
Marzy się Państwu spacer po wrocławskich ulicach, placach, zaułkach? Zastanawiacie się, jak zaspo-
koić tę tęsknotę tkwiąc w przysłowiowych czterech ścianach? Zapraszamy na wędrówkę, w której 
przewodnikiem będą obie części „Kamienic” autorstwa Joanny  Mielewczyk: „Kamienice. Opowieści 
mieszkańców wrocławskich domów” oraz” Kamienice. Opowieści przedwojennych mieszkańców 
Wrocławia”.

Każdy z tomów zawiera 12 opowieści, a ich bohaterami są zarówno Breslauerzy jak i wrocławianie. 
Momentem granicznym jest rok 1945, w którym, w wyniku nowego podziału Europy po II wojnie 
światowej, nastąpiła całkowita wymiana ludności miasta. Czasami będzie to spacer po miejscach, 
których już nie ma, czasami po miejscach, które istnieją, ale w kompletnie zmienionym otoczeniu, 
momentami zaś będziemy mieli poczucie podróży w czasie.

Pierwszy tom opowiada o ludziach, zmuszonych do porzucenia swoich małych ojczyzn i wędrówki 
ku niewiadomemu, na obcą ziemię. Poznamy również ludzi, którzy po różnych doświadczeniach 
wojennych, w osiedleniu się na Ziemiach Odzyskanych widzieli szansę na rozpoczęcie nowego 
życia. Wszystkim przyszło mieszkać w miejscach opuszczonych przez, gnanych wiatrem historii, 
innych ludzi, Niemców, dla których to miasto było ich małą ojczyzną. Niektórzy z przybyszów przez 
jakiś czas dzielili wraz z nimi powojenny los i często ograniczoną przestrzeń. Czasami o poprzed-
nich mieszkańcach mówiły tylko pozostawione przez nich przedmioty: meble, książki, zawartość 
szaf i kredensów, obrazy, bibeloty, fotografie, dokumenty, instrumenty. O czym opowiedzą nam 
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bohaterowie pierwszej części? M.in. o pierwszym polskim sztucznym sercu, o tym jak wyglądała eks-
pertyza wytrzymałościowa gruntu pod iglicę. Dowiemy się ile, tuż po wojnie trzeba było zapłacić za 
zwykłą szczotkę do zamiatania oraz np. kto i jak ratował ludzi podczas epidemii ospy w 1963 roku. 
Dla mnie osobiście dużym zaskoczeniem okazała się informacja, że moja szkoła podstawowa została 
wybudowana na miejscu dawnego kościoła Marcina Lutra.

Tom drugi to historie oraz wspomnienia przedwojen-
nych mieszkańców miasta. Wracają do czasów wcze-
snego dzieciństwa lub młodości, w które brutalnie 
wkracza rzeczywistość wojenna i frontowa. To już 
nie ich bezpieczne, oddalone od działań wojennych 
miasto, a Festung Breslau - twierdza. Dopiero teraz, 
po tylu latach przełamują tabu, którym w rodzinnych 
historiach jest temat wojny, kapitulacji i opuszcze-
nia miasta. To nie są łatwe opowieści, często po raz 
pierwszy wypowiedziane na głos, po raz pierwszy 
sformułowane. Nie wszyscy jednak mają równie tra-
giczne wspomnienia. Część bohaterów, jako małe 
dzieci opuściła Wrocław na tyle wcześnie, że pozo-
stał w ich pamięci pięknym europejskim miastem. 
Kiedy wracają tu po latach, przeżywają szok uświada-
miając sobie jaki koszmar się w nim wydarzył.

Co łączy oba tomy, co łączy wszystkie 24 opowieści? Nadzieja! Nadzieja na to, że będzie lepiej, 
że czas zagoi rany, uspokoi emocje, ale również nadzieja na pojednanie, na pogodzenie się z losem, 
który przypadł nam w udziale, nadzieja na akceptację historii własnej i historii obu narodów. Nadzieja, 
że prawda nas wyzwoli i pozwoli dostrzec wspólnotę losów i miłości do miasta.

Kto spisał te opowieści, zebrał historie ludzi na tle historii miasta, ubrał w słowa lub oszlifował te 
wypowiedziane? Joanna Mielewczyk, wrocławianka zakochana w swoim mieście i jego historii, dzien-
nikarka radiowa. Miła i empatyczna osoba, która potrafi sprawić, że rozmówcy jej ufają i otwierają 



przed nią serca i pamięć. Czują, że mogą jej powierzyć swoje wspomnienia, doświadczenia, niełatwą 
historię, a ona przemieni to bezcenne świadectwo czasów w depozyt, który stanie się dziedzictwem 
kolejnych pokoleń wrocławian.

Oba tomy to edytorskie perełki, mają formę albumów. Wszystko tu jest przemyślane, dopracowane 
w najmniejszym szczególe. Piękny papier, czcionka, kolorystyka. Świetne współczesne zdjęcia foto-
grafa architektury Macieja Lulko, wydobyte z archiwum budowlanego plany kamienic, a z archiwów 
rodzinnych dokumenty i dawne fotografie. „Kamienice” to lektura, do której się wraca, a jej bohatero-
wie stają się dobrymi znajomymi. Chce się więcej i więcej tych opowieści, chce się osobiście poznać 
ich autorów. Spróbujcie Państwo dowiedzieć się jak to się stało, że mieszkacie właśnie tu. Skąd 
pochodzą Wasi przodkowie? Jak dotarli do Wrocławia? Gdzie mieszkali po przybyciu? Czy spotkali 
przedwojennych mieszkańców swoich kamienic, willi, domów. A może to już wiecie, może również 
znacie historie starych przedmiotów, które są, wydawałoby się odwiecznym, elementem wystroju 
wnętrz Waszych mieszkań, mieszkań rodziców, dziadków? Czy nie warto ich zapisać? Choćby tylko 
do rodzinnego archiwum. Jeśli zaś Wrocław nie jest Waszym domem, byliście/jesteście tu tylko na 
chwilę, może zainteresuje Państwa historia miasta. A może te opowieści będą inspiracją do spisania 
własnych rodzinnych historii, historii Waszych małych ojczyzn?

„Przeczytałem kiedyś w książce, że człowiek poznaje miasto, gdy znajduje się w jego domach.” mówi Egon 
Hoecker jeden z bohaterów drugiej części „Kamienic”. Wejdźmy więc przez karty książki do wrocław-
skich kamienic, poznajmy swoje miasto na nowo. I pamiętajmy: „Wszystko, co przekazujemy dalej, nie 
jest stracone.” („Kamienice” cz. 2 str. 33)
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