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Wychowywaliśmy się z

Pisze Pan, że gdyby można było zamykać ludzi
za twarz,tona Bronowicachz lat90.stałybysa-
me pustostany.

W latach wczesnego kapitalizmu na uli-
cach roiło się od subkultur – punków,
hiphopowców, metalowców, skinów –
szczególnie oni byli widoczni i budzili gro-
zę. Chłopaki z mojego bloku byli zresztą
skinheadami i powiedzmy, że pilnowali po-
rządku na dzielnicy. Robotnicze osiedla, ta-
kie jak Bronowice czy szczególnie Tatary,
oberwały najmocniej na przemianach, po-
upadały zakłady, m.in. Daewoo, a młodsze
pokolenia dorastały już w, nieraz skrajnej,
biedzie. Wychowywaliśmy się z kluczami
na szyjach. Zasady ustalała starszyzna pla-
cowa, czyli chłopaki kilka, kilkanaście lat
starsi, którzy przesiadywali na ławkach.
Blokowiska były szare, na każdym kroku
widać było pijaków… Dzieciaki od rana
do wieczora szalały na dworze, a kiedy
o dwudziestej drugiej mama wołała przez
balkon, z każdego kąta odpowiadało „za-

raz”. Tego świata, o którym opowiada mo-
ja książka, już nie ma, zamiast placów są
odgrodzone placyki, zamiast skwerów –
parkingi.

Wyczuwamnutkęnostalgii.Pantęskni?
NaBronowicachmożnabyłozyskaćsza-

cunek kumpli na dwa sposoby: albo dobrze
grałeśwpiłkę,albodobrzesiębiłeś, jaraczej
dobrze grałem w piłkę. Choć zabrzmi to
dziwnie, to pomimo tego wszystkiego uwa-
żam,żemiałemszczęśliwedzieciństwo.Pa-
miętamnaprzykładstarepolskiezłote,któ-
re można było znaleźć w paczce chipsów,
szczyttechnologii,jakąbyłPegasusipomimo
że przeżyłem wiele chwil trudnych, to nie
mogę myśleć o tamtym okresie wyłącznie
źle.Tobyłinny,naswójsposóbpięknyczas,
którydzieciakiprzeżywałynapodwórkach,
a nie przed komputerami.

Koledzy i sąsiedzi nie mieli za złe wywlekania
brudów?

Pierwsze reakcje na „Bękarta” były rze-
czywiściemieszane,przyczymmożejeden
procentzainteresowanychpofatygowałsię,
żebyprzeczytaćksiążkę.Naokładceniema
niestety opisu, że akcja dzieje się w latach
1994-2006,jestnatomiastinformacja,żeMa-
teusz Stawicki wychowuje się na jednej
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znajniebezpieczniejszychdzielnicLublina.
Niektórzy się poobrażali, bo przecież Bro-
nowice są takie przyjemne i żadne sensacje
sięniedzieją…Zarzucanomi,żeoczerniam
mieszkańców i dzielnicę, że nie doceniam
pozytywów.Ajajejaknajbardziejdoceniam,
dlatego o tej dzielnicy napisałem, z tym, że
tamten okres był właśnie taki. Co ciekawe,
lokalnie zostałem przyjęty raczej ciepło,
miałemnawetbardzosympatycznespotka-
nie autorskie w Ochotniczym Hufcu Pracy,
burza rozpętała się w internecie. Myślę, że
onaminie, jaktylkoludzieprzeczytają„Bę-
karta”.

Krwawe zabójstwo w hotelu „Polonia”, śmierć
Zbyszka, którego zwłoki leżały spokojnie na
skwerku–toczęść tamtejcodzienności?

Toautentycznewydarzenia,podobniejak
dziewięćdziesiątprocentcałejksiążki.Pobi-
cia,kradzieże,rozbojeiinnetegotypuhisto-
rie były na porządku dziennym. Ale pomi-
mo tego, że większość sytuacji poprzenosi-
łem z życia w skali 1:1, to nie da się ich inter-
pretowaćdosłownie,ponieważzostajetych
dziesięć procent fikcji. Często ktoś się mnie
pytaoto,którąjestpostacią,mówię,żeżad-
ną,bopoprostuniemogłemsobiepozwolić
na to, żeby czyjeś życie opisać zupełnie bez

ogródek. Pozmieniałem imiona, cechy bo-
haterów,szczegółyzichżycia,czasemzlepi-
łem kilka osób w jedną.

Czy uczniowie podstawówek mogą aż tak bar-
dzo się nienawidzić, że przychodzą z kijem
bejsbolowymna rekolekcje?Skądtosięwzięło?

Genezy konfliktu nie znam, mało który
małolat zresztą w to wnikał, po prostu brał
kamień i rzucał w przeciwną bandę, bo tak
trzeba.Wnaszychgłowachtanienawiśćist-
niała od początku świata, była sytuacją za-
staną, z którą każdy musiał się zmierzyć,
aprzynależnośćokreślałoto,poktórejstro-
nie ulicy się mieszkało. Miałem tego pecha,
że mój blok znajdował się przy dwu-
pasmówce,naumownejgranicy,czyliwsa-
mymepicentrumwojnymiędzyszkołątrzy-
dziestą pierwszą a trzydziestą trzecią. Koś-
ciół teoretycznie był terenem neutralnym,
uczniowie spotykali się w nim w czasie re-
kolekcji, usadzeni po dwóch przeciwnych
stronach, ale atmosfera była tak gęsta, że
można ją byłokroićnożem.Dwie duże gru-
py w jednym miejscu to murowana rozró-
ba. Regularnie lała się krew i nigdy nie
przeszłoby mi przez myśl, aby zapuścić się
za ulicę. Pierwsze pytanie, które wtedy by
padłoto:„zktórej jesteśszkoły?”.Oczywiś-

Na Bronowicach można było zyskać szacunek
kumpli na dwa sposoby: albo dobrze się biłeś,
albo dobrze grałeś w piłkę, ja raczej dobrze
grałem w piłkę – opowiada Kamil Cywka.
O dzielnicy, którą niegdyś nawet radiowozy
odwiedzały z obawą, napisał książkę.

Kamil Cywka
„Bękart”
Bronowice wi-

dziane oczami dora-
stającego chłopaka
Mateusza
Stawickiego. Życie
dzielnicy z kronik poli-
cyjnych. Drobni prze-
stępcy, zbuntowane
nastolatki, a nawet lo-
kalni mafiosi – wszy-
scy oni spotykają się
na podwórkach.
Od najmłodszego pa-
nuje zasada, że wygry-
wa silniejszy. Pewne-
go dnia do drzwi Ma-
teusza puka policja.
Zwłoki jego ojca leżą
na jednym z chętnie
uczęszczanych skwer-
ków...

Rozdajemy książki
Dzwońcie w ponie-
działek (8 czerwca)
o godz. 10 pod nr
81 446 28 00.
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