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WSPOMNIENIE MIROSŁAWA SŁOMCZYŃSKIEGO

Mirosław Słomczyński urodził się w 1934 roku w Siewierzu, gdzie w 1951 roku ukończył liceum. Po
studiach na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego podjął w 1955 roku pracę w
redakcjach „Dziennika Zachodniego” i „Wieczoru”, a następnie w Telewizji Katowice, gdzie pełnił różne
funkcje kierownicze, m. in. naczelnego redaktora w latach 1985-1989. Przez trzy kadencje był członkiem
Rady Programowej Oddziału TVP w Katowicach.
Mirosław Słomczyński był także współtwórcą Programu Regionalnego Telewizji Katowice i
ogólnopolskich widowisk telewizyjnych. Jako pomysłodawca popularnego widowiska pod nazwą „Zajechał
wóz do…”, przedstawiającego dzieje, dorobek kulturalny i życie mieszkańców miast naszego regionu, swój
pierwszy pilotażowy odcinek zrealizował właśnie w Siewierzu.
W swoim dorobku ma ponad 200 telewizyjnych programów publicystycznych, kilkanaście reportaży i
filmów dokumentalnych oraz liczne publikacje prasowe m. in. w ,,Dzienniku Zachodnim”, „Wieczorze”,
,,Trybunie Robotniczej”, „Nowym Tygodniku Popularnym”, „Spojrzeniach – gazecie regionalnej” czy
„Przyjacielu Zdrowia”. Publikował również artykuły o historii naszego miasta i Księstwa Siewierskiego
oraz tradycjach siewierskiego rzemiosła.
Współpracując z Rozgłośnią Polskiego Radia w Katowicach pisał też teksty piosenek. Jedna z nich pt.
„Siewierskie dukaty”, napisana do muzyki Jerzego Miliana – ówczesnego Dyrektora Orkiestry
Rozrywkowej Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach, była prezentowana wielokrotnie w telewizji, w
formie teledysku.
Był autorem książek biograficznych, takich jak „Tematy i klimaty. Dziennikarskie wspominki”, „Jednej to
kuźni ludzie”, „Generał z kryką”, „Od hajera do premiera”, „Pasjonat. Ciekawość życia prof. Artura Stojko,

luminarza polskiej apiterapii” oraz „Kamerzysta. Telewizyjne epizody i historyczne zdrapki” poświęconej
operatorowi filmowemu Mieczysławowi Chudzikowi.
W 2008 roku za zasługi dla swojej rodzinnej miejscowości został uhonorowany przez Burmistrza Miasta
i Gminy Siewierz nagrodą i medalem MAGNUM MERITUM PRO REGIONIS ET URBIS SEVIORIS. „Nie
sposób nakreślić całego dorobku publicystycznego, literackiego czy dziennikarskiego Mirosława
Słomczyńskiego, tym niemniej jego dotychczasowe dokonania, utrwalanie historii ziemi siewierskiej i
wielokrotnie wyrażane przywiązanie do rodzinnych stron z całą pewnością zasługują na uznanie i
szacunek, zaś przyznanie nagrody było godnym uhonorowaniem jego postawy życiowej i bogatego
dorobku. Poprzez dotychczasową działalność i pracę dowiódł wielokrotnie swojego przywiązania do
Siewierza i jego mieszkańców oraz „siewierskich klimatów”, które utrwalał i popularyzował.” –
podkreślono w laudacji. Został również odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Mirosław Słomczyński wielokrotnie gościł na spotkaniach autorskich w Miejsko-Gminnej Bibliotece
Publicznej w Siewierzu oraz w siewierskim liceum. Podczas spotkania z cyklu „Ludzie, których warto
poznać” w 2013 roku udzielił młodzieży obszernego wywiadu podsumowującego swoje dokonania
zawodowe.
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Zmarł 18 października 2019 r. Urna z prochami Mirosława Słomczyńskiego spoczęła na cmentarzu
parafialnym w rodzinnym Siewierzu w dniu 21 października.
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