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Ficowski Jerzy

Jerzy Ficowski, ur. 4 IX 1924 w Warszawie, zm. 9 V 2006
tamże. 1946–1950 student Uniwersytetu Warszawskiego,
Wydz. Humanistyczny. Poeta, prozaik, eseista, tłumacz.

1942–1944 żołnierz AK, 1943 więzień Pawiaka, 1944
uczestnik powstania warszawskiego, nast. w niewoli
niemieckiej; w 1945 powrócił do Polski. W 1948 zatrzymany
przez UBP i namawiany do współpracy.

Od 1948 członek ZLP. Od 1949 w angielskim stowarzyszeniu
Gypsy Lore Society (Tow. Cyganologiczne), od 1970 w
polskim Pen Clubie (od 1988 członek zarządu). 1974–1988
członek zarządu Sekcji Literackiej ZAiKS.

1948 debiut zbiorem wierszy dla dzieci Ołowiani żołnierze.
1948–1950 wędrował po cygańsku z taborem.

1968 jeden z wnioskodawców zwołania nadzwyczajnego
zebrania ZLP potępiającego politykę kulturalną władz. W
1971 autor listu przeciw antysemickiej nagonce, pozbawianiu
obywatelstwa ludzi zmuszonych do emigracji oraz apelu o
umożliwienie im powrotu do kraju. 17 XI 1972 sygnatariusz
Listu 17 ws. uwięzionych działaczy organizacji Ruch. 1973 w
jury pierwszej w PRL niezależnej nagrody literackiej. 5 XII
1975 sygnatariusz Listu 59 przeciwko planowanym zmianom
w Konstytucji PRL; do 1980 objęty zakazem druku.
1977–1981 w redakcji niezależnego pisma „Zapis”.
1978–1981 w KSS KOR, od 1979 w Komisji Redakcyjnej
przygotowującej dokumenty KSS KOR.

W 1982 współautor listu ws. uchylenia wyroków dla działaczy
KPN. 12 II 1984 współautor oświadczenia b. członków KSS
KOR, czechosłowackiej Karty 77 i podziemnej „S”
potępiającego procesy polityczne w obu krajach. W l. 80.
współpracownik podziemnego pisma „Wezwanie”, autor
licznych publikacji w wydawnictwach podziemnych.

Miejsce urodzenia Warszawa

Data urodzenia 4-09-1924

Miejsce śmierci Warszawa

Data śmierci 9-05-2006



Od 1989 członek SPP.

Badacz folkloru cygańskiego, tłumacz i edytor poezji
cygańskiej, arabskiej, rumuńskiej i hiszpańskiej. Autor książek
z dziedziny etnografii, historii sztuki i literatury, książek dla
dzieci i młodzieży, bajek i wierszy dla dzieci, esejów oraz
tekstów popularnych piosenek (m.in. Jadą wozy kolorowe) i
tomików poetyckich, m.in.: Gryps (NOWa, 1979), Odczytanie
popiołów (NOWa, 1980), Errata (Libra Books, Londyn, 1981),
Wezwanie (1982), Pojutrznia (1982), Przepowiednie (1982).

Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu
Odrodzenia Polski (2004), Krzyżem Walecznych (1944),
Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2006).
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