
Piotr Peter Lachmann 

niemiecko-polski poeta, reżyser teatralny i tłumacz, autor słuchowisk 
i utworów scenicznych. Urodzony w 1935 roku w niemieckim Gleiwitz 
(obecnie Gliwice), zamieszkiwał kamienicę przy ulicy Wilhelmstrasse 
(obecnie ulica Zwycięstwa). W 1945 roku, mimo zmiany władzy, 
pozostał z rodziną w mieście. W Gliwicach zdał maturę i rozpoczął studia 
na wydziale chemii Politechniki Śląskiej. Rodzinne miasto opuścił 
w 1958 roku, aby kontynuować naukę na uczelniach w Niemczech. 
Obecnie mieszka w Warszawie, gdzie wraz polską aktorką Jolantą Lothe 
prowadzi wideoteatr Poza.

Do najważniejszych dzieł Lachmanna zalicza się: debiutancki tom poezji 
„Junge Lyrik” (1960), wiele spektakli teatralnych m.in. „Gliwicki hamlet. 
Próba albo dotyk przez szybę” (2008), wyreżyserowany przez poetę film 
„Tadeusz Różewicz: Twarze” (2012) oraz publikacje prozatorskie 
„Mniejsze zło” (1991) oraz „Wywołane z pamięci” (1999), będące próbą 
rozliczenia się z przeszłością.

Gliwice są miastem, w którym można odnaleźć ślady 
obecności i działalności wielu wybitnych poetów i pisarzy. 
Są również miejscem akcji licznych utworów literackich, 
rozgrywających się na Górnym Śląsku.

Korzystając z mapy, spojrzymy na Gliwice oczami 
twórców, których życie prywatne splotło się z losami 
miasta. Dzięki mapie dowiemy się, którędy spacerował 
wybitny poeta Tadeusz Różewicz, gdzie swoje dzieciństwo 
spędził niemiecki pisarz Horst Bienek, a także w której 
dzielnicy rozgrywa się akcja kryminałów Wojciecha 
Chmielarza. Spacerując po Gliwicach zobaczymy nie tylko 
domy dzieciństwa poszczególnych literatów, ale również 
miejsca, w których powstawały wybitne teksty literackie.

LITERACKA MAPA MIASTA to projekt realizowany przez 
Miejską Biblioteką Publiczną w Gliwicach we współpracy 
z gliwickimi szkołami średnimi.

Broszura zawiera biogramy wybranych twórców, których twórczość 
młodzież poznawała podczas realizacji projektu. Pełen wykaz 
wypracowanych materiałów znajduje się na stronie: 

h�ps://mapa.biblioteka.gliwice.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury

www.biblioteka.gliwice.pl

Organizatorem Biblioteki jest Miasto Gliwice
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Tadeusz Różewicz

polski poeta, dramaturg oraz prozaik, Honorowy Obywatel Gliwic, 
urodzony w 1921 roku w Radomsku, zmarł w 2014 roku we Wrocławiu. 
Związany z Gliwicami przez niemal dwadzieścia lat swojego życia. 
Zamieszkiwał drugie piętro przedwojennej kamienicy mieszczącej się 
przy ulicy Zygmunta Starego, która, ze względu na ciekawą i oryginalną 
architekturę nazywana była przez poetę „domem z wieżyczką”. W wielu 
prozatorskich wspomnieniach poety można odnaleźć świadectwa 
gliwickiej codzienności lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego 
wieku.

Do najważniejszych dzieł Różewicza zalicza się debiutancki tom poezji 
„Echa leśne” (1944), zbiór wierszy „Niepokój” (1947), „Nic w płaszczu 
Prospera” (1962), „Twarz trzecia” (1968), tom poetycki „Matka 
odchodzi” (1999), opowiadania „Opadły liście z drzew” (1955), 
„Wycieczka do muzeum” (1966), dramaty „Kartoteka” (1960), 
„Świadkowie albo nasza mała stabilizacja” (1964), „Stara kobieta 
wysiaduje” (1969).

Adam Zagajewski 

polski poeta, eseista, prozaik, tłumacz, laureat wielu nagród literackich,  
jeden z przedstawicieli literackiej formacji Nowa Fala (Pokolenie 68), 
urodzony w 1945 roku we Lwowie. Po zakończeniu II wojny światowej, 
w ramach przymusowej operacji przesiedleńczej, wraz z rodziną 
opuszcza miasto. Dzieciństwo i młodość spędza w Gliwicach. Mieszkał 
w kamienicy przy ulicy Arkońskiej, nieopodal nowopowstałej Politechniki 
Śląskiej, gdzie wykładowcą był jego ojciec inżynier Tadeusz Zagajewski. 
Gliwice opuścił w roku 1962, w związku z rozpoczęciem studiów na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 

Do najważniejszych dzieł Zagajewskiego zalicza się: debiutancki tom 
poezji „Komunikat” (1972), zbiór wierszy „Jechać do Lwowa” (1985), 
debiutancką powieść, której akcja rozgrywa się w Gliwicach „Ciepło 
zimno” (1975) oraz eseje (napisany wraz z Julianem Kornhauserem) 
„Świat nie przedstawiony” (1974), „Dwa miasta” (1991) i „W cudzym 
pięknie” (1998).

Horst Bienek 

niemiecki pisarz, poeta, reżyser filmowy, eseista i publicysta, urodzony 
w 1930 roku w Gleiwitz (obecnie Gliwice), zmarł w 1990 roku 
w Monachium. Swoje rodzinne miasto, które wraz z tysiącami 
wysiedlonych Niemców musiał opuścić w 1945 roku, odwiedził 
ponownie niemal pół wieku później. Spotkanie z utraconą arkadią było 
dla pisarza niezwykle silnym przeżyciem, będącym pretekstem do 
stworzenia dwóch autobiograficznych opowieści, stanowiących 
literackie świadectwo wizyty na Górnym Śląsku.

Do najważniejszych dzieł Bienka zalicza się debiutancką powieść „Cela” 
(Die Zelle, 1968), słynną gliwicką tetralogię „Pierwsza polka” (Die erste 
Polka, 1975), „Wrześniowe światło” (Septemberlicht, 1977), „Czas bez 
dzwonów” (Zeit ohne Glocken, 1979) oraz „Ziemia i ogień” (Erde und 
Feuer, 1982), a także wspomnieniowe opowieści z czasów powrotu na 
Górny Śląsk – „Podróż w krainę dzieciństwa” (Reise in die Kindheit, 1988) 
i „Brzozy i wielkie piece. Dzieciństwo na Górnym Śląsku” (Birken und 
Hochöfen. Eine Kindheit in Oberschlesien, 1990).

Wolfgang Bittner 

niemiecki pisarz i poeta, autor wielu publikacji, również dla dzieci
i młodzieży. Urodzony w niemieckim Gleiwitz (obecnie Gliwice) w 1941 
roku. Mieszkał przy ulicy Barbarastrasse (współcześnie ulica 
Błogosławionego Czesława). W swoim rodzinnym mieście spędził 
zaledwie cztery lata życia. W połowie 1945 roku, po przejęciu władzy 
przez administrację polską, wyjeżdża z rodziną do Niemiec. Chcąc 
skonfrontować  wspomnienia z autentycznym obrazem Górnego Śląska, 
Wolfgang Bi�ner powrócił do miasta w roku 1990. Jak podkreślał, 
pierwsze spotkanie z krainą dzieciństwa wywołało w nim wiele 
nostalgicznych wspomnień.

Do najważniejszych dzieł Bi�nera zalicza się: debiutancką publikację 
„Probealarm” (1977), a także przetłumaczone na język polski pozycje: 
„Ziemia niczyja” (Niemandsland, 1992), autobiograficzne wspomnienia 
z rodzinnego miasta „Gliwice zwano kiedyś Gleiwitz” (Gleiwitz heiβt 
heute Gliwice, 2002)  i „Granicę przekroczyć” (Überschreiten die Grenze, 
2003).

Wojciech Chmielarz

polski pisarz i dziennikarz. Urodzony w 1984 roku w Gliwicach. Związany 
z dzielnicą Wójtowa Wieś i osiedlem im. Ludwika Waryńskiego. Ukończył 
V Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Struga, studiował na 
Politechnice Śląskiej. Ponadto, odbywał praktyki dziennikarskie w 
lokalnym czasopiśmie „Nowiny Gliwickie”. Opuścił swoje rodzinne 
miasto, aby rozpocząć studia dziennikarskie na Uniwersytecie 
Warszawskim. Obecnie mieszka w Warszawie.

Do najważniejszych utworów Chmielarza zalicza się: serię kryminałów o 
komisarzu Jakubie Mortce („Podpalacz” 2005, „Farma lalek” 2013, 
„Przejęcie” 2014, „Osiedle marzeń” 2016, „Cienie” 2018), a także cykl 
gliwickich utworów, których akcja rozgrywa się między innymi na 
Osiedlu Kopernika, Wójtowej Wsi, w Ostropie, czy na gliwickim rynku 
(„Wampir” 2015, „Zombie” 2017).

Julian Korhnauser 

polski poeta żydowskiego pochodzenia, prozaik, krytyk literacki oraz 
tłumacz literatury chorwackiej i serbskiej, jeden z przedstawicieli 
formacji poetyckiej Nowa Fala (Pokolenie 68),  urodzony  w Gliwicach 
w 1946 roku. Zamieszkiwał jeden z familoków przy ulicy Rybnickiej. 
Swoje rodzinne miasto opisywał jako niezwykły tygiel kulturowy, łączący 
w sobie obyczajowość polską, niemiecką, śląską i żydowską. Z Gliwicami 
rozstaje się w 1964 roku, wraz z rozpoczęciem studiów na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie.

Do najważniejszych dzieł Kornhausera zalicza się: debiutancki tom 
poezji „Nastanie święto i dla leniuchów” (1972), krytyczną publikację 
(napisaną wraz z Adamem Zagajewskim) „Świat nie przedstawiony” 
(1974), prozę  „Kilka chwil” (1975) oraz prozatorską opowieść 
sentymentalną o powrocie do dzieciństwa „Dom, sen i gry dziecięce” 
(1995)
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Materiały zostały zebrane przez uczniów gliwickich szkół:

I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. E. Dembowskiego, IV Liceum 
Ogólnokształcącego, V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. A. Struga oraz z VII Liceum Ogólnokształcącego. 
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