
Fotograf 

-Słuchajcie towarzysze!- zabrzmiał donośny głos. -W tym powojennym świecie, 

w którym ciężko o godziwą pracę i płacę, my dajemy Wam możliwość zarobienia 

pieniędzy, które pozwolą Wam przetrwać i dadzą szansę na lepszą przyszłość - 

dokończył swoją wypowiedź człowiek w czarnym płaszczu. 

Ludzie słuchający jego przemowy zaczęli szeptać między sobą. Ja też się tym 

zainteresowałem i podszedłem bliżej nieznajomego. Najwidoczniej zauważył 

mnie, spojrzał na mnie i uśmiechnął się. Podszedł do mnie i wręczył mi kartkę 

papieru. 

- Umiesz czytać?- zapytał mężczyzna spokojnym głosem. 

- Tak, umiem. - odpowiedziałem z wyczuwalną niepewnością w głosie. 

- W nowej dzielnicy Krakowa – Nowej Hucie -  powstaje kombinat 

metalurgiczny, nadal mamy bardzo mało pracowników, więc każda para rąk 

przyda się do pracy, a z resztą wszystko masz tutaj napisane. Jeżeli byłbyś 

zainteresowany, to zgłoś się do mnie, ale to musi być szybka decyzja, bo jutro już 

mnie tu nie będzie - oznajmił tajemniczy przybysz.  

Od razu przeczytałem treść ulotki, nie zauważyłem jak mężczyzna  dołączył do 

reszty tłumu. Miejscowość, w której mieszkam, jest kompletnie spustoszona po 

przejściu Armii Czerwonej. Mój tata zginął podczas walk partyzanckich 

przeciwko okupującym te tereny oddziałom Waffen SS, a mama zaginęła bez 

śladu. W tych okolicznościach jakakolwiek forma pracy oraz szansa wyrwania się 

z tej wioski jest dla mnie jedynym ratunkiem. Podszedłem do werbownika, który 

rozmawiał z mieszkańcami wioski. 

- Przepraszam, jestem zainteresowany pracą - powiedziałem zdecydowanie.  

- Wspaniale! Proszę spakuj swoje rzeczy i wróć tutaj -  oznajmił mi mężczyzna.  

Od razu ruszyłem do mojego domu, a dokładniej tego, co z niego zostało. Szybko 

spakowałem swoje ubrania oraz dokumenty i wróciłem na miejsce spotkania.                     

W towarzystwie kilku ochotników wyruszyłem w podróż do „nowego świata”. 

Podczas kilku, dla mnie niezwykłych, godzin jazdy werbownik zapewniał,                       



że dostaniemy nowe mieszkania oraz wysokie pensje (mówił o 4000zł, ale ja nie 

mogłem w to uwierzyć). Kiedy ujrzałem wielkie miasto, byłem zaskoczony - 

wyglądało jak jeden wielki plac budowy. Po przyjeździe na miejsce agitator 

przekazał nam instrukcje, jak i gdzie mamy się zgłosić do pracy, po czym 

podjechaliśmy przed wielki szary budynek. 

-Towarzysze, teraz musicie wejść do tego budynku, dalej dacie sobie radę sami, 

ale mam coś jeszcze dla was do poczytania w wolnym czasie - powiedział                       

i wręczył każdemu małą książeczkę pod tytułem „Manifest Komunistyczny” 

Karola Marksa.  Po krótkiej rozmowie zostałem przydzielony do wielkiego pieca,                           

a następnego dnia oprowadzono mnie po całym kompleksie i rozpocząłem  swoją 

pierwszą w życiu pracę. Po pewnym czasie okazało się, że praca była ciężka. 

Codziennie w drodze do i z pracy obserwowałem wznoszące się w szybkim 

tempie wielkie, majestatyczne, szaro-brązowe budynki. Kombinat również 

rozwijał się z dnia na dzień, a powstające nowe miejsca pracy skutkowały 

przyjazdem coraz większej ilości ludzi takich jak ja. Kiedy odebrałem swoją 

pierwszą wypłatę, pomyślałem, że warto uwiecznić codzienną rozbudowę Nowej 

Huty. Postanowiłem więc kupić aparat produkcji radzieckiej i chociaż kosztował 

mnie naprawdę dużo, to w moim odczuciu był to bardzo trafiony zakup. Zacząłem 

więc robić zdjęcia nowej okolicy, założyłem album, w którym zamieszczałem 

zrobione zdjęcia.  

Pewnego ranka, przeglądając gazetę, przeczytałem o konkursie fotograficznym 

poświęconym Nowej Hucie, stwierdziłem, że warto spróbować swoich sił. 

Wysłałem swoje najlepsze fotografie i czekałem na wyniki. Od przyjazdu 

poznałem wielu ludzi z różnych stron Polski, na przerwach rozmawialiśmy o 

naszych rodzinnych stronach oraz o ciągłym rozwoju naszej dzielnicy. Podczas 

powrotu z pracy zahaczyłem o lokalny sklep i kupiłem aktualny numer gazety 

oraz trochę słodyczy. Po przyjściu do domu umyłem się i czytałem gazetę. 

Pomiędzy artykułami o odbudowie świata zauważyłem wyniki konkursu 

fotograficznego. Kiedy ujrzałem swoje imię i nazwisko jako zwycięzca konkursu, 



nie mogłem się uspokoić. Następnego dnia zgłosiłem się do Dzielnicowej Rady 

Narodowej. 

- Dzień dobry, wygrałem konkurs fotograficzny o Nowej Hucie - powiedziałem 

do pani za okienkiem. 

Po spisaniu moich danych miałem się zgłosić do pokoju nr 156. Zapukałem więc 

i czekałem na odpowiedź. 

- Proszę wejść, towarzyszu - odezwał się basowy głos. 

Wszedłem do środka i moim oczom ukazał się wysoki mężczyzna ubrany                           

w czarny garnitur. 

- Witaj, towarzyszu, co cię do mnie sprowadza? - zapytał. 

- Wygrałem konkurs fotograficzny - odpowiedziałem. 

-Ach, to ty. Bez zbędnej gadaniny, Twoje zdjęcia urzekły nie tylko mnie, 

towarzyszu, ale także moich współpracowników. Potrzeba nam teraz ludzi, którzy 

robiliby zdjęcia rozwijającego się kombinatu jak i całej dzielnicy.  

Ucieszyłam się, że moja pasja do fotografii będzie równocześnie moją pracą. 

Natychmiast zgodziłem się, podpisałem stosowną umowę oraz dostałem nową 

przepustkę do wejścia na teren kombinatu. Codziennie uwieczniam ciągły progres 

w budowie dzielnicy. Często widuję się z moimi kolegami z zakładu i chodzimy 

na mecze piłki nożnej. Moje zdjęcia pojawiają się w gazetach w całej Polsce, a 

nawet za granicą. Mam nadzieję, że Nowa Huta będzie się wiecznie rozwijać, a 

następne pokolenia będą pamiętały o ludziach, których trud przyczynił się do 

budowy największej dzielnicy Krakowa. 
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