiego i internautów. 

  –  premiera albumu fonograficznego „Pan Kazimierz” z 26 piosenkami 
o krakowskim Kazimierzu. 

 
2000-2008 -  Prowadzi regularnie działania z zakresu Multipoezji: 

o Wiersze na murach (codziennie jeden nowy krótki wiersz wyświetlany jest 
w Krakowie na fasadzie kamienicy przy ul. Brackiej 2)  

o Wiersze chodnikowe (poetyckie stemple pojawiające się na chodnikach 
wybranych miast każdej wiosny) 

o Pisanie wierszy online na czacie Multipoezja w Onet.pl – w każdy czwartek 
o 21.00 

 
2007 -  Z grupą współpracujących ze sobą artystów: Agnieszką Chrzanowską, 

Tomaszem Marsem, Dominikiem Kwaśniewskim, Martą Honzatko i innymi 
zakłada Teatr Piosenki w Centrum w Krzysztoforach przy ul. Szczepańskiej 2 
w Krakowie. 

 
2006 -  Produkuje niezależny spektakl muzyczny z 26 własnymi piosenkami 

o krakowskim Kazimierzu „Pan Kazimierz”. 
 
2004 -  otrzymuje Stypendium Ministra Kultury na rok 2004 
  -  Świat Literacki wydaje jego książkę „100 krótkich wierszy” po polsku i po 

angielsku, w tłumaczeniu Zdzisława Zabierzewskiego. 
  -  Ukazuje się album fonograficzny Agnieszki Chrzanowskiej, „Ogień olimpijski” 

z 13 piosenkami do wierszy o tematyce sportowej. Za album i koncert 
w wykonaniu Agnieszki Chrzanowskiej. Autorzy otrzymują brązowy wawrzyn 
olimpijski przyznany przez PKOL, pierwszy w kategorii sztuka Estradowa. 
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2003 -  Produkuje swój pierwszy spektakl muzyczny, „Warjutkowie”. Spektakl 

eksploatowany jest do 2007 roku na różnych scenach. 
  -  Otrzymuje nagrodę Lucent Technologies Poland za upowszechnianie 

nowoczesnych środków komunikacji poprzez multimedialną twórczość 
poetycką. 

 
2003-2006 -  Współpracuje ze sceną „Alchemia” na krakowskim Kazimierzu. 
 
2000 -  Formułuje Manifest Rewolucji Poetyckiej „Multipoezja” i rozpoczyna 

wielostronne nowatorskie działania poetyckie 
 
1998 -  Przeprowadza się do Krakowa  
 
1997  -  nakładem wydawnictwa Świat Literacki ukazał się kolejny zbiór wierszy 

pt. "Pustka w środku". 
 

1996 -  nakładem wydawnictwa Świat Literacki ukazał się zbiór jego wierszy pod 
tytułem „Natężenie Świadomości”. W kwietniu '96 w Teatrze Rozmaitości 
w Warszawie odbył się koncert promocyjny książki, w którym udział wzięli 
wszyscy artyści wykorzystujący w swym repertuarze teksty autora. 

 
1994-1998 -  Popularność zdobywają piosenki pisane razem z Grzegorzem Turnauem: 

„Naprawde nie dzieje się nic”, „Cichosza”, „Bracka”, „Między ciszą a ciszą”, „To 
tu to tam”, „Nowy Jork”, „Tutaj jestem”, „Niebezpieczne związki”, oraz napisane 
z Janem Kantym Pawluśkiewiczem „Zaklinanie czarowanie” w repertuarze Anny 
Szałapak. Autor realizuje także teledyski do najbardziej znanych swoich 
piosenek. 

 
1993 -  Nagroda Muzycznej Jedynki za najlepsze teksty roku za „Zaklinanie 

czarowanie” i „Cichosza” 
 
1991 -  Na zamówienie Teatru Ludowego w Krakowie pisze 33 piosenki do nowej 

adaptacji „Opery Żebraczej” Johna Gay’a z muzyką Jana Kantego 
Pawluśkiewicza. Sztukę w sezonie 1999/2000 wystawiał Teatr Dramatyczny 
w Warszawie 

 
1984-2002 -  Związany z krakowską Piwnicą pod Baranami, a w szczególności Grzegorzem 

Turnauem, Beatą Rybotycką, Agnieszką Chrzanowską, Rafałem Jędrzejczykiem. 
 
1991-1998 -  Mieszka w Warszawie. Pracuje jako reżyser reklam telewizyjnych, szybko stając 

się jednym z najbardziej wziętych reżyserów reklamowych w kraju. 
 
1979-1987 –  Zdobywa wielokrotnie tytuły indywidualnego i drużynowego mistrza Polski, 

a w 1984 - szóste miejsce na mistrzostwach świata juniorów w szermierce. 
 

 
 
www.michal-zablocki.blog.onet.pl 
poemat.com.pl/?page_id=26 
 

 
 
 


