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KTÓRĘDY DO MIASTA: ZATORZE – POCZĄTEK 

Prowadzenie: Władysław Katarzyński 

24 października SO 13:00 

W ramach festiwalu literackiego „Miasto Opowieści" proponujemy wyprawę literacko-wspomnieniowym szlakiem 

po Zatorzu – jednej z najstarszych dzielnic Olsztyna, niezmiennie okupującej pierwsze miejsce na liście miejskich legend. .

Po historii powojennego Zatorza, ludzi tu mieszkających i ich wspomnień, oprowadzi Władysław Katarzyński, poeta, 

tekściarz, autor książek, satyryk i dziennikarz, a przede wszystkim Zatorzak „od zawsze". 

Startujemy spod głównego wejścia do hali Zatorzanki przy ul. Kolejowej. 

Spacer rozpocznie krótka pogadanka o bezpośredniej 

okolicy oraz wzmianka o bazarach olsztyńskich. 

Wydarzenie otworzy piosenka lub wiersz

 „Gdzie jest stare Zatorze” z muzyką Tadeusza Macheli. 

„Zatorze”

Gdzie jest stare Zatorze i chłopaki szemrane

Co chodzili na Warmię w niedzielę

Gdzie jest stare Zatorze i wieczory pijane
 

Od miłości do pełnych butelek

Gdzie to stare Zatorze i majówki nad Trackiem

I handelek po bramach, po kątach

Gdzie jest stare Zatorze i te nasze szczeniackie

Pierwsze schadzki ulicą Reymonta

Ref. W uliczce mojej, starej dzielnicy 

Siedzą chłopaki, już emeryci

Dawno to było, uliczko mała

Lecz stara miłość przetrwała

Zatorze dla rodowitych olsztyniaków to trochę jakby Praga dla warszawiaków. Legendarne bywają dzielnice, podwórka, 

ludzie. Podobnie i w tym przypadku. Dzisiaj powędrujemy po Zatorzu mojego, a być może i Waszego, jeśli stąd pochodzicie, 

dzieciństwa i młodości. Odwiedzimy stare zakątki, miejsca gdzie zachował się klimat tej dzielnicy lub jak kto woli, osiedla. 

Tu, gdzie jesteśmy, a gdzie był stary bazar, kupiłem swoją pierwszą w życiu rosyjska gitarę, do której dopasowałem 

przystawkę elektryczną, a pierwszą melodię jaka zagrałem był „Dom wschodzącego słońca” Animalsów. Tu kupiłem 

adapter „Bambino”, przy którym organizowaliśmy prywatki z tanim winem. Tu kupiłem pierwszą w życiu płytę 

trójwymiarową, za którą przejechałem autostopem do Giżycka. Po latach, kiedy obchodzono pięciolecie hali 

„Zatorzanka”, byłem na uroczystości gościem honorowym. Starzy kumple, z których niejeden miał już na koncie 

„urlopowanie” w Zakładzie Karnym w Barczewie, wręczyli mi bukiet kwiatów zerwanych z klombu, a potem jeden z nich 

dorwał się do mikrofonu, mówiąc: To jest Władek Katarzyński, jeden z niewielu udanych przykładów resocjalizacji 

chłopaków z Zatorza.



Jest 19 lutego 1945 roku, kiedy do Olsztyna przybywają pierwsi kolejarze. Wśród jest doktor Florian Piotrowski, później 

organizator kolejowej służby zdrowia w Olsztynie. Dworzec płonie, tabor jest zniszczony, część torów wywieziona do Rosji. 

Kolejarze zabierają się do roboty, uczestniczą też w czynach społecznych na rzecz miasta. Ta tablica upamiętnia tych 

pierwszych, co tu przybyli z Białegostoku. Zamieszkali w budynkach przy różnych ulicach Zatorza, w tym przy ulicy 

Jagiellońskiej, gdzie się później urodziłem. Po pracy grali w brydża, w szachy, hodowali podobnie jak śląscy górnicy 

gołębie. Pamiętam, jak bywaliśmy z chłopakami na działkach u starszego kolejarza-emeryta, który zanim zatrudnił się 

w powojennym Olsztynie jako maszynista, pływał na statkach dalekomorskich. Opowiadał nam o dalekich krajach, a my .

spoglądaliśmy na krążące nad nami gołębie, wyobrażając sobie, że też dostajemy skrzydeł i możemy gdzie chcemy odlecieć. 

Któregoś dnia ktoś podpalił suchą trawę przy gołębniku i gołębnik spłonął. Ptaki krążyły cały dzień nad jego resztkami, 

a potem odleciały, przyłączyły się do innego stada i już nie wróciły. Dodam, że kolejarzem był mój dziadek, kolejarzem .

ojciec Zanim go zatrudniono, musiał przedstawić „Świadectwo Moralności”, że pod względem prowadzenia i politycznie 

jest bez zarzutu.. Tata był wśród tych, którzy 16 listopada 1946 roku zakładali sekcję szachową w klubie oświatowym węzła 

PKP w Olsztynie.

„Kto miał olej, szedł na kolej”

Dziadek mój był maszynistą, chyba ze czterdzieści lat

Kiedy promień słońca błysnął, parowozem ruszał w świat

Szybszy był niż automobil ten parowóz, z cicha pęk

Dziadek kiedyś rekord pobił, siedem godzin Olsztyn-Ełk

Ref. Kto miał olej, szedł na kolej

Bo kolejarz to był gość

Więc za jego zdrowie polej

Lasek, rzeczka, stacja, most!

Naprzeciwko widzimy budynek, w którym mieszkała Maria Zientara-Malewska, poetka. Pisała pięknie o Warmii. Ją też 

upamiętniono tablicą, tyle że we współczesnych czasach, po śmierci. Byłem u niej z poetami Stefanem Połomem i Józefem 

Jackiem Rojkiem na krótko przed śmiercią. Nie mogła już chodzić. „Sięgnijcie tam na półkę, wypijcie na moje zdrowie 

flaszkę koniaku” – powiedziała. Po czym odwróciła się do ściany i zasnęła. Koniak wysuszyliśmy do dna.

Następnie spacer wyruszy na ulicę Marii Zientary-

Malewskiej – dawniej Waryńskiego – pod tablicę 

upamiętniającą przybyłych 19 lutego 1945 roku 

kolejarzy. Tu zaprezentowany zostanie wiersz 

satyryczny o kolejarzach oraz krótkie wspomnienie 

o znanej osobiście autorowi poetce Marii Zientarze-

Malewskiej (kamienica, w której mieszkała, stoi 

naprzeciwko „bloku kolejarskiego”). Padnie 

również kilka słów o Zatorzakach ze środowiska 

olsztyńskiej kultury. 

Dalszy spacer przewiduje przemarsz podwórkami na 

ulicę Moniuszki pod Szkołę Podstawową nr 1, 

obchodzącą w maju tego roku jubileusz 65-lecia. 

Zostaną zaprezentowane fragmenty felietonu 

Katarzyńskiego z „Gazety Olsztyńskiej" o jego 

czasach szkolnych. 



Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ryszarda Knosały przy ulicy Moniuszki. Kim był Ryszard Knosała? Nauczycielem w polskiej 

szkole okresu międzywojennego, Komendantem chorągwi ZHP. 

W czerwcu tego roku minęło 75 lat od inauguracji roku szkolnego w jedynce. Podczas wojny był tu szpital polowy. Rodzice, 

w tym kolejarze, którzy zawiesili na budynku szkoły biało-czerwoną flagę, nauczyciele oraz starsi uczniowie zabrali się do 

porządkowania klas i otoczenia szkoły. Pierwszym kierownikiem był Leopold Bowszyc.

Jest 1 września 1956 roku. Idę do szkoły z ulicy Jagiellońskiej, objuczony tornistrem. W środku oprócz elementarza, 

zeszytów i przyborów, między innymi kasztany, proca i kawałek grzebienia do gry w cymbergaja. Idę wśród wypalonych 

kamienic. Nagle, zaparzywszy się na przelatujący samolot, uderzam głową w słup dawnej latarni gazowej. Wyskakuje mi 

guz wielkości śliwki. Wracam do domu, mama przykłada mi do czoła nóż i rekwiruje moje „skarby”. „Od tej pory liczy się 

tylko nauka!” – mówi surowo. Jak wspominam szkołę? Bardzo przyjaźni nauczyciele, wśród których jeden, Sybirak, mój 

późniejszy nauczyciel rosyjskiego. Wśród rówieśników nieliczni Warmiacy, Ukraińcy, wiele dzieci osadników z Kresów, 

z Polski centralnej. Pierwszy apel na szutrowym boisku, my w mundurkach z białymi kołnierzykami i z tarczami, które .

przypinaliśmy szpilkami, aby je potem po lekcjach zdjąć, bo się ich trochę wstydziliśmy. Uczniowie klas I-III uczyli się 

w drewnianym baraku, którego dzisiaj już nie ma. Pamiętam, jak był dezynfekowany, śmierdziało to potem przez kilka .

tygodni. Nie było też i nie ma do dzisiaj sali gimnastycznej. Mój pierwszy występ na akademii z okazji Nowego Roku, gram 

Dziadka Mroza. Mój drugi występ z okazji rocznicy rewolucji październikowej, kiedy recytuję wiersz „Lenin w Poroninie” 

A zaczynam tak: „Na małej stacji we wsi Poronił…”. „Jaki Poronił?” – drze się potem nauczycielka. Wstyd! Na sali byli .

towarzysze z Urzędu Miejskiego! I już więcej w akademiach udziału nie brałem.



Przemarsz na ulicę Reymonta ubarwi wspomnienie o letnim kinie „Zatorze” oraz o pierwszym w Olsztynie ogródku 

jordanowskim.

Przystanek nr 3 opodal szkoły. Tu było letnie kino „Zatorze”. Ogrodzone siatką, żeby ci bez biletu nie dostali się 

na widownię. Seanse obserwowaliśmy z drzew naokoło. Wyświetlano głównie polskie filmy, jak „Skarb”, „Przygoda .

na Mariensztacie” i rosyjskie wojenne, których bohaterem był sołdat Czapajew. W późniejszym okresie po Olsztynie krążył .

taki kawał o jednym z bohaterów radzieckiego filmu, rzeczywistej postaci, ale nie o Czapajewie. Zbliża się kolejna rocznica 

rewolucji, trzeba go jakoś uhonorować. „Ale on wszystko już ma!” – wyjaśniają towarzysze z Biura Politycznego. „To może .

pomnik?” – zastanawia się batiuszka. „Ależ on żyje, jak to tak żyjącemu”. „To rozstrzelać, a potem pomnik postawić!” 

Wyświetlano też westerny, Pierwszym na jakim byłem był amerykański „Rio Bravo”. Pamiętam, jak kiedyś z ostatniego .

rzędu wyleciała butelka po piwie i czarny charakter oberwał w twarz. Widownia powitała to brawami. 

Gdzie jest stare Zatorze, gdzie nie żyłeś pod kloszem

Gdzie ogródek za domem był rajem 

Gdzie jest stare Zatorze, kino letnie za grosze

Gdzie gierojem był sołdat Czapajew

Ref. W uliczce jakiejś, mojej dzielnicy

Żyją chłopaki, już emeryci

Dawno to było, uliczko mała

Lecz stara miłość przetrwała

W dalszej kolejności uczestników czeka przemarsz na ulicę Jagiellońską. Po drodze wysłuchają wspomnień o legendarnym 

klubie piłkarskim „Warmia” Olsztyn i Cmentarzu św. Józefa. Przybliżona zostanie historia nieistniejącego już domu „Pod 

lwem” przy ul. Jagiellońskiej. W programie przewidziany jest krótki postój na podwórku przy ul. Jagiellońskiej 31. 

Władysław Katarzyński podzieli się wspomnieniami o grach i zabawach, podwórkowych bitwach, tajemnicach strychów 

i piwnic..
 
To jest kościół, w którym byłem chrzczony i w którym po latach brałem ślub. Religię najpierw mieliśmy w szkole, potem 

w salce parafialnej. Opodal jest cmentarz, wówczas czynny..

Na ten cmentarz często chodziłem na wagary, szczególnie przed kartkówką z matematyki. Siadałem na ławeczce przed 

jednym z nagrobków i spoglądałem na zegarek. Minęła lekcja czy jeszcze nie? Kiedyś tak siedzę, a tu podchodzi jakaś babcia 

i do mnie: „Nie martw się synku, on dawno już jest w niebie!” Przez ten cmentarz, alejką o północy urządzaliśmy wyścigi, 

kto najszybciej przebiegnie od bramy do bramy.

Mijamy miejsce, gdzie stal kiedyś „Dom pod Lwem”. Wizerunek lwa widniał nad progiem. Kiedyś mieszkali tu inżynierowie 

budujący kościół św. Józefa. Dom został rozebrany po wojnie w latach 60. Po jednym z pożarów. W tym miejscu jest 

„Niezapominajka”. Tak rozebrano wiele kamienic, a wiele z nich pozbawiono pięknych elewacji. Najstarsze z kamienic 

pochodzą z końca XIX wieku.

Podwórko przy ulicy Jagiellońskiej 31, kiedyś 39. Moja kamienica, dawniej czynszowa, z początków XX wieku. 

Mieszkaliśmy w budynku ze strychem i z piwnicami. Tata wybrał mieszkanie w dużym pokojem i z kuchnia, żeby czynsz był 

mniejszy. A poza tym, jak mawiał, po co nam większe mieszkanie i tak tu wrócą Niemcy. Potem, kiedy rodzina się 

powiększała, by się przydało. Na zagospodarowanie mógł kupić za grosze meble w postaci łóżka, szafy, szafki, kredensu. 

Inne meble nabywano na czarnym rynku. Kiedy kupił radio „Nora” musiał mieć dwóch świadków zakupu. Jako dzieciaki 

szczególnie interesował nas strych. Raz znaleźliśmy cała skrzynię książek, w tym niemiecki album o olimpiadzie w Berlinie, 

poezje Schillera i Goethego i „Bajki” Ignacego Krasickiego po polsku. Innym razem odkryliśmy w ścianie skrytkę 

z wywołanymi kliszami, na który widać było sterowiec nad Olsztynem. Filmy posłużyły nam do sporządzenia świecy dymnej. .

Szukając skrytek, oderwaliśmy z bratem listwę od pięknej szafy gdańskiej, ale skarbu nie było. Podwórko było naszym 

rajem, podobnie jak rozlewiska, po których pływaliśmy tratwami z belek z budowy oraz kanistrów po benzynie. Tu graliśmy 

w piłkę, w noża, a dziewczyny w gumę i zbijaka. Dziewczyny chodziły w modnych w tym czasie bananówkach 

i w drewniakach (my, długie włosy), nakładaliśmy spodnie z szerokimi nogawkami (szyte u krawca Steckiego . .

z Jagiellońskiej) i buty na wysokim obcasach z wąskimi czubami. W dobrym guście była umiejętność gry na gitarze. W noża .



potrafię grać do  dzisiaj. Przy okazji, czy Zatorze było dzielnicą bandycką, jak się ją przedstawia. Nie gorszą niż inne. 

Więcej mieszkało tu zwykłych złodziejaszków niż bandytów. 

„Dziewczyny z Zatorza”

Na moim podwórku bielizna na sznurku, z okien czuć zapach kaszy

Tynk jak cię mogę, trzepak za rogiem, dziewczyny grają w klasy

Na mim podwórku kot śpi na murku i zajączki z lusterka

W górze gołębie, ktoś wrzuca węgiel, dziewczyny grają w berka

Na moim podwórku zapach ogórków, za płotem bazie rosną

Dziewczyna z klasy, drewniane obcasy, jest moją pierwszą miłością

Ref. To sen, to tylko sen, okruchy dawnych wspomnień

Czy pani z twarzy mnie jeszcze kojarzy, mam zdjęcia, wpadnij do mnie

Spacer będzie kontynuowany podwórkami na ulicę Wojska Polskiego. Goście wysłuchają wspomnienia o tramwajach wraz 

wierszem lub piosenką „Kiedyś były tramwaje”. 

Tędy jeździł tramwaj linii nr 2 na trasie ulica 1 Maja-Jakubowo. Jeździliśmy nim na majówki na Jakubowie, wtedy 

mówiliśmy „do Wudeku” (Wojewódzki Dom Kultury). Od maja do wczesnej jesieni odbywały się tu pod wieżą 

spadochronowa majówki. Grała orkiestra kolejowa, sprzedawano watę cukrową i kiełbaski. Chodziło się też na Stadion 

Leśny. Starsi chłopcu skakali z wieży. W sierpniu 1960 roku Józef Szmidt pobił tu rekord świata w trójskoku, wynikiem 17.03. 

Stałem wtedy, nie mając pieniędzy na bilet, za bramą. Nagle trybuny wybuchły brawami. Porządkowi i my rzuciliśmy się 

w tamtą stronę. Na bieżni skakał uszczęśliwiony Szmidt. Po latach, w 50-lecie tego wyczynu, przeprowadziłem z nim .

wywiad. Hodował kozy pod Drawskiem. Powiedział, że drugi raz tu przyjedzie, jak stadion zostanie odbudowany. Wkrótce 

100-ecie Leśnego, a na to się nie zanosi. A teraz fragment wiersza o tramwajach.

Gdzie te stare tramwaje w naszym grodzie nad Łyną

Wspominamy je czasem przy piwie

Człowiek jechał na randkę z ukochaną dziewczyną

Na starówkę, na plażę nad Krzywe

Dziś wróciły tramwaje, wcale nie są więc duchem

Znów jak kiedyś kursują po mieście

Tylko stary tramwajarz dzisiaj w niebie ma fuchę

Obsługuje tramwaje niebieskie



Metę spaceru będzie stanowił przemarsz na ulicę Żeromskiego. Zakończą go wspomnienia obecnych osób. 

Jedno z nielicznych podwórek na Zatorzu, gdzie zachował się dawny klimat. I chociaż życie towarzyskie przeniosło się 

dawno do mieszkań i restauracji, niekiedy i tutaj przesiadują w ciepłe dni na ławkach emeryci, a w oknach suszy się 

na sznurkach bielizna. W niedalekim sąsiedztwie były bary „Zgoda” i „Kolejowa”, gdzie strudzeni mieszkańcy i drobni .

pijaczkowie spotykali się przy piwie. A na pobliskiej ulicy Limanowskiego jak kiedyś kwitną kasztany, pod którymi 

spotykaliśmy się na randkach. Tylko jest jakby smutniej niż kiedyś. Koronawirus, proszę państwa, koronawirus! 

„Jakoś tak smutno”

Jakoś tak smutno w tej naszej dzielnicy

Gdzie snują się cienie tych, którzy odeszli

Wybite w piwnicy pustką okno krzyczy

Dawno pozbawione swojej szklanej treści

Jakoś tak smutno w tej naszej dzielnicy

A ty gdzieś za siódmą górą, za wodą

Dawno z nią zerwane łączące cię nici

Już ci nie doda skrzydeł durna, chmurna młodość

Jakoś tak smutno w tej naszej dzielnicy

W miejscu gdzie krzyczałeś, że „Warmia” pany 

I tylko tam, na Limanowskiego ulicy

Kwitną tak, jak przed laty kasztany

Wydarzenie odbędzie się w aktualnie obowiązującym reżimie sanitarnym. 

Władysław Katarzyński – urodzony w 1949 roku na Zatorzu i przez 32 lata mieszkaniec tego osiedla, zamieszkały 

wówczas w domu przy ul. Jagiellońskiej 39 (dzisiaj 31). Absolwent Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ryszarda Knosały przy 

ul. Moniuszki. Były nauczyciel i dziennikarz „Gazety Olsztyńskiej”. W ciągu trzech lat autor 70 felietonów w GO, głównie .

o Zatorzu. W dorobku ma 14 książek, w tym zbiór opowiadań, powieść, satyry, poezje. Autor tekstów piosenek dla różnych .

zespołów i solistów oraz tekstów kabaretowych. Członek ZLP, SDP, ZAiKS. Laureat nagród m.in. Prezydenta Olsztyna, 

Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, nagrody im. biskupa Ignacego Krasickiego za niekonwencjonalną 

twórczość satyryczną, a także licznych nagród krajowych i zagranicznych. Bohater filmu dokumentalnego TVO „Spacerek 

po Zatorzu” i jedna z postaci filmu w reżyserii Barbary Fedoniuk i Józefa Burniewicza „Chłopcy z Zatorza”.
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