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przed komputerami? Myśmy z kolei się bar-
dzo nudzili. Naszych rodziców nie stać by-
ło na wakacje, więc te dwa miesiące prze-
siedzieliśmy na ławkach, paliliśmy, piliś-
my... Ale oczywiście grało się też w piłkę.
To był nasz mały wszechświat. Graliśmy
po kilka meczów dziennie. Integralną częś-
cią tego życia była właśnie piłka nożna.
Graliśmy mecze międzyplacowe, między-
osiedlowe. I muszę się pochwalić, że nasza
ekipa była jedną z najlepszych. Co się jesz-
cze pozmieniało? Zlikwidowali place za-
baw, a na ich miejsce powstały parkingi...

Możesz powiedzieć „pochodzę z Bronowic
i jestem z tego dumny”?

Tak. Dzisiejszym dzieciakom brakuje ta-
kiej swoistej mądrości ulicy. Jedni nazwą
to cwaniactwem, a ja właśnie mądrością
ulicy. Bo jeśli w życiu coś przeszedłeś, coś
oprócz gry GTA (brutalna i kontrowersyj-
na gra komputerowa „Grand Theft Auto”
wydana przez firmę Rockstar Games –
red.), to tę cechę posiadasz. W tamtych cza-
sach, kiedy kolega zawołał cię pod oknem,
to rzucałeś wszystko. Wychodziłeś, bo gra-
my mecz, bo chodź zapalimy, bo chodź pi-
jemy... może to brzmi źle, ale jestem z tego
dumny. To mnie zahartowało i ukształto-
wało mój charakter. Dziś jeśli żyjesz na
zamkniętym osiedlu, siedzisz przed kom-
puterem, a jedyne, czego od ciebie wyma-
gają, to zdanie do następnej klasy z w mia-
rę dobrymi ocenami, to żyjesz jak pączek
w maśle. Z tym tylko, że nic o realnym ży-
ciu nie wiesz.

Opowiedz coś więcej o ojcu.
Pracował jako inkasent w Lubzelu.

Gdzieś tam w jego życiu zawsze pojawiało
się to piwko, ale nie miał z tym problemu.
Ja sam biegałem do sklepu, bo wysyłał
mnie po piwo. I tak to trwało. Później zda-
rzało mu się, że granica między życiem pry-
watnym i zawodowym zacierała się, więc
chodził do pracy podpity, a pracował
z ludźmi. Nosił teczkę z drukareczką, spi-
sywał liczniki i wystawiał rachunki.
W pewnym momencie ktoś się wkurzył
i zadzwonił do jego pracodawcy. Dostał na-
ganę, został zawieszony, ale jako że był
z tych bardziej pyskatych i wychylających
się, więc sprawa trafiła do sądu pracy. Skoń-
czyło się ugodą. Nie miał powrotu do pra-
cy, ale dostał całkiem spore odszkodowa-
nie. On oczywiście twierdził, że jest tak
wspaniałym specjalistą i nie będzie miał
problemów ze znalezieniem pracy. Telefo-
ny się jednak nie rozdzwoniły, a kasa z od-
szkodowania szybko topniała. Wtedy już
popadł w konkretny nałóg. Łapał jakieś do-
rywcze zajęcia, pracował nawet w Pro-

videncie, ale nie ma nic gorszego, jak dać
alkoholikowi pieniądze do dyspozycji. Na-
robił długów i na tym się skończyła jego ka-
riera. Zmarł w listopadzie 2006 roku. Miał
wtedy czterdzieści sześć lat.

Wiem, że to jest jedno z najmniej odpowied-
nichpytańwtymmomencie.Byłkiedykolwiek
dla Ciebie wzorem?

Wyobraź sobie, że był, ale tylko do mo-
mentu, kiedy zaczął pić. Podzieliłbym to
na okresy „przed” i „po”. Wcześniej praco-
wał w spółce komunalnej, a więc mieliśmy
wszystkie świadczenia i profity. Poza tym
ojciec grał w piłkę i zabierał mnie na tur-
nieje zakładowe. Nauczył mnie jeździć
na rowerze i wiele innych rzeczy. Pamię-
tam wiele dobrego z tamtego okresu. Był
bardzo towarzyskim człowiekiem. Zawsze
uśmiechnięty i pomocny. Znał wielu ludzi
i niejedno potrafił załatwić. Choć z natury
był spokojny, to potrafił krzyknąć i trzep-
nąć, tak że czuło się przed nim respekt. Był
postawnym, dużym facetem i moi kumple
powtarzali, że on zawsze wszystko załatwi
i pomoże, więc czuliśmy się z nim bez-
piecznie. Było parę takich sytuacji, że po-
trafił postawić ludzi do pionu. Nas z bra-
tem zresztą też, bo niestety, jak coś się sta-
ło na osiedlu, to zawsze było, że „to te
Cywki”. Na bank zrobiliśmy to my albo na-
si znajomi, więc nieraz wiele od niego wy-
słuchaliśmy. Z mamą żyli sobie bardzo do-
brze...

Ona też pochodziła z Bronowic?
Nie. Z Ciechanowa. Poznali się, kiedy oj-

ciec był w wojsku. Mama zawsze żartowa-
ła, że zabrał ją z rodzinnego domu i przy-
wiózł „na tę Ukrainę” (śmiech). Tata był
człowiekiem ugodowym, więc bez proble-
mu się dogadywali. Pamiętam go ztych do-
brych lat i kiedy wracam myślami do tych
czasów, to czuję ogromny żal, że wszystko
się tak potoczyło. Podejrzewam, że dzisiaj
byłby dla mnie ogromnym wsparciem
i mielibyśmy świetne relacje. Rodzice mie-
liby już odchowane dzieci i mogliby złapać
tak zwany drugi oddech. Niestety, to się
działo na moich oczach, a ja nie miałem
na to wpływu. Wachlarz uczuć do ojca był
szeroki: od miłości po nienawiść. W pew-
nym momencie marzyłem nawet o tym,
żeby się zabił.

Jak wiem, próbował?
Próbował. Tę datę też pamiętam, bo to

był dzień śmierci papieża. Trafił po tym
na odwyk. Zresztą przeszedł ich kilka. Jak
widać nic to nie dało. Powiem ci, że alko-
holizm to najuczciwsza choroba na świe-
cie. Nie atakuje cię jak choroba zakaźna, nie

łapiesz go od przypadkowego przechod-
nia. Niezaproszony do twojego życia, nie
wchodzi w nie z buciorami. Przychodzi tyl-
ko zaproszony. Jest z tobą w stu procentach
szczery, bo na początku ustala jasne regu-
ły i nie zmienia ich w trakcie gry. W ostat-
niej fazie czyni z nas dzieci, które myślą, że
kiedy zamkną oczy, to ich nie widać. Po-
dobnie z alkoholem – pijąc w samotności,
myślisz, że cię nie widać.

Zmienię temat. W książce opisujesz pewne
postacie zosiedla. Siatkarz, który miał melinę
czy też Prezes – bogaty typ, który miał kasę
i robił szemrane interesy.

(śmiech). Nie chciałem odnosić się bez-
pośrednio do imion i nazwisk, ale akurat
Siatkarz i Prezes są postaciami w stu pro-
centach prawdziwymi i ich pierwowzora-
mi są autentyczne osoby. Inne to zlepek
wielu osób.

APrezes?
To była bardzo kontrowersyjna postać.

Dobre,jaknatamteczasy,samochody,pięk-
nakochankaikasazszemranychinteresów.
Zawsze,ilekroćpojawiałsięnaosiedlu,wią-
zały się z nim ciekawe wydarzenia.

Sytuacjazpistoletemjestprawdziwa?
Kiedyś Prezes pojawił się naosiedlu. Sie-

dzieliśmy akurat z kumplem na ławce. Na-
gle usłyszeliśmy huk. Okazało się, że to Pre-
zes daje znać, że jest i idzie z wymierzonym
w naszą stronę pistoletem. Kumpel uciekł,
a ja siedziałem sparaliżowany, patrząc, jak
Prezes z tym pistoletem się do mnie zbliża.
Stanął centralnie przede mną i wycelował
w moje czoło: „Ty jesteś młody Cywka?” –
zapytał. I tak od słowa do słowa strach mi-
nął.Zapaliliśmy,pogadaliśmyoojcuiwkoń-
cu okazało się, że szuka jakiegoś małolata,
który porysował jego samochód. Fakt fak-
tem nieźle mnie wtedy wystraszył.

SkorowspomnieliśmyoTwojejksiążce,todla-
czego nie wydajesz jej w Lublinie?

Bardzo bym chciał. Rynek wydawniczy
jest dziś jednak taki, a nie inny. Rozesłałem
książkę do kilkudziesięciu wydawnictw.
Dziewięćdziesiąt procent znich wogóle nie
odpowiedziało. No i w końcu Novae Res
z Gdyni zgodziło się sfinansować jej wyda-
nie.Większośćwydawnictwstwierdziła,że
taka tematyka społeczna się nie sprzeda, że
rynek potrzebuje czegoś zupełnie innego.

Czyli następna będzie miała inną tematykę?
Jak mówiłem, nie chcę być zaszufladko-

wany. Aktualnie prowadzę blog o nazwie
The Spinning Top Blog, na którym promu-
ję wolność, samodzielne myślenie oraz

świadome życie we wszystkich jego aspek-
tach. Chciałem stworzyć miejsce dla ludzi
zmęczonych medialną papką, serialami
i grami komputerowymi. I powiem ci, że to
niesamowite doświadczenie, bo blog przy-
ciągnął bardzo ciekawe, często oczytane
osoby, z którymi można wymienić poglądy
na wiele tematów.

No to szczerze życzę powodzenia. Kamil,
nakoniecmożetrochęzbyttendencyjneizbyt
otwarte pytanie, ale czym jest dla Ciebie
rodzina?

Wiesz co, ja lubię takie pytania. Wierzę
w taką teorię, że na różnych etapach życia
otaczają cię różni ludzie. Jedni przychodzą,
drudzy odchodzą. Kręcą się jakby wokół
ciebie. Ale jest też tak zwany rdzeń, czyli
ludzie, którzy są obok ciebie na każdym
etapie i to się nie zmienia. Mogą być cały
czas obok, albo możesz nie mieć z nimi
kontaktu latami. Jednak, kiedy się spotka-
cie, zamieniacie dwa słowa i jest tak jak
wcześniej. Rozumiecie się i jesteście przy-
jaciółmi. Właśnie rodzina i najbliżsi przy-
jaciele są dla mnie tym rdzeniem. Tym, co
nie zmienia się nigdy, bez względu na oko-
liczności. a

b Grzegorz (stoi w drugim rzędzie trzeci z lewej) „Ojciec zabierał mnie na turnieje...”

Stanisław
Cywka
„Dziadek Stani-

sław załamał się i zu-
pełnie „rozsypał”
po śmierci babci.
W nocy płakał i krzy-
czał imię babci,
a w dzień pił albo grał
na skwerku w karty.
Potrafił w jeden dzień
przepić lub przegrać
całą emeryturę...” –
opowiada Kamil
Cywka

b Ewa i Grzegorz Cywkowie. „Dziś rodzice mieliby już odchowane
dzieci i mogliby złapać tak zwany drugi oddech...”

b Eleonora Cywka. „Uwielbiałem ją
za poczucie humoru i dystans do życia...”
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miesięcznika
KL o historii
regionu już w kioskach
A w nim m.in.:

a Jak Boruta porwał siostrę Bieruta
pod Lublinem
a Wybitni lublinianie na cmentarzu
przy Lipowej
a Historia lubelskich kin. Tylko
przed wojną było ich 31


