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Jeśli przeszedłeś w życiu coś więcej
niż grę, to posiadasz mądrość ulicy

Sagi Lubelszczyzny

Tytułowy bękart, młody chłopak mieszkają-
cy na Bronowicach, gdzie królują bieda, pato-
logiaiprawopięści.Nękanyprzezojcaalkoho-
lika, próbuje odnaleźć się zarówno w świecie
ulicy, jak i wrodzinnym domu... Akcja powieś-
ci rozgrywa się na tle zmieniających się rea-
liów społeczno-gospodarczych Polski lat
1990 – 2000 i opisuje burzliwe losy rodziny
Stawickich... To jedna z recenzji Twojej książ-
ki, która niedługo ukaże się w druku. Sta-
wickich, czyli Cywków?

Dokładnie, Cywków. Dziewięćdziesiąt
procent to sytuacje wzięte z życia w skali
jeden do jednego. Książka jest mocno bio-
graficzna. Powiem, że jest pewnego rodza-
ju rozliczeniem się z tamtym okresem
i zamknięciem pewnego rozdziału w życiu,
bo, jak czytałeś, ja też swoje za uszami
mam. Jeśli kiedyś napiszę coś jeszcze, to
będzie zupełnie inny gatunek i tematyka,
bo nie chcę być w jakikolwiek sposób za-
szufladkowany.

Teraz jednak zajmiemy się tą tematyką. Burz-
liwe losy rodziny Cywków. Możemy zacząć
od śmierci babci?

Eleonora Cywka. Pamiętam dzień jej
śmierci, bo było to dzień po zamachach
na World Trade Center. Zachorowała
na sepsę, ale umierała z uśmiechem
na twarzy, do końca żartując z choroby.
Wprzeciwieństwie do wielu starszych osób
nie zbierała wcześniej na grób czy pochó-
wek, twierdząc zawsze, że „nikt na wierz-
chu nie leży”. Była dla mnie postacią nie-
jednoznaczną. Z jednej strony uwielbiałem
ją za poczucie humoru i dystans do życia,
a z drugiej miałem ogromny żal, że nie zro-
biła nic, by powstrzymać alkoholizm swo-
jego syna, czyli mojego ojca. Sama zresztą
była alkoholiczką, z tym że skrytą.

A dziadek?
Pili wspólnie. Ojciec na początku ganił

dziadków, do czasu kiedy nie zaczął pić
z nimi. To było specyficzne małżeństwo.
Jedno wielkie pasmo kłótni i nieporozu-
mień. Wiecznie krzyczeli na siebie, ale tak
właśnie okazywali sobie miłość. Dziadek

Stanisław załamał się i zupełnie „rozsypał”
po śmierci babci. W nocy płakał i krzyczał
imię babci, a w dzień pił albo grał na skwer-
ku w karty. Potrafił w jeden dzień przepić
lub przegrać całą emeryturę. W końcu za-
czął oddawać ją mi, żebym pilnował jego
finansów. Wreszcie przestał zupełnie wy-
chodzić z domu i zmarł jakieś siedem mie-
sięcy po śmierci babci. Czasem mam wra-
żenie, że umarł z tęsknoty, choć pod koniec
był po prostu wykolejonym, bezpowrot-
nym alkoholikiem. Na szczęście nie nale-
żał do tych awanturujących się.

Jak piszesz, ojciec też był już wtedy „bezpo-
wrotnym alkoholikiem”.

Miał na imię Grzegorz. Na pogrzeb
dziadka nie przyszedł, ale zjawił się na po-
grzebie babci. Kiedy szliśmy w orszaku
po cmentarzu na Majdanku, stanął w alej-
ce. Miał na sobie rozciągnięty, zmechaco-
ny sweter i uświnione błotem spodnie.
Do końca miałem nadzieję, że nie przyj-
dzie. Zrobił ogromną awanturę. Był skłó-
cony z większością rodziny, bo każdy go już
w tamtym czasie unikał. To był bardzo
trudny moment.

Marcin Jaszak
m.jaszak@kurierlubelski.pl

Jedni zatrzymali się
na etapie osiedlowej
ławki, innym udało się
uciec. Kamil Cywka
wspomina Bronowice
z lat dzieciństwa,
Prezesa, Siatkarza
i ojca, który
do pewnego czasu był
dla niego wzorem

Mówisz o tym wszystkim tak otwarcie.
Jak wspomniałem, to pewnego rodzaju

rozliczenie się z przeszłością. Nie wstydzę
się tego. W takim klimacie się wychowy-
wałem i to mnie ukształtowało. Tak samo
jak Bronowice. Te podwórka mnie w jakiś
sposób wychowały i wiele nauczyły.

Nauczyły. Z Twojej książki wynika, że czasami
byłeś chuliganem.

Chuliganem to może za duże słowo, ale
wychowywałem się w takim, a nie innym
środowisku. Powiem tak – na Bronowicach
mogłeś zdobyć szacunek na dwa sposoby:
albo dobrze grałeś w piłkę, albo dobrze się
biłeś.

A Ty?
Raczej dobrze grałem w piłkę (śmiech).

Aczkolwiek jako małolaci robiliśmy różne
głupoty.

Czytałem. Kradzieże w sklepach, narkotyki,
no i wieczne bójki…

To były czasy, kiedy za każdym rogiem
mogłeś dostać po głowie. Mieszkałem
przy ulicy Krańcowej 109. Już w podsta-
wówce istniał odwieczny konflikt między
szkołami 33 a 31. W pewnym momencie za-
rysował się podział, który wyznaczała uli-
ca Krańcowa. Jeśli przeszedłeś na drugą
stronę, to natychmiast mogłeś dostać
po głowie, stracić portfel, okulary czy ro-
wer. Nie mogłeś tam wejść bezkarnie, bo
wszyscy się nawzajem znali i natychmiast
byłeś widoczny. Nie było internetu i tego
wirtualnego życia. Jak chciałeś spotkać się
z kumplem, to musiałeś do niego pójść i za-
wołać przez okno. Wiadomo, w innych
częściach Lublina było podobnie, ale moż-
na powiedzieć, że ten okres lat dziewięć-
dziesiątych był dla Bronowic i dzielnic fa-
brycznych wyjątkowo podły.

Czyli?
W nasze życie wkroczył kapitalizm.

Wielu ludzi nie mogło się odnaleźć. Jak
przez całe życie wkręcasz w fabryce, czyli
w jednym miejscu i w określonym czasie,

jedną śrubkę i nagle musisz się przekwali-
fikować, to możesz się zgubić i stracić pra-
cę. Natychmiast na takich osiedlach po-
wstały swego rodzaju getta. Ludzie wcześ-
niej mieli pracę, ustabilizowane życie i na-
gle ją tracili, a ich dzieci wychowywały się
w biedzie. Pojawił się hip-hop. Pod koniec
lat dziewięćdziesiątych nastała Molesta.
Więc te wszystkie łobuziaki, a w tym ja,
natej muzyce się wychowywały, a bójki by-
ły na porządku dziennym.

Ty skończyłeś studia, wyjechałeś do Warsza-
wy, masz dobrą pracę i ogólnie masz się do-
brze. A Twoi koledzy? Pewnie nie wszystkim
się udało?

Różnie. Jak to z ludźmi. Część zatrzy-
mała się na etapie ławki. Dzisiaj spotykam
ich pod sklepem i proszą mnie o pięćdzie-
siąt groszy po starej znajomości. Inni się
porozjeżdżali po Polsce czy za granicę, bo
jak wiesz mamy aktualnie drugą falę emi-
gracji. Niewiele się zmienia, więc nawet ci
najwytrwalsi stąd uciekają. Jedne podwór-
kowe przyjaźnie przetrwały, inne nie.
Wiesz komu się udało?

Słucham.
Udało się osobom, dla których Brono-

wice nie były jedynym światem. Jeśli cho-
dziłeś do podstawówki na Bronowicach,
później do liceum czy innej szkoły, a przy
tym nie ruszałeś się z tej ławki i miałeś ca-
ły czas to samo środowisko, to nie wiedzia-
łeś, że można inaczej. Nie miałeś znajo-
mych poza dzielnicą, nie chodziłeś na mia-
sto, bo i po co. I tak dalej. Tacy ludzie dziś
proszą o pięćdziesiąt groszy pod sklepem.
Inni zobaczyli, że jest coś poza tą ławką
i udało im się stąd uciec.

Kiedy dzisiaj przyjeżdżasz do rodzinnego do-
mu, widzisz jakieś zmiany na osiedlu?

Jedni dorośli, inni się zestarzeli. Te
wcześniejsze łobuziaki porozjeżdżały się
po świecie. Nie ma już nawet komu robić
awantur. Po prostu się uspokoiło i to widać.
Bo kto ma siedzieć dziś na tych ławkach?
Dzieciaki, które cały dzień spędzają

b Kamil (z prawej) z mamą i bratem
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