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Literaci z naszego podwórka. Krotoszyn
____________________________
autor: Wpis powstał w ramach programu CEO Literacki Atlas Polski
Podczas swojej drogi z Literackim Atlasem Polski gimnazjaliści z Krotoszyna postanowili odnaleźć
ślady literatów współczesnych pochodzących z Krotoszyna bądź z nim związanych.
Krotoszyn
Gdzie nas znaleźć?
Krotoszyn – 17°26`E – 51°41`N
Południowa część Wielkopolski, na granicy dwóch ważnych regionów gospodarczych: Wielkopolski i
Dolnego Śląska.
Początki miasta sięgają pierwszej połowy XV wieku. W 1415 roku Wierzbięta Krotoski (lub
Krotoszyński), rycerz z wielkopolskiego rodu Łodziów, na mocy wcześniejszego o kilka lat przywileju
Władysława Jagiełły dokonał lokacji Krotoszyna w miejscu, gdzie dziś znajduje się centrum miasta. W
XVI wieku przeszło ono w ręce rodu Rozdrażewskich. Zniszczone w czasie wojen szwedzkich
odzyskało świetność w końcu XVII wieku. Świetność tę podkreślał ratusz, którego budowę ukończono
około 1689 roku. Kolejni właściciele wzbogacili Krotoszyn o nowe obiekty architektoniczne. Ostatnimi
byli członkowie niemieckiego rodu książęcego von Thurn und Taxis.
Literaci związani z Krotoszynem:
Katarzyna Grochola – urodziła się 18 lipca w 1957 roku w Krotoszynie. Zanim stała się popularną
pisarką, podejmowała się wielu zadań – od pomocy cukiernika czy salowej do konsultantki w biurze
matrymonialnym. Pracowała też jako specjalista do spraw szkoleń w fundacjach demokracji lokalnej.
Katarzyna Grochola jest autorką powieści, które rozeszły się w setkach tysięcy egzemplarzy oraz
zostały przetłumaczone na różne języki. Dla przykładu Podanie o miłość zostało wydane po rosyjsku, a
Nigdy w życiu po rosyjsku, niemiecku i słowacku. Katarzyna Grochola kiedy nie pisze książek, zajmuje
się tworzeniem scenariuszy do popularnych seriali, takich jak Na dobre i na złe czy M jak miłość.
Adam Wiedemann – urodzony 24 grudnia 1967 roku w Krotoszynie, polski poeta, prozaik, tłumacz,
krytyk literacki i muzyczny. W swojej twórczości Wiedemann zajmuje się mistyką codzienności; w ten
sposób staje się spadkobiercą takich twórców, jak Gertruda Stein, Marian Pankowski czy Miron
Białoszewski. Pod pozornie gładką powierzchnią jego liryki miejsce dla siebie znajdują intertekstualne
nawiązania do tradycji poetyckich, filozoficznych, teologicznych. Wiedemann przełamuje konwencje
odczytań, ukazuje fałsz lekturowych przyzwyczajeń i językowych klisz.
Paweł Władysław Płócienniczak – urodził się 10 maja 1957 roku w Krotoszynie; poeta, autor tekstów
piosenek, fotograf, publicysta, twórca filmów dokumentalnych, animator kultury. Współzałożyciel
Dyskusyjnego Klubu Filmowego imienia Zygmunta Kałużyńskiego, założyciel Osobnej Grupy Literackiej
„Poboki”. Jako poeta debiutował w prasie w 1982 roku. Prowadził zakładową rozgłośnię radiową w
Wytwórni Sprzętu Mechanicznego Krotoszyn. Był laureatem wielu konkursów fotograficznych. W 2007
roku został nominowany do tytułu Krotoszynianina Roku.

strona 1 / 2

Pobrano z portalu Mapa Kultury

Mateusz Pospiech – urodził się w Krotoszynie. Był absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im.
Hugona Kołłątaja w tym mieście. Interesuje się fotomodelingiem, poezją, filmem, muzyką, podróżami,
działalnością charytatywną. Jak sam mówi o sobie, jest typem marzyciela i romantyka. Wydał tomik
poezji Rodząc szczęście.
Maria Giżycka – urodzona w 1951 roku w Koźminie Wielkopolskim. W 1981 roku poetka wstąpiła do
Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian. Ma pokaźną kolekcję przedmiotów związanych z kulturą indiańską.
Jest uczestniczką zlotów indiańskich odbywających się raz do roku w Polsce. Osobiście zna Indian z
Ameryki Północnej i Południowej, wspólnie z nimi słucha muzyki i opowieści o życiu dawnych plemion i
kultur.
Marię Giżycką interesuje również historia Polski, zwłaszcza czasy krzyżackie. Bywa na występach
Chorągwi Świętego Jerzego, gdzie przede wszystkim kultywuje się kulturę rycerstwa polskiego IX–XV
wieku.
Bogdan Kolasiński – urodził się 3 lutego 1923 roku w Krotoszynie. W grudniu 1939 roku został
wysiedlony do Generalnej Guberni, dwa lata później trafił do Suchedniowa. Pracował w fabryce maszyn
rolniczych. Wtedy też wstąpił do Armii Krajowej i został członkiem zespołu produkującego pistolety
maszynowe sten. W październiku 1943 roku został aresztowany i trafił do kieleckiego więzienia. Po
przesłuchaniach przez gestapo przewieziono go w grudniu do KL Auschwitz-Birkenau, gdzie otrzymał
numer obozowy 169682. Po dziesięciu miesiącach pobytu w obozie przez KL Sachsenhausen trafił do
KL Buchenwald/Hadmersleben. Podczas ewakuacji, w obliczu zbliżającego się frontu alianckiego,
uciekł z transportu i po dziewięciodniowej tułaczce wrócił do domu rodzinnego. Po wojnie skończył
studia medyczne i na pięć lat został wcielony do wojska.
Od 1960 roku mieszka w Krotoszynie, gdzie do dziś prowadzi praktykę lekarską jako pediatra.
Józef Zdunek – urodził się 6 września 1937 roku w Orpiszewie, w powiecie krotoszyńskim. W 1980
roku obronił pracę doktorską i uzyskał stopień naukowy doktora humanistyki na Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Józef Zdunek to zamiłowany kolekcjoner ekslibrisów i widokówek Krotoszyna. Ma
zbiór ekslibrisów liczący ponad 5599 sztuk, w tym około 400 ekslibrisów papieża Jana Pawła II. 6 maja
1975 roku wstąpił do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, do koła Krotoszyn. Od
1984 roku pełni funkcję prezesa Koła PTTK Pracowników Oświaty i Wychowania w Krotoszynie, które
sam założył. Jest także prezesem Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej.
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