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„Solidarność"

pod

gilotynę.

nie będzie już na tyle szalona, by (fobrowolnfe kłałć głowę

o Co dzieje sit w kościele św. BrygidJ?

Mniej Hena, ale mądrze sza
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Rozmowa z działaczami NSZZ „Solidarność" Ziemi Łódzkiej:
przewodniczącym Regionalnej Komisji Organizac yjnej - RYSZARDEM
KOSTRZEWĄ, zastępcą przewodniczącego - PIOTREl\ł MATERĄ,
sekretarze m i rzecznikiem prasowym - PYTANIE DO RYSZARDA KOSTRZEWY :
19 marca 1989 r. na zebraniu przedstawicie li zakładowych struktur „Solidarności" w kościele
Aw. Anny w Pabianicach, został pan wybrany
przewodniczącym nowo powołanej Regionalnej
Komisji Organizacyjn ej NSZZ „Solidarność"
Ziemi Łódzkiej. Proszę zatem o przedstawien ie
się CzYtelników „Odgłosó'"'" gdzie, w jakim
charakterze działał pan dotychczas, w nielegalnym okresie istnienia związku?

PAWŁEM

LIPSKIM.

rach zostałem przewodniczącym organizacji zaidadowej, wszedłem w skład Za.rządu Regionu,
byłem delegatem na Krajowy ZjaZd „Solidarności" w Gdańsku. Stan wojenny zaskoczył mu.ie,
jak tylu ·i nnych działaczy. Pirzypadek sprawił, że
pierwszej „wojennej" nocy przebywałem po_za
do;nem - udało mi się uniknąć aresztowania .
Dokonand tego w dwa dni później, na terenie
„Polanilu". Zapamiętałem ten moment na cale
życie: dowodzący akcją, stojący w rozkroku kapitan wzywa załogę, aby w· ciągu 15
minut
wyrzuciła „człowieka z zewnątrz", bo inaczej „będzie źle". Załoga
nie posłuchała, wtargnęły oddziały
ZOMO i wojska; mni.e, skutego do· ty-
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Ryszard Kostrzewa: - Zacznę może naj,pierw
()d pierwszego okresu legalnego ... Przed 1980 r:
pracowałem w „Ema-Elester ", byłem jednym z
założycieli tamtejszej „Solidarności". Po wybo-
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Delegaci mieli kłopoty z ustaleniem

własnej tożsamości.

Demokracja jest dohra la wsz st
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nie jest ani

Co dzieje
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sowa, biura, hotelik, stołówka itp.
i wi'elkość - te trzy cechy mają
Taka chce być cała partia.

Małe dziecko bawi się w dorosłych. Mała partia też się niecierpliwi. Na jednego delegata XIV Kongresu Stronnictwa Demogratycznego przypadało w Sali Kongresowej w Warszawie trzy i
pół fotela. Niestety, każdy z nich mógł zająć tylko jedno miejsce
- re.szla pozstawała pusta. W takiej sytuacji marnotrawstw o fo
teli się nie liczy. Kto w polityce jest w Polsce duży i ważny
wynajmuje Kongresową. Stronnictwo stać na płacenie
miliona
zołtych dziennie, bo chce być partią dużą i ważną.
Do nich należy gmach. Największą i najbardziej okazałą siedzibą władz organizacji politycznej dysponował qo tej pory Komitet Centralny PZPR. Rzut oka na projekty Stronnictwa Demokratycznego przekonuje, że charakterysty czny budynek przy zbiegu Nowego Swiatu i alei Jerozolimskic h okres świetności ma już
za sobą. Centralny Komitet SD zbuduje dla siebie wielki kompleks przy ul. Niecałej. w pobliżu placu Zwycięstwa w Warszawie. Wielopiętrowe garaże, olbrzymia sala widowiskowo -kongre-

kościół

..,„ ...,
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1.

Ten

·~

•

najładniejszą,

największą

ani

Ustępujący przewodniczący Tadeusz Witold l\lłyńczak
popelnił
wielki błąd, ujawniając delegatom plany nowej siedziby
CK.
Wraz ze swoimi kolegami z prezydium CK SD .ubiegał się o wła
dzę w następnej kadencji. Demokraci muszą być demokratyczn i,
więc prezydium wystawiło dwóch kandydatów - Tadeusza Witoi- ·
da Młyńczaka i Zbigniewa Rudnickiego, Obydwaj panowie udaii
się w długą podróż po I,>olsce, gdzie wobec szerokich rzesz człon
kowskich przedstawiali swoje programy i sylwetki.
- Którego s nas chcecie za przewodniczącego? - pytali kandydaci.
Pewnie by się na to nabrano, gdyby nie te nieszczęsne plany
nowego gmachu CD SD, które Tadeusz Witold Młyńczak kazał
rozwiesić w kuluarach Kongresu. Delegaci przyjechali, zaznajomili się i doszli do wniosku, · że najważniejsze jest jednak w partii

gdańskich

się ~ kościele św.
·'~
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•
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Nowoczesność, funkcjonalność
wyznaczać charakter gmachu .
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świątyń.

Przybywają

Brygidy?
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nawy, nowe sklena wiet.ach. W
1840 r. staje się parafialnym
kościołem garnizonowym , a 11
lat. później kaplicę wschodnią
przeznaczono dla więźniów.
Działania
ostatniej wojny
pie~&,

•

''.~;

hełmy

zniazczyły

- Księdza Jankowskiego nie
ma. Wyjechal na uriop - od-

powiedziała

coraz

po

trzykrotnym,

głośniejszym
pytaniu,
przygłucha, starsza kobieta
z

twardym, obcym akcentem. Ma~
zurskim?
Podobnie połamaną
polszczyzną mówią niewiasty sprzedające pamiątki wyłożone na
dużych stołach blisko wejścia
głównęgo, we wnętrzu kościo
ła św. Brygidy
w Gdańsku.
Stoisko stale otoczone jest kupującymi, choć w kościele nawet w czasie mszy powszedniej ludzi niewiele. W niedzielę tylko wypełnia się wiernymi.
Pamiątki, to przede
wszystkim zdjęcia, kasety magnetofonowe i wideo, a 'także znaczki
„Solidarności" do
wpinania w
klapę. żadnej monografii, ani
opisu historii kościoła niestety,
nie ma. Na zdjęciach uwieczniono co ważniejsze fragmenty
kościelnego wnętrza z symbolicznym grobem księdza Jerzego Popiełuszki, obrazem Matki
Boskiej w koszulce z napisem
„Solidarność"
i rozwartymi w
w kształcie litery „V" palcami.
Dzieciątko powtarza geąt mat-

łwi11tynię ·

całkowi

cie. Większość wyposażenia z
XVII i XVIII wieku przepadła.

MAREK KOPROW SKI
ki. Są oczyw1sc1e, fotografie
Lecha Wałęsy u boku paipieża,
pani Margaret Thatcher, jakiegoś amerykańskiego prominentaa, są fotki z manifestacji, z
kordonami milicji, ze stoczni,
pomnika poległych, i inne.
Kasety wideo,
to
zapisy
pobytu papieża w Poisce, Lecha Wałęsy we Francji, sfilmowane spotka1t1ia z Kisielem.
Na małym
st.oliczku pod
ścianą leży zwykły zeszyt 16kartkowy w kratkę, gdzie pod
petycją do Rady Państwa podpisywać się mają ludzie. Jest
to żądanie poc-iągnięcia do odpowiedzialności karnej „pTokuratoTów i funkcjonarius zy MO,

którzy w dalszym

międzynarodowe

ciągu lamią

prawa człoprawa
obywatelskie ,
karne i Konstytucję
PRL, godząc w te-n sposób w
inteTes państwa i ludzi poprzez
stosowanie metod
stalinowsTdch,
oszustw,
podstępów,
kpin, represji, ochronę bandytów przed odpowiedzialnością
wieka,
prawo

karną,

poniżenie

godności

oso-

bistej czlowieka, itp." Ktoś dopisał: „i rozliczente n.a zbrodnie
stalinowskie" . 7 kwietnia 1989 r.

pod petycją było 58 podpisów,
w . ltym wiele
nieczytelnych .
Czytelne
też były, nawet
z
podanym adresem zamieszkania.
Kościół św. Brygidy
kojarzy się bardziej
z polityką niż wiarą.

A z opozycją,
podziemiem,
„Solidarnością" i Wałęsą przede
wszystkim.
· Postać
księdza
H~ryka Jankowskiego , spowie-

dnika i przyjaciela Lecha Wałęsy jest powszechnie
znana.
Szkoda, że go nie było, podobno chętnie gawędzi z dziennikarzami, oprowadza po koś
ciele, opowiada jego historię.
Trudno, pech.
A historia tego domu bożego
jest bogata i pełna dramatyzmu, jak dzieje ziemi, na której stoi. Pierwsze
wzmianki
pochodzą. z lat 1350-74,
gdy
postawiono kaplicę pokutnic. W
1400 r. zakończono rozbudowę
zgodnie z regułą św. Brygidy.
Następne lata i wieki, to dalsza rozbudowa, powstrzyman a
na krótko pożarem k00ełoła.

CENA 80 ZJJ

W 1953 r. runęły nie zabezpieczone sklepienia, a pożary w
1957 i 1969 r. dopełniają dzieła. Nie na długo jedna'k.
W
październiku 1970 r. pierwsza
msza święta została otlprawiona na gruzach kościoła przez
proboszcza, księdza Henryka
Jankowskiego . W grudniu tego
roku otwarto pierwszą kąpll
cę. W 1971 r. rozpoczęto odbudowę, a w 1973
obchodzono
uroczystości 600-lecia
śmierci
św. Brygidy,
pod przewodnictwem prymasa Polski ks. dra
Stefana Kardynala Wyszyńskie
go, Potem odbudowę kontynuowano.
Kościół ten nie j~ llllli
największą, ani
najładniejszą z gdańskich
świątyń.

Stoi w centrum miasta, blisko głównego dworca kolejowego, otoczony uliczk~
o
dźwięcznych
i
wdzięcznych
nazwach: Brygidki, Mniszki,
Katarzynki, Profesorka prawie ~ciana
w
~elanę
· z du-

żo
większym
łiołem
łw.

ko~-

Ka-
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stanowisko przewodi'Jitzącego. Obszerny gabinet, salka recepcyjna
dla przyjmowani a gości, kuchnia, pokoik dla .,ochroniarzy '', sekretariat :z: sekretarką oraz pokój wypoczynkow y z tapczanem i
komfortowo wyposażoną łazienką. Któż by nie chciał mieć takich
warunków pracy w samym sercu Warszawy? Chciało
jeszcze
dwóch ydwaj z -połtrdn1a. Jan Janowski z Krakowa i Jeny Jóźwiak z Katowic. Bój o możliW{)śĆ wyciągnięcia nóg na
tapczaniku w pokoju wypoczynkow ym przewodniczącego z n:iiejsca nabrał rumieńców. Jawność nie zawsze musi kojarzyć się z
demokracją, gdyż ta część Kongresu Stronnictwa Demokratycz nego toczyła się za zamkniętymi drzwiami. Po pierwszej turze wyborczej regulamin zawodów obcinał dwóOO. ostatnich na liście.
Tadeusz Witold Młyńczak i Jerzy Jóźwiak grali dalej.
Demokrata to człowiek nie tylko o określonych pogląd a ch , a le
i pewnej charakterysty cznej postawie Kieruje się szlachetnymi
zasadami. a jeśli mu już przyjdzie kogoś wybierać, to spog l ąda
wyłącznie na walory kandydata. Katowiccy delegaci. najliczniejsi na Kongresie, uważali, że lepszy jest Jerzy Jóźwiak. Każda z
innych c;lelegacji też zbiorowo wyznaczała swój typ. Nawet grupa
30 niezdecydowa nych, która w drugiej turze oddała tzw. glosy
bez wskazania (skreśliła obydwu kandydatów) też dziwuym zbiegiem okoliczności pochodziła z leżących w pobliżu miejscowości.
Z których? Tego ujawnić dziennikarzom nie można, gdyż przecież nikt tego wiedzieć nie :t110że. Glosowanie wszak było demo:kratyczne czyli tajne.
W
polityce
nie
od . dzisiaj
niezdecydowa ni
decydują.
Tak
było
i
tym.
razem.
Tadeusz
Witold
Młyńczak
uzyskał
w
drugiej
turze
WY'borczej
37'9
głosów,
Jerzy
Jóźwiak
355.
Twarde
prawo
wy-
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Warunki prenumeraty: l. Dla
fnst;-tucjl I zakładów pracy zlokallz:owane w miastach wojewódzkich t oozostałych miastach
w który<"h znajdują 1lę siedziby
Oddziałów RSW .•Prasa-Kslątka·
.Ruch" zamawtają prenumeratę
w
tych
oddziałach
Instytucje I zakłady pracy zlokallzowane w miejscowo~clach
gdzie nie ma Oddziałów RSW
„Prasa - Kslątka-Ruch"
opłacają
prenumeratę w urzędach
pocz·
towych I u doręczycieli. 2. Dla

lndywtdualnych
prenumeratorów - osoby fizyczne zamieszkałe na wał l w miejscowościach,
gdzl• nie ma oddziałów RSW
,.Prasa Ksfątka-Ruch"
opłacają
prenumeratę w urzędach
pocz·
towvch 1 u doręezyclelt. osoby
fizyczne zamteukałe w miastach
- 41p 111hach Oddztał6w RSW
„Pra-111 Ks1ątka Ruch•
opłacają
prenumeratę wyląctnle w urzę·
dach oocztowych nadawczo-od·
dawczych właśctwych dla m!ejs·
ca zamieszkania prenumeratora
Wpłaty dokonuj•
się
utywając
blankietu .wpłaty" na rachunek
bankowy miejscowego Oddziału
RSW .Prasa K•tątka Ruch"
3
orenumerate ze zlet"entem wysyłk
ta
grantcę
przyjmuje
R"W
„Pra-1,a Ksta7.ka Ruch''
Ce·11ra1a
K 1lpnrn1tu Prasy f
Wv 1awn1<"tw ul rowaruwa 23
OO ll'ill War~1awa K:onto PKO BP
X\I >dd11a1 w
Warszawie nr
tli!\8 2011145 l'.i9 tt
Prenumerata
ze r.lerentem wysyłki r.a granicę
pocztą 1wykłą test droższa
od
prenumeraty krajowej o 50 proc.
dla tłecenlodawców Indywidua!·
nych I 'o 100 proc dla zlecają
cych Instytucji I zakładów pra·
cy rerminy przyjmowania prenumeraty na kraj I za granicę
- do dnia to listopada
na I
kwartał I półrocze roku następ·
neao oraz cały rok następny do dnia l każdego miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty roku bletącego.
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2 ODGtOSY

P

rzegląd

prasy

Rysza4"d Kurylczyk ma niezwykły życiorys. Obecnie jest
pierwszym sekretar.zem Komitet.u Wojew6d'Zk.lego PZPR w
Słupsku, ale wcześniej był internowany, &iedział
niewinnie
w więzieniu, opublikował ~te
ry
powieści historycz..ne. Instytut Wydaiwniczy PAX wydał kolejno:
„Sekretne al'Cbiwum Kambudziji", „Jeruzalem" (1984). „Od Maratonu do
Arderikki" (1986) i ,,Niezłomny
z Nazaretu" (1988).
Ostatnią
książkę w Wielkim Tygodniu
przeczytał
jeden z bisk4J>óW.
W liście do autora napisał, że
jest ciekawa i pozwoliła mu
N
głęb.iej przeżyć Jezusa z aza·
retu.
w świątecznym wydaniu
„Odgłosów" (nr 51-52 z t987
r.) ukazała się rozmowa Mal'ka
Koprowskiego i. Ryszardem Ku.rylczykiem. Pracował wtedy na
budowie
elektrowni w żaa-nowcu. Najnowszy portre·t hnżyniera, menedżera, polityka i
pisarza przedstawir w „PRZEGLĄDZIE
TYGODNIOWYM"
(nr 17) Jer:z.y Morawski,
Ryszard
Kurylczyk ma 44
lata Ukończył w
1964 roku
technikum geo<iezyjne. a potem zdobył dyplom w Wyższej
Szkole Inżynierskiej w Koszalinie i '>tudiował na Politechnice Gdańskiej Budował elektrownię wodna w Zydowte 1 ją·
drową w Żarnowcu. Od dwudziestu paru
lat
należy
do
PZPR Pełnił następujące funk·
cje w wo 1ewództwle słup·
skim;
!nstruktur.
kierownik
wydziału KW, pierwszy sekre·
tar:z. w Lęborku. sekretarz ekonomiczny KW
W latach 1980-1981 głosił po·
trzebe pluralizmu. Z ramienia
Komitetu Wojew61zkiego PZPR
uc:z.estniczył . w
oosiedzenlach
słup~kiej
.. Solidarności"
Ate
przeoadł fesienią 1981 roku
w
wyborach partyjnych i podjął
pracę w Żarnowcu.
„Na trzeci dzień po wprowa·
dzeniu stanu wojennego przy.
jeżdżają do niego
funkejonariuszp służby bezpieczeqsłwa :r
wiadomością.. że został prezydentem Słupska. Prosto z budowy wsiada do
samochodu.
Za. trzecim zakrętem dowiaduje się, że Jest
aresztowany.
Nakaz zatrzymania
podpisał
prokurator z Innego woJewódz·
twa Ląduje w
więzieniu
w
Koszalinie,
następnie umieszczają go wśród
recydywistów
w Szczecinku. ZostaJe przykładnie ogolony
i odziany w
więzienne ubra.nie".
Przesiedział
niewinnie sześć
tygodni. Oskarżono go o nadużycie stanowiska, chęć sprzedaży partii podczas rozmów z
„Solidarnością". parcie do pluralizmu. Po uwolnieniu za.proponowano mu odpoczynek
w
szpitalu ps~hiatrycznym. Nie
przyjął tej oferty l wrócił do
Zamo-wca, gdzie doszedł do
stanoW:iska zastępcy dyrektora.
Przed rokiem został wojewodą słupskim. Wygrał konkurs z
sześcioma t.nymi
kandydatami.
Szybko zaczął od·ru>$iĆ sukcesy.
Województwo uzyskało cz.tery
.f pół miliarda złotych nadwyż
ki budżetowej.
Na początku tego roku niechętnie

zgodz.U

a!ę kandydować

na pietWSzego sekreta~za · Komitetu ·Wojewódzkiego
PZPR
w Słupsku. .Na Plenum ołny
mał 16 głosów więcej niż jego
ke>nkurent. Ale radni nie chcieli go zwolnić z funkcji wojewody Wniosek uchwalono
w
stosunku
62 do 55 głosów
,,Nikogo nie osądza na podstawie przeszłych zdarzeń. Niedawno przypinał Krzyż Kawalerski pułkownikowi więzlenl
ctwa ze Szczecinka, który przes
dwa dni ka.ul
Kurylczykowi
wtedy spa6 na podłodzle. Nie
zadrżała mu ręka. ( ".) Z prze•
11z:łoścl

stara

się

pamlęta6

rze.

czy najpiękniejsze.
Sądd,
ie
jest
C7lowiekłem
pogodnym,
którego Jednak niepokoi nadmiar szczęścia I
powodzenia.
(... ) Jako historyk amator
ma dystans do
upływającego
czasu, nie daje się - jak to
określa zadepta6 chwili .. Gdy
ktoś
W}Jada roztrzęsiony do
jego gabinetu z Jakimś nagłym
problemem - pyta, esy to waż·
ne będzie za rok?"
Pewien biskup pogratulował
Rys.z aroo·wi Kurylczykowi wyboru na I sekretarza KW PZPR.
Napisał, te choć dzieli Ich ldeologla, to jednak łączy wspólna troska o dobro kraju.

Polski LudoweJ l dz!alalnokl
Ministerstwa Spraw Wewnętrz
nych wspomina na
łamach
,,ŻYCIA
LITERACKIEGO"
(nr 16) Franciszel Szl~hcic. W
latach sześćdziesiątych uczestn~ył w czwartkowych
kolacjach urząd:r.anych pruz Md.eczysł.awa Moczara.
,,Bywali u niego: Władysław
Zenon Kliszko, Icnacy
Loga-Sowiński,
Grzegorz
Korczyński,
Wojciech Janizelskł, Jan
Szczepański,
Walery
Namiołkiewicz, Mieczysław Rógświostek, Kazimierz Sidor, Jan
Wasilewski I inni. (") W czasie
takich spotkań głównym goś
ciem był Wiesław, Jeśli go nawet nie było, czuło się Jego obecność, o Dlm mówiono
naJ·
więcej W
towarz7stwie WieGomułka,

sław

był

odpręiony,

śmiał się

sam tei

mówił,

s dobr7ch anegdotek,

opowiadał

kilka. (".)

W czasie towarzyskich ko 1acji wszyscy dbaliśmy o samopoczucie
Wiesława.
Jedynie
Grzegorz Korczyński spierał się
.
z nim, nie bał się go i mówił
ło, co myślał.
Bylem św'iad·
kiem . ostrego sta.reia w sprawaeh polityki kadrowej i Jak
się późńleJ okazało,
Grzegorz
miał rację. Grzegorz miał moralne prawo tak rozmawia6 11
Wiesławem.
On Jedyn7 w la-

łach 1948-1953 ńle wyparł się
Gomułki i nie wyst„pił przeciw

„

niemu.

kolacje trochę oswą obecnością Zenon
Klis:z:ko. Za.wsze zamartwiał sie
o cały świat. Nie ulegało wąt
pliwości, że spośród nas
był
najbardziej oczytany. znał się
Niektóre

..chładzał

na malarstwie, pisał wiersze.
Ulubionym Jego poetą był Cyprian Kamil
Norwid.
Gdy
przebywał
zwłaszcza

gdzieś

za

granicą.

w ZSRR, zwiedzał
sklepy ze starociami. Gdy natrafił na coś polskiego, np. O·
brazy - kupował, prz:ywo:z.ił i
przekazywał do
muzeum. On
był
najbliżej Wiesława, traktowano go Jako ""OSobę numer
dwa„. Lubił to. Jeśli chciano
ma poprawić humor,
trzeba
było powiedzieć, że
od niego
zależy najwięcej. Kto tego nie
lubi?
Wojciech Jaruzelski z kolei
nie pił. mówił mało, a Już n\\j-„
mnjej o sobie Był zawsze PO·
prawny I Jakby ostrożny. Lu·
bili 11'0 WS"YSCY. o wiele bardziej śmiała i otwarta była
oanl Barbara. Z"W57e elegancka. żon~ ~enerala. Nigdy też
nłe · wahała się powiedzieć to.
co n.le zawsze było· miłe
w
bm gronie. Spośród na.s, gener1!.łów, Mocz·u wyróżnillł ,Jaruzelskiego
Mówiono, że przed
powołaniem go na szefa Głów
nego
Zarządu
Politycznego
MON były jakieś obiekcje z
przeszłości, lecz Moczar i Korczyński przekonali
do niego
Gomułkę I innych
WJ>lYlYO·
wych członków kierownictwa.
Na kolacjach u Mietka bywielu przyjaciół, pa.rtysantów AL, AK, kombatantów,
uczonych, d1iennikarz1 I aktorów. Mówiono o •Czwarikach
u Mieczysława•. W 1966 gęs
toś6 tych •cswarłków• smalala, wsz:ysłke oo dobre ma 1wóJ
koniec".
wało

W 1967
roku
Franciszek
Szlachcic
dowiedział się
od
członka kierownictwa KGB
w
Moskwie, że poder.as kry.zysu
kubańskiego w 1962 r. prezydent John
Kennedy
działał
stanowczo, ponlewai. otrzymywał informacje od pułkownika
~tatiu generalnego Armii Radzieckiej.
Po zdemukowaniu
agenta USA, za brak na.d~ru
zdjęto ze stanowiska, zdegradowano z generała ·airmii do
szeregowca I usunięto z partii
osławionego
Iwana Sierowa.
Zdegradowano i usunięto
tet
pięciu Innych generałów.

KONFLIKT
POLSKO-LITEWSKI
Nasilają 1lę wystąpienia antyrosyjskie i antypolskie na Litwie. Od szowinizmu nie odcinają się działacze Sajudisu. W
korespondencji Anny Strońskiej
na łamach
,,ODRODZENIA"
(•M 16) czytamy, że podobno w
Wilnie ror.lepiono afisz.e żąda
jące wystania Rosjan na Sybir,
a Polaków do krematoriów".
Grupa pracowników Akademii Nauk LUewslclej SRR zaprotestowała przeciwko
umoż
liwianiu odbioru telewizji polskiej na obszarze całej republiik. Wysunięto
ugument, te
trammisla naszej TV
mote
być zrozumiana jako kontynua~
cja polonizacji Wiłe6nczymy,

wyrdnej
dyskrymlnacjl
Polaków na .Lit.wie pisi.e rówU MIECZYSŁAWA
nież Piotr Ko~ciński w „TYGODNIKU
DEMOKRATYCZo da'W'ltcyłi prominentach NYM" (nrr 17). C1*JJ• Cit\ frae•

CZWARTKI

O

menty znamiennego listu, który
w wieleńskim „Czer·
wonym Sztandane"
5 marca
1989 rok'll.. Podiplsall go: poeta
MM"celijusz
Mart!naitis, kierownik ka<teda-y f!tologi.i baltyjskiej Unlwersyt.etu Wileńskiego,
prof. Zigmantas Zlnkewiczius i
pracownik nattkowy Instytutu
JęzY'ka i Literatury Litewskiej,
dr Albertas Zalatorius.
ukazał się

„Gdy w 1939 r. Repnblik,a
Litewaka
odzyskała
Wilen-

szczymę I zahamowała dalsą

Radziecki historyk o stosunkach, polsko-radzieckich

Cień złego potraf~

trwale przesłonie dobre
Rozmowa z dr J.
_

o

JAZBOROWSKĄ.

pracy komisji mówi się i pisze dużo -

zarówno

u nas,

polonizację, w wielu miej- Jak I iv Polsce, a także na Zachodzie. Przy czym oceny są biescowośclach było Już za lfóżno: gunowo różne. Jedni z dużym zainteresowaniem śledzi\ to, co
jej

tu I ówdzie Język litewski zo- publikuje komisja, podczas, gdy inni uważają, że samą komistał zapomniany albo mali go sję powołano wyłąezńie po to, aby stworzyć pozory energieznegu
tylko ludzie starzy. Rozpoezęla działania, a nie po to, aby wyciągną& odpowiednie wnioski i na·
się okupacja hitlerowska. Lit- zwać wszystko swoimi imionami. Wreszcie Inni łwierdtl\ w ogówin6w za~ll teroryzowa6 bla- le, że nie należy rusza6 przeszłości, Jaki jest wasz stosunek do ·
lopolac1 z Armii
Krajowej. łych ocen?
Za:snano przemocy, nawet za·
_ są to bolesne punkty, których wpływ odczuwa . się stale bę
b6Jstw. (...) Terror wszechmoc: dąc . w Polsce, podczas spotkań z różnymi środowisk~mi,
na
nego .dyktatora Stalina, ares~ . wszystkich szczeblach i z ludźmi w bardio różnym · .v1eku. Protowan1a, d~porlacje n,a Syberię blem i cała bieda polega na tym, że cień tych bolesnych spraw
sprawiły, ze mieszkancy. wszy- pada na wszystko to. co było dobrego w historii naszych stosunstklego się bali, posł~1e WY· ków wzajemnych, na dzisiejszą współpracę ZSRR i PRL, na
konywall rozkazy Jakiegok_ol: współpracę narodów radzieckiego I polskiego.
wiek zwierzchnictwa: Przec1ezo
Jeśli chodzi o pracę samej komisji , to zrobiono jut niemało.
odradzanie litewskoscl !'wali· (.. }. Pierwszy problem. którego wyjaśnianie uważamy już
za
fikowano Jako nacjon~bzm. Z zakończone, to sprawa represji wobec aktywu i wielu s~re
tego skorzystali polomzatorzy. gowych członków Komunistycznej Partii Polski oraz jej rozw1ąza
Rozpoozęła się stalinowska po- nie w 1938 r. Wyjaśnione zostały także rozmiary I charakter delonizacja. Około 1950 r.
na portacji ludności z terenów Zachodniej Ukrainy i
Zachodniej
Wileńszczyźnie rozwini~to .ostrą Białorusi. „Była to jedna z wielu ciężkich zbrodni reżimu staagitację przeciwko
L1tw1~om, linowskiego" - pisze W. Parsadanowa.
stosowano nawet bruialne srod·
- Wydaje mi się, że tego rodzaju praca wymaga olbrzymleJ
ki administracyjne. Zamyk~~o cywilnej odwagi Wszak nawet te kraje_ Zachodu, które szezyc11
szkoły litewskie .l na ich ~·~J· się swoimi demokratycznymi tradycjami I które nie odmawiają
sce zaczęto otwierać polskie · sobie tego, aby nas poueza6 - bardzo nie lubią przyznawa6 się
do własnych błędów i niesprawiedliwości w Ich stosunkach z InAutorzy listu ostiro zaatako- nymi, najczęściej małymi państwami.
wali doc Jana Ciechanowicza,
- Oczywiście - odwaga jest tu niezbędna. Niekiedy odczuwa
że wprowadza
lud-z.i w błąd się piekące uczucie wstydu. cierpi duma narodowa ale przez
głosz.ąc, iż Polacy od
wieków to wszystko trzeba przejść. jeśli chcemy patrzeć prawdzie
w
mieszkają na
Wileńszczyźnie oczy. budować nasze stosunki na szczerości I zaufaniu.
Zą obrone
polskości
docent
- Jeszcze Jeden złożony problem: wojna polsko-radziecka
Ciechanowicz został niedawno 1920 r. (•..).
zwolniony z funkcj. prodz.1eka- Tej niepotrzebnej wojnie, która obu stronom
przyniosła
na Wydziału Języków Obcych dziesiątki tysięcy ofiar można było zapob!~ Poza tym konseWileńskiego Państwowego
In- 'kwencje tej wojny tkwią w naszej świadomości o wiele głębiej
stytutu Pedagogicznego. Jest to niż to sobie wyobrażamy. Wszak przez jej fronty, z każdej strony
jedyna uczelnia na Litwie. w przeszło więcej niż milion ludzi.
.
kotórej praktycznie mogą stuNaszym ważnym "Zadaniem jest przeanalizowanie
przyczyn
diować Polacy.
wojny. która przez wiele dziesięcioleci ciążyła na. stosunkach
dwóch sąsiadujących ze sobą narodów Musimy 1.1wolnić się od
Zdaniem
wielu
Litwinów jednostronnych i uproszczonych wvobrażeń J~est rzeczą jasną np.
dzisiejsi Polacy na Wileńszczy że marsz Jó:z.efa Piłsudskiego na Kijów w kwietn:u 1920 r był
z
żn:e to... spolonizowani Litwi· agresją, chociaż formalnie przykryte t.o było porozumieniem
ni. Należy więc ieµ zrelitwini· Semenem Petlurą A lak w takim raz.ie ocenić - pytaJą polscy
koledzy - marsz Michaiła Tuchaczewsk\ego na Warszawę·. Dla
zować. A tymczasem Polacy :z.godnie z
.sugestią
Micna1ła Rosji Radzieckiej była to . pierwsza wojna i. i.nnym narodem.
Gorba.czowa - tworzą autono· Osłabione. potrzebujące wytchnienia· Rosja, Ukraina i Białoruś
mlcz.ne gminy ! rejony polskie. stanęły wobec konieczności podjęcia obrony.
Leninowska polityka w stosunku do Polski budowana była na
Już 18 gmitl uchwaliło swą autonomię.
W niektórych rejo- poszanowaniu prawa narodu polskiego do samookreślenia i u·
nach Polacy stanowią 80-90 tworzenia własnego niezawisłego państwa. Ale w młodej repuproc ludności. (Według spisu l blice radzieckie1 silna była również wiara w bllskośł światowej
1979 roku
Litewska Socjali· rewolucji oraz nadzieja na to. że międzynarodowy proletariat postyczna Republ!ka Rad:z.iecka prze ją i pomoże ra swego rodzaju dwoistośł odcisnęła swoje
miała 3 mln 392 tys. obywa- piętno 1·na przebiegu wojny 1920 r. r tak jeśli 7.ołnierze Armii
teli. Wśród n.eh było 247 tys Czerwonej szli przet polskiP terytorium z hasłem pomoc:y dla
swoich .. braoi klasowych" z którymi wspólnie walczyli przePo-laków. czyli 7,3 procent).
ciwko caratowi, to zupełnie inac1e; patrzyły na to ,;zerokie warstwy narodu polskiego, który kontynuował iedoczenie
swoich
ziem i w jego świadomości wojna wymagała obrony niedawn.l
~XODUS
uzyskanej niepodległości oraz była utożsamiana z orzywróceni~m
~prawiedliwości historycznej Stąd też wvnikał masowy patrioWAdMIAKÓW
tyczny zryw Polaków, na co zvJracał uwagę Włodzimierz LeI MAZUROW
nin, i rosnący opór przed natarciem Armii Czerwonej Zabrakło
nam wówczas dojrzałości aby właściwie ocenić poświęcenie PoPrzykro nam czytać o dys- laków w walce o państwo narodowe. a przebieg wydarzeń tłu
. krym.inacji ludności polskiej na maczono jedynie antyradziecką propagandą klas rządzących Ter·
Litwie. Z artykułu AgniesLki i min •. białopolacy" zaczął być upowszechniany w odniesieniu d'>
Krzysztofa Wróblewskich
w całego narodu polskiego. (...).
,,LITERATURZE" (nr 2) wyni- Powiedzieliście, że zakończono Już · pracę nad problemem
ka, że w podobny bądź nawet rozwiązania KPP Dlaczego Stalin zdecydował się na tak zasad·
gorszy sposób traktowały wła nicze posunięcie I nie ograniczył się tylko do represjonowania.
dze polskie Wairmiaków i Ma- kadr kierowniczych, podobnie Jak to uczyniono w stosunku do
zurów.
innych partii?
- Doszliśmy do wniosku, że rozwiązanie partii było podykt?·
„Wiarygodne ir6dła podaJą, wane
rozwojem wydarzeń politycznych i logiką postępowania
łe o ile w 19'8 roku było ich Stalina. KPP była jedną z tych partii. które stwarzały niemałe
- pozostańm1 przy wersji ma• trudności w realizacji linii Józefa Stalina ~ Komi.nternie Polscy
ksymalneJ - 120 łysięcy, to w komuniści lepiej i wcześniej od !onych zrozumieli, że roz_Po1956 Jui tylko 105 tysięcy <w czął się odpływ fali rewolucyjnej w Europie oraz pod3:wall .w
tym dzieci urodzone po woj- wątpliwość twierdzenia Stalina f Zinowjewa o prz!śpteszenm
nie), w 1970 r. 80 tysięcy, procesu rewolucyjnego. KPP podniosła poza tym kwestię większej
żeby ~
umowie
Gieru- samodzielności partii w Kominternie.
.
-Sehmrdł w 1975
roku 1Paść
I jeszcze jeden ważny element Po zakończeniu wojny ~omo
na łeb na. szyję do 20 łY11lęcy! wej w Rosji Radzieckiej pozostało wielu polskich komunistów.
Kilka Jeszcze lał
później, w Uczestniczyli oni w budownictwie partyjnym I państwowym,
a
połowie lat
osiemdziesiątych, więc jednocześnie zostali włączeni w procesy wewnętrzne zac~o
ta Uezba 1padnJe do 6-10 ł1- dzące w państwie radzieckim. Część z nich aktywnie broniła hnii
1ięcy".
realizacji leninowskiego testamentu Byli onJ wśród tych którzy
występowali w obronie demokratyzacji życia wewnątrzpartyjne
Wielką weryfikację zapocząt go oraz NEP. Polacy szczególnie aktyW!lie uczestniczyli w ty.ciu
kował
wojewoda
olsztyński wewnątrzpartyjnym I jest· to zrozumiałe wszak polscy socJal(były szef Ur7.ędu Bellpieczeń demokraci w swoim czasie wchodzili w skład RSDPR Jednym t.
stwa w Łod:z.i) Mieczysław Mo- oskarżeń kierowanych pod adresem tej partii w drugiej połowie
czar.
Przerażeni
autochtoni lat 30, było to, iż polscy· komuniści występowali przeciw masokryli się po · lasach. Specjalne wym represjom, mieszali się do „sprawiedliwych'' . wyroków są
oddziały KBW organizowały o- dów I trybunałów oraz stwarzali problemy orgam1.atorom tych
bławy i zmuszały opomych do procesów.
podpisywania ankiet na polskie
- Jakie były ich losy? Na ile masowymi okazały się represje?
dowody OOQbiste.
Jakie oskarżenia przedstawiano polskim komunistom?
- Trzeba powiedzieć, że represje w stosunK:u do PCJlaków-koPrzy.musowa polon·~cja l!l:PO- munistów zaczęły się jeszcze na początku lat 30. W 1937 ro~u
wodowała, ie Mazury zomały najpierw aresztowano ty>eh, którzy znajdowali się w Moskwie
prawie bez Mazurów.
Około łącznie z całym Biurem Politycznym i sekretarzem general~y~.
115 tys. wyjechało do RFN 1 Następnie byli wzywani do Moskwy i od razu gres1towaru ci,
5500 osób do NRD.
którzy działali w organach KPP na terenie innych oaństw a t~k
że w samej Polsce. 'Dokumenty potwierdza ią. że każdy z nich
Dra.mat autochtonów polegał jechał do Moskwy z przekonanjem, że będzie mógł wvtłumac~ć
na tym,
że
przed woj- towarzyszy, przekazać na ile absurdalne były kierowane pod ich
ną Niemcy uważali ich za Po- adresem oskarżenia. Wszak aresztowania były dokonywane na
laków, a po wojnie Polacy są podstawie sfabrykowanych zarzutów o rzekome szpiegostwo
i
•
dzili, że mają do czynienia z działalność dywersyjną. (...).
- Ostatnie, ale i najtrudniejsze pytanie - o Katyn.
Niemcamt W dążeniu do jed- Rzeczywiście sprawa ta wywołuje w Pols~e szczególne zanonarodowego pań!twa polskiego chętnie pozbywano się „ob- interesowanie. Komisja · zbadała materiały przygotowane pr:z.ez
stronę polską na podstawie źródeł zachodnich i polskich. Obec~ie
cych• eitme.ntów etniC2ltl.ych.
jest już rzeczą bezsporną, i! wś~6d rozstrzelan.ych
w ~atyruu
przewaiali zmob!Uzowani do woJska przedstawiciele polskiej in~eligencjl, a nie oficerowie kadrowi.
Oble strony zgodziły się co do tego, :te problem wymaga dal~~ych badań. W Polsce w ostatnim czasie pojawiło się wiele puE.
blikacji po§więconych temu problemow!, które naturalnie wymagają wnikliwego zbadania.

t.
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1.

cję potraktował
jako socjalfaszyzm, a za przyczyną Jóufa Stalina U7l?lal ruch soc3alistyczny za największego wroga.

W toczącej
się dyskusjf o
przyszłości Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej pojawiło się hasło ewolucji w kierunku socjaldemokracji. Mówiono o tym na
III Krajowej
Konferencji Ideologicznej PZPR,
postulując
c;ę partii".

2.
Na słynnym jut X\oi Zje:fdzie WKP(b) 26 styCA.4a 1934
roku Józef Stalin mówił:

„soc;aldemokratyza-

Fakt ten pokazuje
dalece zaszła eW'9lucja
myśli politycznej nie tylko w
partii zresztą. Władysław Markiewicz na łamach „Trybuny
Ludu" ujawnił, że jeszcze w
1988 roku
podczas
dyskusji
zorganizowanej
przez
„Wieś
Współczesną" i „Tygodnik Kulturalny",
gdy
padło
takie
jak

„ ...zwycięstwo faszyzmu . w
Niemczech należy rozpatrywać
nie tylko ;ako ob;aw slabo§ci
klasy robotniczej i wynik zdrad
popelnionych wobec klasy robotniczej przez socjaldemokrację, która u,torowala drogę faszyzmowi".
I tak już zostało: „socjalfaszyści", „socjalzdrajcy". Między.

uważają,

:!e mimo wszystkich
!. stalinowskich
zbrodni w nurcie leninowskim
tkwi tródlo przyszłych rozwią
zań, jak i tych, którzy uważa
ją, te w latach pięćdziesiątych
było najlepiej i pod
żadnym
pozorem modelu tego nie wolno zmieniać. Wszelkie zmiany
to zbrodniczy rewizjonizm. Rewizjonizmu jak ognia bał się
również
Władysław Gomutka,
choć zdawał
sobie sprawę z
tego, że partia w miejscu stać
nie może, i nie może rozwijać
się opierając
się na cudzych
wzorach, jakie by
Ol)e
bypomyłek, błędów

ły.

Jeśli więc mielibyśmy
nawiać się nad hasłem

Uniwersytetów
Robotniczych,
a także ze Związkiem Nieniemej AkademickJ.eJ Mlodziety Socjalistycznej. W Krakowie z PPS.
Współdziałał
z
Oskarem Lange, Władysławem
Malinowskim, StefanlJrn Arskim,
Bolesławem
Drobnerem.
W
1933 roku
z.ostał
członkiem
Okręgowego
Komitetu Robotniczego PPS w Krakowie. W
latach 1934-1935 przebywał na
studiach w Paryżu. Po powrocie do Polski pracował w GUS
w Warszawie.
Działalność
publicystyczną
rozpoczął w 1932 roku w „Pło
mieniach". Po odejściu z GUS
przez półtora roku fttrzymywał
się z pisania. Pisywał w wielu
pismach spółdzielczych, a także
w „Robotniczym Przeglą

zastasocjaldemokratyzacji PZPR, to hasło
tyzac;i PZPR", zostało ono ukomunistami i socjalistami toto rozumiem nie tylko jako się- .
sunięte z publikowanego tekstu
czyła się zacięta walka. Sytuaganie po wzory sprawdzone
dzie Gospodarczym", „Wiedzy i
i to nie z winy redakcji. Ba! W
cja zmieniła się w latach Fronprzez praktykę tych czy innych
Życiu", „Robotniku" orga1981 roku i w latach następ
tu Ludowego. W PPS rywalipartii socjaldemokratycznyc h w nie PPS, „Tygodniku Robotninych zarzucenie komuś, że jest
zowały ze sobą dwa nurty: vraEuropie Zachodniej czy na ka" i w „Dzienniku Ludowym".
socjaldemokratą uważane było
wicowy i lewicowy. Ten drugi
świecie, ale przede
wszystkim Używał pseudonimu
Julian
za ciężki grzech polityczny i
zwyciężył na XXII! Kongrejako
rehabilitację
tak, Klein. W latach 1936-1939 był
członek PZPR obarczony taką
sie PPS. ~iedy to w prowłaśnie! tradycji
Polskiej
redaktorem
„Transportowca",
etykietką miał sporo
różnych
gramie PPS znalazła się ak- Partii Socjali5tycznej. A reha- a w latach 1936-37 współpra
kłopotów. Wiem coś . o tym, bo
ceptacja
dla
dyktartury bi'litację tej tradycji rozumiem
cował z „Dziennikiem
Ludoi mnie usiłowano taką właśnie
proletariatu,
jako
zapory
jako krytyczne jej ocenienie i wym". Od 1937 roku znajdował
etykietę pośród
wielu inprzed kontrrewolucją w okre- spopularyzowanie, bo ludzie po
się pod nadzorem
policji. W
ny - przypinać. Dziś dyskusie przejściowym. W lipcu 1935 prostu
nie wiedzą.
1937 roku obronił pracę dokA skąd
tuje się o. tym zupełnie swo- roku doszło do porozumienia
mieliby wiedzieć?
torską.
bodnie, prezentując różne racje
między PPS a KPP o zaniechaPo klęsce wrześniowej w 1939
Oto Sąd Najwyższy uniewinI różne punkty widzenia
na
niu wzajemnej walki. Ale nie- nia działaczy PPS-WRN, unieroku zaczął
konspirować raten problem. I bardzo dobrze,
chęć, podejrzliwość,
nieufność
zem z Adamem Próchnikiem.
winnia Adama Doboszyńskiego
że tak się dzieje.
pozostały. I to na długie lata.
W 1940 roku
znalazł się we
oskarżonego o szpiegostwo na
Jeśli tak się dzieje, to tylko
Jak wiadomo Polska Zjedno- rzecz III Rzeszy i imperializmu Lwowie, a następnie pracował
dlatego, że szuka się na róż czona Partia Robotnicza powjako buchalter w kombinacie
amerykańskiego, a na werdykt
.nych płaszczyznach, i w ·różstała z połączenia PPR i PPS
soli
potasowych w Stebniku.
Sądu Najwyższego czekają koWe wrześniu 1941 roku osiadł
w Tomsku, po podpisaniu porozumienia między
rządem
Z tej ziemi
gen. Władysława Sikorskiego a
ZSRR był zastępcą delegata w
Delegaturze Ambasady Polskiej
w ZSRR w Stalinabadzie (Duszanbe). W 1942 roku został
aresztowany, a po zwolnieniu
wstąpił do 8 pułku ciętkief ar~
~
.~,l,
tylerii przeciwlotniczej II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych.
Stacjonował w Iranie,
Iraku,
Palestynie, Egip~ie. W 1944 roku przeniósł się do Londynu.
gdzie rozpoczął działalność w
ny sposób wyjścia partii z kryw grudniu 1948 roku. Ale za- lejne wnioski ministra spraemigracyjnej PPS. W s ierpniu
zysu.
Partia przez wiele lat
nim doszło do tego faktu w
wiedliwości
lub generalnego
1945
roku powrócił do Polski.
była niekwestionowanym autoobu partiach odsunięto, a wie- prokuratora o ponowne rozpaZostał redaktorem „Przeglą
rem wszystkiego, co dokonywalu bez powodu oskarżono o
trzenie zarzutów, które dziś odu Socjalistycznego", był człon
ło się w kraju. Była inicjatozbrodnie
przeciw
ludowi
kazują się co najmniej wątpli
rem, z jej inspiracji rodziła się
wszystkich tych, którzy inaczej we, a również nieuzasadnione. kiem RN PPS, członkiem redakcji „Robotnika", a od liskażda myśl, każde poczynanie,
myśleli i mogli sprzeciwiać się
topada 1946 roku do września
by.la motorem wszelkich prze- stalinizacji Polski. W rezulta- Jeśli więc działacze PPS-WRN
l947 roku redaktorem naczelmian. B:rła wyrazem zbiprowej cie odrzucono wszystko, co by- okazali się niewinni wobec zarzutu zdrady Polski Ludowej,
nym organu PPS.
Następnie
mądrości
klasy, którą miała
ło oryginalne, twórcze, postępo
to
.trzeba
dziś
krytycznie
reprezentować i w imieniu któpe, nowoczesne w programach odrzucając pomówienia i fałsze został prezesem Spółdzielni Wydawniczej „Wiedza". Od 1946
rej działała. Taka była teoria.
obu partii. Rehabilitacja trady- ocenić działanie teg_Q odła~iu roku był posłem do KRN, a
W praktyce okazało się wszakcji PPR nastąpiła znacznie
PPS. Ale to nie jedyny przytakże posłem na
Sejm Ustaże, że owa zbiorowa mądrość
wcześniej. O rehabilitacji tradykład.
wodawczy.
jak też instynkt klasowy ora~ cji PPS dopiero możemy mówić.
Z końcem 1947 roku Julian
wskazania klasyków nie uchro- I dlatego całkowicie zgadzam
Hocl}feld „tr.aci na popularnoś
ni~y partii od . wielu błędqw, że
\iię z Władysławem Markiewi3.
·ci'', -0e oznacza powo.l e wyrorózne koni;epc;e, za które wzię
czem, kiedy pisze na łamach
„
•!
fywąp.ip go :i; życia polit;yczneła na siebie odpowiedzialność
„Trybany Ludu":
~ " ·•
„Ustroje
demokratyczne
i
go, nie z jego w<>li przeciet.
nie sprawdziły się, poniosły
parlamentarne
tam
potrafią
Był zwolennikiem
połączenia
klęskę.
W tym czasie partie
„Skoro przyjmujemy
orienzdobyć się na silę i zdecydowaPPS i PPR, ale nie w · sposób
socjaldemokratyczne
tak
tację na znacznie
szersze niż
nie, gdzie stronnictwa umie;ą
mechaniczny, tylko w wyniku
nam. się przyi;ajmniej wydaje to mialo miejsce dotychczas owyloni6 wspólny program, jaszbliżenia programów,. działania,
- me poczyniły takich błędów
twarcie ku socjaldemokrac;i, ta
ny i zrozumialy dla mas naprzełamania
uprzedzeń. Uwaich koncepcje okazały się blii~
winniśmy w pierwszym rzędzie
rodu; gdzie program ten reati- żał, że nową partię powinien
sze życia,
sprawdzały. się w
spożytkować
nasze wlasne w
zują w codziennej, harmonijnej
cechować socjalistyczny demopraktyce. Przynajmniej w nietym względzie tradycje i dowspólpracy, któreJ nie rozbikratyzm i komunistyczny rewoktórych krajach Europy Zakonania. Tymczasem znajomość
je byle drobiazg, byle przypadlucjonizm.
chodniej. Stąd u wielu ludzi
historii polskiej myśli socjaliskowy szczegół, byle niedociąg
W gl'.udniu 1948 roku - na
. ~odzi się . przekonanie, że jeśli
tycznej w naszym
spoleczeń
nięcie,
byle
trUdność".
Kongresie Zjednocieniowym Jest tak, Jesli załamała się konstwie i w partii samej jest Kto
to
i
kiedy
napisał?
Prawzostał zastępcą
członka
cepcj.a partii . stalinowskiej, wyKC
jak na to wskazywano na III
da, że nie zatraciło to swojej
PZPR. Do 1961 roku był posrosłeJ z koncepcji
partii leniKonferencji - wysoce niedosta- aktualności i dziś, choć słowa
łem na Sejm PRL.
W latach
nows-kiej, to być może i leniteczna".
te powstały pod koniec listopa1957-1958 był
wiceprezesem
nizm należy
odrzucić
jako
da 1945 roku?
Klubu Poselskiego PZPR. Nas„pr~e~tarzaly". Zatem jedynym
Pod zapomnianym już- i chyAlbo inny cytat: ·
tępnie przeszedł do pracy nauWYJŚCJem pozostaje kierunek na
ba mało dziś aktualnym - do„Demokracja ma prawo do
socjaldemokrację.
kowej. Został profesorem na
kumentem „O co walczymy,
samoobrony. Nie musi hodować
SGH i SGPiS. Był też profesoAle - jak słusznie zwraca · dokąd zmierzamy"
widnieje
legalnych
partii
.hitlerowskich.
rem Uniwersytetu · Warszawna to uwagę w „Trybunie Ludata: marzec 1984 roku. W doNie musi także dopuszczać do
skiego. Był dyrektorem Polskiedu" Włodzimierz
Milanowski
kumencie tym znajdujemy tawachlarza stronnictw bez sensu go
Instytutu
Spółdzielczości
- partie socjaldemokratyczne
ki fragment:
i celu. W demokracjach doj- Mieszkaniowej, członkiem rena świecie stanowią niebywałą
„Nawiązujemy do
spuścizny
rzalych,
które rozumieją, że
dakcji „Myśli Filozoficznej" i
mozaikę, są zróżnicowane i nieWielkiego Proletariatu, SDKPiL
nie ma wolno§ci bez dyscypli- redaktorem
naczelnym „Stujednolite. Nie można
więc
i PPS-lewicy, Komunistyczne;
ny,' wystarczy - jak na przy- diów
Socjologiczno-Polityc zwszystkich ich wrzucić do jedPartii Polski - to · o rodowokladzie
Wielkiej Brytanii nych". Od 1 maja 1962 roku
nego worka i traktować je jadzie PZPR. - Tradycję szczeróg Hyde Parku jako wentyl
był wicedyrektorem
Departako uniwersalny lek na wszelgólnie nam bliską stanowi myśl
bezpieczeństwa, z którego może
Nauk
Społecznych
kie zło "- PZPR. „Postulat soci czyn Polskiej Partii Robotni- korzystać każdy „wódz bez mentu
UNESCO. Zmarł w 1966 roku.
jalliemokratyzacji jak pisze
czej. Ta partia dziejowego prze- · mas" ku lojalnej uciesze gaMyślę, że warto sięgnąć do
wymaga przecież. nie tylko
lomu wyciągnęla sluszne wnioswiedzi; Wes'tminster
jest
dla
dorobku teoretycznego myśli
„opisania" . rozwiązań przydatki z doświadczeń polskiego ru- stronnictw masowych, o okreś
socjalistycznej
nych w PZPR, . ale ukazania
Juliana Hochchu
robotni«zego, z bogatej i lonej strukturze. W spoleczeńfelda. I nie tylko jego jednego.
realnych
doświadczeń wspóltrudne; historii narodu. Walkę 1twach, które
ciągle
jeszcze
czesne;
socjaldemokracji
o niepodlegly, bezpieczny byt muszą uczyć się, jak rozsądnie Przypominam go trochę przez
przypadek, bo właśnie trafiłem
wplywowego, · doświadczonego
państwowy, sprawiedliwe grakorzystać ze. swobód, na taki
na - dziś już
nurtu wspólczesnej polityki w
rzadkość nice i niezawodne
sojusze, o luksus trudno sobie pozwolić".
książkę Juliana Hochfelda „My
barazo wielu krajach §wiata".
nowe miejsce Polski w Europie - To ten sam autor, ten sam
socjaliści".
twórczo polączyta z rewolucyjrok, to samo pismo.
Postulat ten - również na
nymt przemianami spolecznymi.
Autorem obu cytatów jest
łamach „Trybuny Ludu" poNawiązujemy do bogatego dzieJulian Hochfeld. Opublikował
piera
Władysław Markiewicz.
4.
dzictwa Polskie; Partii Socjaje w niewielkim artykule:
Pisze on:
listyczne;, która za sprawą swe„Umiejętność
wspólpracy
go lewicowego nurtu odrodzipodstawą demokracji".
Nawet
„Pilne studiowanie doświad
la się w rewolucyjnym ksztal.Spuścizny myśli socjalistycztytuł dziś jest aktualny. Artyczeń współczesnych partii soccie i wniosla wielki wklad do
nej mogą się tylko bać ludzie,
kuł ten ukazał się w „Przeglą
jaldemokratycznych
i
ewensocjalistycznych
przeobrażeń
którzy nie potrafią się wyzwodzie Socjalistycznym" 1 grudtualne wzorowanie się · na nich
Po!ski. Zacieśniające się wspól- nia
lić
z oków dogmatów, dla
1945 roku. Pisany zatem
nie może być traktowane jako
dzialanie PPR i PPS utorowaktórych socjaldemokracja - to
musiał być pod koniec listopajednorazowy
zabieg, Lecz wilo drogę do zjednoczenia polsłowo co najmniej podejrzane.
da 1945 roku. Przedrukowała
nien to być ciągly proces saskiego ruchu
robotniczego na go
Jeśli wie<;: „socjaldemokratyzaSpółdzielnia
Wydawnicza
modoskonalenia się partii, któgruncie marksizmu-leninizmu ".
cja PZPR" miałaby oznaczać
„Wiedza" w zbiorze artykułów
ra zdała sobie sprawę z tego,
sięgnięcie do spuścizny
Juliana H<><:hfelda „My socjamyśli
że marksizm nie ma monopolu
A w1ęc i w tym momencie
PPS. to nie b6jm,r"się socjalli§ci" w 1946 roku.
na mądrość, i że nie tylko kozabrakło
demokracji. Uczmy się od
nam odwagi, wyMam głębokie
podejrzenie,
muniści
są zainteresowani w
obraźni,
umiejętności dialekwszystkich!
że wielu Czytelników nie wie,
urzeczywistnieniu w świecie tetycznego myślenia, żeby ina- kim był Julian Hochfeld, choć
raźniejszym
idealów wolności,
czej spojrzeć na tradycję PPS.
działał też w Polsce Ludowej.
sprawiedliwości
spolecznej
która przecież składała się nie
Urodził się w Rzeszowie w 1911
życzliwości powszechnej",
tylko z nurtu lewicowego. Przereku . w rodzinie adwokata WilTrzeba wszakże pamiętać, że
LUCJUSZ
cież i dziś PZPR nie składa sit:
helma Hochfelda. Studiował na
na naszym stosunku do socjaltylko i wyłącznie ze zwolenniPolitechnice we Lwowie. Chciai
WLODKOWSKI
de"mokracji we wszystkich jej
ków reform: ludzi P.OSZUkują
być chemikiem,
ale przeniósł
postaciach
ciąży tradycja rucych nowych, twórczych, nosię do Krakowa na UJ, gdzie
chu komunistycznego, który za
woczesnych rozwiązań, ale i z rozpoczął studia prawnicze. We
przyczyną węgierskiego komutych, którym jest - niestety
Lwowie zetknął się z Organinisty Beli Kuna socjaldemokrawszystko
jedno, tych, którzy zacją Młodzieżową Towarzystwa
właśnie hasło:

„socjaldemokra-

Kto hoi sit soeja d~lnokraeji? ·
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Opozycyjne ugrupowania
w Łodzi
'

Pragniemy przyjść Czytelnikom z pomoc11- Dlatego
rozpoczynamy druk informacji o ugrupowaniach działających
nielegalnie, oczekujący'lh rejestracji lub o nią się nie
.
ubiegających. W toku kampanii wyborczej do Senatu · i Sejmu
PRL, kiedy na przykład o mandat · senatora może ubiegać 1ie
każdy; kto zbierze 3 OOO pbdpisów, warto wiedzieć, jakie· sUy nie
tylko formalnie uznawane działaj!} w Polsce i mog!} wpływać
na niektórych kandydatów. Ugrupowania te _prezentują różne
pąglądy od występujących w obronie środowiska, poprzez
krytyczne wobec za~anej rzeczywistości, aż po skrajnie
antykomunistyczne i anarchistyczne. Są to ugrupowania o
różnej liczebności, na ogól niewielkie, ale za to krzykljwe i
agresywne. Ujawniają się ze swymi poglądami podczas legalnych
i nielegalnych demonstracji wywołując wiele zamieszania.
Rozpoczynająca się kampania wyborcza sprzyja ich aktywności. ·
Dlatego warto wiedzieć kto Jest kim. Nasze informacje
z konieczności będą skrótowe i niepełne, nie zawsze łatwo jesł
dostać się do ugrupowań działających nielegalnie.

Polska Partia Zielonych
10 grudnia 1988 roku w Krakowie odbył się zjazd polskiej partii ekologicznej. Przybyło 60 delegatów z 23 ośrodków kraju.
Zjazd uchwalił statut, manifes·t i tezy: programowe.
Przyjęto
nazwę Polska Partia Zielonych. Delęgaci wybrali · U-osobowy
Zarząd Krajowy i trzech rzeczników .Janusz Bryczkowski.
Henryk Sobański i Leszek Konarski.
Polska Partia Zielonych jest federacją lokalnych i . regionalnych organizacji partyj.n ych - Gr~ Zielonych (co najmniej 7
osób). Pracę grup koordynują Regiony z Konterencją Regionalną, zarządem i rzecznikiem regionu. Najwyższym organem partii ·
je.st Kongres Krajowy. Jest partią nie zalegalizowaną.
Od 14 do 16 kwietnia 1989 roku odbywał się w Pąryżu Kongres Partii Zielonych, w którym wzięli udział delegaci z Łotwy,
Estonii i . Węgier oraz przedstawiciele Polskiej Partii Zielonych.
Było to piel"W~ze wystąpienie PPZ na arenie międzynarqdowej.
Program PPZ tworzony jest spontanicznie przez · grupy lokalne
w zależności od potrzeb i uwarunkowań regionu. Ramy programu ogólnopolskiego określa Manifest PPZ, · w którym czytamy:
„Nasz program opiera się na poszukiwaniu jedności i harmonii
człowieka z przyrodą oraz człowieka :z innymi ludźmi. Za najwyższą wartość uznajemy życie wszystkich istot i to, co · stanowi
o ich biologicznym, psychicznym i społecznym rozwoju. Wszystko,
co temu zagraża, będzie obie.lttem naszego 'protestu i oporu".
Regioą łódzki Polskiej Partii Zielonych
zawiązał
się
jako
pierwszy w kraju. Już 28 ~rudnia 1988 roku· na Konferencii Regionalnej wybrano Zarząd i Rzecznika Regionu,' którym została
Elżbieta Hibner.
·
Region obejmuje 5 województw - łódzkie, piotrkowskie, sie':..
radzkie, . płockie i skierniewickie. Liczba członków oceniana jest
na około 2000, ale ze względu na stadium orgilniz.acyjnę regionów
jest to tylko liczba szacunkowa. Liczebność w Łodzi Zieloni oceniają na około sto osób.
·

Niezależne

Zrzeszenie Studentów

Program Niezależnego Zrzeszenia Studentów ucnwalony na III
Krajowym Zjeździe Delegatów (KZD) wę wrześiiiu ,19.88 określa
NZS jako „społeczną organizację skupiającą stµdentów, kierują
cych się chęcią aktywnego działania na rzecz tworzenia podstaw
suwerennego, demokratycznego Państwa Polskiego, przez udział
w kształtowaniu i umacnianiu autonomii nauki i kultury, walk~
o prawa człowieka i obywatela".

.

Andrzej Jasionowski - członek Komisii Uczelnianej NZS . l,TL:
- NZS spełnia rolę związku zawodowego studentów - stąd
roszczeniowy charakter Zrzeszenia. Nas nie interesują wycieczki
zagraniczne. Studenci mają także inne problemy : - system nauczania, warunki socjalne, nierzadko skandaliczne warunki w
akademikach. Nasza rola to nie tylko dostrzeganie nieprawidło-:
wości. O . tym co złe mówią wszyscy, . ale nic z tego · nie wynika.
Studenci oczekują, że my coś zmienimy na lepsze.
.
Piotr Skwieciński działacz NZS, dziennikari
nieuileżnej
prasy studenckiej:
- St<,tdenci są tą grupą społeczną, która szczegóinie narażona
jest na spadek poziomu życia. Robotnicy mogą wywalczy.ć sobie podwyżki (... ). ·studenci nie dysponują ani wielką siłą nacisku, ani nikt o nich specjalnie nie zabiega. , (Konfrontacje ·. 3/89).
NZS powstał w 1980 roku, chociaż jego genezy można · dopatrywać się w Studenckich Kołach Samoł;tształceniowych działają
cych na uczelniach w drugiej połowie lat 70. (przeważnie kierunki uniwersyteckie - historia, socjologia, ·prawo) . . Po . sierpniu
1980 roku także w szkołach wyższych zaczęły· formować się organizacje niezależne. W rezultacie powstało Niezależne . Zrzeszenie .
Studentów, działające nie'legalnie od , lutego . 1981 r. Ten etap , zakończyło podpisanie porozumienia łódzkiego dn. 17.IJ.1981 r. -., po
26-dniowym strajku studenckim - najdłuż.szy ·strajk studentów
na świecie.
· · ·
Porozumienie łódzkie rozpoczęło „okres · karnawału" ·w historii
Zrzeszenia. Tym mianem działac:i.:e oznac:tają .krótki czas legalnej
działalności od lutego l!Wl
roku do wprowadzehia stanu wojennego, a formaln ie do delegalizacji, która nastąpiła 5.I.1982
roku.
Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym uchwalona przez
Sejm w maju 1982 r. otworzyła przed ruchem' studenckim nowe
możliwości. Szerokie · uprawnienia przyznane samC:lrządoWi sprawiły, że jego organy podjęły aktywną pracę. W
samorządzie
znaleźli miejsce
przedstawiciele kół niezależnych głównie
NZS.
Kolejny etap aktywizacji zakończył się w 1985 roku. Następ
na nowela do ustawy o szkolnictwie spowodowała wygaśnięcie
zainteresowania samorządem. Ramowy statut szkół wyższych,
ograniczenie swobody Senatu, . radykalne . obcięcie · uprawnień samorządu, likwidacja szerokiej reprezentacji .. studentów 'w organach przedstawicielskich - wszystko . to cofnęło ruch studencki
do sytuacji na pozycje z koń<'a lat '7-0. Rozpoc-zęła się znów praca
w kołach samokształceniowych - . projekcje filmów,
dysklisJe,
spotkania z przedstawicielami nauki i kultury; kolportaż
wydawnictw niezależnych. NZS działał w formie utajonej, przygotowując kadrę dla odbudowy Zrzeszenia.
.
W pierwszej połowie 1988 roku - · w czasie protestów studenckich w wielu o§rodkach akademickich' kraju skie!'owano postulaty do władz. Nastąpiło częściowe ujawnienie struktur. NZS,
a III KZD podjął decyzję o ujawnieniu działań. Krajowej . Komisjj Koordynacyjnej. Sformułowano postulaty wspólne dla wszystkich ośrodków.
- Żaden z naszych postulatów nie został formalnie załatwio
ny. Skończyło się na deklaracjach i obietnicach na przyszłość.
Na 74 uczelniach w kraju działa jawnie nielegalna organizacja
studencka, skupiająca w swoich szeregach 15 do 25 tys. człon
ków. Niektóre tródła podają liczby w graniCach od 30 dO' 40
tysięcy osób.
NZS czeka ·na

rejestrację.

Opracował: MAREK JUSKIEWICZ
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Powstanie Pomnik Chwały Żołnierzy Armii „Łódź". warto więc wiedzieć, co
to była Armia „Łódź", z jakich składała się jednostek, jak i gdzie walczyła?

Lech Walesa, dzłet\ po akct\•
czeniu obrad „okrągłego sto.
lu". (Relację z konferencji pr&•
sowej zamieściliśmy w 17 n-rz•
„Odgłosów''). Do maleńkief 1al•
!ci konferencyjnej, na li pi~
trze wieży od strony dziedziń
ca, wchodzi się wąskimi. krł-'
tymi schodkami Trzeba uwa„
żać. by nie rozb'ć sobie głowy
o niski a' ron.
Przed hramą
stoi starsza pani z oznaczeniami jakiejś tunkcji sprawowan«'j przv k..,ścielP.. Mówi do
gruo!d otaczaiac:vch ją kob!et

Artyle.-ia -. bóg wojny
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WŁODKOWSKI

Generał
Juliusz
Rómmel,
była jeszcze konna, ale powoli
którl'mu powierzono dowodzenie · motoryzowała się. Wprowadza·
Armią ,Lódź" jak naiplsał
no ciągniki C2P, C4P, C7P.
'W książce .Za Honor I Ójczyznę · początkowo wi~dz!ał, że
Ilóść armat I haubic trzeba
otrzyma: dwa pułki artylerii
traktować z pewną
rezerwą,
ciężkiej 4
6, zmotoryzowany
gdyż dokładnymi
danymi nie
·dywizjon artylerii ciężkiej, komdysponujemy. Na przykład Mapanię zmotoryzowaną artyler!l
rian Porwit w książce ,Komenprzeciwpancernej, dywizjon artarze do historii polskich dziatylerii przeciwlotniczej, dwa połań obronnych 1939 roku" tom
ciągi
pan'!erne 52 i 53 araz
I podaje dane bardziej dokła
kompanię rozpoznania pomiarodne. zbliżone do podanych oo·
wego artylerii. Artylerią dyspowYżej, ale też zastrzega się, że
nowały te! dywizje piechoty onie są one· zbyt dokładne. Na
raz brygady kawalerii. Wszy- przykład według niego b?lo 1412
stko to razem mogło stanowić
armat 75 mm. co by się o tyle
potężną siłę
ognia artyleryjszgadzało, gdyby
doliczyć do
kiego, ale czy stanowiło 1
1400 12 armat samobieżnych, ale w 11l!llych przypadkach roz·
bietności są znac2l!le. Jak by
Jaklll to była artyleria?
jednak do sprawy
podchodzić - artylerii bylo mniej niż
Zacznijmy od atniktury. Dywymagały
potrz by obronne
wizja oiechoty dysponowała puł
Pol~.
kiem artyleri; lekkiej i dywizjonem artylerii ciężkiej, I baterią artylerii przeciwlotniczej.
Brvgada kawalerii dysponowaCzym dyspa111owa!a Armia
ła dywizjonem artylerii konnej
oru baterią artylerii przeciw- „Łl>dź"?
lotniczej.
Pułk artylerii składał sit: z
trzech dywizjonów. Pierwszy 1
Jak obliczył Jan WróblewSkl
drugi dyw'-.jon po 3 baterie po
w książce .,Armia „Lódź'' 1939"
4 armaty 75 mm każda. Razem
na kilometr frontu. który mia·
24 annaty. Trzeci dywizjd.n
ła bronić Armia „Lódź' przynuał
natomiast S baterie po
padało: od 2,4 do 3,5 dział I
f haubice lOO mm katda Ra·
moździerzy od 1,1 do 1,6 dział
zem 12 haubic.
przeciwpancernych i od O,l do
DyWizjon artylerii ciężkiej
0,4 dział orzeclwlotniczych. Tamiał baterię składającą się z
kie „nasycenie" frontu dział<i
3 ąrmat 105 mm i baterię haumi przeciwpancernymi i przebic 3 haubice 155 mm.
ciwlotniczymi nie clawalo moDywizja oie-ohoty dysponoważliwości '>brony przed czo!.gam:
ła uitem: 20 moździerzami 81
I lótnlctwem. Na przykład Womm 30 'irtnatamf 75 mm, 12 łyńska Brygada Kawalerii dy·
haubicami 100 mm. 3 armatami
sponowala 22 działami prze105 mm i 3 hubicarni llł!I mm.
ciwpancernymi 28 DP dyspOl!lO·
wała 27. działami przeciwpanWołyńska Brygada Kawalerii
cernymi I nie miała dywizjonu
dysponowała 2 motdzierr.a.mi 81
przeciwpancernego.
Armia
mm i 12 armatami 7.5 mm.
„Lódź" dvsponowala 10 działa
mi przec!wlotniczyml 40 mm
Żołnierze artylerii
nosili na
rogatywkacb zielone otoki I zie·
I tak Armia „Lódź" mimo
!one patki na kołnierzach . Ofipoczątkowyeh zapewn'~ń nie ocerowie otoki
na czapkach l
trzymała:
patk· mieli z aksamitu żołnie
rze pułków
utyler!i lekkiej
- li pułku artylerii ciężkiej,
rnielt patki na kołnierzach zielone z· czarnymi wypust~;
- z!llotor).'zow~pęgo ~ gywizjo- .
artyl::-rii ciężkiej ..'. ze sZkarła
nu artylerii -eiężkiej,
•
tnym · wypustka · · najciętszer
& wypu-;tkami malinowymi;
- kompanii zmatorywwanej
artylerii zmotoryzowanej - I
artylerii pI"l!eciwpa.n cernej,
czarnymi wypustkami jak arty•
lerP lekkiej; artylerii przeciw- dywi.zjcmu . artylerii prze·
lotniczei - . ? żółta wypustką;
ciwlotn1czej.
b"'erli oomiarowych artylerii 'Z białymi wypustkami. Zołn.te
Armia „Lódź'' dysponował2
fZP i ofi<'erowie
dywizlonów
p0za tym
dwoma pociągam i
artylerii "onnej otoki na czappancernymi: ciężkim oociągiem
kach mieli czarne (podobnie jak
pancernym nr 52 „Piłsudczyk• ·
sapet"ZY.), ale na kołn.i&Zaeh
którym dowodził kpt. Goncza.
ml"li proporce czarno-szkarłat
row i ciężkim pociągiem panne. (podobnie jak kawalerzyćci)
cernym nr 153 ..Smlały", którym
dowodził kpt. Władysław MaJak wynika z danych zawar· · linowski. Każdy z pociągów dYtych w książce „Wojsko Polssponował
dwoma działami 75
kie 1939 · 1945. Barwa I broń",
mm.
arLy!Pria n ls.ka we wneśniu
1939 roku łysponowała:
„Katll8trofalne bylo wsparcie
- arm1tarni · dalekonośnymi
artylerii ciężkiej, czYli haubic
105 mm wt. 13 Schneider oro155 mm" - stwierdz;ł w -;wodukcj1 francuskiej 1 wz 29 zmojej '<sią:ke cytowany ju· Mad<>~ .... ·zow 1r,p prorlukcji polskiej
ri.a.n Porwit Gen. Juliusi Rómw 1loścl 750; 120 mm wz.
mel był zorientowany w sytu1878 '09/31 Schneider zmodernł
acji. choć przygotowując konzow'łne orodukcji oolskiej w 1cepcj ę obrony nie miał j ~: ?:c:ze
loś<' · 40 c;ztuk; 75 mm polowe
dokładnej wiedzy na temat tewz 1897 · Schneider produkcji . go, co ma, a czego mu zabrak·
fra11cuski«'l or?.eZnaczone przede
wszystk:m dla oułków artyler'i
lekkief, było
ich około I 400
sztuk oraz 450 armat 75 mm
wz. 02/26 orodukcji rosyjskiej,
przerob1orit przeznaczone dla
dywizjonów artylerii konnej,
ZW!lne prawosławnym i '•: 65 mm
górskie w ilości 24 sztuk,
- arm ·tarni orzeciwlotniczy.
m:: 75 rnrr. wz 36 orzystnsowane clo rią~u motorowego w ilości 44 c;ztuk; 75 mm wz. 14 na
pe>dwozlu „Polski Fiat", samob' e7.ne w ilaści 12 c;ztuk 1 pewnf! 'lość 'łrmat 75 mm wz. 97.
w· 97125 wz 22/24; 40 mm wz
1936 produkowane w Polsce na
licimcji Boforsa . bylo ich 300,
- annatflmi przeciwpancernymi: 37 mm wz. 1937 oroduko·
wanvmi "' Polsce na llcentjl
0

B)F~rsa,

- armatami morskimi: 152
mm l3ofors.:1 wz. 30 - 4 sztuki 1 100 mm Canet - 2 sztuki
haubicami: 155 mm W2
1917 Schnelde, orodukcji frartcu~'·iej w Ilości 340 sztuk I 100
mm wz 1914/19 Skoda produkcji nP~kiej I polsik!ej w iloocl
900 •tr.tuk.
\
- "n"źd?.ierze: 220 mm wz 32
Skona w ilości 27 sztuk.
Armaty liaublce I moździene
pr·~tOS()W " '1f> były tak do cią. gu. kl'nnPgo lak I do motorowego. Arytleria w wi~~cl

ł
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nie. Toteż przygotowując się do
walki taką określał taktykę:
„Po nawiązaniu styczności,

Z mgłą W OC 7 ~Ch:

-

należy zgrupować

w vorę swoje
gros na wybranym terenie i
przyjąć uderzenie wroga ogniem ocalalejl artylerii oraz ogniem części piechoty. Cm bardziej to <lzialani<? potrafi wprowadzić element1• zaskoczenia a
nawet zasadzki. im więce; za\
dar.Io ~trat - tym lepiej. Dopiero kiedy przeciwnik ponie&ie
straty, należy zmontować przeciwnatarcie o.i:wodu, wsparte
większością
artylerii i brcmią
pancerną. Jest t(>
system walk
spotkaniowych, 1D których mu
wybieramy teren spotkania i o•
czekujemy przeciwnika w gotowości do iztal.ań. System ten
jest możliwy, albowiem na k4żdym 'P~Sie dzial.ania W.j. umieją r~1jwyżej dwa kierunki. po
których nrzeciumik może f>01'Usza.ć swoje s;ly nl6ume".

Po konferencji Lech Wałę
sa wychodzi na dziedziniec otoczony szczelnie czy to ocqronianami, czy dziennikąrza
mi, czy też fanami, chyba po
trosze wszystkimi. Z okna
drugiego piętra ktoś filmuje
jego wyjście. Strzelają migawki dziesiątków aparatów. Nie
czuje się jednak zbyt wielkiej
euforii. nikt nie wiwatuje, nie
ściska mu dłoni, jest spQkojnie. · Zmęczenie osłabiło niechybnie radość sukceau.
W czasie kolejnej demonstraeji w Gdańsku, jut po „okrągłym'' stole .tium skandował:
„Wałęsa,
kawał
miQ_.
~"·
A więc i u 1iebłe, w
Gdańsku, nie zadowolił wszystkich swoją postawą w ostatnich miesiącach. W ulotce sygnowanej pnez „Salidarn~~
walczącą" Oddział Trójmiasto
napisano:

Armia „Lódź" dysponowała
jeszcze ograniczonymi siłami
paneernymi i l<>tnictwem.

„Ulubieniec na.szeJ reda.kc;f.
L. Wal.ęs~ zas11anaZizowal osta•
tnio, ft4 ra.zte ntelmfaZo, oeho·
tę. przejścfa na 4-letni urz.op

PS. Jan Matyjaszczyk s Cz!-!r•
niewic służył w 81 pułku
Strzelc6w
Grodzieńskich Im.
Kr6Ja -Stefana Batoreso. Zmobilizowany 1:ostał 24 sierpnia 1~39
roku I jego pułk wyładowywał
się w Sldernlewlcach, a nastę
pnie Juł 1>ieszn udał się w refon t'iot•lfnwl\ Trylmn~l!'":lego.
Uważa. ie wakzył w
Armll
„Łódź" I lfziwł się. dlaczeg-n w
zestawie ?O DP nie ma '91•

~gdy

1

81 pułk Strzeloow Grodzle6skich fm. Króla Stefana Bało•
rego wchodził w skład 29 DJ·
wizji Ple~hoty, kt6rą dowodził
płk Ignacy Jan Oziewicz. Dywizja ta należała
do Armil
.•Prusy", Była to armia ohwodowa DowodzlJ nla gen. Stefan
Dąb-Biernacki, kt6ry w wojnie
193!1 roku nie zapisał sie chłu·
bnle. ,Ale to inna sprawa. Pułki
29 DP rozładowYwał1 sie w reJonJe Skferniewfc. 81 p. Słrzel
c6w Grodzi„.,.sldch w Ra„zlwił ·
łowie kołn Skierniewic. Nastę
pnie udał sle w rejon północne ·
go zgru'lowania Armil „Pru.
sy" Plotrk6w Trybunalski
r;nle.f6w, Tomaszów M'\zowlecki
81 pułk Strzelc6w Grodzień
skich walczył w t'e.ionie $••lejo·
wa. ~ozprzy, Jeżowa f Wolf
KrzysztonorsJd „,i. PuJJr• • ...., tfm
dowo<łził . nłk Edwar-ł
q'\naszalc. 29 nv walrzyfa na styku Armii .,Łórtf.'' ł „Kraków".
ale w ramach Armii „Prusy",

L. W.
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tle str. 1
,tarzyny.
vrzyc.ąga

Jednak

„Brygida"

uwagę

gqanszc~n 1
Przed w~'jśc1em,
głównych
wiszą

przyj. zdnych.
.>bok drzwi
oszklone gabloty, a w n.eh li·
czne druki,
ulotki i gazetki,
którti potw1~rdzają inaną
w
.Polsce opinię, że jest to centrum, Mekka opozycji. Czyta.
my więc ulotki i gazetki ,,Solidarności'' Regionu Gdai:skiego, Fed:?racji Młodzleey Walczącej,
związku
Harcerstwa
Rzeczypospolitej, KPN. NZS
Ruchu „Wolność i P<>kój'", Polskiej Partii Pracy I Polskiej
Partu Niepodległej. Jest i za.
wiadomienie o spotkaniu z
Jackiem Kuroniem, Są tu punkty konsultacyjne wymienionych
organizacji i stowarzyszeń. Pluralizm partyjny i przekonaniowy, Obok, na parkingu
i dziedzińcu -oddzielającym budynek kościoła od plebanii i
ka.neelarił kręcą się przei dzień
cały barczykl mężczyźni . Przysiadają czasem
na ławkach,
ale spotkać ich można zawsze. W nocy
też
dyżurują,
strzegąc bezpiecznego,
&pok-Oj·
nego snu duszpasterzy.
Wnętrze świątyni pełne jest
symboli i pamiątek,1 tablic upamiętniających różne ważne wydarzenia, głównie odnoszące się
do historii najnowszej. W jednej z kaplic rząd wmurowanych w ceglaną ~cianę tablic
iks'. ruje powyższą konstatację.
Napisy głoszą:

„W hold.zie poleglym t zamordowanvm
na zbroczone;
krwią ziemi wileńskiej żołnie
rzom
z
oddziału •Kmicicac
oraz V, IV Brygady Armfi
Krajowe;. Towarzysze br<mi i
studPnct 1982 r.".
„Pamięci polegl11ch,
zamęczonyc.h i wszy&tktch,
którzy
walką i pracą bronili wolności
Kościola i narodu na odwiecznie polskiej
ziemt
Pomorza

,,Pa.mięci poległych niez~
obrońców
chrzeieiJań

nych

stwa :ziem pohtdniowo-wschodntch Rzeczvpołf)OUtej
zawsze
wiern11ch OJczt1inie, Qrlęta
i
weterant 1ere•otot1ch tDGUc"•

mm.

potorotu,

c~ dzieje się
w kościele św. Brygidy?

mlłku.

l Samodzielne; Brygady Spadochronowej i Cichociemnych. Kotedzy frontowi i ich potomni".
„Księdzu Biskupowi dr Edmundowi Nowickiemu arcypasterzowi diecezji gdańskiej w
latach 1956 -71".

7~

mo.tlłwokfq

z

Gdańskiego".
„Ku czci żolnierzv

Armata polowe w.i. 1897,

Zn6w mamy »Sol'darność"•

82' r6wniet. tablice

M

~dpałowt

po«więco-

Stefanowi

„„. -

~
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•

~
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Wyszyńskiemu. Janowi Pawło
wi II oraz obrońcom Lwowa.
Daty wskazują, że wmurowano j~ na długo przed „pieriestrojką" i procesem wywabiani;i białych plam z hist.o rit.
Tuż obok, pod ścianą nawy
główn_j, oa strony prz c. wnej
niż ołtarz, ,anktuar.um księ
dza Jerzego Popiełuszki, z peł
ną ekspresj, leżącą rzezbą zamordowanego. Na marmurowej
płycie, w nienaturalnej pozycji, ze skrępowanymi na plecach rękami 1 podkurczonymi
nogami,
metalowa sylwetka
księdza
twarzą

wstrząsa
umęczoną
Zwiedzający przystają
w milczeniu, wielu robi zdję
cia. We wnęce, w murze z

surowej czerwonej
ozdobną

kutą

cegły,

barierką,

za
leży

okrwawiony Chrystus tuż po
zdjęciu z k:rzyża. Jerzy Popiełuszko i Chrystus leżą blisko
siebie, na płycie tego pierwszego napis: ,,Zgtnql śmiercią
męczeńską

cil życie

za prawdę. Poświę
Bogu i Ojczyźnie",

który może
bydwu. Do

od·nóSić się

do osurowej ściany
wznoszącej się monumentalni!'!
nad
symbolami męczeństwa,
przytwier.dzone są proste drewniane krzyże z otłarzy zainstalowanych w różnych zakła
dach pracy w czasie strajków.
Ze Stóczni Gdańskiej. ·stoczni
Remontowej, Stoczni „Wlsla" z
1980 i 1988 roku. Ze strajków
majowych 198[! r. w s+oezni
Gdańskiej z napisem·
„B6a.
Honor,
1988".

OjczyzM

1970, 1980

Pomiędzy
krzyżaml
wisi
wspomniany już obraz Matki
Boskiej w koszulce z nadrukiem „Solidarność''. To miejsce jest najbardziej naładowa
ne znaczeniowo i emocjonalnie, skupia najwięcej •symboli
z tak burzliwej historii ostatnich lat. Jest też tablica poś

więcona „wskrzeszycielowi nie-

podleglej Polski marszalkowi
Józefowi Pilsudsktemu naród" I „Ofiarom Katynia" wraz

z urną wypelnioną ziemią z
miejsc
ka:tni
przywiezioną
grubo przed oficjałno-d~lega
cyjnymi uroczystościami o tym
samym charakterze.

••

l

•

inni będą źle ·rządzili«, Pro.
pozycja na pien.ouv rzut ok&
kusząca,
ale tylko na pierwszy. Walęsa czuje, że po Wielkim Zbrataniu sytuacj« będzie
nie~ę~lq, »S« się ,z pewnoJciq
zobowią.fo do nienaruszania tnteresów wladz, c ponieważ te
interesy są sprzeczne z tnteresamt
spoleczn11mi,
neo-•S«
nie będzie dobrze bronila interesów robotniczych.
Przywódcy »S« będą musieli wybrać: albo konflikt z wla.dzą,
albo kompromitacja w oczach

spoleczeństwa. Obie możliwośp
są dla L. W. niezbyt pociąga
jące. O ile wygodniej byloby
przeczekać najtrudniejsze tata

pojawić ' się znowu jako zbawca, gdy dojdzie do kolejnego
stolu, czy czegoś w tym stylu.
Za „okrągly stói" i wszystko,
co z niego w11niknie, od początku do końca odpowiedzi.al·
na jest ekipa Walęsy z nim
n4 czele.
Wypadał.oby teraz
zaryzykować
wypicie
piwa,
którego się nawarzylo",

i

Niełatwe będzie miał życie
bliższej i dalszej przyszło
śd. Ale taka to dola polityka.

w

W ~zasie pQibytu w
Gdańsku byłem świad•kiem
d·emooistra.cji na uli-cy
Długiej.
Zorganizował ją „Ruch spo-

łzcznego zaangażowania"
pod
hasłami: „Precz z żarnowc e m",

„Żarn.owiec - stop" i „Chcemy papier toaletowy, a nie
reaktor atomowy'". MiJ;cja zatrzymała
nielegalny pochód.
blokując wąskie prz 0 jście
w
Brami~ Złotej nyską i kordo·

nem funkcjonariuszy.
Pochód
przegrupował się i zawrócił. a
po kwadransie · ludzie rozeszli
się. W pobliskim sklepi«' wa~
rzywnym pojawiły się pomarańcze i cytryny.
·
Niedaleko od ul. Długiej stoi
kośc!ół św. Brygidy.
dumny
choć skromny. jakby świad1my
swej roli i znacze"bia w tworzeniu historii najnowszej Pol-

ski.

Cisza, nas-trój

kortempliatji i skupienia
panuje w kościele, lecz w
najbJ.iazym otoczeniu
życie tętm, gailopuje,
pulsuje w rytm wai:imycli
dla Polaków wydarzeń.
Oto p~ał 1 Warszawy

MAREK
KOPROWSKI

•
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ze str. 1
ł-.i kajdankami, schowano za jakąś makietę. Dopiero, gdy strajkujących rozpędzono po okolicznych polach, zostałem wywieziony do aresz~u r;a Lut?~ierską. Śledztwo trwało błyska
wicznie - rowno 3 dni. Zamknięto mnie „przez
pomyłkę" w celi z barczystym osobnikiem, ubranym w szeroki. milicyjny pas, z sygnetem na
palcu ... Zostałem dotkliwie pobity ... No, ale to
było dawno, to już historia„. 23 grudnia 1981 r.
miałem już prezent gwiazdkowy: 3-letni wyrok i zapowiedź rewizji prokuratorskiej do Są
du Najwyższego. Ostatecznie skazano mnie na
4 lata, a odsiedziałem równo połowę, wypuszczony na wolność po ogłoszeniu amnestii, 15
grudnia 1983 r.
Lata spędzone w więzieniu nie były jednak
stracone. Siedziałem przez pewien czas w celi z profesorami wyższych uczelni i PAN, w celi poznałem też Władka Frasyniuka. Nauczyłem
si~ od nich tyle, ile nigdy bym się nie nauczy ł , gdyby nie szczególne w arunki tych„ lekcji". W 1984 r. rozpocząłem działalność w Regionalnej Komisji Wykonawczej w Lodzi. Działalność tę przerywały tylko rewizje i przesłu
chania. W czas,ie wizyty Jana Pawła II w Lodzi, gdy całe miasto cieszyło się z odwiedzin
papieża,
ja, w przeszło 20-osobowej grupie
spędzałem godziny w areszcie. Po raz ostatni

związku, a także przedstawiciele podregionów:
z Piotrkowa, Bełchatowa, Pabianic l Zduńskiej
Woli. RKO wybrała w tajnych wyborach swo• je Prezydium i - oddzielnie - przewodniczą
ce:go RKO. Taki jest obecny stan organizacyjny NSZZ „Solidarność" Ziemi Łódz.ldej. Jest
to stan - podkreślamy - tymczasowy, do czasu przeprowadzenia powszechnych wyborów w
regionie, poczynając od szczebla delegatów zakładowych. Nie możemy ich na razie ogłosić, bo
„Solidarność" w 'większości zakładów dopiero
5ię organizuje, zaś jej skład członkowski daleki
Jest od stabilizacji.
Pojawiają się jednak opinie, że stosunki
środowisku opozycji solidarnościąwej odbiegają od tych standardów demokracji, które ona

-

w

sama uznaje za swój ideał. ·co panowie na to?
Co powiecie na temat konfliktu z tzw. grupą
Andrzeja Słowika i Jerzego Kropiwnickiego?
Piotr Mater: -

Wyb-OTy w marcu nie były z
pewnością całkowicie demokrat§rczne. Nikt tego
nie ukrywa .. To prawda, iż poszczegóLTJe zakła
dy mają w RKO po jednym przedstawicielu z
czynnym prawem wyborczym. Trudno jednak
nazwać to demokracją, jeśli przedsiębiorstwo,
mając powiedzmy 200 członków „Solidarności",
posiada tak samo pojedyndy głos w RKO, jak
wielka, dajmy na to, kopalnia. Dlatego też powtarzam - traktujemy te wybory ja.k o tym-

Mniej liczna,
a e ·mądrze· z
represjonowano mnie w 1988 roku, już .po wystąpieniu generała Czesława K.iszczaka, zapowiadającego „okrągły stół". Za organizowanie
nielegalnego wiecu. stanąłem przed kolegium.
Najpierw żądano 50 tys. zł grzywny, a potem,
gdy stopniowo zaczął się ocieplać klimat polityczny, tylko połowę z tej sumy ... Na zakończe
nie, żeby nie przedłużać tych „kombatanckich " ,
wspomnień, dodam tylko, iż do dnia dzisiejszego nie mogę znaleźć pracy. Nigdzie, w całej Ło
cizi nie potrzebują spawacza - montera instalacji sanitarnych! Kilkakrotnie próbowałem powrócić do „Elesteru" także bez skutku, z
najrozmaitszym i uzasadnieniami odmowy.
- Jakie były etapy organizacyjne na drodze
do legalności związku tutaj, w regionie łódz
kim?
R.K.: - W lutym 1984 r. powołano Regionalną
Komisję Wykonawczą „Solidarności", aby kooraynować działalność struktur podziemnych w
Lodzi. Głównym jej zadaniem było niesienie

pomocy organizacyjnej, finansowej 'i wszelkiei
mneJ powstając:vm w warunkach konspiracji organizacjom związkowym. Trzeba tu przypom11ieć, że w pierwszych dniach stanu wojennego
został praktycznie rozbity Zarząd Regionu. Aresztowano cale prezydium. jak i więkość działa
czy Zarządu. Uratowało sie ledwie kilku, m.in.
Jurek Dłużniewski, któremu udało się zbiec do
,,.Marchlewskieg o". Jego zresztą również, · po kilku miesiącach aktywności w podziemiu, are. :;ztowano. Tak więc, gdy po amnestii otworzyiy się bramy więzień, należało przystąpić do
„klejenia" tego, co zostało przemocą rozbite.
Przyświecał nam już wówczas cel najważniej
szy:
doprowadzenie do ponownej legalizacji
związku. Może pan powiedzieć, że .byliśmy marzycielami - wtedy, ale przecież w coś trzeba
było wierzyć„.

W sierpniu 1988 r. przeprowadziliśmy akcję
zbierania podpisów pod petycją do Sejmu, domagającą się legalizacji „Solidarności". W cią
gu zaledwie kilku dni udało nam się zebrać sporo poparcia. Dla przykładu , podam, że w „Ele•terze" petycję podpisało 360 osób. Dla RKW
był to sygnał, że należy przystąpić do tworzenia zakładowych komitetów „Solidarności".
Od września 1988 roku RKW ujawniła więk5zość swojego składu. Pod koniec września było już w Łodzi
13 zakładowych organizacji
związku; powstał więc skupiający je Między
zakładowy Komitet Organizacyjny.
RKW nigdy nie rościła sobie praw do struktur legalnych. Część prezydium MKO weszła w
skład RKW, ale tylko na zasadzie oddelegowa;;ia swych przedstawicieli. Były to w istocie
dwie odrębne struktury, z których jedna, ti.
RKW, pełniła jedynie funkcję pomocniczą.
Właściwym przedstawicielem świata pracy był
Międzyzakładowy Komitet Organizacyjny.
Paweł Lipski: MKO skupiał autentycznych
reprezentantów zakładów pracy, czego nie ba::dzo można było powiedzieć o RKW. W ujawnionym składzie RKW znalazła się tylko jedna
osoba, zatrudniona w swoim macierzystym
icrzedsiębiorstwie. Pozostali byli bez pracy: Ry5iek Kostrzewa mówił już o sobie. Jerzy Dłut
niewski musiał odejść do rzemiosła, mnie także
zwolniono z „Próchnika", gdzie byłem przewodniczącym związku. Mam teraz status „szwaczki chałupniczki". bo nie groziło to władzy wpuszczeniem mnie za bramę jakiegoś zakładu. ·Jeden Marek Edelman. choć jego także usiłowa
no wyrzucić z pracy, w końcu na etacie p~'ZO
stał. Słowem, RKW nie była strukturą, która
by miała prawo reprezentować zakłady. Z jeJ
rozwiązaniem zaczekaliśmy
jednak do chwil!,
gdy możliwe będzie normalne, efektywne funkcjonowanie struktury ponadzakładowej. Stało
!.ię to łatwiejsze w warunkach jawności, a potem legalności związku. Nadszedł więc moment,
gdy RKW musiała podać się do dymisji. Nastąpiło to 19 marca 1989 r. w Pabianicach. Tego samego dnia pod"ało się też do dymisji Prezydium MKO. Zgromadzeni przyjęli uchwałę
o wyłonjeniu nowej, tymczasowej struktury ponadzakładowei o nazwie: Regionalna Komisja
Organiza cyjna. W jej skład wes;i;li: delegaci z
,;akładów (wtedy było ich 67, teraz jest więcej,
ponad 150), 9 członków byłego RKW, doradca
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czasowe. Zupełnie czym innym jest natomiast
irnnflikt, jaki istnieje w Łodzi. Musimy sobie
tutaj wyraźnie powiedzieć, na czym on polega.
Dwa lata temu powstała tzw. Grupa Robocza - czyli, konkretnie, 7 osób ze składu Ko„
misji Krajowej z 1981 r., w tym aż trzech d:cialaczy z Łodzi: Andrzej Słowik. Jerzy Kropiwnicki i Grzegorz Palka. Jakie były pomiędzy nami różnice? Dotyczyły one sposobu i kolejności
reaktywowania struktur związkowych. Uważa
IIśmy. że podstawą naszej działalności mogą
być tylko organizacja zakładowe. Gdy powstanie ich wiele - można będzie dopiero pomyśleć o strukturze
ponadzakładowej. Oni przeciwnie, uważali. że rozpocząć należy od
odtworzenia Zarządu :i;tegionu z 1981 r„ bazu-.
iąc na ówczesnych działaczach.
Mieliśmy dwa
poważne argumenty przeciwko tej koncepcji: po
pierwsze - ruchy społeczne typu „Solidarności ' "
muszą być budowane od dołu. nie od góry; po
urugie - nie można odtwarzać Zarząd.u Regionu, bo po prostu n ie ma już z nami ty::h
iudzi. Najlepszy dowód. że 11 września 1988 r„
gdy w kościele św. Teresy w Łodzi zebrał się po·
raz pierwszy tzw. Zarząd. spotkało się ledwie 19
z 77 członków .,przedwojennego " Zarządu. Zatem - dużo mniej niż połowa. Opierając się
więc na statucie „Solidarności", nie można było uważać tej struktury z.a uprawnioną do podejmowania decyzji. Co więcej - spośród tych
19 osób zgromadzonych, pięciu nie podpisało
deklaracji programowej, nie godząc się ze sformułowaniem „My, Zarząd.„"
Takie

istniały różnice. Można je było wówczas
traktować jako różnice punktów widzenia. KonfJikt wszedł w nową, ostrzejszą fazę 18 grudnia

1988 r., gdy tzw. Grupa Robocza na spotkaniu
w Gpyni zakwestionowała linię polityczną Le-

cha Wałęsy, a także jego uprawnienia do. kierowania związkiem. My natomiast od samego
początku go popieramy;
nasz przedstawiciel.
Jurek Dłużniewski, od początku uczestniczył
w pracach Komisji Krajowej . „Solidarności" jako reprezentant Łodzi.
- Jerzy Kropiwnicki rozpowszechnia opinię,.
publikowaną również na łamach „Odgłosów", ii
Lech Wałęsa otoczył się doradcami z kręgu le-

wicy laickiej, co nie jest bez

wpływu na orientację ideową „Solidarności".
Czy rzeczywiście
czujecie słę bliscy lewicy spod znaku Jacka Ku-

ronia i Adama Michnika?

P.L.: - Ośrodek p0lityczny lewicy laickiej,
który opanował rzekomo Lecha Wałęsę; istnieJe tylko w wyobratni Jerzego Kropiwnickiego.
Każdy z nas, czy też większość, była i jest
związana z Kościołem. Mamy wobec hierarchii
kościelnej dług wdzi~zności za pomoc w okresie największych represj,j. Jeszcze i teraz,
gdy chcemy się zebrać w kilkusetosobowy m
gronie, możemy to uczynić jedynie w budynkach przykościelnych.
R.K.: - Etykietki Jrzego Kropiwnickiego. są
narzędziem politycznej demagogii. Istnieje jedna ,,Solidarność", która ma swego przewajniczącego Lecha Wałęsę. Nie jesteśmy ani · lewicowi, ani prawicowi. Uczestnicząc 7 i 8 k:Wietnia 1989 r. w posiedzeniu Krajowej Komisji
Wykonawczej i Komitetu Obywatelskiego, przedstawiłem konfliktową sytuację
w Łodzi. Wr6ciłe,m z oficjalnym upoważnieniem przewodniczącego „Solidarności", które
pozwolę
sobie
przytoczyć:

„Upoważniam RKW Ziemi Łódzkiej w osoJerzy Dłużniewski, Ryszard Kostrzewa,
Paweł Lipski do załatwienia wszelkich spraw

bach -

organizacyjych, takich jak: lokal, konta bankt>we, środki techniczne itp. związanych :r. tworzeniem legalnej struktury NSZZ „Solidairn~ć" w
regionie łódzkim".
- Wr6ćm1 do niedawnych 11łraJk6w w regionie. Różniły się one od wsześniejszych tym, ie
ogniwa „Solidarności" nie, były Jui gl6wnlł ,,silił
napędową" tych strajków, a czasem przeciwnie - starały się uspokaJać nastroje. Inny teł
był efekt finansowy protestów, zazwyczaj ni:tszy niż ocze:dwali tego strajkujący robotnicy.
Czy nie obawiacie się, :to w przy1złP.Acl, w razie pogarszania się warunk6w ł7cl11t WJ'baoh8'

desperaekie protesty t:ałóg, wobec któl'J'cb „Sopozostanie na uboczu? Uspokajanie
nastrojów bez naratenla się opinll załór możliwe jest tylko do pewnej granicy„.
lidarność"

Z ~kól

R.K.: Obawiam się przede wszystkim tego, ze władza rue dotrzyma swoich zobowiązań,
że jeśli uzna, iż moment jest do tego stosowny - będzie się prób-Owała
wycofać ze
wspólnych ustaleń, pozostawiając nas na pozycji oszukanego partnera. Nadzieja w tym, że
nie leży to na dłuższą metę w jej Interesie. Jeśli chce się utrzymać -;- musi się w Polsce
zmienić na lepsze, a tego bez nas nie da się 'lsiągnąć. No my jesteśmy na razie gwarantem
demokracji. Bardzo bym chciał, by takich gwarantów przybyło. Niech powstają ugrupowania
polityczne, które utworzą spójny, demokratyczny system Ale one - w większości - wychodzą spod naszych skrzydeł, bo innych s'krzydeł, gdzie by mogły się schronić, nie było. Czego jeszcze się obawiamy? Tego, że będzie się
grać na nastrojach ludzi, podgrzewać je dla
doraźnych celów politycznych.
Tak przecie7.
działo się już w Piotrkowie Trybunalskim, Pabianicach i Bełchatowie. Szczególnie jaskrawy
przykład ~tanowi Piotrków. Tamtejszy strajk
pracowników komunikacji był dziełem prowokatorów z OPZZ i wojewódzkiego „betonu".
Słusz.ny protest spróbowano wykorzystać do celów politycznej manipulacji. Może się to powtarzać dopóty, dopóki nie wprowadzone zostaną w całej · pełni jasne mechanizmy ekonomiczne, zamiast władzy aparatu. „Solidarność" nigdy nie ograniczała się wyłącznie do żądań.
Chodziło nam o nowy sys~m. Na każdym spotkaniu mówimy ludziom: nie ·sądźcie, że legalizacja związku zapełni wam kieszenie i garn1d.
Ona tylko przyspieszy konieczne przemiany. Bę
dziemy o nie walczyć. Liczę. że w tej walce za-

zbliżonyeh
donoszą...
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Listy kandydatów na senatorów. I posł6w
opublikowane dopiero 10 maja 1989
roku, ale już rozpoczęła się kampania przedwyborcza. Już wielu ubiegających się o mandat senatora czy posła rozpoczęło zbieranie
podpisów lub czeka na rekomendację swojej
partii czy innej organizacji. Prasa codzienna
opublikowała listę kandydatów na senator6w
i posłów Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarności" w Lodzi. Na ulicy Piotrkowskiej otwarto też lokal informacyjny „Solid,, rności",
·
zostaną

łogi okażą rozsądek.

- Szybkimi krokami zbliżają się wybory do
Sejmu i Senatu. Jak zamierzacie się do nich

. przygotować?

R.K.: - Władza przyspieszyła te wybory celowo, abyśmy nie mogli się należycie przygotować. Wiemy o tym, weszliśmy w ten manewr
władzy z pełną świa<lomością, można powiedzieć bez złudzeń. Nie mamy też złudzeń co
do niedemokratyczności tych wyborów. Na to
również się zgodziliśmy, pod warunkiem, że następne wybory będą w pełni demokratyczne. Obawiam się, iż przygotow;;inia do -wyborów odbywać
się będą
kosztem organizowania się
związku. Oby tak nie było, bo w zasadzie mu.,imy . robić te rzeczy równolegle. Jeśli nam sie
uda, to wyłącznie dzięki zaangażowaniu ludz1.
i~a nic innego nie możemy w Łodzi liczyć.
P.L.: -

W kwestii wyborów nie mamy doDlateg<> ważne jest, aby stanęły do
nich wszystkie siły niezależne w regionie -zgodne, nie podzielone. To naprawdę nie jest
czas na kłótnie. Przedstawimy wkrótce naszych
kandydatów, wyłonionych zarówno przez Woiewódzki, jak i Krajowy Komitet Obywatelski
„Solidarności". Chcemy. aby byli to ludzie znani. o mocnej pozycji w srodowisku, z dużym
Jorobkiem zawodowym, solidni, odpowiedzialni. Przewidujemy normalną kampanię wyborczą: spotkania z kandydatamj, wiece, mityngi.„
świadczenia.

Na naszych oczach powstaje nowa, odrodzona „S-0lidarność'". Jaka będzie? Czym bę
dzie się różniła od kSolidarności" z lat 19801981?

Foto: Grzegorz

Galasiński

Codziennie napływają do redakcji „Odg?osów" różnego rodzaju .informacje 0 rozwijają
cej się kampanii wyborczej. Nie ws"Zystkie mają oficjalne potwierdzenie,
ale wiele z nich
warto przedstawić Czytelnikom. Czynić to bę
dziemy w 'rubryce: „Z 'kół zbliżonych do110SZlł···"·

I talk:

- JEDNYM z kandydatów na posła łó<lvk i ej
organizacji partyjnej ma być stały wspotu:ra cownik ,,ODGLOSOW" - docent ZENON .JANUSZ l\UCHALSIU. Ma 59 lat. Jest abs pl'.ventem Wydziału Filozoficmo-Hi.storycznego
UŁ.
Był au·lo,r em tekstów satyrycznych
dla STS
„P3trąg" w Lod:zii . Jest nauczycielem aka<lemickim, działaczem PZPR, publicystą, był działa
czem ZHP. B y ł też prorektorem P\'.'S1,'TViT.
Je.st autorem popularnej ksią żki o Józefie Pił
sudsrk im „Siwy strzelca strój".
STALO SIĘ: będą dwie izby .parlamentarne.
jed.nak do Sejmu są 0 kreśl()ne limity, to
do Senatu dla każdego są drzwi otwalI'te. Więc
Judzisk::i rzucili się do tycn drzwi. Am!:>icje
wyrosły nagle ponad mo'żl i wośCi· Ot.o QS·tatnie
wiadomości z giełdy senato.Nkiej.

Jeśli

P.M.: - Na pewno większym wyważeniem
spraw, co nie znaczy, że mniejszą dynamilrn działania. W każdym razie będzie to na
!)ewno „Solidarność" robotnicza. Pracy jej nie
iabraknie. Okres 7 lat bez legalnego związku
doprowadz,ił do scementowania struktur zarzą
dzania w przedsiębiorstwach, poczynając od
~łużb dozoru, poprzez administrację zakładową,
na dyrekcji i „czynnikach" sk<>ńczywszy - w
formę sczepionego z sobą łańcucha. żeby teraz
cokolwiek zmienić na lepsze, w jednym ogniwie tego łańcucha, trzeba je będzie wyryw a ć, a
iańcuch trzymać będzie z całych sił ..• Próbujemy
to już robić: . wskazujemy dyrekcji przerosty
administracji, wskazujemy nieprawidłowości w
systemie zarządzania... Ale od wskazywania do
zmiany - daleka droga. Zbyt wiele ważnych osób zdążyło się przyzwyczaić do braku krytyki.
R.K.: - „Solidarność" me może być taka, jak
w 1981 r., bo to było 8 lat temu. Wiele kwestii,
o które wtedy walczyliśmy, załatwiono. Inne nie są już warte naszej walki. Nie chcemy, by
„Solidarność" była tak,i m kolosem, jak nieg. dyś. Marzy się nam, że będziemy się zajmować
wyłącznie działalnością związkową. Ale jesteś
my racjonalistami i wiemy, iż nie· będzie to na
razie możliwe. Naprawdę nie wiem, jak pogodzimy to wszystko ze sobą. Jesteśmy znów na
początku drog,i.
P.L.: - W 1981 r. wiele rzeczy robiło się z
marszu. Uważaliśmy. że „Solidarność" jest silna, że jest to monolit. Okazało się, że był to
kolos na glinianych nogach, który stosunkowo
szybko dał się spacyfikować. Dziś nie możemy
być tak jak wtedy - nie przygotowani na
najgorszy wariant. Musimy uwzględniać możliwość powtórzenia się stanu wojennego. Zwią
zek nie jest już 19-letnim młodzieńcem, jest
dojrzałym mężczyzną, który posiada jeszcze ambicje walki o swoje ideały, ale nie jest już
na tyle szalony, by dobrowolnie kłaść głowę
pod gilotynę. Po prostu - dojrzeliśmy. Również i w sens.ie organizacyjnym. Nie mo:le powtórzyć się sytuacja z 1981 r., gdy związek był
na najlepszej drodze do zbiurokratyzowa nia. W
samej Łodzi rządziło ponad 200 osób z aparatu! Nikt· nad n imi nie miał kontroli, a przeciwnie - to oni rościli sobie prawo do konlrolO\y;mia Zarządu. Tyeh błędów nie możemy
powtorzyć!

ll.K.: ale za to

Niech

związek będzie

mądrzejszy.

mniej liczny,

Z <;tół dobrze i bardzo dobrLe poirnformowa nych, dowiedzieliśmy się, że w ZduńskieJ Woli
niejaki inżynier JÓZEF JANKOWSKI p o,slanowił zasiąść w ław ie senatorskiej. Zaczął więc
zbierać podpisy w kościele księdza Chłopec
kiego. Do dziś zebrał ich 60.
A w

Łasku mała seniiacja:
oto WŁADY
TOMASZEWSK I, akty•wny czł()nek partii sprzed jeszcze dwóch tygodni (14 dni temu. oddał legitymację PZPR), do dziś honorowy przewodniczący Zairządu Wojewódzkiego
Zwią7)~U Młod·zieży
Wiejskiej w Sieiradz;u,
także postanowił ka,ndydować do senatu. Zbiera gOitliwie podipisy. I oo ciekaw.sze, ,ponoć ma
poparcie ZW ZMW.
SŁAW

JEDNYM z kandyd;,t ów na .senatora jest
Edward Bryl, kiedyś drzie!1Jl'l~karz zw.ią.zany z
„Od.głooami". $pośród Gcilku haseł jakimi chce
po.zy.skać przyszłych wyborców za.pamiętaliśrpy
jedno:
Jeśli

nie· chcesz Oz:ernobyla,

głosuj

na Edwarda Bryla.

Domyślamy się, że il!.1struje on (hasło) tak
modiny o9tatnio !Progiram ekol·ogiczny. Na razie
jednak trwa aikcja zbierania 3 tysięcy pod1pisów. Młodzi ludzie zaangażowani do tej ak,cji
fundują pirzy1
padlk<>wo 6potkanym dziewezynom
kawę w zamiain z.a podlpis.
Kawiarni'O!Ill nie
grozi więc w najbliższym czasit? baniJ{!n1ctwo.
a przy okazji możina zaw.rzeć interesujące .znajomości.

ANTONI SZRAM, dyrektor Muzeum Kinematog.rafii, również zamierza kandydować · do
Senatu. Najpie.rw jedinaik trzeba zebrać owe
3 tyrsiąice podipisów· Gdy ka.ndydatu.ra jego zositainie oficjalnie za.t,w ierdzona, ro~ocznie kampainię wyborczą. Chce, aby stała się częścią
wielkiej, międrzyn.arodowej imprezy artystycznej, której jest wsa>ółorganizaitorem, pt. „Lochy Manhattanu" (Lód'ź, 18.05.-18.06.1989 T.).
zi:ając twietne pomysły pana Antoniego są
dzić należy, iż będ':tie to nie:ziwyczajna l;{a.m,pania.
DOWIEDZIELIS MY się również. że kandydo-

wać do Senatu będą: Marian Miszalskł l An-

drzej

OstoJa•Owsłany.

Rozmawiał:

ANDRZEJ GĘBAROWSKI

•

•

ODGU>SY 5

/

ze str. t
borcze głosiło, że, by zwyciężyć, trzeba mieć ponad 50 proc. odda·
nych ważnych głosów. (TWM uzyskał - 49,6 proc.). Trzydziestka
niezdecydowanych blokowała dalne ewentualne pozytywne rozstrzygnięcie.

· W Stronnictwłe Demokratycznym prawników nie brakuje więc
i ten problem szybko rozwiązano. Prawo wyborcze zmieni~no w
trzeciej· turze niezdecydowani mieli pyć nie uwzględniani w procentowej arytmetyce skreśleń. Na takie dictum niezdecydowani
natychmiast się zdecydowali - wybrano Jerzego Jóźwiaka,
- Proszę spojrzeć, cl którzy go kreślili są 1eraz pierwsi w kolejce z gratulacjami - komentuje jeden z dobrze zorientowanych
delegatów proszący o anonimowość. Nast~pnego dnia nie mogłem
trafić na delegata. który by w kuluarowych
rozmowach nie
twi~rdził, że cała jego delegacja głosowała na Jerzego Jóźwiaka.
Tak jak jego przeciwnicy się utajnili, tak przeciwnicy Tadeusza
Witolda Młyńczaka ruszyli w kierunku trybuny.
Grupa działaczy Unii Młodych Demokratów, świeżo co zarejestrowanej organizacji młodzieżowej Stronnictwa Demokratycmego
była tym najwyraźniej zdegustowana.
'
- Dlaczego cl ludzie nie mieli odwagi wcześnieJ, przed rozs~rzygnlęciem wyborów, krytykować Młyńczaka - pytali retorycznie.

4.

poza

tym, te chcieli demokracji. Nawet

usłalenlem
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właieiwle
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Ami

ma~ tłopoł1
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s-. Podczas obrad Kongresu SD dyskutowano i głosowano nad właściwie jednym jedynym przymiotnikiem - „SD Jest partią niemarksistowską". To się właściwie rozumiało samo przez się zawsze. Delegaci odrzucili proponowaną
formułę z powod6w dyskryminacyjnych. W innym miejscu statutu
określają się bowiem. jako 'Partia ludzi o różnych
śwłatopoglą
dacą, jednoczących się wokół zachowania czy też utrwalenia demokracji w Polsce.
- Jeśli więc trafi do nas marksista, któremu będzie bliski ten
cel, mamy ·go na tej zasadsłe, ie Jest marksistą odnuci6? frzeclei ludzi z Innymi światopoglądami nie odrzucam„ - r.apytywał
przytomnie jeden z delegatów.

O nazwę toczyła się najba:rd.ziej zażarta walka. Tym razem to
- delegaci z Gdańska - · wystąpili o jej zmianę.

- Czy Jesteś za przyjęciem uchwały Kongresu w sprawie zmiany nazwy Stronnictwa Demokratycznego, na nazwę Polska Partia
Demokratyczna? - pytali się .sami siebie delegaci podczas tajnego
referendum już w pierwszym dniu obrad. OdPowiedzi „tak" u-

8.

5.
Delegaci XIV Kongresu SD z wielkim zapałem zajmowali się
innymi ważnymi sprawami. Godłem ich partii był do tej pory biały piastowski orzeł na czerwonym tle. Ot, takie najpro.stsze
podkreślenie swego patriotyzmu. Czerwień w zbliżającym się sezonie politycznym jest na tyle barwą skompromitowaną że nawet tam. gdzie chodzi o barwy narodowe, przeszkadza. Tł~ ma teraz orzeł inne - niebieskie, kojarzące się z pokojem. Poza tym
też

wdział koronę.

6.
Kiedy już mniej więcej uporano się z podobnymi pro>blemami,
delegaci przypuścili szturm o miejsca w centralnych władzach
Stronnictwa - Centralnym Komitecie, Centralnym Sądzie Koleżefulkim i Centralnej Komisji Rewizyjnej, Delegatów było
780,
kandydatów do władz 473, miejsc 239. Chętnych byłoby może jeszcze więcej, gdyby nie to, że rozdano tak zwane kartki poparcia.
Każdy z delegat6w otrzymał jedną taką kartkę. Komisja wyborcza zgłosiła 119 kandydatów (tyle ile mieJsc) do SK 60 do CKR
i 60 do csP. Sala mogła zgłosić dodatkowych kandydatów, ale za
każ.dym z takich kandydatów musiało stać przynajmniej 10 kartek poparcia. Delegacje poszczególnych województw wystawiały
więc swoich ludzi do władz. W najgorszej sytuacji były te najmnieJsze _,ojewództwa, nie mające na Kongresie pełnej dziesiątki
delegatów. Trzeba była zebrać u Innych, a nawet jak w przypa<iku jednej z takich nieszczęsnych· delegacji - u całego Kongresu.
Ponieważ praktycznie więcej niż co drugi delegat był zainteresowany we własnym zwycięstwie wyborczym, wybory się przeciąg
nęły i Kongres mnuszony był przedłużyć swoje obrady o jeden

W warunkach systemu demokratycznego prędzej czy p~niej
poszczególnymi slł$1!1i i partiami podział na tradycyjne nurty polityczne. W tej mąterii nikt prochu nie wymyśli.
Wśród nurtów demokratycznych są to takie kierunki jak socjaldemokracja, chrześcijańsl<a demokracja, liberalizm, socjalliberalizm itp. Do którego z tych wielkich światowych pri\dów ideolo·
gicznych i politycznych zechcą zaliczyć si~ polscy demokraci z
SD? XIV Kongres nie odpowiedział na to pytanie, gdyż delegaci
i członkowie Stronnictwa Demokratycznego nie są w stanie wyrazić obecnie· na ten temat wspólnego poglądu. Połączeni do tej
pory wolą stworzenia państwa demokratycznego nie zastanawiali
się nad tym. Demokracja jeszcze trzy miesiące temu wydawała

następuje między

t

słusznych załoZ.eń
atrakcyjnych programów SD jest
wciąż partią nieliczną mówił Tadeusz Gryc z Chełma. U
wielu działaczy występuje kompleks małej partii, przeświadcze
nie o niemożności przeciwstawienia się inicjatywom PZPR, a na
dodatek - brak dyscypliny partyjnej.~
Część delegatów parło do takiego przekształcenia
Stronnictwa,
by w najbliższej przyszłości móc ·przejąć wład-zę w Polsce.

-

Mimo

~ Powinnlśm7 przedsławi6 wizJ~ parUi nowoczesnej, a autorytetem, dążącej do zdobycia władzy, a nie zadowalającej się resztkami z pańskiego stołu, choćby to nawet był „st6ł okrągły" wołał z trybuny Zbigniew GrzY'b z Krakowa.

W tym celu „nie wystarczy mówić o demokracJI, trzeba twonowe Stronnictwo Demokraty~ne, nową partię demokratyczną'' apelował Mieczysław Bareja z Warszawy. Przy „okrą
głym stole" SD miała miejsce w tak zwaneJ koalicji partyjnv·rządowej. Również Po wyborach, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, widzi swoje miejsce w grupie partii dotychczas współ
sprawujących wła<łzę. Wielu mówców zastanawiało się, czy istotnie udział w koalicji jest Stronnictwu potrzebny.

rzyć

- Udział w niej nie powinien oznaczać uległości wobec kogokolwiek - mówił Tadeusz Gostkowski z Lublina. - SD musi być
sarąodz$ełne · Zi!!dnie z zasadą: ' jesteśmy 11 wami, ale niekonieczbie stoiq1y ..po wasz"°J stronie...
·
Czując, że mogą być po raz pierwszy całkowicie swobodni
i
wolni, nie tracąc przy tym nic z osiągniętego przez lata dorobku,
niektórzy działacze Stronnictwa Demokratycznego są niecierpliwi.
Spora ich grupa uległa radykalizacji. Chce za wszelką cenę i jak
najszybciej odciąć się od wszystkiego co złe w przeszłości. Pragnęliby pokazać si)Ołeczeństwu zupełnie inny wizerunek partii
nowoczesnej i demokratycznej, nłe mającej z
dotychczasowym
porządkiem nic wspólnego. W takiej postawie je.>t coś z neofity,
który zwykle jest żarliwszy od samego papieża.

9.
- Od początku pewnej epoki, która była przeciwieństwem demokracji, minęło łO lał. Nie moiemy .sobie Jednak nie zadawać
pytania, czy my, polscy demokraci, Interesowaliśmy lię na przykład więźniami politycznymi? Jakle było nasze stanowisko wobec
opozycji? Jaki stosunek do systemu władzy? Przypusźczam
powiedział Ryszard Woźniak z Katowic ie bez odpowiedzi na
tego rodzaju pytania nie będziemy wiarygodni społecznie. A na
przykład sprawa nomenklatury. Mamy swoją własną, w niektórych dziedzinach pozostających pod wpływem Stronnictwa Demokratycznego. Czy określiliśmy własne stanowisko wobec nomenklatury?
Przez wiele lat Stronnictwo Demokratycznj! traktowane było jako partia prywaciarzy, w jej łonie do dziś jest spora grupa rzemieślników, którzy odgrywają znaczącą rolę. Odbierano też Stronnictwu możliwość przekształcania się w partię Inteligencką. Teraz, .
w sytuacji gdy SD chce być partią uniwersalną, a więc partią, do
której należeliby ludzie z katdej grupy 11połecznej, takie zaszufladkowania wynikające z przeszłości. są niepotrzebnym obciąże
rtiem. Siłą bezwładu c:zęść delegatów domagała się jednak w
dalszym ciągu podczas ĄIV Kon.gresu Stronnictwa z obliczem
inteUgenckim, bądź \eż wnosiła o interesy rzemiosła.

\

Stronnictwo Demokratyczne odrzuciło -koncepcję państwa jako
panowania klasowego. Domaga się uznania całego narodu
jako
Spór o „drobiazgi", który zdominował obrady XIV Ko.n.gresu
suwerena Konstytucji i ładu publicznego. Z drugiej strony nie
Stronnictwa IJemokratycznego, psychologicznie jest całkowicie uma programu dla robotników i chłopów. Również program gosposprawiedliwiony. Partia ta znalazła się w zaskakującej dla samej
darczy nie jest specjalnością polskich demokratów. Koncentrując
siebie sytuacJi. Zgodnie z dotychczasowymi celami jej członkom
się zawsze na zagadnieniach Politycznych, ustrojowych i
prawchodziło o ,!urzeczywistnienie demokracJi ""' Polsce".
„Okrągły
nych Stronnictwo musi i w tej dziedzinie wyraźnie się określit,
stół" doprowadził do tego. Stronnictwo znalazło się w sytuacji
byśmy mogli wiedzieć, czym ta partia właściwie jest ... ?
zwycięzcy, który nie może skonsumować własnego triumfu. Po- Cechą, która zadecyduje
przyszłej roll SD, jest to, czy
wołane 50 lat temu pragnęło demokratycznego państwa tak w obędzie ono umłało przeobrazić się w nowoczesną partię. Partię
kresie sanacji, jak i stalinizmu. Nieoczekiwane i urzeczywi$tnienie
zdolną do efektywnego działania. Czy potrafimy p6jś6 za ciosem
ich własnego programu doprowadziło do dezorientacji sporej licz· i odmienić w społeczeństwie opinię o Stronnictwie Drżących, jak
by cz'onków SD.
nas niektórzy nazywają - oceniał jeden z kandydatów na przewodniczącego prof. Jan Jainowski.
7.
W tym kontekście spory o ,,drobiazgi"
były dla
działaczy
Stronnictwa Demokratycznego jak nafi>ardziej uzasadnione.
Z
Kampanię przedkongresową prowadzono praktycznie juit od roboku może wyglądać to śmiesznie, dla nich nie. Jest to bowiem
ku. W trakcie jej trwania sformułowano projekt demokratycznej
podjęcie decyzji jakim być i czy w ogóle być, albo nie być w
organizacji Polski, który stał się faktem zanim delegaci zdążyli
przyszłości politycznej Polski.
"Jrzyjecha& do Warszawy. Podczas „okrągłego stołu" przedstawiciele
„Okrągły stół" otworzył polityczną pustkę Pandory, nad którą
Stronnictwa Demokratycznego byli najlepiej przygotowanymi unikt już nie zapanuje. XIV Kongres SD wyraźnie to ujawnił.
czestnikami. Wyciągali, jak iluzjonista króliki z rękawa coraz to
To właśnie jednak d•zięki temu wydarzeniu społeczeństwo polskie
nowe demokratyczne rozwiązania ustrojowe. Pozostałym uczestnidowiaduje się obecnie tak sPoro nawet · o peryferyjnych, ale jedkom przyszło . rozważać tylko tec}\niczne strony · tych propozycji.
nak uczestnikach władzy - między mnymi o Stronnictwie. De~
Nikt inny nie miał tak przemy$lanej i tak dobrej koncepcji demokratycznym.
mokracji w Polsce, jak Stronnictwo.
·
W tdkiej sytuacji XIV Kongres SD stanął przed trudnym zadaniem sformułowania nowego programu, już obliczonego na demokratyczne warunki systemu politycznego w Polsce~ Nic więc
dziwnego, że na pierwszy ogień poszły te rzeczy, które należą do
MIROSŁAW 'KULIS
imponderabiliów. takich jak nazwa partii, statut, emblemat, godło,
hymn itp. Inne sprawy delegaci musieli odłożyć na później.
Przede wszystkim dlatego, że o polskich demokratach
spod
znaku Stronnictwa Demokratycznego niewiele można powiedzieć
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Z tym problemem

od
Kaliskie
Zakłady
Koncentratów Spożywcrzych „Winiary".
Kiedy wysy'Pisko śmieci, z
którego „Wi.niary" J;i:Qrzys·t aly
p.rzerz: lata nie mo-gło już Pomieścić wszy.sbk:iego, co s·ię na
nie wynuca, „Wililiary" mu1Sliały rozejrzeć
się
z.a nowym.
Do.strzeżono je za miedzą
w wojewód•z:twie sieradzkim, bo
„Winiary" to już Kaliskie. I tak
dwa lata temu rozpoczęła się
his-toria dziwnego wysypislka i
<łziwnych na nim śmieci.
borykają &ię

1.
Na pogiraniczu wsi Chocinew i Chabierów w gmi1nie
Błasz;ki jest żwirownia,
którą
miejscowi .rrazywają gór.ami lub
k01paLnią.
Piasek tu dobry;
wszy\Scy budują.cy się, a tych
w okolicy .nie brakuje, bo gleby ży2me, ipszenno-bUJraczane,
z.ajeidżają po niego
prz.yczepaml· Właśdciel żwirorwni „osoba fizyczna", czyli obywatel K. każe .sobie :płacić o.klrą
głą sumkę dwóch tysięcy zło
tych za każdą przyczepę kruszywa.
Właśnie
ll'la i;copaLnię
dy:rekcja „Winiar"
zwróciła
szczególną uwagę.
Do gó.r zaczęły

dzień.

ft

naj,prośctej

CZY'li,

ptiZyjeżdżać

codziennie dwa kamazy wysypując z nich różne
iróżności.
Wśród nich były role nieuszkodzon-ej folii w jaiką pailtiuje się
niektóre gatunki makaronu,
zwoje jednootronniej zadiruikowanej folii alumimiowej: Były
ta:kże pac2lkowane.
zupy
w
proo~u. budynie, kiisiele,
makaro:n i- inina gal.ainteria spo.żywcza produik-0wana
w K.alis?Ju.
Cz:emu wyrz.u.cano? - w Jedny·ch 01pakowaniaich tego, co
w nich powinno być, było za
mało, Lnme były jut prze.t erminowane alb.o opakowanie było
zn~·czone ale
nie dzluirawe.
Zaczęito także przywozić odpady pQp-rod:u:;.;cyj.ne
czrurną
bryję mającą charakte.rys;ty.cz.ny zapach zup w proSZJku.
Kiedy miej.scowi zwiedzieLi
się jakie „skarby"
wyrzucane
są w k0ipalni rUl>ZYli do niej z
nad'z:leją
znalezienia
ezeg<>ś
przydatnego w gospodairstwie.
Jednakże 0 bywatel K. był najsizyb&zy - jego tere.n, więc on
zmonopoli-zował zbieTaotwo zosfa.wiając
jedY\Ilie nędme ochłapy, po które nie opłacało
mu się schylać starego grzbietu. Ale z.apaleńcy, którzy w
żwirowni szli jego śladami, m-0gli jeszcze bez większego trudu
:zebrać po kiłkaina*cie kil-ogramó'W „śmieci".
Miemkańcy Chociszewa, Chabierowa i o!koLi.c był! "Ladowoleni z wysypiska śmieci i jes.t
to chyba kw:iazallily ipntY1Padek,
kiedy są.sied:Zltwo śmietiniJS;ta
nie prze.szkaduło ludziom.
P.roduJ~ty spożywcze dodawano do paszy dla zwierząt, oipakowa:ni.a też za~ze się ludziom na coś przydały. W czasie kiedy w olrolicznych sklepach brakowało kiisieli i budyni, podobno te z wysy;pRa z
ważną datą
przydatności
do
spożycia mo7Jna był-0 kupić
u
„rzhieTac:zy". Za czarną m.aź
niekitó:r:z.y i['Oo]nicy a.-ozsiewali na
poJach jako n.a.w6'z. Zda.TZało
&ię, że samochód
z „Winiatr"
nie dojeżdżając do WY'ISYIPislka
zostawiał ładUJlelk
w Olbejściru
um6wio.nego rolnilka.

2.
Szczęśliwa
była
szczęśliwe „Winia.ry",

„okoli.ca",

szczęśli

wy obywatel K„ k.tóremu ~ali
szanie płacili za udostępnienie
żwiroWilli. Tylko Wydział
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej Umędu Wojewódzkiego w Sieradzu nie wiediział,
że rzostał uszc:zęśliwi0tny nielegaLnym wysypiskiem. I pewnie nie wied~iałby do tej pary,
gdyż nilkOl!llu nie zależało, aby
się o tym dowiedział. Z
pomocą j.ak zwykle w takich a.-azach po.spi~zył przy1padelk.
Podczas jednego z wlejiskich
.spotkań TOlniików z
władzami
województwa i gminy w 1937
r()(ku., któryś z rolników wygadał &ię o ,,śmieciowym
eldorado''. I wtedy · w
Sieradzu
przyipomniano sobie, że Kaliskie Zakłady Kon:centrat6w Spożywczych „Winiary"
składały
w 1985 roilru wniosek o zl.akaUzowainie wysypiska w gmiJ!l.ie
Błaszki.
Z przyczyn. których
trudno dusi-aj doci&c, sprawa
wtedy ucichła ina dwa lata.
„Uirząd" w Sieradzu iil.a jawne łam.anie prawa zareagował
tak, jak tylko mćgł ~ago
wa:ć

nałożył karę pieniężną
na „Winiary". I właśnie Wtedy
obalona i jednocześnie !!OIS'tała

-

śmieci

nie

przeszkadzało

śmietnisku

Ten nasL świat jest jakoś
tak
skOIIlstru.owany, że przy
prodiukcji czegokolwiek powstają śmieci, 9 z nimi jak wiadomo trzeba się jakoś uporać,
kilku lat

Demokracja
jest dobra dla wszystkich
dzieliło 481 delegatów czyli 62,2 proc. uprawnionych do głosowa
nia. Zmiana statutu wymaga jednak. kwalifikowanej . większoś~i
czy. dwóch trzecich głosujących. Wniosek przepadł( ale prcblem pozostał.
•
- Jak to? - zastana wiali się optujący za zmianą. - Kongres
jest najwyższą władzą i może wszystko. My mamy większość na
l{ongresie i nie możemy zmienić nazwy?
Sprawę wyciszono ale tylko do momentu wybrania przewodniczącego Stronnictwa. Zwolennicy PPD ruszyli po-nown:e do ata-'
ku. Na trybunie pojawili się z nową argumentacją. Faktycznie,
statut zmienia się przy pomocy kwalifikowanej większości ale
interpretację statutu dokonuje Kongres zwykłą większością. Nal-=ży zatem zinterpretować że zmiana nazwy nie wymaga kwalifikowanej większości , i nazwać się Polską Partią Demokratyczną.
Przetargi trwały do• ostatniego dnia Kongresu. Próbowano nawet k~cnennym; -;chodami dokoqać zmiany po.stulując by w paragrafie l· Statutu, który brzmiał~ „Stronnictwo Demokratyczne
Jest parUą POiskich demokratów" - ostatnie trzy słowa pisane
były dużą literą. W końcu postanowiono Zl;lpytać O zdanie IJOZOstalych 140 tysięcy członków Stronnictwa i rozstrzygnąć pro'blem
n.a Konwencie SD, które zbierze się w możliwie najkrótszym czasie.

Eldorado na

rzucić.

się perspektywą odległą.

północ

Po raz pierwszy wysypisko

potwierdzooa teza, że w Polsce
kary za zaniec'Z%7lCzanie naitu;ralneigo śi;pdowiska są niskie i
absurdalne. Gdyby · „Wi.nia.ry"
zaipłaciły mandat, to w ciągu
kilku tygodni po.szłyby z. torbami - kara za wy~ucanie
śmieci na nielegallile wysypiSito
wynos.iła ponad 2 mili0111y (sic!)
na ,do·bę. Niestety, a może na
sz,częś·cie, nie mnie o tym r-0z~
strzygać, ówczesny min.Lste!l" ochrony środowiska .na prośibę
„Winiar" kary anu1ował. Pozytywmym skutkiem całego „zamiesza.nia"
były
1t1iem!l"awe
k:rMi w celu zalegaliizowania
wysy.pisika. &prawa ciągnie się
do dzisiaj.
W Sieradzu w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospoda.rki Wodnej mają nadzieję, że w
połowie kwietnia nastąpią wreszcie konikre.tne ustalenia z
„Wit11iarami", które będą musiały określić r-0.dzaj
wywucany·ch śmieci, cg.rodzić
tell'el!l,
WY7lnaczyć strefę ochl""onną, doprowadzić wodę · i
uszczelnić
podłoże gl~ną, a.b y sól zawa:I'ta
w odipadach poprodukcyjnych
nie przenikała do gleby i wód
gruntowych· Poza tym, wysypisko ma być w.s,póllile r& gminą

Bła.sllki.

3.
Pó".d co „Wini.ary" prowadzą,
jak mawiiają dY1Ploma>Ci, PoliotYkę
faktów dqkonanych. Przy
wjeU!zie d-0 wysypLSlk.a u.stawiono dwie żó1te tabUce mówiące, że je:st ono
własnością
ZKS w Ka!is1JU .I. tylko <iine
mo,gą decydowal!
kto, O!Prócz
nich oczywiście, m~e wyuucać tutaj śmieci.
Mimo zakazu wchodzenia osobom nie Upoważnionym na teren wysy:piiska
znalazłem się
na nim. P.rzy doip·alającej się
pryzmie śmied ż•' o.<;tatniego
.transportu iraź.no p~kotał spycbacz z napisem · „W~niary".
Nad olkoJicą, która. przy niewielkiej wyobraźni może przy- ·
pominać ~sięży<e<>wy krajobraz
unosi się tak intensywny, że
to .i>Uż fet.air zapach bulionu.
S·z:uikają.c obywatela K. trafiłem do ba.raku
u~tawi<mego
przy drodze wjazd.owej do wysy;piBGta prawie jak srtraż;ni"c:a
pilnujqca sa:laiku. Był w nim
obywatel K. Kiedy spytflłem
czyj to bat;ak, d1'Wiedz.iałem się,
że „Winillil"y'' ustawiły go dla
robobntk6w, którzy przywożą
śmieci, .żeby tu.taj mogli z.jeść
śniadadie~,cz.y · cóś".
- A pan t~taj pilnu.je?
- Nie, it:a'k: tylko teraz siedzę.
. ....
Później .dowiedzjałem dę, że

wysyipisko jac;t legalne, bo są
tablice, a • obywatelowi
K. ·
przedstawiciele „Winiar" pokazali papier, z którego wym1kało,
że wład.za
wyirazila zgodę na
wynu.cainie wtaj śmieci.

4.
W ośrodlku izd.rowta w Kalinowej słyszeli o
wysyipi&ku.
Pie.rwiSzych Lnformacji udlZieliła
ml w rejestracji przemiła painii
Ewa- Różanek:
,
- Nie pamię'tam, żeby w
Choci&?.ewae ktoś ostaibnio miał
zatrucie żołądkowe·
Jej o,pi.nię potwierdziła dokto.r Iza Rykała . s.prawująca opiekę lekarską nad mieszkań
cami Chabierowa I Chociszewa. Pani doktor dodała, iż od
początkiu istnienia
ośrodlka
i
jej w nim praiey, czyli od
trzech lat nie było w okolicy
giroźniejs-zych
C'horób układu
pokarmowego.
W lecmi-cy di!.a zwleir:ziąit w
Błaszkach rÓWlllież nie zauważono, aby w Chociszewie, Chabierowie
czy
okolicznych
wsiach częś,ciej niż gdzie imdziej izwierzęta zapadały na
choroby przewodu pokarmowego. TUJtaj il"Ówni-eż słyszano o
wysyipisku. Nawet jeden z rolników chwalił się zaufanemu
weteirynainowi, że
dokarmia
swoje ~ierzęta tym, co znajdz:ie ll'la wysy.piskru.

5.
DziA już „okolica" nie jes•t
tak bardzo S2.1Częśliwa z po.siadainia „u siebie"
wysypLska
„Winiax". Cemie śmieci przywozi s.ię tyłka co dirugi dzień I
wysizperać w ni.c'h mC>źna najwyżej g-ospodar<:zą
t<l!rbę,
rekl~ówkę
kal~kich
„specjałów . Zapach PQPtrodru!kcyjnego
błota też ja~y zaczął być

co-

ra.z bardziej dokiuczliwy.
Nie
wiadomo też czy „jedyny dysponent" zezwolił a.y to dizf.ała
~ie równie 1,samodzielne'' jak
Jego, ale I mne przedsiębiQr
Sitwa pochizucają swoje śmiec-l
do Chabierowa.
29 mairca 1989 roiklu.
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I
starym bloku przy
niczej przy u1. Sandomierskiej,
ul.
Wróblewskiego tuż przy Fornalskiej, niby bli59 C, w mieszkaniu
sko domu, ale za to kompletny
nr 6 słychać plusk nieużytek, zawalony
jakimiś
rybek i ćwierkanie
żwirami, iłami. Poradzili, żeby.
jakiegoś ptaka. Muzasiać łubin, to się piach wzbosi być trochę przyrody, żeby
gaci w azot, użyźni, ale gdzie
dwoje starszych, schorowanych
tam! Wojtasik
wsiał łubin,
ludzi nie zwariowało w cztektóry urósł na 5 cm, zakwitł
rech ścianach. Z żalu i tęskno
i zwiądł. No i wtedy
trzeba
ty za tym, co w życiu stracili.
się było zabrać do tzw.
reguBo oni mieli swój kawałek zielówki. Polegało to na tym, że
mi, na którym mogli odpocząć • . Wojtasik metr po ?Mtl'ze dopo pracy, zasiać coś,
zebrać,
konywał odkrywki, wywalając
odetchnąć w altanie.
A teraz
na kupy · piasek, żeby dotrzeć
dzieci wyrosły, usamodzielniły
do czarnej ziemi.
Kopał Mflt
się i mieszkają z wnukami ogłęboko, jakby szykował jakąś
sobno, oni zaś w
samotności,
;vielką zbiO"rową mogiłę. Zrzuotoczeni betonem, a ziemi tyle
cał piach na spód, czarną zieim zostało, co w · donicz~ach,
mię wywalał na wierzch i po
Trochę więcej czeka na kwatylu zabiegach mógł wreszcie
terach cmentarnyt:h, tyle że z
pokazać
sąsiadom,
że
jego
tymi
działkami na
wieczny
działka owocuje, i to jak! Byspoczynek też kłopot, bo całą
ły kwiaty, warzywa,
drzewka
Łódź grzebie się przy Szczeciń
owocowe, altanka. A potem.„
skiej, na chłopskiej ziemi, gdzie
Siedząca w drugim rogu poobok
świeżych
mogił rośnie
koju Wojtasikowa macha rę
jeszcze żyto.
kami, jakby chciała odpędzić

W

Zanim kupisz ziemię, sprawdź, jakie obowiązują
przepisy!

Siekiera na dzialee
RYSZARD

BINKOWSKI

mogę zapła~ nawet trzykrotnie drożej za metr. , A ,skąd
wziąć
to pieniądze'? Sprzedałem 3-letniego wartburga„.

na

Sprzedał auto i kupił dział
kę, z której potem przepędzono
go za pomocą
siekiery. Ale
wcześniej
oddaliły go
od tej
wymarzonej ,działki ciężka cho-

roba i nakazy i rozkazy gminnej administracji. A z pewnoś..,
cią także nieznajomość przepisów. Skoro jednak inni w podobny sposób nabywali działki
w Antoniewie, czemu więc i on
nie miał tak samo ,postąpić?
Właścicielem
gospodarstwa
rolnego o pow. 2,13 ha wraz z
zabudowaniami we wsi Antoniew byli małżonkowie
Marianna i Zygmunt Z. W skład
owego gospodarstwa wchodziła
te:! działka
o pow. 1600 m
kw. położona tuz za rowem.
9 czerwca 1976
r. pewien
pracownik UMG w Aleksandrowie zredagował
i napisał
na
maszynie umowę kupna
spnedaży, na mocy której Jan
Wojtasik wpłacił
całą kwotę
· za działkę Zygmuntowi Z. w
dniu zawarcia umowy, a ten ją
pokwitował
złożonym
przez
siebie podpisem. Cenę strony
ustaliły na 24 zł za 1 m kw,
czyli
24 x 1600 i=; 38.400 . zł.
Wojtasik miał wejść w posiadanie działki
po
zbiorach
ziemniaków, jednak nie p6źniej
jak do 30 sierpnia· 1976 r. Ponadto strony
uzgodniły,
że
koszta pomiarów. geodezyjnych
oraz przepisu notarialnego pokryje w całości kupujący.

Punkt 8 umowy mówił, że w
razie jej
zeriwania z
wtny
spr.z.edającego,

tenże

będzie

zmuszony do zwrócenia na
rzeoz.
k·upującyoh
podw<>j111ą
wartość, a więc 76 800 zł. Natomiast gdy .zerwanie umowy
111astą.pi z
winy
kupująceg-0,
tenże traci wpłaconą sumę. Z
kolei punkt 10 umowy stanowił, że do czasu zawaircia aiktu
notarial.nego
Jan
Wojtasik

będzie wpłacał naleimości

po-

dablmwe proporcjonalnie do nabytej powierzchni na rzecz Zygmunta z. z góry na cały rok
do końca lutego każdego roku.
Przed umową oprócz mał
:teństw podpisali się świadkowie
z obu stiro.n - Henryk Kamiń
ski i K.rystyna Dudek.

1•

Ja.n Wojtasik z.akłatd.a okuJ.ary i zagląda do swoioil notatek.
- Z
kładało

początku

się

w ·szystk.o udobrze mówi

2)!lękany.m głosem. ........ Ja. po~-t
glem. Z. Założyć przejazd przez

row, on mi dal konia i zaorałem sobie nabytą da:iaŁkę. Jedną

Collage: Grzegorz

Ja.n Wojtasik, lat 64, przez
34 lata pracował w PKS. Imał

się

różnych

zawodów, był kierowcą, ale choroby
go różne
nękały, szczególnie
korzonki.
Jest szczupły, ostronosy, twarz
ma pociągłą, włosy zaś siwiutkie, choć jeszcze gęste. A
w
ogóle to jest teraz taki jakiś
niezaradny życiowo, łagodnego
usposobienia,
zrezygnowany.
Wspomina z rozrzewnieniem,
jak to jeździł po robaczki dla
rybek na Smulsko, a dziś dziwi się, że to urocze Smulsko
już prawie całe
zabudowane
domkami jednorodzinnymi. No
i jeszcze ta oczyszczalnia, nad
którą fachowcy 1 męczą się od
tylu lat. ..
Ja.n Wojtasik pewnych rzeczy już nie pamięta, o innych
wolałby
zapomnieć, takie
to
smutne i niemiłe. Ale tę swoją
drugą działkę
w Antoniewie
zapamiętał aż za
dobrze, je-·
szcze w grobie pewnie. będzie
mu się
śniła.
No bo gdy
po długiej chorobie pojechał do
Antoniewa. żeby upomnieć się
o tę swoją, to gospodarz, od
którego ją kupił, chwycił
za
siekierę i przepędził
słabowi
tego Wojtasika z podwórka.„
· Małżonka. Zofia Wojtasikowa,
przytakuje ze smutkiem mężo 
wi. Jest bardziej
energiczna,
ale też już mocno sterana, udręczona
troskami,
chorobą .
Nieco otyła, siwiutka, o głosie
zgorzkniałym jak stary napar
z piołunu. Ma 65 lat i ponad
połowę życia przepracowała w
Łódzkich Zakładach Produkcji
Kołder .
Mówi, że
to była
spółdzielnia pracy imienia Kowalowa, a teraz to jakoś inaczej się nazywa , tak bardziej
nowocześnie. żeby nie ta piekielna zabudowa blokowa, co
wtargnęła na
Karolew i Retkinię, to by nie było zgryzoty.„
.
Jan Wojtasik przechowuje na
pamiątkę przekaz pocztowy jaki otrzymał od Zarządu
Gospodarki Terenami
w Lodzi.
Prawie 85 tys. zł. jak za czasów Gierka to sporo
grosza.
Ba, ale za co te pieniądze. za
jaką harówę, zaś ile mozolnych
zabiegów? Dostajesz. człowie
ku, 500 m kw. działki pracow-

Galasiński

złe

wspomnienia.
Po chwili
milczenia, które mąci cwier~ot
ptaka, odzywa się znękanym
głosem:

- Szesnaście lat mieliśm11 tę
działkę, Jak już na dobre rozkwitła, to

3q nam zabrali„.
Ano, miano ich rzekomo wywłaszczyć na dwa lata, a poszło ua zawsze. Chyba siedem
działek wtedy zabrano, a może
i więcej. Nie, akurat
w tym
miejscu nie miały stanąć wieżówce, ale budowniczy musieli
mieć szerokie pole
manewru.
Żeby maszyny mogły wjechać
i bezpiecznie pracować. Bo jak
przy działkach staną te wielkie
dźwigi,
jak
betonowa płyta
urwie się i zabije działkowca,
to co?
- A najwięcej żalu to przez
to - podejmuje z rozdrażnie
niem Wojtasikowa - że gdzie
indziej ludzie mogli zabrać z
działek kwiaty, róże,
altanki.
U nas wjechali, ścięli drzewa
i wszystko zburzyLt.„

Wojtaslkowa

zarabiała

wtedy

1800-2000 zł miesięcznie, mał
żonek wcale nie więcej. Pienią
dze rozchodziły się na wydatki,
toteż aby kupić jakiś kawałek
ziemi, trzeba było coś sprzedać.
Ryzyk fizyk, wielu tak robiło,

bo ziemia zawsze w cenie. A
poza tym człowiek
przywykł
już do działki, jak tu żyć bezczynnie w blokowym mieszkaniu?
Jan Wojtasik wertuje po:i:ół
kłe kartki, na których zapisał
kolumny cyfr. To rachunki na
jego niedoszłe
szczęście i na
zgryzotę.

- Jeden sąsiad z wywłasz
czonych dzialek na Sandomierskiej wspomina chyba
Sobowski, powiedział mi,
:że
można kupić działkę za miastem, on już tak zrobił. A to
było na granicy miasta, w Antoniewie, ·gmina Aleksandrów.
więlu ludzi kupilo działki od
chłopów, więc czemu
nie ja,
prawda? Raz. :że blisko, a dwa,
ze na piasku liczyli po 10 zl
za metr kw. Mnie natomiast
trafił

się ładny kawałek

pod

olszynkami, nieomal sam czarnoziem. 1600 m kw. o wymiarze 20 :r 80 m. Pomyślałem, że

czwartą

obsadziłem

trus-

g,tudnł,

gdyż

w-oda

potrllE!bna

mti jest do polewania
29 września ot.rzymal :t

roślin.
UMŁ

utrzymUjllCll w mocy
0 ostanowieinie naczel.nika Miasta i Gminy w Aleksanckowie.
decyzję

5 p~ziemika kiero1Mnik Re-

feratu Gospodarki
Terenowej
w Aleksandirowie ostrzegł pisemńie Ja.na
Wojtasika,
że
jeśli w wymac:r.onyrn terminie
nie rozbierze o~enia,
to
skieruje sprawę na drogę post.ępotWania
egzekucyjnego. 30
października 1976 roku kierownik nałożył na Wojtasika gri!.ywnę w wysoloości 2 tys. :tł, z;
adl!lotacją, że może ona wzrosnąć, jeśli Wojtasik nie wywią·
że się z .obowią;zku l'O?lbi6trki.

GRZEGORZ·

GAŁASIŃSKI
. . .
.

I

PREZENTUJE i

Mehle

Zofia Wojtasikowa pr:neciera.
oezy i 00.Wiadc.za. z
wyir,ziutem:
załzawione

- Były dwukrotne odwalania, ale to nic nie dato. Jak
się chce gdzie iść i
załatwić,
trzeba mieć portfeL. Zrezygnowaliśmy, żeby nie placić
kar.
Znalazł się kupiec na siatkę,
która kosztowala 40 tys. zl rozebrai
ogtodzenie i
zapiacił
tylko 17 tys, dając mi na pocieszenie W-Orek cebuli.
'.l'ruska.wek, co je sadzilem, już nie
zebralem. Tak, ja to zalatwialam, l>o mq.ź leżel w szpttalu."

Jan Wojtasik musiał poddać
cię:i:.kiej operacji,
usunięto
m uznacz.ną część żołądka. Potem przeszedł jeszcze jedną operację, na wyrostek robaczkowy. Nie był w staatie jeździ~
do Antoniewa, a że ziemia nie
mogła leżeć, więc
powiedziial
z. żeby ten uprawiał kt11Pio.ną
od niego działkę.
się

- Kiedy trochę wydobrzalem - wspomina udalem
się pewnej
niedZieLi do Z., a
ten pyta, kim ja jestem bo on
mnie nie zna. I zażądał dowodu osobistego. Za drugim razem też się z nim nie dog·adalem. A Z!1
trzecim razem
chwycil siekierę
i przegnał
mnie, wrzeszcząc,
żebym
go
więcej nie nachodzil, bo ziemia jest jego. Gd11by choć powiedział, że .zwróei mi pienią
dze, ale gcLzie tam„.

Ja.n Wojtasik przestał
wierzyć, że. cokolwiek
odzy&ka i
postanowił przekazać
wartość
swojej działki na
Centrum
Zdrowia Matki Polki. W jed·z gazet porad.Jón& mu, ~ .
owszem, ale mw;i sądO'Włlie ~ u- '
zyskać praiwo do działiki. A oq
nie ma jui siły i zdrowia do
ciągania się po sądach.

, nej

• kawkami, posadzilem też kilkanaście drzewek, głównie._ śLiwy.
W tym miejscu na.leży rr.azA ie w pobliżu byly za.bu.do- na.c.zyć, że gdy w wypadku aawania,
więc
żeby
zwiernochodowym zginął urzędnik
rzęta nie szkodzity, postanowinękający Wojtasika
nakaz.ami
lem dzialkę ogrodzić. Na sam rozbiórki, represje wob~ dział
material, a więc słupki, siatkę, kowiczów jakby
ustały.
Coś
gruz, cerrient,
dreny na stu.- się zmieniło. Inni, któNy
nie
dinię, żwir, zapłaciłem 78 tys.
kupili dz.ialek od Z., poms.tali
zl. Studni nie założyłem.
ale
w Antoniewie i niozego
nie
wstawiiem za to bramę...
rozbierali. A poz.a tym, skoro
- Panie, przez dwa tygod- w Antoniewie teren nie jest
nie malowali tę
siatkę;
orzeznacwny pod zabudowę, to
przerywa z gniewem matron.ka. ~zemu dziś bud~je• s!ę ta~ du- Szwagrowie z Gdańska pra- zy zakład rzem1eślruczy i czecowali, zamiast wypoczywać na / mu .naJWet ~ien ksiąd,z pourlopie koledzy pomagali pra:y stawił tam sobie coś w r.odza0grodz~niu, cala rodzina •.•
ju &iltany?
- Tak, tak! A gdy wymalowałem i bramę
to Z. przyJan Wojta~ik twierdzi,
że
szedł i.
powiedział, że
jego nie doprowadził do zerwania
ziemia wygląda jak ołtarz, ta- umowy Wygląda więc na to,
kie wszu.stko piękne.
Później że dopuścił się tego ob. z.
dałem mu ceglę, mial mi zaplacić" albo zwrócić, ale nic z
Ale za.nim padnie
oskat'że.nie,
tego. Nawet taczkę mi zabral, wpierw należałoby to udowodktórą dostałem od sąsiada. No - nić. Gdyby tak było musłalby
i z przejazdem b'yly kłopoty,
zw.rócić Wojtasikowi 76 800 zl.
chociaż t''n-OWa
gwarantowala
przejazd." przez jego grunta. A
Ale to mogą rozstrzygnąć jeo wiele póhniej to zobaczylem dynie prawnicy, Może bowiem
jakiś tunel fOl.iowy na. swojej chodzić w, tym wypadku o tydzialce i dowiedziałem się, ze powe wYłudzenie.
latach 70z. zaptsał ją córce, która
mieszkała gdzie
indziej. Nie suma 76 tys. 7.ł miała
swoją
wiem, czmu wszysko 'spadlo na wartość, dziś równa się śred
mnie, bo przecież on sprzedał niej krajowej
pensji,
toteż
więce; clzialek ze swojej zie- można by uznać, że lt'a niemi„.

w

Jan Wojtasik
foom.alności

zala11wił

nie

w no.wiacie, po-

nieważ nie był w sta;nie tego
ucz;ynić. Mimo tQ znalazł się w

ewidencji UMG w Aleksandrowie jako właściciel działki. 4
sierpnia 1976 r.
otrzymał
z
Referatu Gospodarki
Terenowei nakaz rozebrania ogrodz.enia, usunięcia elf en i upor>Ządkowania terenu.
Kierownik
Referatu
wyjaśnił
mi,
że
wybudował samodzieLnle ogrodzenie na terenie, który zgodnie z przepisami o plalllowaniu
przestrzennym nie jest przeznaczony pod
zabudowę.
Ą1e
Wojtasik nie zamierzał tam niczego budować, dla niego o- .
grodze.nie nie było zabudową,
nie zakładał na1we.t siatki
na
fundamencie, toteż 20 sierpnia
odiwolał się do prezydenta Lodzi, pr05Ząc o zezwolenie
na
postawienie skrzyni na na•rzę<Wa ogrodl!l~ze i
wyk0ipa111ie
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warta świeczki.
Ale
cha<W
pr·z edet o ludzJką me.ntailność,
stosilmek człowieka do człowie
ka, 0 &prawiedliw~.
Skoir<>
więc m-ezygnowa.nł, sterani ży-

ciem ludzie nie Sil w
stanie
zaiblegać 0 swoje prawa,
ioh
spraiwą poiwinien zająć się W!rli-

kliwie prokura~
rejonowy,
któremu podllega ł.erein Wtri AntooielW,

Łódzki& Fab111ki Mebli. Zakład nr l, ul. Zgier1ka 69.
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OTWOBZCIE IWO.JE USZ'f

pod tJm wezw~niem odbyło się
w Szczecinie Pierwsze Mlędzyna•
rodowe Forem &ztukl Akustycznej
Uszy

„MAOROPUON".

otwarte na prezentacje utV11 orów
roz;:l<lśnie
przygotowanveh przez
krajowe i za~aniczne tudzież
przez artystów niezaleinych Celem było pobuchenle wvot..raini
twórców ra.diowvcb (prze-i.all\·
cych wśród uczestników Fo. ll!Tll) i
skłonienie do PoSZUJl(iwań nowych
form artymycznvch.
Dla mnie - teoretyk.a - nicią
nrzewodn!ą obserwacji było pytanie: na czym p0legia sztuika ra·
diowa (.. etervczna"?) oo stanowi
jej airtystyczną istoti:? Odpowi~
dzieć na to nie jest łatwo: audy-

JÓZEF
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być

niiał)

.

- pogoń za słońcem
na„morska bryza
łąki nad Bugiem

było

r:r;y

zawarte w

poetydkle -

ięzyku zderzeniach mYśl' r:zy poefektach ak"stycszajęzy'kowyeb

nych. T odwrotnie: wykTeowane
;;ytuacje dźwiękowe nie z.awS"U
oosiadają walory artysty~e (tak
historyJce o
"Jyło n.p. w fińskiej
;ąsiadach za·kł6cającvch wzajemnie
~"'Ói sookój)
Zabiegiem kompozycy}nym - bubyłO
d?:ącym moje wąitoliw<>śC!I nakładanie na s'eble dwóch o~
wypowiada·
dźwię;kowych:
cz~
nego tekstu 1 mUrLyki. Czy mOinA

su.rrealistyezneHo

dżwi~'kowego nie s.oooób
rozszyfrować treści jego ob-

komiiksu

Reporta.ż radiowy może być pro;ta dokumentacją ale też może
zawierać pewne elementy literac-

kie

teiio

Słuicha·Jac

działaA utrudnia dodatkowo fand,
że artyzm ieat cechą stopniow&l•
int~nsywność.
mającą różna
ną.

ra7.ÓW. Bo tet czy można - · na
wet naj.boga*a paletą ete'k'ów ataili:
na.malować
kustycznych
iakiie
bardmo wizu.!Wle sytuacje
pnewktuje scenardu.u: „Uniwersytet wna<rlych, S1:eipty I pomruki.
llrupy filozofów ze swych qroboweów rzucają w Hamleta ksląż•
kami. Galeria urna,rlych kob'et„.
Hlllllllet patrzy na nie jak w mu,
zeum ... "
Nlewą.tpliwie najciekawszą pre·
zentacją snotkania był •• Nowy bertaniec ś.,,lerol" Ronalda.
liński
Steckela (Berliln Zachodni). Określil'bym ją fa'ko . ak&t dźv;ięko
wy"; jego materaa (foagmeai.ty

i harfa tra w

hultajskie

S<:ieżki

W.poszukiwaniu sztuki
eterycznej

zabawa · w wojsko

do wiea.neśc
przygoda
traf
Pl.'7.ebyte .szlaki
zdobyte nieba
•topa na szczyciP
stąd

-„

błę~itu krąg

'
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noce sz.alone
wysmukłe ciała

rozeckgany
w ;r.aplocie rąk
i znowu dalej

w

przyszłość
za'chłan.nie
ma.rzeń w nadzieję
poranku w z.mieir~h

z

dale} i dalej
a czas to21Wiewał
p : zeJrz.ał~h pragnień

zilrno i kurz

..

".daleka d:roga
Prqjadelu
daleka droga
i cara.i l'Illlliej ju<! wątpliwości
gdy skóra marszczy się
obwisa
t::hy>ch t~ch
cod.zienności

•
Pólka z książkami
~
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PODftOżE GULLIVERA
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•

były

portażu

z

'-

talk róż:norodne (oo redQkumentalnego po muzykę elekt>ron1czną). że chwi~ wydawało 1ię lż szituk, radiową jest
to wszystko, co da sie wyt.mitowa~ w fale eteru. W ooszuk.iwaniach oech wsp61nych pr6bował
, powstrzymać mnie rz.ał<>życiel stufińskiego
dia eks:peryment{!Jlnego
Pekka Siren: ('Zyż moż
radia
na por6wnywać rzeczy, które nicz.ym kwiaty posiadają tak róine
kształty I barwy? Radio jest środ
kiem technicznym wykorzystywa·
nym w ro~mai1y sp0sób Przekazywanie wiadomości czy relacji
dokumentalnej nie jest bez wą.t·
oienia. d.ziałandem artystyC2.nym.
Nie jest rówinież. dZ:ełem r a d i<>wym utwór muzyczny czy pOeA
tyoki nadawany przez radio
materią c;ztuki rajednocześnie diowej mogą być słowa dźwięki
Instrumentów efekty &kopiowane z
rzeczywistości.„ Najważn'ejszv staje się sposób ich użycia - pr:ze·
ksztalcenia tworzywa w d:z'eło
sztUJki.
' Sztuki tradycyjne rnaj v za sobą
stulecia p-0 ;zlllkiwań zasad < mpo·
zYCyjnych: twórcy rad ' owi z.najdu.ja się c'aE:Ie w faz'f ehpe~yz
mentowania. Mogą korzystac
e:e
doświadcz.eń innych d.zif'<lzin
o
musza Jednocześnie oamię'tać
tym, że dysponują odmiennymi
technicznymi i że to
środtkami
właśnie one decydują o odmienIch
ności szttJki radiowej. Ocenę

cje

świt

CT'F

· ••s

J
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r

tytuł tej znanej ksiątkt brzmi: "Podrói
do wielu odległych narodów łwiata Lemuela Gu•
llivera, poc;r.ą~kowo ehirurga, pózniej kapitana
k.dm stałkow". My. w Polsce, przywyk.liśm) do
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to pot:'aootowa.ć jako pr.zejlW eztu• przem6wleń Sl&i.stowa1tich dygnl·
ki rad i owej Skoro pła~ tan:.v. odigłos7 miarowy~ kn.ków.
ny te nie pnenl<kaly 11ę ent na- 8kandowanle> nadaje mu lf!Clno.o
wet nie sb1itały aię do a1eble, :rinaezn:r w~• politycmJ'.. ,Beir·
skoro nie powsta.waiła nowa. 17"· lin J)07l0Stawlł ludności w llP&d·
tetyczna jaikość a jedynie wciM· ku dwt. necq - komentował
dw6ch różnych form. swoj• d2.ieło autor - .rozbicie eitooobecność
mu l teort• ra.a". Na chodziło mu
wywodzących się r.por.a redia?
w wielu wypadkach motna b7ło Jednak o p~ lecz o ~-.
Jednak mówić o ~wdzilwle \.Wór- ni• „fatalnej bll9kości _ml~ poćzym w.}'kOll'Zystmliu środków ra- liit~ dawną I dzl.slejszą" (nie-diowych. Do Ich opisu mll87..ę u- kt6re 11 ,mllłtanl1ch" efe!k.t6w na- nieżyć terminów z Innych dz·edzin gnne były wapółcześn1e
mu.ki - nie t~ko 11 braku bar· ważne. po tt6rej stroni• t.aiby),
zpła
nic
jednak
tym
w
było
N-ie
al•
określeil
dziej oryginalnych
też i dlatego. że ułatwł ml to lkieJ l nat·rętineJ agfltacji; doskowska.zanie 1ch istotnych eecb kom• nałoś~ technlcma i artyatyczna te.ii mimo
sio utworu ripraiwiała,
oozycyjnych.
„Musical" ze st.ud!& paQ'skleJO znacznego cza111 tnvmi1a ~po.nad
w 80 m!ftut) •ruchało al• łO znaikoreprezentuje dość popularny
ta.mteiszym radiu gatunek .faotu mleie.
PomTSł powołania ctał)'Ch .fpot.
rad!ofónicznego", Obraz ·est w nim
tw6rców ntu'kl radiowej
nie tylko niec>becny a!e wri:er nie- kań
ootrzeb'lly: ..chwytając rzet'2:TW1· właśnie w Szcsecinie wydaje się
ze
już eh<>ćby
stość na gorą.cym uczynku" 1111tor bardzo trdny '.eatru wzdęciu na m•omtte wa· ·unłcl,
życie
u•kaza.ł zakulisowe
·nuzyC7'Dego w spOS(>b tak ~ges- 'akimi drsponuje ~<tejazy ośro·
tywnv i olastyczny że brak wizji 1_ek ·rad:owo-telew:zyjny (a maj'
stał się po prostu niezauwazalny. su: cne leszcz~ poleoS7.8ćl) Efelk·
mm•• jet;t iu u-zasad· tem tyc;b .sa:>otkań wiinno. ~ ć się
Określen:e
n:one sooso'Jem kompozycji mate- W'l.lllocn1e~·e ~e~I ~ad · a ~vc,bec
montaż "'!łodstej 1 stro.1ącei się w •'3T'Y.•
przypomina;ącym
rialu
filmowy: ostrymi cięciami. nagły- r1e1sze s:::aty s·ostry - teleW•ZJI.
mi zmiana.mi! sytuacji. różnicowa
niem plain6w._
JACEK
najnowszvch tenPrzykładem
denc.ii w fińskiej sztuce radiowej SZERSZENOWICZ
rzecz
była •• M11SZyna Hamlet" o obcości człowiedl:a w łwiecie.
)
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o aobie: „Zawsze nienawiozilem
wsLystkich narodów . profesji 1 !ipołeczenstw a cala moJa miłość <ikierowana 1est ku pewnyn, Jednostkom. Lecz ogólrue rzecz oio.rąc nlena" dzę
tego zw1erzęc1a kt6ł"e zwą czlow •eklem". Pe ta·
kim wyznaniu, zupełnie inaczej odczyttrje aię
dz" tekst <lullivera
t' :z.ekład Macieja S.łomozyń~klego.
Jonatban Swift: i"odróie Gulliv.era. Wyd. Dol•
no~ll\ski" lea&. Str. 308_ Cena 7IO 'Sł.

dyś·

powiedział

NAJBARDZIEJ HISZPAŃSKI
Z HISZPANÓW

„.„'Ilf....

~

tytuł mote dotyczyć tylko Jednego
Federica Garcll Lorkl. C>statnio dzięki
Wyda,wnictwu Literackiemu otrzymaliśmy wyb6r
tekstów tego znakom•ttego poety a takżt- dwie
wypowiedzi o n.im jego p!'2yjaciół. Zbiót je..:i obazerny, zawle:ra wiersze prozę I wywiady U>rld,
jakich udzielił w swoim kr6tklm życiu. ~ sud·la
mie książka dla koneser6w pięlmego słowa
tych. · kt6rzy w poezji etaral1' się Odnaleźć &ens
:tycia.
PrzekJad Zof!J Szleyen.
Garri" f,.,.„r? • 0'1 "'"r'„"'P:VCh nle~„i
"""""łł'o
do słów oatataleh. WL 1988. Słr. 361. Cena 750 11.

Powyiszy

ciłowieka:

.' Oprac. E.IW.
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PrzeWrotnośc prześmiew~y
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je-go
Tadeusz Glcgier lubi zaskakiwać: każda
w-. ,·sobie ni&spodzi.ankę. Jest ni1'
mtelektualna przygoda f!lotof:cz·ha albo przew.rotność prześmiewcy. Otwit:rając
tom sygnowany prze.z Tade-usza Gicgiera s regu•
ły staję w <;ytuacji oc!blorcy tajemnlczei Pt"LeSył•
ki: co zawiera? Jaki ładunek kryje się na za.pi·
sanycb stronicach? Jedno Jest pewtne: czeka mnie
a pe;> lekturze
niezwykł:a peregrynacja myślowa
zawsze konstatuię że czas spędzony nad kil•ążk1'
nie był bezpowrotnie stracony.
Wszyst-ko. co napisałem wyżej, je~ niez-będlllym
wprowadzeniem dla czytelnika który !rięgnie po
wydane ostatn4o przez Wydawniotwa Artystyczne
I Filmowe w serii „Bibli~e'Jd Miniatur" .Gał·z
ki czyli fraszki wierszem I proą" Tadeusza Gie•
glera. Zawsze gdy bi0rę do ręki pociohny zbiór,
ogamta mnie obaiwa. aby nie trafić na pcymity•
ne .,rymarstwo". · na prostackie wierszowanie,
na pseudoooetyokle ple ple Tym razem l"yłem
spokojny bowiem fraszki T<tdeusza G,icgiera czy.
tam często w periodyikach regionaJ.nych i o~óln<>
polskich. Są to utwory o naj.wyż.su1 jaat<>śel llite•
raokiei . oparte o n.aileos:ze wzory.
Na dobrą ~rawę n&leźałoby prze;pi.sać zawartość iblorku „Gałąz~k" w ca~ci, gdy.ż nie ma
am f'l'aszek gorszy® c::L'1 leipszych. Są wyłąeml•
książka kryje
wieloznaczność

demaak~onikie,

fra.82lki ce!:ne.
we„ nigd7 nie

kto•e:

złośliwe

cą

c:zuem uszczypli-

obrażllwe,

j \WCHODZENIA
ZKRVZVSU
DOLE I NIEDOLE
„...Wytworzy się ciekawa

sytu-

którą trzeba będzie obser·
wować. Wydawnictwa prywatne
nastąpi
będą chciały za.rabiać,
więc pewi:ia komercjalizacja, a
dure wydawnict"".a zostaną zmuszone do aprawniiejszego działa

acja,

_,

sławy szły

• •

tH.JuL0.3~

•

• ••
sławy:

Jest Jedna droga do
111

_,,,-Wa~ć

zawsze

prowincji

~

edytorską ł

• • •

błbliofill!lką t>odnoSZĄ.

!Lustracje Szymona

EUGENIUSZ IWANICKI

lłfł
człowiek
Kt~ ml tu zaraz powie, Ile
unienia, że tylko krowa nie zmienia pogl!ldów
et cetera._ Oczywiście. Tylko, że człowiek powinien mieć również trochę odwagi cywilnej l
godności własnej. Poza tym nie powinien robić
durnia z innych. I to byłob7 na tyle. Je'U tdzi•

o

życlorys:r Kiełbasińskich.

Nasz kochany narodek ma Cllltaltn!o ncnre hob-

by - kto żyw tworzy nowe swi!lZkl, 1toWU11"'
szenia, towarzystwa, grupy i grupki... Od katolików i ateistów, poprzez chłopów, robotników,
młodzież studiującą i nie studiującą, po intenajrómiejszego
ligencję pracującą i artystów
rodz.aju.•„ Wszyscy się w coś zawiązują.

nia.
Spodziewam się te! - podobnie, jak to miało miejsce w 1988
r. - kolejnych międzynarodo
wych sukcesów polskich muzy.
ków, plastyków i filmowców PAP mln. A•.
powiedział dla
Krawczuk. - Bijąc się w piersi
jako niepoprawny nie tY.le optystwierdzam,
mista, co realista
te kultura je.s t (i mam nad.zieję
będzie nadal) jedyną dziedziną
życia społecznego, której osiąg
nięcia możemy spokojnie i bez
kompleksów pO!l'ównać z osiąg
krajów
nięciami najbogatszych

jwliatow,e j. Jeśli np. k\Qj mi móW'i, że w Pol5ice ubywa kin i
widzów, to muszę się rgodzić z
tym, te jest to prawda, ale tak się dzieje na całym mecie.
Po drugie - co roku przybywa
nam po kiłkadzies11\t tysięcy kin
domowych w postaci mag.neto·
widów.
ezyn.ru,!dem upowPotężnym
szechniania kultury stała się telewizja. Doceniamy bxd%0 Wf•
solcl poziom oferty - kulturalnej
pal.skdej telewizji, która pod tym
względem . jest jedną z. najlepszych w łwiede. Dlaitego w 1989
r. chcemy pomóc telewizji i bar·
dzo powatnle zasilić ~inansowo
o tematyce
orodu·kcję seriali
kulturalnej."

O POLAKACH

chcą ułożyć

przynajmniej trzy no•
pięć; ci od ro.hienia filmów przynajmniej cztery, tłumacze li•
teratury wschodniej - trzy, literatury zachod·
niej dwa; muzycy około dziesięciu; tancerze
jeden ale tylko męski itd„ itd.
Literaci

we związki; artyści plastycy -

Uważam
jeśli jeden

to zjawisko za wilce pozytywne -

ludi lgnie do drugiego ludua. to
dobrze; w grupce raźniej! I chociat cały świat
- no, może pQZa Albanią. Koreą Północną i
RFN - kocha nas ostatnio bard1.o 1 ponoć ma
kochać jeszcze bardziej, to jednak pamiętajmy,
że najlep!ej liezyć na samych siebieOczywlkie, zrzeszając się ł skupiając - na•
rodek dyskutuje, Zawsze lubHiśmy ~rdłować i
ostatnio ta narodowa pasja mon•
dyskutować .strµalnie. I?rzyl>rała na sile. Czasami są to dys•
kusje mądre, czasami głupie, czasami żałosne.

środowiska".

do WtJttUtWy.

Tę ot6ż wypow!edt można
związkom twórczym„.

I człowiek d'\lf,ego tol'\lll8tu
bywa durniem do kwadratu.

świetne

Jeśll jak.u Kiełbasiński ·zmienia sw6j iytło•
rys przed nowia żoną albo now" kochanlal to jest to jego prywatna sprawa i nic mnie to
nie obchodzi. Aliści, jeśli ów Kiełbasiński był
w taki czy łnny sposób osobia public~ l us własną
skutecznia teru jaldeś machlojki
czy
partią,
obojętnie, czy przed
biografią przed Solidarnością, czy przed kuru tam jeszcze
- nalety go czym pręd:r.ej przywołać do po•
n.ądku, bowiem działania takie są niemoralne.
wielce szkodliwe, a czasami wręc1 niebezpieCJ:•
ne. Nie nawołuję tu do jakichś tam polowa!\
na czarownice, do stawiania na kat.dym więk•
szym skwerku zgrabnego atosiku. Nio • itycb
rzeczy. Ot - po prostu przypornnie4 należ:r.
to nie
że jeżeli sledzlałeł r.a malwersacje opowiadaj dzisiaj, że A AK: je:l:eU, K.iełbasl.ń·
ski, p.isałe~ onegdaj. ił inny Kiełbasiński „był
sługusem na usługach-• ło nie Wl'PletaJ 11'
tego dzisiaj ltd •• itp_

Z mądrzejszych odnotowałem wypowiedt zna·
w
nego literata, Józefa Hena, wydrukowaną
tygodni·k u „Wprost" (ll'lr 17 z 23 kwie<tnia br.) o
„Jeśli udałoby się zrezygzwiązku pisarzy: to najleryszy
.n.ować z działalności politycznej,
który
dla środowiska byłby jeden związek,
dbałby o interesy materialne i moralne calego

Można m1~ wytal'lte spodnie
i eię zaeh11WYWat &odnle.

,,z pewndścią zainteresuje
wszystkdch, dlaczego pracuję z
tak wieloma polskimi aktorami
- mówi Istvan Szab6, twórca
wyświetlanego na naszych ekraMuszę
nach "Hanussena",
więc powied:z.ieć coś, co jednych
w t.d\lmienie, inni ......
wprawi
moż.liwe, :i:e obrażą się. Uwatam,
że aktor jest taki, jaka jest ro·
la aktorstwa w państwie. W monarchii austro-węgierskiej, także
we współczesnych Węgrzech, ałwdata.
Wielkim pl'1)blemem jest upow- ktorzy są godnymi miłości blU·
szechnianie kultury, choć dmeli· nami. Są wielkimi arlyataanł,
• czeriwon)'ch
my tu dole I nledolt kultur7 mo" chodził

I

Oto .nle-

aktorki
wśrOd wzlotów, upadk6w,
da.wolej przes erę twarzy,
dzi.i prze21 1Tę pailladków.

Do

walo. Nie<:h lt()Btanie. Sens w tym jest. Nie
wmyscy SW<>je życiorysy zmieniają, al!bo .tara•
ale wielu._
ją się zmienić -

Innym

by zaded.vk'ow:>ć l
Ale nieł!;oniecznie.

jak

Kobylińskiego.

ANDRZEJ GRUN

:· · zkraju i ze świata • zkraju i ze świata • zkraju i ze świata

WiDZIAŁds.

l

. . . . . .t„?Jl.111

' _,

•

tak jr.k
Każdy dziś zmienia swój żydorys
może, obywatelu redaktorze. Tak mi się tu._
jakoś bezwiednie, po. Gałczyńskowemu zrymo·

•
• zkraju· ze swiata ._ · ::.
i

bo to
po ulicach,
spodniach
zwraca uwagę, mogą rozrabiać,
WO·l no im. lm bardziej ktoś ory·
ginalnie zachowuje się w życiu,
tym bardziej wzruszone jest spobo prze<:ież aktor
łeczeń&two,
jest częścią operetki. Najważzszedł po
niejsze, by dobrze
schodach. ·
W Polsce rola .teatrów je.st Inna. Odpowiedzialność społeczna
polskich aktorów jest większa,
bo większe są oczekiwania, na
które stąrają się odpowiedzieć.
Polski aktor jest Indywidualnoś
cią, jego postawa coś sobą reprezentuje. Dlate.g o tet od 15 lat
w każdym filmie pracuję z Polskimi aktorami - potrzebuję ich
obecno~ci, ich posta.wy do mojego przekazu. Społeczeństwo pol·
skie oczekuje od swych aktorów,
by byli nośnikami idei, Jest to
uksztaltowa•
główną przyczyną
nia się takiego właśnie aktw·
stwa o ja~im mówiłem ..•
Należę do tego pokolenia, któremu miejsce wyznaczyły taikie
filmy jak „Kanał", ,.Popi6ł I dia·
ment", ,.Pociąg", .,Matka Joan•
na„ Dobrze byłoby, gdyby pań
stwo także nie zapomnieli o
tych filmach, bo to, co na temat
państwa słyszę w telewizji bujest w
dapeszteńskiej zawąrte
O tym
„Popiele i diamencie".
o Maćku i
traktuje op&W'ieść
Szczuce, to jest temat tego dziwnego przytulenia w świetle ra·
ld"'t szybujących pod nieb:>. Pró·

bo-waMśmy się tego nauczyć, a
obejrzenie
proponuję
państwu

jeszcze :raz tego filmu. Pomoie
to w zrozumieniu Wtielu rzeczy.
że to
Proszę się nle gniewać,
powiedziałem".

A. BRYCHT W

ŁODZI

W sali Lustrzanej Muzeum HiMiasta Łodzi odbędzie się
kolejne spotkanie z cyklu „s~
lonowe potyczki", nawiązujące
do dawnych tradycji salonów li·
teraekic.h. Cykl , ten zainaugurotym
wał Wojciech Żukrowski,
razem bohaterem „potyczek" bę
dzie ANDRZEJ BRYCHT, nasz
którego
stały współpracownik,
nowe powieści publikowane na
naszych łamach wzbudziły bardzo duże zainteresowanie czytelników. Spotkanie z Andrzejem
Brychtem _o'1będzle się Il maja.
O godz. 13.00 - z młodzłełą llze
zaś o godz. 18.00 cealną,
starszymi zwolennikami autora
,,Azylu polRycznego".
Warrto przy tej okazji odnotować, te od niedawna spo~sorem
„Salonowycll potyczek" stał sh1
kiurator m. Łodzi, bowiem .stałymi uczestnikami tych małych
spektakli literackich (fragmenty
utworów czytają studenci szkoły
aktorskiej) jest młodzież z III,
IV, XI~ i XXX! Liceum Ogólno·
(o·
kształcącego, która chętnie
czywiśde dzięki swoim nauczy.:

stor~i
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Studenci w Wielkim
„W

Jasnycn tiarwach l nie'Lllląoonej żadnym
clen:em pogodzie utrzymana jest muzyka sielanki" nap'sal
o
„Vęrbum nnblle"
Zdzisław Jac!tlmecki w blogiratii Stanisława Moniuszki. Zaś pierwszy współczesny .,moniu!1(1k<>log" Witold Rudziński, akcentuje w swej książ
ce. że ów pogodny obrau!k rodzajowy ma też
ceehy satyryC'2llle. Dotyczą one zairówno niewzruszalnoici .,świętego słowa szlaeheokiego". j~ i
praltttykowanego niekiedy zwyczaju zaręczania :par
w kolebce. Mócno to dziś już roeaktual~waine

np. w kwdnteoie smyczkowym, Tempa były wła
ściwe. proporcje brzmieniowe też.
C:z.y w tak zobowiązującym miejscu na. wyso-

Tę jednoaktow" -operę, w
gru:noie rzecz.y miła błahostlkę będąca pierwszym owocem współ

też. jail!: na komendę, odwt"~ głowy w .B>t~~
dyr71gem.ta. Dotyikam tu więc Mrazem rezysen1
l insc&nltu.cjL Niechaj mi reżyserujący pr-re~
wienie Zbigniew Józefowicz daruje, ale więk~ć
scen ustawiona została sztampowo. co przy w1docznaj tremie młodych odtwórców nie przy.n doslo
jaikiegoś specjał.nie fascynującego efektu. Trudno
było przez cały czas za;pomnieć, że to li tyl'ko
pokaz szkolny.
,
..
Odtwarzająca postać Zurza Beata Zawadzk~ (.r.
V. klasa ·doc. T. Mazurkiewicza) ma głOs dzw!ę
czny i .nośny w tercecie z standsłaiwem i Ser;wacym „pr7.ykcyl" on wr~ glosy męskie. ,sopranisl.lka wyikazuje tendoocję do nler6wno.au«:-

głębszym

kośd
Cóż,

stan~li

również

studencl-~1ewacy1
się goruj, Właści

tu sytuacja przedstaiwia
wie żaden :z wyst~ujących woka'1i.St6w nie sprawił mi catkowlitej sartysfakcji. Nie myślę w tej
chwili o chórze. ten bowiem śpiewał ł.adnle, c~ol!
nie osiąg'llął bnunienia „pełlnego" s powodu niewieliciej obsady. Inną jem kwestią, że poJawiający się diw\JJM'ot.nie na scenie chórzyści, pamdę

sprawy„.

tając

pracy · autora „Halki" z nowo poznanym librecista. Janem Chęcińskim, obejrzałem 20 kwietnia
w Teaitrze Wielkim. . Spektakl przy,gotowal1 dla
łód7lkkh

melomanów studenci Wyd-i:iatu Wokalno-Aktorskiego oraz orkiestra miejscowej Akaiciemld
Muzycznej. Od razu stwierd7J!ć pr.agnę, że młod:z.i
i:nstrumentta.liścl.
ktbryml dyrygował
kieroWIIlik
muzyczny przedsięw11lęcia, Kazimierz Więcek, spi-sali się bardzo dOb:rzę. nie u~u.jąc w za.s.a.d:z;'e
zasiadającym UAZiWyicza.j w orlkiiestrowym kana'1e,
starszym kolegom. Do wyjątków naieżały 'f·1:ćrl.Y
o mniejszej spoistości ł p.reeyzj~. pojaw.tające się

u

zadania

o

równych

Mi;

„wejściach"

muzycznych.

rÓ'\VlilO

i

„Ojczyzno moja"
wileńskie Kowno, · utrwalone ślady spotkań Adama
z Ma.rylą'. Aleja - perspektywiczne jej ujęcie 1 złu

Wydarzeniem artyst:~cznyjm ~~zn~~~~e s!!~a ll~;taI:i1'.:
stawa zatytułowana „W o czyzn1e
Wachowedług scenariusza i ze zdjęc~m1a:ars~~~~ścla być
wieli Załuję bardzo, te nie
a
BWA
na jej otwarciu _ podczas którego sbllalę
ść
~
st r
Rynku szczelnie wypełniła pu cz:no • a
bu"dl~k oblegała _ kiedy ekspozycję komentarzem
opatryWała sama autorka.
w 1s do k5ięgl pamiątkowej potwierdza l li mo j•
odcfucia. Pól księgi zapisane podziękowaniami

dzenie, te ujrzymy w prześwide ich obole, histomiejsce - kamień szary mchem obrośnięty,
krz yk wyryty na nim - na pamiątkę rozstania.
Tr
czarne &rzyte na cmentarzu w Solecznlkach
Wielkich na Litwie, gd21e Mickiewicz pojechał z
Marylą zobaczyć obrzęd Dziadów. Mały kościółek wa .
wsi Łukowo w Wielkopolsce - tu po raz ostatni na
' ziemia.eh polskich modlił si~ w noc wigilijną i wreszcie gościniec wielkopolski, którym poeta odjechał
na zawsze z PolskL waga zdjęć mickiewiczowskich
jest tym większa, ta te miejsca tak watne musiały
1 mu się przypominać przez cale tułacze tycie.
Nastrój wystawy pogłębiają świece, suche potółkłe
Uście symbole pamięci 1 przemijania. Fotografia
utrwala. Jeśli z tego wszystkiego, co ważne zostanie
chociaż fotografia to już . bardzo wiele jak parafrazuje znany wiersz autorka. Rzeczywiście fotografia Barbary Wachowicz utrwala ślady, miejsca pobytu sławnych ludzi, krajobrazy, w których wy.r astall I te, gdzie tworzyli. Wydaje sio;:, :!:e Słowa<:kl
spogląda na Krzelnienlec ze wzgórza, albo te wyjrzy przez okna swego . mieszkania na dziedziniec.
Kilka obrazów dalej - powraca litewskość wraz z
zaltrętem
Nlewlaty - rzeki dzieciństwa Melchiora
Wańkowicza
tak pięknie opisanej w „Szczenięcych
latach". I te słowa mistrza: „Cóż :::naczy cały świat ,
choćby najkolorowszy?
zawsze go bije pulsowanie
własnego małego kąta na ziemi.".
Dzisiaj patrząc na dzieci powncające ze szkoły
betonowym! ścletkaml, wśród prefabrykowanych domów, rodzi się pytanie - gdzie jest Ich „mały kąt"
w tym bezdusznym świecie? Zielony widok na cmentll.rz ze starymi drzewami zasłoniły kolejne bloki, a
studnię ostatniego świadka naturalnego bytowania człowieka - zepchnął spychacz.
Barbarę
Wachowicz interesuje rodowód pejza:!:owy, zespolenie z małą oj<:zymą, o której Żeromski
pisał: „... katdy ma swoje ulubione miejsce w dziecl!istwle. To jest ojczyma duszy mojej" Nlebe~le
czne jest to, te-1 ludzie coręz bą~c;l,zlęJ. pozbawiani
!l'ą -wtl!śnfe' łegd · rodowod'!i~ reb wfó'tlco\t'a'ń\ę ~ peJza:!:u niesie w1eik1e zagrożenie: brak poczucia totryclłe

:?":

~:'.n~~:f;g;c!fim~ :~~!!:~iced1!~1uS:~f ~~r~:

tetów, dewaluacll wskózelidch ~~ęćiud':l ~~~~c ob~~ogracjl młodych Pola w - m
j
dzlć pojęcia tu przywołane: Patriotyzm, O C1:yzna,.
Miłość ziemi najbli:!:Szej. Tymczasem wystawa bije
wszelkie reltordy powodzenia. Od wielu lat sale BWA
nie widziały ·takich tłumów.
Barbara Wachowicz jako reporterka, literat I fotoraf z aparatem START" tropi ślady naszych wle~zczów Plon tej "żmudnej, wleloletnlel pracy obla;;
wił si.; jut w książkach
„Malwy na lewadach
i Ciebie jedną kocham".
Obecna wystawa jest poświęcona Mi~klewlczowl,
Słowackiemu Chopinowi, Orzes:tkowej, S1enklewlczowl żeromskiemu 1 Wańkowiczowi. Zdumiewa fak_t,
'l:e' tak nle!kompllkowanym aparatem motna zrobić
znakomite zdjęcia pod względem artystyctnym. Decyduje tu zapewne wyod·rębnlenle, wybór jakleg~
dokonuje autorka. Obiektyw swych zalnte:esowań 1
fotograficznych · poszukiwań kieruje ta~, 1'l: niemal
czufe się, te jej bohaterowie przed ch~1lą stąd od:,szU. Nlewa:Łne czy działo się to sto czy więcej lo.t
temu.
Cykl zdjęć pośwlecony Mlcklewlczowi poprze d za
wiersz białoruskiego poety:
„Poeci rodzą się w karczmie,
żeby Ich potem
Opłakiwały świątynie.

Spyta ktoś: - Czy był w ogóle ja'klś król
Gdy poeta pisał:
Ojczyzr.io moją?"
,
.
- p0 czym otwiera s!e nlctym w a.rbtfrllte se'l'la Ob!"azów pozwalająca wejrzeć w fos poety -Z aosle, zaUłkl
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teskowości.

Ogólnie skon&ta-towa~ meba se smutkiem. it
- l6d'tka u<:Zelnia nie dysponuje <>hecnie $l)eCJaJ:nle
cennY1Ilt kapitałem dojrzałych głosów i scenicznych talentów. Mam oczywiście nadrzieję, że
scy wymiendeni soliści roiminą się artyst:i-czme
i za·s1uią w przyszłości na pełne uznanie. Na
;razie wszela'ko urządzona przez k<>legów w tea.t rze klaka połączona z wy:krzY'kiwaniem pcdc~as
trwania spekta1JUu imion występujących. budz:ta
tylko łagodnie mówiąc zdziwienie,

wszr-

JANUSZ JANYST

•

„.„. '

łotenia

wa.rsztatu przy ul. Gdańsklel 56, w izdebce
o powierzchni 17 m kw„ gdzie ledwię się mieści ze
współpracownicą
Marlą Bneską.
Ciasnota nie
pozwala na zatrudnienie uczniów. Oboje pamiętają,
te pierwsze zamówienie złożyła osoba ptywatna. Chodziło wówczas o wltra:!: do w111i w Konińskiem. Niebawem okazało się, że obok zabytkowych ozdób
wnętrz w mieszkaniach, · w rodzaju lamp stolących,
wiszących i nocnych, witraty w drzwiach I meblach
- Istnieje zapotrzebowanie na rekon~tr ukcle historycznych obiektów na podstawie zachowanych f.ragmentów lub nawet zdjęć czarno-blalych oraz na
misterne wykoń<:zenle wnętrz publlczny~h. ·
Dziełem tej właśnie pracowni są witrażowe . drzwi
w rek:toracle Akademii Medycznej, „~Ilustrowane"
motywami roślinnymi ze starego zielnika, w pała
cyku pofabrykancklm, zajmowanym przez dyrekcję
ZPB „Morfeo" w Ozorkowie, witrat sufftowy w galerii Mu-zeum Historii M. Łodzi, a poza granicami w uniwersyteckim muzeum w Tartu (Estonia).
Inżynier IDbner opanOWjl.ł technologię L.C. Tlffany'ego, 11merykańsklego wltra:!:ysty, kt~y na przełomie· naszego wieku wyproduJtował szkło o.palizują
ce i Wymyślił nową technikę łączenia go li metalowym szkieletem. W Arednlowleczu bowir:m 6wcześni
rękodzielnicy oprawiaU szkło w plastyczny, ale clęż
ltt ołów. Tiffany tymczasem wybr~ ltrk1tll cyn41. W

DANUTA

KONIECZNA-MALATYŃSKA

l6dzklel pracowni artyści utywają obu tych metali.
Korzystają z bajecznie kolorowego tworzywa z Kroś:
nleńskich Hut S7.kla w Jaśle. Farbami stkllwnymi
podmalowują szkło, a następnie wypalają w piecu
dla uzyskania efektów zmatowienia i płynności natężenia barwy Witrate figuralne malują lak obrazy
- na sztalugach.
W prywatnych sklepach ł „Desie" zawieszki wltra:!:owe I lampy, pomimo cen (dochodzących do/ stu
kilkudziesięciu tysięcy). szybko znajdują nabywców.
To efekt zachodniej mody. Na razie jednak nl~
wielu stać na witratową ścianę z katafogu saionu
Tiflany'ego w Hamburgu. Sc!ana wychodzi na patio. Motywy roślinne na szk1e łączą się z tywymi
kwiatami na zewną~rz. Motna tylko powzdychać.
Największym marzeniem łódzkiego wltra'l:ysty nie
są mote takie monumentalne prace, ale jest nim
niewątpliwie perspektywa nowego lokalu na pracownię w jednej z „czap" wletowca na „Manhattanie".
Sęk w tym, teby pozwolono wybić w niej otwory
oklen·n e. żaden witrat nie zalstnieje bowiem bez ·naturalnego światła..

ANDRZEJ WERBIK
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KRADZIEZE
I ZNISZCZENIA
„Kradzieże

w mt17.each i na stanowiskach a;rcheolo~cznych o;raz
insekty powodują ndeodwr-acalne
szkody w :abiorach sztuki krajów
afrykańskich.
Przedstawiciele
muzeów z anglojęzycznych obszarów
Afryki
Jm"gan.izowall
cykl wykładów :,ia temat konserwacji z~lorów, magazynowania, katalogowania oraz zabezpieczania przed µadzletam4.
<'
Pe>ważnym
Z$groieniem
są
kradzieże.

Np. ~fory w Narodowym Muzeum Wybrzeża Ko~ci
Słoni<lwef uszcziitl<>no do 119 z
226 pozycji
katalogowych. W
Muzeum w Jos• w Nigerii zniknęły cenne r.zeźby z terakoty i
brązu z IX-XV w„ zaś w Muzeum w Dakairze uległo zninczeniu 40 tys. ne~atyw6w fotografii
z okresu kolondalnego, pmedstawlających o~ędy kultowe młeJ
scowych plemion."
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,~. · .zkraju ize świata,:•. Z.kraju ize świata •z kraju i ~e ·świata ·' Galeria pisarzy
cielom!) w tej formule populary- tom (z siedmiu) edycJi ,.Archlzacji literatury uczestniczy.
łekłury świata".
Pierwszy pt.
„Korzenie"
ukaże
archl!tek:turq
· Każde ze spotkań rejestrowa-ne
" jest przez Łódzki Ośrodek Tele- po'wstającą ~ udziału arehitekwizji Polskiej.
ta, następne poświęcone będą architektom Europy i poz0$tałych
kontynentów. Auto.rem całości
SENSACJE „ARKAD"
jest Tadeusz Borucki.
Co przygotowuje dla swoich
czytelników wydawnictwo „Arkady"? Otót sensacją wydawni- NOWE WYDANIE
CUl będzie i:ozpoczęcie druku 10Nową, ro:zszer~ną edyeję „Ra-tomowej „Sztuki świata". Je<;t
to wzbogacony przedrulc- hisz- dzieckiego Słownika Encyklopeoańskiej „Historii sttukl świata". dycznego" przygotowuje wydawNad .. Arkadowym" wydaniem od nictwo „Sowietskaja
Encyklopekilku lat oracuje zespół historyków o;;ztukl z warszawskiej ASP dia". Obecnie włączone zostaną
pod kierunkiem Przemysława do niego hasła dotyczące faktów
Trzeciaka. Przygotówują teksty
i wydarzeń z różnych dziedzin,
rozszerzone treściowo
tablice jakie wydobyte zostały na świa
chronolo~iczne, skorowidze i bi· tło dzienne dzięki jawności w
b!ioitrafie. Polskie wydanie bę życiu społecznym i politycznym.
dzie uzupełnione Ilustracyjnie o Pojawią się także informacje o
dokonania Europy Srodkowej pomijanych dotychczas postai Wsrhodnlej, ale także np. Ja- ciach uczestnikach Wielkiej Reponl! czy Egiptu. Przeciętnie do wolucji Patdziemtkowej, wybitkażdego tomu polski
wydawca nych działaczach represjonowadodaje po 30 ilustracji. Z wyda- nych w okresie od początku lat
nia
poularnonaukowego pow- trzydziestych do początku lat
stanie więc obszerna, zawierają pięćdziesiątych. W poświęconych
ca ok. 3,5 tys. barwnych repro- im hasłach podana zostanie dadukcji encyklopedia sztuki. Pier- ta, miejsce i przyczyny ich
wszy tom ukaże się w bieżącym śmierci, a takte decyzja o .reharoku, następne w ciągu 6-7 lat. bilitacji. Ta cenna pozycja ma
się ukazać jeS21Cze na początku
Pojawi się również plerwny br.
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samotcl, prvywlązania do miejsca, tym samym wyalienowani.a w ogóle.
Autorka poprzez precyzyjnie obmyślany Układ prae
uświadamia nam, co znaczy dla człowieka skrawek
· ziemi na;fbllt.szy, co ma.c zy tradycja, przodkowie. Do
katdego zdjęcia wybrany jest odpowiedni f.ragmen~
wy.powiedz! twórcy, do którego obraz się odnosi, po
czym nasto;:puje objaśnienie fotografii. To jednoczesne oddziaływanie obrazem i słowem niesie wielki
ładunek emocjonalny. Zwiedzający wyznawall zgodnie, 11 przdywajl\ chwile wzruszenia.
Obszerny wybór zdjęć doty<:zący Żeromskiego:
wspomnienia :r: demi kieleckiej, ludzie, drogi, którymi kroczyli powstańcy i l;>ohaterzy powieści, przystanek „Wierna rzeka". Fotografie dwwów, gdzie
tworzył i przetywał swoje fascrynacje.
Dwory lu:t
nie istnieją, umarły lak ludzie. „Jedyne, co naprawdę tyje & człowiekiem to drzewo", powii!dzlał Zeromski.
Najdłutej moją uwag41 sk'\tplała seria o-brazów uka2llljących emigracyjny los poetów. Charak.t erystyczne jest to, te zarówno Mickiewicz, Słowacki, Sienkiewicz jak I Zeromskl zachwycali się pięknem odwiedzanych miejsc, tworzyli tam wielkie dzieła, podzl wlall urok Neapolu, Florencji, ~a,prl, jeziora Leman, lecz jednocześnie kddy z nieb tę-sknU za olczyzną. Nallepl.el wyrata to Sienkiewicz w „Listach
z Afry1tl". „Nea.p ol jest C·Udem świata, snem greckim - ale czekać jest :tle, nawet w Neapolu... to
była willa... rozmyślałem o lesie ukoplańskim, o radosnych okrzykach dzieci i m~lalem sobie, te tego
nie zastąpi ani Santa Lucia ani przepiękny pióropusz Wezuwiusza''.
Twórczość Barbary Wachowicz fascynuje. Kslątkl,
które oddaje do rąk czytelników, tchną autentyzmem.
Pozwalają lepiej
zrozumieć przeszłość, tym samym
I dzieła naszych mistrzów, bo z niej wyrosły. Uczą
patriotyzmu. Myślę, te prezentowana wystawa fotografii jest zbiorem unl'kalnych obrazów, dających
mo:tllwość po raz pierwszy w ten sposób śledzić
lasy znanych pisarzy. Uczy, wzrusza i przypomina,
te: „Ojczyzna to nie tylko kraj I ludzie, i przeszłość letąca w mogiłach (.•. ) ale takte przyszły porząde.k społeczny ... " lak pisał Żeromski w Neapolu - plsa.rz, którego spuścizną Barbara Wachowicz jest urzeczona.
Tę wystawę trzeba zobaczyć, Dobrze by ~lę stało,
abv I mleszkaflcy Łodzi mogli by~ jej odbloroeaml.

Wii&!JLZ:LWL &Jl+SM+

swą

Andrzej Hibner jest lneyn1erem bUaown1ctwa lą
z lcllkunastoletnlm stażem pracy w Biurze
Projektów Przemysłu Lekkiego Od 4,5 roku prowadzi
·~dyną w Łodzi prywatną pracownię witraży. Twlerd~I. te jega obecna profesja ma wiele wspólnego z
tym, co wyniósł z uczelni. Witraż bowiem zamyka
otwór okienny. a bez okna nie ma domu„
zaczęło s!ę1od pasji o.glądania historycznych wlt.raty w kamienicach 1 pałacykach, rozmów z rzemieśl
nikami. Na pewno znaczący wpływ na te zainteresowania miał fakt, 'l:e w Łodzi zachowała się największa w Polsce ilość secesyJ11y<:h wltraty duto
o nich czytał w literaturze fachowej. Pierwsze
egzemplarze zawieszek wykonał po amatorsku, jeszcze w mieszkaniu, wy'koreystując m.ln. popularne w
tej sztuce motywy roślinne.
o profesji moma mówić dopiero od momentu zad~wego
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neJ dymwmiikt - wy.sakle tony atakude forte eza•
saml je też zawyża. JU'OSlaw Wąsik (r. v, kl.
doc. "J;. Kopackiego), śplewa1ąe w :roll st.anil!ława
m.in. piękną ar!~ „Zakat, niech oiyweze słonko"
ujawnił nim.ły ma.wiał etosowy, Raci jednń zbyt
gęsta wibracja w .irednicy przy niemal surowej,
p<Y.Lbawionej prawd• wilbraejł ,,góru".
Serwacy
(Toman Kamiński - r. IV, kl. doc. 'I'. Kopac•
kiego) miał lnvmiący jedynte środlkowy reje*
a emisję mało natural!llą. Chwiejny, mało dżwię
czny ~uszę. że głównie rz powodu tremy) był baryton Bartłomieja (Krzysztof Widera - r. V kl.
st. wykL S. Helmbergera).
\v;reszcie
Marcin
czyli Wo.ioieeb Gnelak <.r. VI. kl. -doc, z. Kl"IY·
wickiego), o którym już na tych łarmach p:salem, grlyi zatrudniany jest jako solista w Teatrze Muzycznym. Dysponu1e ba'l'ytonem o przy;jemnej ba.rwie, choć niezbyt silnym. W • słynneJ,
polonezowej oraeji .,Dam ci ptaszka, ja~1.cb mało" zdarzyło mu się zbyit wys-Okg osadzie g~e.
diiwaęki, jednak głównym ,.grzechem" o~z!':ło się
przerysowarue gemów zamaszystych 1 1scie iteaitra.lnyci}. prowadzących c:lk> nie%amlierzonej ~o

ZBIGNIEW KUCHOWICZ
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Kronika
TEGOROCZNE OB~jy !-MAJOWEGO

SWIĘTA miały ndetyipowy charakter. W mleJsoe

t r • ycyj.nego pochodu

łodz'.anie

zebrali

się

11a wiecu u stóp pomni.ka Czynu Rewol'UCyjneiio
w

~- arlku

Kultury i Wypoczynku na Zdrowiu.

W Muzeum Historii Miasta f"oC:iZi nastą pił
ofa:jailny wpia do Honorowej Ra!~ Pnodowników
· Czy.nu Produ:kcyj.nego, połącroriy z wręcz.eniem
Honorowych Od2lll8k Miaata. Lodzl oru
listów gratulacyjnych I eekreiana KL PZPR
100-osobowej grupie W)'!'óżniaj2'C)'Ch lifł ob1'Watell.
ŁODZKI KOMITET STRONNiCTWA
DEMOKRATYCZNEGO , c oka:zjl 1wojego święta
zorganizwoal 3 maja w sali Ł.DK 1Ur<>czystll
a.kademię, którą za1koń·czył kcmcert mwzy.ki
polskiej.

UROCZYSTYM KONCERTEM zakońceyly lię
w ZSRR Dni Kultury Falskiej, które trwał7
od 19 do 28 kiwi_e tnia. Kultura i atulk& polaka
gościła w ponad 50 miastach - od Mińska.
Wilna i l.JWowa po Mu!rlllollńll i ArehellCi•i.k.

W 14 MIASTACH ZAGLJ5BIA RUHRY

także odbyły aię Dni Kultury Pollkiej, nad
którymi ~tron.at objł\ł Premier Nadt-enli ·
Północnej Westtam, .Johannea Rau. W ponad
50 imprezach zapowiedziało 1w6j 'll4'Ziłlł
atu
ł rui.ukowców & Pols:ki.

&r·t.Yst<>:w

' W SIED'LIBm ŁODZKIEGO ODDZIAŁU PAN

odbyfo się pierwsze posied%.erue nowo
utw<>rZOnego KlU!bu Myśli Społecznej ,.Rea!lbm' ,
Klub będzie SkuPiał przedstawiciell śr<>dowialt
;nauki, kultu:ry i gospodarki, a jego celem
jest tworzenie warunków d() lintegracj.i
lewicy ~ołecznej, wymiany myśli, !ormu.łowania
opinii 1 4ch upowszechniania.
SWOJE DWUDZIESTOLECIE obchodziłO
Towarz.ystowo Knwwdeala ~t\11'1 Swleck.leJ

powsUle ~ 19611 r. s połączenia SWW&r:yaenia
Ateistów i Wolnomńlicieli s Towanµ"'em
&koły Swiecklej.
PO WIELO~NEJ PBZBRWIB
powróciła na ~enę warszawskie.io Teatn
„Provisorlum" sztuka „Inny śwlart" - adaptacja
książki .,Wspomnienia z domu umarłych"
Gustawa

Herlinga-Grudzińskie.go.

%3 ZŁOTE i SREBRNE MEDALE zdob;rl7
polskie dzieci na V Swiart~ Bie'llnale
Sztu.'ki Dziecięcej w Jokohamie.
Z OKAZJI DNIA Wl.OKNIARZA 1 Swięta
1 Maja w Teatr.ze Muzycznym oobył aię
uroczysty koncert zorganizowany przez
Zakładowy Dom Kudtucy „Unlontexu".
Dziecięcy Ze.spół „Sezamki" zaprezentował
mu.sica,l dziecięcy Piotra Łosowskiego l Józefa
Gałeckiego ,,Rewia na chodzie", Na drug'
część koncertu !Uo-żył się wodewil łódz1ti
Józefa Gałeoklego pt, ,W 'naszym mieście Łodzi"
oraz „To i owo o kobietach'' w wykonaniu
Zespołu Estradowego l Grup7 Wokalnej
„Amabile".
W MUZEUM SZTUKI w Łodzi otwcto
w ubiegły piątek wystawę n1:1Wych prac
Giinthera l1eokera s Duesseldorfu, jednego
z najwY'bitnJejszych twórc6w europejskich
naszeglO cza.su. Poprzednia wystawa tego
wybitnego tw6rcy mieł.a miejsce w łódń:lm
Muzeum Sztuki w 1974 r. Znany jest także
z awangaordowej wystawy grupy „Zero".
OGOLNOPOIBKI KONKURS FILMOW
AMATO:ąSKICH odbędzie się tym razem
w Łodzi. w clmiach 12-14 maja. Novum
tegorocznego konkursu będzi.e udział amatorskich
realizacji wideo. Obok Grand 'Prix przewldz1ane
są trzy n.ag>rody w dwóch kaitegoriach debiutantów i zaawans<>wanych oraz
wyróżnieni.a i nagrody 11pecjalne.

I MAJA W MAŁEJ SALI TEATRU NOWEGO
odbędą się gośclmle występy Teatru Miejskiego

~arl-~arx-Stadt. w. godzioac~ p<>południ~ych
nasi gOście zaprezentuią widowisko dla d!:leci
wg opowiadania Fryderyka Wolfa, pt,
'
„Oj, pi~ku", zaś o godz. 19 - przedstawienie
.,Antygony" Sofoklesa.
11

W UB, TYGODNIU W CENTRALNYM
MUZEUM Wl.OKIENNICTWA otwarto wystawę
„Hafty I elementy ludowego stroju rosyjskiego"
pochod-i:ące ze !'llbiorów muzeum w Iwanowie. '
W GALERII NOVA, przy ul. W6lczańsklej
otwarto wystawę maiarsbwa ł rysunku
Mikolaja' :Qawidzluk&. ·
W UB. SOBOTI$ W DOMU
SRODOWISK TWORCZYCH odbyła się
premiera kabaretu ,,Karambol". Porogram
Jonasza Kofty I Sławomira Kozłowskieg-o
pt, .,Pro/Opozycja, czyli skąd wieje wiatr"
zap~t>kował stałą dzlałalno§ć kabaretu
„Karambol", którego występy odbywać się
będą w każdą sobotę o godz. 17,00 w sali
Domu Srqdowisk Twórczych.
PO OSTATNIM KONCERCIE
~rzysz!«>f Pendereckiego w Madrycie prasa
his.zpanska narwała naszego mistrza mianem
jednej iz największych l'.>OSiaci XX wieku
w muzyce.
wYWIAD Z CZESŁAWEM MIŁOSZEM
opublikowany we franeuslcim Ma.gazi~e

Literaiire", przedrukowała „Llł;ratur.najit
Gazieta".
·

NAKŁADEM RADZmCKIEGO
WYDAWNICTWA ,,Raduga" ukaże sl11 Wkrótce

wyb6r wierszy

Czesława Miłosza.

RADA ZABYTKOW KULTURY
NORWESKIEJ' t>Odjęł.a na łamach prasy

kampanię

o uratowanie domu rodzinnego
Dagny Przybyszewskiej, któremu grozi
rozbiórka. Proponuje się załoienlie w nim
Muzeum Kultury Kobiecej.
FREDERIC(). FELLINI prz:vsta·pił do kręcenia

nowego filmu pt.

„Głos

a

księżyca".

PA~STWOWE wYDAWNICTWO NAUKOWE
wz.nowd w tym raku - w półmiHo.nowym
nakładzie - jednotomową „Encyklopedię
Popularną

PWN".

W KRAKOWIE -

eksperymentalnie -

dwie stacJe benzynowe

książek.

rozpoczęły sprze~

•

ODGWSY 9

Bronka Karol
od Weroniki.
Tamten .tylko przemknął przez
i
podwórze kilka razy, ale
-ta1k dla całej kamienicy była
to wielka sensacja, Wrócił po
wielu Latach ktoś, kogo znali
w
, jako chłopca biegającego
krótkich, cajgowych majtkach
na szelkach, potem wyrostka
cyklistówce z
w kraciastej
daszkiem, gołębiarza,
dużym
na
gwiżdż_ącego
przeraźliwie
;palcach i wymachującego szmatą na kiju od szczotki na stawreszcie
swoich gołebi,
do
na przemłodego robotnika
mian. z · be.zrobotnym · szlifibrukiem. No tak, był w owym
czasie również i uczniem ha1I1dlówki. który otarł się o małą
O powrocie

dowiedział

maturę

i

się

żołnierzem paradują

cym podczas urlopu z naszywka.mi. ·kaprala, ale mimo wszybył to przez wszystkie
stko
tamte lata tylko Bronek. syn
Antoniego Kowala. A teraz ogwiazdkami,
ficer z dwoma
figura w bezpieczeń
ważna
ma
który
stwie, człowiek,
prostak,
władzę, a właściwie
który się do niej dorwał. bo
teraz taka to i władza, jak ludzie którzy ją sprawują. Weronikir czuła się tym faktem
jakby osobiście dotknięta, a
Hieronim Radło~kl wymienił
tylko z synem znaczące spojchciał powienenie, jakby
dzieć: ma rację poczciwa Weronka, nic ipo tej wojnie n.ie
wróciło na swoje miejsce.

Bez poezji nie

można żyć,

Karolowi wiadomość ta nie
Przez kilka „
da wała spokoju.
czekał na
dni podświadomie
Rosła w.
odwiedziny Bronka.
nim pretensja, że dawny przyjaciel nie przychodzi, a jednowięk
cześnie odczuwał coraz
któreszą potrzebę spotkania,
go nie umiał sobie wyobrazić
i po którym nie mógł się spodziewać niczego dobrego. Któdo
zajrzał
regoś dnia znów
Kowalowej z rana, wiedząc, że
jej córka i zięć
o tej porze
Jak popracują w fabryce.
przednio omiotła mu fartudrewniane krzesło, ochem
choczo z nim gawędziła, tłu
brakiem czamacząc Bronka
su, gdyż o rodzinie także zupełnie nie pamięta. Do mieszkania Kowalów przed wojną
Karol też zaglądał rzadko. Najpozwalała:"
pierw matka nie
nie wolno mu wycierać kątów
nory w oficynie, jejakiejś
szcze się może jakiegoś parcha
nabawi. Potem ze wzglJ:du na
warunki do zabawy i odrabialekcji Bronek,, chociaż
nia
zawsze z pewną nieśmiałością,
do Radłowskich.
przychodził
najpierw proMatka zawsze
żeby
wadziła ich do łazienki,
starannie umyli ręce, a o odWeronika
powiedniej porze
im podwieczorek.
przynosiła
Były to zazwyczaj bułki z masłem, obłożone chudą szynką i
dwa kubki kakao. Najczęściej
wmuszał w Bronka
też Karol
nie napotykając
obie porcje,
zbyt wielkiego oporu: po śmier-

ci Antoniego Kowala trudnią
cej się praniem bielizny Kowalowej. starczało tylko na
bardzo skromne utrzymanie
dwojga dzieci. „Powinien choważniak, pociaż, pieprzony
Karol z rozbawieniem,
myślał
tamprzyjść podziękować za
te podwieczorki". , I po~ wpły-

po sztubacku,
słowo naletało
w słuchawkę:

„Możesz przyjść

bez obstawy obywatelu szefie,
jestem kompletnie zdemobilizowany", ale Kowal tylko roześ
rubasznie i przerwał
miał się
połączenie.

przyszedł

Radłowski

·Sen Wika
.
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JERZY WAWRZAK
wem tego przewrotnego skojarzenia zatelefonował do urzę
du.
Umówili się o ósmej w resHotelu Miejskiego
tauracji
cafe-baru.
„Europa", w salce
brakowało, aby do
Niewiele
spotkania w ogóle nie doszło.
Kowal co prawda ze dwa rapowtórzył na propozycję
zy
spotkania „jeśli chcesz, czemu
nie", ale takim tonem, że Karol miał ochotę natychmiast
odłoż>'ć słuchawkę. Był jednak
człowiekiem nieustępliwym nawet w drobnych sprawach, a
trudno byłoby
tę do takich
zaliczyć. Telefoniczna rozmowa
spotkadała jakby przedsmak
nia, świadomość, że nie będzie
ono łatwe dla żadnego z nich.
Gdy uzgodnili szczegóły. Karol

nie wcześniej i usiadł przy
niewielkim stoliku z egzemplarzem „Robotnika", który kupił
po drodze od ulicznego roznosiciela gazet. Poprosił przez kelhotelem
nerkę zarządzającego
Leona Paciorka, którego znał
jako pijaniczynę, kelnera z
prywatnej restauracji na rogu
Nadrzecznej.
i
Narutowicza
wyłuszczył o co mu
Krótko
chodzi, Paciorek trzeźwy i mocno skropiony lawendą, gorliwie
zlecenie
potakiwał i notował
na karteluszku.
- Tak jest, panie kapitanie,
tak jest„. - powtarzał w kół
ko - wszystko będzie jak trzeba, jak przed wojną„. A dziewczynki nie przydałyby się?

Kowal przyszedł kilka mi;lUt
po ósmej, w specjalnie na tę
okazję wyprasowanym mundu. rze i wyglansowanych oficerkach, ze świeżym białym koł
nierzykiem, mocno opinającym
masywny kark. Karol był w
w
tenisie
ciemnoniebieskim
delikatny prążek, w bfałej koszuli ze srebrnymi spinkami u
mankietów, w bordowym krawacie z fantazyjną chusteczką
w butonierce. Uścisnął dłoń
poklepał
Bronka i kordialnie
go po plecach, na co Kowal
przyjaźnie potrząsnął jego ramieniem, przy okazji wyczuwajak u atlety bijąc twarde
cepsy.
- Chodźmy, poprowadzę Karol wskazał drogę - wiem,
jak każda,
że nasza władza.
mój drogi, ceni sobie dyskrecje.
pomyślałem o
Nie protestuj,
tym, mamy gabinecik na ·pół
sprawdzony, obpiętrze, lokal
sam się
sługa gwarantowana.
:i:resztą przekonasz. I żeby było wszystko jasne: jesteś moim
gościem, jak w tej piosence, „ja
funduję i ja płacę".„ Poważnie,
tak się złożyło, ty masz wła
dzę, ja pieniądze. To poniekąd
chwalebne, biedna władza, to

BOŻENA PAWEŁCZYK

a tymczasem„.

„OdgloDrodzy czytelnicy
«ów", ~wiat wypowiedział wojnę poetom, i każdy z was na
pewno po cichutku życzy im
co nie
klęski jak najszybszej,
znaczy, że bezbolesnej. Po.słu
tacy,
chajcie, są wśród, nas
którym po głowach tłuką się
ska jarzenia, metafory, parabole, asonanse i dysonanse, definicje i puenty. Biedni ludzie
półbutach,
w przydeptanych
nogawH:i pochlapan~ ,błotem, zarośnięte i przygłodzone gęby. To
o mężczyznach rzecz jasna, bo
kobiety wyglądają imrczej . niektór~.piękne;-' imie ctylk'd dobrze zadbane, z 'ńieżle 'połóżo-'
nym makijażem, który wszakże nie potrafi przykryć troski,
poprzez
nawet
przebijającej

kiedy się rozdzwonią, dzwony
skóra pod obrączką pali
nas zapłodnić, o wszystwiersz,
możemy napisać
cały świat nie ;est niczym in-

może

kim

nym, tylko wiersz.em!
Dlaczego więć świat wydał
wojnę poetom? Dlaczego nasz
świat ludzi dorosłych, tak dojrzałych, że już nie dziwimy się
niczemu, dlaczego nasz piepod
rzony świat odwraca się
poezji?
W grę wcłlodzi forsa. Jesteś
my tak skorumpowani uczuciowo, że już .tego nie dostrzegamy. Wydaje nam się, że forsa jest praprzyczyną i celem
·ws:t.Ystkiego. Powinniśmy więc
jak
śmfałO sobie powiedzieć,
zrobili to już co uczciwsi Amerykanie, że forsa jest ich Bogiem! Forsa i poezja to ogień
i woda, pies i kot, albo jak ci
uśmiech.
O co się martwią poeci? A dwaj z przysłowia, co to „jak
świat światem, nie będzie jebyłem
bo ja wiem? Kiedyś
den drugiego bratem".
poetą, ale to była dawno, dawRedaktora naczelnego tegoż
no temu. Przeszedłem jednak
trudny
publikowania właśnie pisma trafia
krzy.żową drogę
do do obliczenia na sejsmografie
w dodatkach • literackich
dzienników; w tygodnikach o- szlag (schlag to po niemiecku
gólnokrajowych, aż do Golgo- bodaj piorun, ale nie jestem
Potem pewien), że zgodził się nieopaty własnego tomiku.
przestałem pisać wiersze, mia- trznie dać miejsce na wiersze
sześciu łódzkim poetom. Przełem jµż d~ść zabawy w słowo,
w skróty, .dość tego treningu cież można by to miejsce spodla żytkować na coś znacznie barpisarskiego, niezbędnego
prOJ;_!!ika. Uważam, że najlep- dziej chodliwego, przysparzasi prozaicy to ci, którzy przez jącego czytelników, podnoszą
cego nakład. Im większy nawiersze
wiele lat pisali
Im
kład, tym większa forsa.
odznaczają się precyzją słowa
ponieważ . zeby ułożyć wiersz: mniejszy nakład, tym mniejsza
trzeba każde słowo zważyć po forsa. Jest to aż tak proste, po
Reportaż o baleciaprostu.
tysiąc razy, cyzelować, dopasotego rzach, czy o życiu !ieksualnym
wywać . do sąsiednich · żaden prozaik nie czyni, bo i Japończyków, albo też elukupo co. Najgorsi zaś pod wzglę bracje jakiegoś tam Andrzeja
dem _precyzji i wyczucia fra- Brychta na temat oczajduszozy są prozaicy, przybyli z kra- stwa azylantów - to wszystko
kumpel
Co nie podnosi nakład, bo
fo~ dziennikarstwa.
znaczy, że wśród nich nie ma kumplowi po.w ie: „Stary, kup
nieźle
znakomitych autorów, a ow: „Odgłosy", tam jeden
s·zem, tyle że satysfakcji este- . nawija o kobitkach„.". Natotycznej, wynikającej z samego miast, powiedzcie, czy można
zderZPr sobie wyobrazić scenę,
gdzie
brzmienia zdań czv
drugiem\) w robocie
jeden
:;łów rzadko uświadczysz.
O cóż więc martwią się poe- szepnie: „Stary, kup koniecz~
ci? Widzi mi się, że o praw?e nie „Odgłosy", są tam znakowszystko, cokolwiek można so- mite wiersze Wandy Lament,
bie na tym świecie wyobrazić. jednej z najlepszych · poetek
dziś
polskich, będziesz miał niesaWszystko bowiem może
.dla troski. mowite przeżycie, jak zrozustanowić materiał
Ot, powtórzmy sobie fragment miesz głębię takiego wierszyo ka, którego nauczyłem się
wiersza
Tuwimowskiego
który pamięć: J Kobieta nie jest mrówdrobnomieszczaninie,
wszystko widzi osobno: że koń, .ką ani też planetą, / ale nieugwiazdy/
obecnością
że dom, że drzewo, że Stasiek.„ stającą
itd. Popatrzmy: konie dziś na solą światła które sama urowymarciu, czyż nie można by dzi".
.
Czy można sobie wyobrazić
napisać wstrząsającej elegii n:ł
śmierć konia? A drzewa wy- taką scenę? Byłaby to wyobje raźnia szaleńca.
Mamy pomierają, p_onieważ niszczy
chemia. kwaśne deszcze„. Poe- wszechnie taki zmysł do poezji,
mat. Domy natomiast ulegają jak i do chóralnego śpiewania.
rozsypce, szczególnie te zabyt- Wystarczy posłuchać w knajkowe, nie ma pieniędzy na re- pie, albo przez ścianę od sąsia
monty, odcina się w Łodzi bal- dów nieśmiertelnego, storturokony, zamiast je · umocnić
wanego .,Górala". dzikie zwieto jest skandal, wołający 1J rzęta lepiej wyją, może dlatego. że nie chlają wódy.
pomstę do Boga, a .jak do BoPodobno w Polsce odbywa
ga trafić najłatwiej? Oczywiś
cie że wierszem. Stasiek jesz- się rocznie ponad 160 imprez
cze został. No, cóż. Jeśli alko- poetyckich. na k.tórych zawsze
ho1ik, mamy wiersz. Jeśli ma- ktoś dostaje nagrodę, czyżbyś
my mu do zarzucenia coś pod my mieli więc co roku d tylu
mamy laureatów, znakomitych poetów,
względem moralnym rozpowszechniania?
jeszcze lepszy wiersz. Kochani, wartych
wszystko, absolutnie wszystko Nie jestem pewien, ba, 11\dzę,

na

'

grafomanii je.st zaże zalew
irwat:i.Jący, Jak uesztą wszę

Imieninach
szkoda gadać

Wszystko t.o marność Jest i blaga
pakiecik włosów chrząszcz w pościeli
jestem wciąż szarit wyobraźniit
co włos na czworo z pa.sją dziell

Ave Ma.ria

ANDRZEJ ARCZEWSKI

nie drgnie

Polska wigilia

i kiedy mnie obejmuje splatam za sobą dłonie
i blednę (nic we mnie - nie drgnie) odpuść mi
obojętność Panie i odpuść mi
miłość

(z jednym

się dzielę

chlebem -

a z drugim
ciałem lamię

z jednym mi spokój wrogi
a z drugim - wojna bliska 1 na wet
,, '
ból ltkki
jednemu życia dwa - a drugiemu

prze- ·

gwiazda beUejemska oczy otwiera
na rodzinnych stołach
karp w galarecie zmartwychwstaje
a tu wróg z wrogiem
opłatkiem ciszę łamie

resztę)

ny koszt, a to już o czymś
przybyła
swiadczy. Z Łodzi
spora grupa, chyba z dziesięć
osób, pod nieoficjalnym kierownictwem ruchliwego i szybzając
kiego w działaniu jak
Henia Zasławskie~o. Jest on
doskonałym organizatorem ży
cia poetyckiego w Łodzi, niestety, co można zorganizować
bet pieaiędzy, bez poparcia ze
strony prasy, czy wydawnictw'! -

kolęda grzybową

1 wszystkie ie noce które kpią ze mnie

zalatuje

gniotę

nie Jestem
daruj
Jedną

4więtą

HENRYK

ZASŁAWSKI

z tyc;h Jestem

które -

przed wieczorem

długo

w okna

patrzą .i milczą
o północy Ściany przenikają
i w wysokiej trawie
układają się u stóp kochanków swoich
1

otrzymała
Boże.na Pawełczyk
w Wągrowcu pierwszą nagrodę za wiersz, _publikowany o-

•

Siedzę jak król na
Waszeć jest chuj i

i oczy odwracam od niego
pospiesznie

Wągrowcu zjawiło się oko10 dwustu młodych
interesujących
wazme ludz.i,
się poezją. Przyjechali na włas

ję.

powieści)

Kiedy na dobre mnie rozpala

słyszę

odpuść ml obojętność Panie
słyszę jego kroki i nic we mnie

czą rolę.

bok.
N a wydanie tomiku poetycdo
kiego trzeba czekać trzy
czterech lat, i książka wyjdzie
w· nakładzie 400 egzemplarzy.
W sam raz na prezenty dla rodziny i kolegów ze szkoły. Ja
wiem, że takith trefnych ksią
na
żek nikt nie kupuje, ale,
boga, tyle
litość prywatnego
trafia się w wierpiękności
szach tych ludzi, zwróćcie uwagę na wiersz Eli Tomczak,
Niny
Wandy Lament,
czy
kazdy z nich
Grzegorczyk oferuje dużo estetycznej przyjemności, a do tego jakież to
życiowe, pełne jasnej dla każ
Andrzej Ardego mądrości!
reprezentowany tu
czewski,
spokojnym, gorzkim wierszem,
świetnie oddającym sytuację w
kraju, ba lepiej niż wielostronicowa publicystyka - rokuje
duże nadzieje.
Chciałbym przekona6 was, drodzy czytelnicy, do czytania poezji w. nOdgłosaeh", mote daco pięć, sześć tygodłoby się
ni poświęcić stronicę czy nieco mniej na ser,ię wierszy jednego lub dwóch autorów, mowas,
że dałoby się namówić
żebyście przeczytali je wolno,
raz i drugi, zastanowili się nad
nimi, nad rodzajem wyobrafni, powodującej takie zestawy
obrazów, słów„. Pewnie, jeden
poeta nam się · nie spodoba, ale
pokochamy.„
innego
może
poezji,
Trµdno jest żyć bez
zapewniam was. Zresztą sami
o tym wiecie żyjąc na co dzień.
Ptaszę, napiszcie parę słów na
ten temat do redakcji. Dzięku

(Fragment

i tak mi duszno

oz1e na swiec1e. Ale Jes1e1114
roku uczestniczyłem w
Hl!ió
„ Warsztatach Literackich" w
znakomiWągrowcu, impreza
cie zorganizowana dzięki świet
nym talentom menedżerskim
auny Kosteckiej, Gustawa Goi Jana Kaspera, i są
ściniaka
dząc po wągrowieckim doświad
czemu tego rodzaju zbory powszechne poetów czy kanaydatów na poetów spemiają wielK:ą, bardzo ważną kulturotworW

•

CDN.

obłędu żądza dni są mpje
w prześwitach łaskawości tw.ojej
trup z trupem o miłości rada

Wojna powszechn z poetami .Jedna z tych
ANDRZEJ BRYCHT

korrtunistyczny wynalazek, który popieram bez zastrzeżeń.„
Wzrok Kowala mówił bez
„nie pieprz", ale
wątpliwości:
słuchał Karolowego słowotoku
bez sprzeciwu. ·Po wyściełachodnikiem
nych czerwonym
na miejsce.
schodach doszli
Pokoik był niewielki, ale przytulny jak bombonierka. Otwarte na oścież okno przesłaniały
było
słychać
story, z dołu
muzyki. Na
dźwięki tanecznej
śl'l.ieżnobia
stole przykrytym
były już ustałym obrusem
wione półmiski z zimnymi zakąskami, salaterki z jarzynami,
owalna patera z górą owoców,
a także srebrne sztućce, szklanki, kieliszki i reszta porcelanowej zastawy. Cicho jak duch
w towapojawił się Paciorek
rzystwie kelnerki, w ciemnej
suk!fi do samych kostek i rozłożystym, mocno wykrochmalonym kołnierzyku.
- Pan Paciorek - przedstażartobliwie Karol wił go
chodząca tradycja tiaszej wspaprzedwojennej gastroniałej,
Panie Leonie, niech
nomii...
proponuje, we
nie
pan nic
wszystkim zdajemy się na ciebie, mistrzu.

kobietki do
Czyste, grzeczne
towarzystwa?
- Bez przesady, panie Paciorek - powiedział z naganą
w głosie Karol - nie chciał
bym, żepy pan miał do mnie
pretensje, że nie uprzedziłem
kogo będziecie gościć.

teby ostatnie
do niego, rzucił

Judasz z~ycięski

1'

Wiersz otrzymał pierwszą nagrodę na konkursie
poetyckim podczas Ogólnopolskich Warsztatów
Literackich w Wągrowcu - październik 1988.

my donkiszoci
marzitcY o sławie
innych którzy
zmienią świat

lepimy z gliny ·poetów
a oni
odwracają się od nas
Przyjacielu -

NINA GRZEGORCZYK

po co

przyszedłeL

:·

mów nie man srebrników
pocałuj mnie
lecz pamiętaj
wydaJeiiz wyrok
na siebie

*

biegną z brzuchami wypełnionymi
podkówki pod oczami
wspomnienie gestu

Nadzieją

WANDA MAGDALENA LAMENT

słowa

jui poczuły
delikatn.e tn'Połanie
skrzydełek m6tyla
Uczą księżycowe miesiące

a gdy przyJd!le czas
zacmll krzyczeE z bólu
l

urodzą

wspomnienie festu
!~
słowa

l
ELŻBIETA TOMCZAK
~

Poenie\'~e la rose
Czemu ty r6źo jest~ r6ill
nie jakli powój kształt w fflolecle
Po cót w szkarłacie stoisz smutna
w 11aloD7Dl bn~ensown7m łwleele

'"--Wlers'll rośnie od Jednej łzy
zrodzonej w magicznym oku czasu
w 'ojczyźnie słów na sztańdarze myill
cóż znaczy ie byliśmy e61 znaczy ie jesteśmy
1
jeśli nie będziemy
wiersz rośnie powoli jak kamienna róż.a
zamyka się i otwiera jak pięść '
Jest obolały od ciosów jak topór
a Jeśli go nie ma tutaj i teraz
sam się pisze we Anie
zawsze obecny jak im.ler6
wiersz - ostatnia szansa przed
wiecrmoAclll

-·
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Wstali jak na komendę. Spodziewali ał' ra.
czej swego wychowawcy, biologa, nie miało to
jednak nic do rzeczy.
Manol

meldował

przytomnie:

On teł był w!ciekle nzdrosnyl 8Ięcn1tt •
cierpiętl\iCZlł minlł do kieszeni l postawu pr:aed
nią buteleczk41 perfum Zibellne.

Andrzej MakoWiecki

- Serdecznie witamy l'ani1t profesor!
Pani profesor nie odpowiedziała. Pani profesor była jakby trochę zagniewana i smutna.
Jej zdecydowanie ·brzydka twarz kontrastowała jaskrawie ze zdecydowanie zgrabną sylwetk,
czterdziestoletniej eleganckiej i zadbanej kobiety, która rości sobie do życia pretensje, Tym
razem jednak chyba o nich zapomniała. Manol
i cała reszta klasy, w której dogasała powoli
wesołość, zdawała się
nie interesować pani
profesor, aczkolwiek szperała w twarzach, najwyrazniej kogoś szukając. Zatrzymała wreszcie
wzrok na Jacku, który wstał jako ostatni i
usiadł jako pierwszy,
chociaż nie padła komenda: spocznij!

19

Znowu uroniła łzę. Pewnie była w nim trochę 1.akorhana, ale co z tego!?
Miał ochotę
przytulić się

-

do niej jak do matki.

Pójdę do K!-!ratorium! -

powtórzył.

W tym samym momencie piętro niżej rozległ
sie I' 'Lask:
- 7.araz zawiadomię milicję, łajdaku!
- Sam żeś pan skrwysyn i łajdak! - odwrza~nął znany .Jackowi głos.
- .feszcze jedna zniewaga!
1 nie ostatnia!
Cz· · ··ś obcasy zaczęły
rozbijać
kamienne
11
pro • -chodów; trzasnęły za kimś
masywne·
Slk C' l ·e podwoje.
-

nął

T'o mój brat! sit: raptem,

szepnął

Jacek i

uśmiech-

- Zrobił jakąś awanturę?!
- Na prw"no.
- Chodź, rhodż! Zobaczymy, co się stało.
Kiedy stanęli przed pokojem nauczycielskim,
dyrektor, szpakowaty pan z sumiastym, szlache rkim wąsem, pochylał się współczująco nad
profe>c:rem Idiotą. Pytał:
Ozwonić?
.
- Nie - kręcił łysą gło~ polonista.
li. leż drogi koleli!O! Przer-ież on pana usitrw;i• przekupić. i to w mojej obecności, tak
jakby c;podziewał się, że i ja ... hmm ... mógłbym
ewenl1 •<ilnie„.
- A nie mógłby pap?
- W żadnym wypadku!
- Więr po co d~wonić?
- Pchńął pana, żeby nie powied1.t'.::·: uderzyłl
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życzenia?

Masz jakid inne

-

Chciałabym

-

I gdzie ·pójdziemy?

-

Każdy

.

jak najszybciej stąd wyjjc!,

do swojego

łótka.

zaproszę cię.

-

I

-

Kiedy?
Odsunęła · krzesło i założyła
Takeśmy się

-

Pokochasz mnie?

-

Nie wiem.

umawiali, mój

i

- To miłe z twojej strony, James, ale nie
rób sobie zbyt wielkich nadziei. Nie jestem
pewna, czy chcę wyjść za mąż, chętnie natomiast obejrzę z tobą pornusa.
-

Pornusa?

-

Yes. lt's stimulating.

-

Oglądasz

tego typu filnl8?1

- From time to time - mruknęła i prze.:
ciągnęła się jak_ kotka. Z dobrym mężczyzną
można konie kraść w każdej pozycji.
Szkot, który przedtem był ~erwony, przy
czym nie chodzi tu raczej o Jego orientację
polityczną, pokraśniał o dalsze dwa tony
przypominał faceta, który" zapił · setką wódki
pastylkę antikolu.

Rys. Janusz Szymański-Glanc

-

- No, to chyba raczej Kuratorium nie wchodzi już w grę - parsknął chłopak.
Spojrzała

-

na niego ze zdumieniem i zgrozą.

Cieszysz

się?

- Bez urazy, pani profesor, jestem pani za
wszystko bardzo wdzięczny, ale ...
- Co?- Koniec.
- Ano, koniec. Twój brat...
- Niech pani nie mówi zie o moim bracie.
- Chcę tylko powiedzieć, że się trochę poś-

pieszył.

- Do matury! Ona ma przecież zamożnych
rodziców, a ty jesteś sierotą. Poza tym jesteś
najmłodszy w klasie ...

t

Bardzo bym tego pragnął. - Zaczerwienił
dodał: - Dzwoniłem wczoraj do Glasgow
i rożmawiałem o tobie z rodzicami. ·

Obaj czcigodni mężowie, kolega Heńka i
szlachciura z sumiastym wąsem, byli bardzo
zaaferowani, nie zauważyli więc ani pani profesor, ani Jacka, który odciągnął w porę kobietę od uchylonych drzwi.

Warunkowo czy do matury?

powiedziała.

-

.Jeszcze niedawno myślał, że szkoła wcale go
me obchodzi. Porwanie samolotu, skok, przygoda, a~a~tura!
Teraz było mu czegoś żal.
~grom~1e zal! t:os wziął wiraż i popędził w
~1ebezp1ecznym kierunku. Ta kobieta, ściska
;ąc go kurczowo za ramię, mówiła prawdę wróż.vla, przewidywała, roztaczała ponurą panoramę przyszłości.
Jeśli teraz nie ukończy
szkoły, n~e zrobi. tego już nigdy. Stoczy się,
zdepra WU Je; będzie przeklinał ten dzień!

Też.

cil

-

się

Lepiej jednak nie nadawać temu rozgłosu.
Skoro tak pan sądzi ..•
Właśnie tak sądzę, panie dyrektorze! Najważniejsze jest dobre imię szkoły.
- Tu się zgadzam!

Rozwadzińską też?

Kupię

W sobotę. na nogę. drogi.

- Dziękuję pani, ale to jest sprawa beznadziejna.
- rrzeba próbować.
- Nie wierzę w efekt.
- Walcz!

-

-

-

Jacku!
- Wiem.
- Co zrobisz?
- Nic
- Jak to: nic? Powinieneś apelować!
- Gdzie?
- W Kuratorium.
- Nie wpuszczą mnie nawet za drzwi.
- Wpuszczą. Masz dziesi'ęć dni na zaskarżenie decyzji rady. Idź tam z bratem!
Napisz
dobrze umotywowane podanie,
pomogę ci w
tym; w ogóle stanę po twojej strdnie.

- Oczywiście, że tak! Jest wielu gorszych
uczni'lw od ciebie, a przecież wszystkich dopuś
cili, wszystkich! Michalaka, Borkowską, Cymer...

Miss Dior.

nogę

- Próbowałam. cię bronić; wycofałam dwóję
oświadczając, że złożyłeś egzamin z całego kursu fizyki i że moim zdaniem język polski stanowi akurat twoją mocną stronę, lecz on był
mepr,ejednany i poparła go cała rada p~da
gogic:ma. Nie przepadają za tobą nauczyciele,

odetchnęła.

-

Za wcześnie jeszcze, abym mógł zasnąt.
Usłyszała ton rozczarowania w głosie.
Obiecywałaś, że zaprosisz mnie do domu.

To jest jego opinia, nie moja. - Dostrzegł
w bladych, małych, zezujących oczach; był
wzruszony, a ona mówiła:

Kobieta

Jakiej w zasadzie wody utywasz?

-

--

powiedział.

-

Znowu musiała otworiya

-

łzy

do Kuratorium

Podziękuj mu. -

wymigasz.

/

Pójdę

-

-:- W !adnym wypadku! -

Stali u parapetu okna z widokiem na piaszczyste, szkolne boisko, zaciągnięte do połowy
cieniem, i ta kobieta przytaknęła:
- Żle!
- Polonista?
- Powiedział, że cię nie puści. Postawił na
szali cały swój autorytet: on albo ty! Ubliżyłeś
mu, zszargałeś narodowe świętości .•.
- Nieprawda!
- Zachowałeś się jak łobuz i cham. Uderzyłeś na lekcji kolegę, pozwąliłeś
sobie na
niewczesne żarty.
- Pani profesor!. ..

-

Od Christera.

pomyślała: no, pachnidłem, bracie, tó się nie

trwogą.

źle?

-

torebkę.

- Pozwól ze mną - powiedziała.
Wicher wystąpił z ławki i zapytał:
- Gdzie?
·
- Na korytarz.
- Po co?
- Nie bądt gburowaty. Zobaczysz.
Strzeliły -za nimi drzwi. W klasie znowu wy.
buchnął harmider, ale zacichał, kiedy oddalali
się lochem pomiędzy dwiema, wysokimi ścia
nami - on i ta zdenerwowana, brzydka kobieta, której obcasy wzniecały echo na kamiennej
posadzce stukotając i stebnując serce chłopca
-

Nte, wszystko w porqd'lcu.

-

I tak nic by z tego nie wyszło. -

-

Chwyza ręce i pocałował w uperfumowan~
policzek. - Myliłem się, co do pani. Jest pani
piękną i s.zlachetną kobietą. Na zawsze zac~o
wam panią w pamięci, ale teraz muszę JUŻ
iść.
'
cił ją

Zbiegł
dział, że

ze schodów i nie oglądał się, bo wieta kobieta płacze. Bernard czeka~ w
samochodzie u bramy i palił dygocąc ze wściek
łości.

- Daj i mnie! - powiedział Wicher. Wziął
papierosa i dopiero wtedy wsiadł. - Jedź!
Dokąd?

-

Za róg.

nowczo odmówiła propozycji
pomieszczeń Szkota w Grand

prosiła
Kolację

udania się do
Hotelu. Nie zago również do domu, innym razem!
zjedli w Spatifie.

Tego dnia łódzka miss miała na sobie błę
kitny kombinezon z bufiastymi rękawami, białą apaszkę, czerwoną klamrę wa włosach prostych i lśniących jak wypolerowane złoto, no
i długi, biały, liany sznur, którym przepasała
się w talii.
Nie, doprawdy, nie wolno robić takich numerów! Ładne dziewczyny są podoQ.no ozddbą
towarzystwa, ale kiedy trafi się nieraz dziewczyna, piękna, towarzystwo natychmiast zaczyna cierpieć - żony popatrują czujnie na mę
żów, mężowie
stają się opryskliwi dla żon,
samotne kobiety życzą łajdaczce nagłego zgonu
twierdząc, że jest kurwą albo idiotką albo aferzystką albo lesbijką albo syfilityczką w trzecim nieuleczalnym stadium · choroby; samotni
panowie, jeśli tylko nie brak im odwagi, kombinują, jakby tu pannę poderwać; chłopcy marzą o cichym ustępie, brzydule
złorzeczą niebiosom, i tak dalej - następuje straszliwe zamieszanie, natura rzeczy zostaje :-Zakłócona, porządek świata pada na pysk; wybuchają bójki
i waśnie, młodzieńcy wywołują awantury, byle
zwrócić na siebie uwagę, nie! W żadnym wypadku nie powinno się wpuszczać pięknych
dziewcząt do lokali
użyteczności
publicznej.
WSTĘP WZBRONIONY!
Stara aktorka, siorbiąc przy stoliku, pod kominkiem zupę, przyglądała się Gejszy z chłod
nym profesjonalnym zainteresowaniem, natomiast młoda krakowską aktorkę, znaną z kilku
filmów i kilku telewizyjnych sztuczydeł, trafił
po prostu szlag - reżyser, z którym jacHa kolację, stracił jakby do niej estymę i ślepił' na
Gejszę bez żenady! odsunął talerz i zapalił papierosa; wiercił się drań snując na pewno w
swoim niecnym mózgu jakieś wredne projekty.
-

Podoba się? Podoba! -

- Czas, abyś wprowadził mnie w temat!
- Nie będzie żadnego skoku!
- Będzie. Jak nie z tobą, wytnę jak\ś numer
sam, bez fachowego braterskiego nadzoru.

-

Daj spokój!

-

To

przestań

- Dobra - rzekł Bernard. - Przekonałd
mnie. - Ruszył i zaparkował w przecznicy.

-

A

co ja niby takiego

-

Lekceważysz

- Po

I

cholerę?

zaczął mówić.

1Z.

Francis James Moliński przyjechał. nieo~_zeki
wanie w czwartek, a więc wcześniej mz zapowtedział. Gejsza westchnęła słysząc poprzez
trzaski w membranie jego radosny §piew .do Warszawy musi wrócić dopiero w po.ruedzlałek wieczorem!
Pos-zli

kowską,
zapadł

do kina, przespacerowali ~.~ę Piotrwypili kawę w „Ratu1zoweJ • Gdy
zmierzch, Gejna grzecmle, ale ma-

mi

syczała.

Niedobrze ci, skarbie?

-

Dobrze.

-

No widzisz!

Nie trzeba wcale się żenić,

żeby mieć w życiu trochę frajdy.

Nie był tym razem w garniturze, był w
swetrze, i pomyślała, że jest dość sympatycznym facetem. Polskie geny!. Wyprała go z
płytkiej warstwy sentymentalizmu i gość przeistoczył się w rasowego ogiera.
Wiedziała, że
nie marzy teraz o ckliwej, romantycznej miłości; chciał kopulować.
Pod prysznic i wiol
Ale poczekaj, chłopcze. Po raz drugi przyszło
jej na myśl, że. krótka wycieczka do Szkocji
nie powinna jej zaszkodzić, byle tylko trzymać na dystans mamusię i tatusia. Mamusia i
tatuś bacznie przyjrzą się kandydatce na synową i z miejsca zaczną ją ustawia~. a tego, 'to
ona nie zniesie. Leave me alone, please! i'd
like to have a rest. Poza tym wszystko O.K.
No, są jeszcze te dziurki w nosie, zbyt głębo
ko wyżłobione i porośnięte czarnymi klacz•
kami!
·
Odczuwałl) pragnienie silnej, szczerej i wier-

miłości, ta nie przychod~i jednak na zawołanie; Szkot nie wznieci w niej
płomienia
czystych uczuć, nie ma nawet o czym gadać!
Wypiła filiżankę żurku na szynce, którego barwa i smak sugestywnie przypominały w.yciąg
z hotelowego ręcznika. Spatif podupadł ostatnio; zmienili zarząd; rozpędzili jedną zgraję
cwaniaków, żeby dać szansę drugiej.
James
żuł bez przekonania bryzol; towarzys~cy po.
pularoej aktorce mężczyzna, zapewne jaki§ re•
żyser, wyznawał jej zamglonym
od alkoholu

nej

wzrokiem podziw i dozgonne oddanie, co naj.
wyraźniej nie zachwycało
filmowej gwia~dy.
Gejsza wyprostowała ramiona i poprawiła fry.
zurę; nie skrępowany stanikiem biust zarysował się dokładnie i słychać było jęk storturo·
wanych męskich dusz. Francis James Moliński
dociekał:

-

Odwiedzisz mnie w Glasgow?

-

Niewykluczone.

-

Od

cz~go

to zalety?

- Od tego, czy 1i4 przypadkiem
cham.

ubli!ać!

zrobiłem?

mnie!

Gejsza zdjęła apaszkę i włożyła ją do torebki. Wiedziała, że goście obserwują każdy
jej ruch. Zawsze tak było! Gdziekolwiek by
weszła, mężczyini gotowi byli drzeć się o nią
pazurami, kocury przeklęte! Dlatego właśnie
nie lubiły jej kobiety. Nie miała koletanek skończyły się, kiedy
zrezygnowała ze szkoły.
Chwilami podejrzewała o zazdrość własną matkę; ilekroć przytulała się do ojca, oczy matki
lśniły wrogo i złośliwie; szpiegowała ich, kiedy zostawali sami w pokoju;
uważała, aby
nie trzymali 1i41 na ulicy za ręce.
-

-

-

Masz kogo§ na widoku?

- No, no, i have not! cierpliwie Gejsza.
-

nie zako.

Więc

zaprzeczyła

czemu nie zakochasz

się

we

nł•·

mnłeł

C.D.N.

Something wrong?

~DGŁOSY
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powłnna naJpferw izask:g.i
nąć ~linii l.'JWYICh C'Uonkłtw ! U•
względlnt~ ich p~tulaty?
'

n!e

Wi

Pan Edward Z. (wraz z giodo 1979 roklu był wlaści.

atrą}

Frlm „Koyaanisqatsi",

ol(ladany

na miinionych już konf'I'<mtacjach,
ukończ.o;ny jesienią 1983 r., uman1
został przez zachodnich ~rytyków
z.a jedno z najbardz,i ej tascy.nują
cych,
porywając ych
dz ieł k ina

miefabularnego.

FHm „kultowy",
w rod za j m ist ycznej opowieści o naszej cy w ili zacji.
Jest to p ierwszy z cyklu filmów
o tej tematyce stworzonych przez
reżysera Philipa Glassa, operatora Rona Fricke 'a oraz kompozytora Philipa Gl as sa.
,,Koyaal!lisqatsi" - tytuł titmu
jest słowem po chodzącym z języ
ka India.n Hopi. Jego p i ęć róż n ych
znaczeń określa w sposób metaforyc:imy, poety cki - pole semantyczne filmu. który podobnie jak
dzieła awangaird y lat dwudziestych,
czy sieśćdzi•iąt y ch
zbudowruny
jest z w ielu pejzaż y miejskich i
natury, techn iki Koyaanisqatsi oznacza: 1. życ i e zagrożone, zmaerzające do kresu, 2. życie wymagające odmiany.
3. zwariowane,
wprowadzający

wprowadzającemu

metatorycz,ne
uogólnienie,
towarzyszy
wiele
technik filmowych,
f<>rmających
wewnętrznie obrazy w takl sposób, iż ieh wygląd pejzaże miasta
przypominają na przykład obrazy
G iorgio de Chirico, studia :ziem.i,
wody - r:1alarstwo abstrakcy)ne.
- W połączeniu z sugestywną, utrzymalllą w nastroju powagi muzyką, zmuaza do przeniesienia znac ze ń ,te_go filmu z n o7ii~111u reie·stracji
rzeczywistości w kierunku
uogólnień
poetyckich i egzystencjalnych. Stałym sposobem obra.zowal!lia jest ujmowanie
tego samego tematu ,
obiektiu z wielu
stron. Dotyczy to nie tylko kierUJTl'ku
obserwacji
z eocy,
wzdruż, przy
zast050wani·u specjalnych obiektywów, z dołu, z. boku
- poprzez
rysujące się w ten
sposób
kaniony ulic, ale i jako
zdjęcia poklatkow~ nip. tłumu w
metro, tłumu na ulicach filmowanel(o w ruchu zwo1'nionvm. l!dY
twarze zbliżających się ludzi W"-

właściwaści4.

W filmie t:vm kategoczHu f przestrzen.l lłl jednocześnie filmowymi środkami wyrazu, i w tein <>to spoaób ulega w
„Koyaanisqatai" zesp<>leniu to co
zewnętrzne
(opis irzeczywistości),
oraz wewnętrzma świadomość filmowa.
Charakter;ystycz.ne dla tego filmu, a także nurlu filmu · do.lcumentałno-poetyckiego, którego jest
przylkładem,
jest
uwidocz.:nienie
dwutO'I'owej
oreanlaacji =aczeń:
bez.ustanna po.Ja>ryzacja obrazu oomiędzy
prezentacj- - oraz ewo-

rie

ltacją
uczuciową,
rzeczywi.stoścL

wyobraźniową

Prizemieszani·u
ulega porządek
odbicia świa~a i różna.rodnych uSlł:o
sunkowań: uczuciowych, estetycznyeh, intelekltoua.Inych. Gra form,
po.rządków,
antytez,
skojarzeń
pr01Wad:z.i do wyeksponowania organizacji filmu. UjawnJe:niu funkcji
poety>ekiej służy często deformacja w z~i e widzialności przedmiotów, odczucia czasowe.i. prze-

Koyaanisqatsi, czyli wizja
eywiliz~eji
oozalałe życie,
4. życie w stanie
zawieszenia, 5. życie w utraconej
równowadze. Indian.ie lfopi prorokują, iż z chwilą
gdy człowiek
rozgrabi skarby ziemi z.ostaną wywołane duchy zagłady. „Koyaanisqatsi" jak żaden dotąd film ujmuje perfekcvin ie obraz wsoół czes n ? i
cywilizacji. Do za intonowanej pieś
ni skargi płyna. obrazy o piękn i e
i upadku naszej dobrej ziemi. W
początkowych
sekwencjach filmowane są z samolot u , w planach
totalnych obrazy południa i zachodu Ameryki. by p;zejść w obrazy
miast - betonowej pustyn i. ,lumsów, ale i domów
rnmo·wanych
jak wielkie i patetyczne obeliski
cywilizacji,
miast z kolQ<rowym,
plastikowym
horrorem, ale I z
porządkiem ruchu. Ob'I'azy prawie
n wsze
z perspektywy
ptaka.
8'.vietnie fotografowane, ostro montowane, tworzą n iepowstrzymany,
sch y łkowy pochód c ywilizacji. Do
tego nie końc ząca się sul(e5ty·wna
muzyka. obrazy
pokazuiące ziem i ę jako stan kosmicznej harmonii.
oraz zn&.ki dekaclę n cji ,
upadku.

razaJą
własnym

jakby
zadumanie
nad
istnieniem.
Miasto widz.iane jest jako geometr·i a i bezruch całych kwartałów do.mów,
o.raz. ruch - piękny formalnie, ale
budzący grozę swą mechanistycznością.

Ta ob ja wiana duża różnorodi!lość
sposobów wid:renia obiektów. tworząca całe
sekwencje
jednolite
tematycznie, a bardzo zróżnieówa
ne formaln ie
- jest
za.razem
swoistą anali-zą wyobrażeń ikon icznych,
takich
np. jak - ulica.
dom, skorupa ziemska, chmury, a
także filmowych
sposobów ewokacj i: ieh czasoprzestrz.e nnych wymiarów, kształtów, barwy ... Obrazowany jest jednak nie tylko wygląd różnych urządzeń, obiektów
cywiHzacji miejskiej, lecz z precyzją gódną analizy semiotyka ujawniany jest sens - funkcjonalny i emocjonalny swoiśc ie zabudowanej, oświetlonej. zorgan izowanej przestnooi i spolecZl!lych zachowań. Wszystko to dokonuje s i ę
w dźwiękowo-wizua!nym zestroju
filmu . bez komentarza.
Funkcję
uogólniającą pełni tu
również barwa. Utrzymane w jednej to.nac ji obrazy natury i cywilizacji, np. ujednolicone poprzez
oddalenie barwy m.iejsklego pejzażu. czy też ujednolicona poprzez
duże zbliżeni e barwa skal. potęgu
ją poetycki
dystans nie ujmując
jednocze śn i e ni-c z dokumentalneeo autentyzmu.
Zastosowanie różnorodnych sposobów wzmagania . osłabiania ruchu, swoiste studia form w ruchu (np. lądującego samolotu, f ilmowanego poprzez rozgrzane. falujące
powietrze).
sprawia, że
zmienność . ruch jako forma przemiany. a także istnienia. staje sill
szczególnie filmowo . penetrowarną
jakością. Takźe czas w najróżniej
szy sposób zwalniany i t>rzyśpie
szany. jest odrębnie studiowani\

zbliżającej s ię zag ła d y.

Twórcy,
obok dokumentaln ego
zap isu, posługu j ą s ! ę różnorodnymi
sposobami konsfru kcii mełaforvcz
nej, symboliczne j. Film ten skła
da s i ę z •ekwencji uporn1 dknwanyc h wokół opisu: z jedne.i strony natury. z drug iej zaś cvwilizacji - m iast, o r iem ys lu. l u dzi w
m i e śc i e it p.
Obrazy te uoorzadkowane są wokół opisu czte rech
żvw iołów ziemi. p ow ietr1 a. wody. ognia. Fotogra fia flmowa .
montaż konstruu ja całe ~i ci ~i przen i kających
się w róż n vch
tempach obrazów: róż n y ch form skorup y z.iemskiej, gór. oiachu . betonu, czy też płynac y ch chmur, pary gejzerów, wody. Nadrzędnemu
uporzadkowa:niu
wokół czterech.
żyw iołów oraz cyw ilizaci i
miast.

strzen.nej,

tabularne j
ciągłości
itp. Film tego typu
wymaga a1ktywlllego wyboru treści
emocjonalnych,
interpretujący-eh, spostrzeżeń
formalnych i
kształtowania
ich w wielorakie,
wspomaga.ne skojaNenia.tńi układu
sensu. Uwzględnia - w większym
stopniu - wsp6łpracę widza, już
nie tylko w zakresie
rozpoznawania rzeczywistości, odtwarzania
c i ągłośc,i
przest.rzeni , logiki faktów, ale równ ież włączenia świa
dom ości kulturowej
i warsztatowej Widza.
Stąd też odwołan i a
do innych sztuk, ja.ko odpowiedn ie pole skojarz•nfowe, pozwalające dookreślić opi.sywaną rzeczywista~ o pewine aspekty duchowe,
estetyczne, z :i;a:kiresu świia.domości
językowej fiJmu, czego w tradycyjnym dokumencie nie było. Tworzenie
filmu
dokumentalnego
przestaje być naiwnie
rozumianym, prostym odbijaniem rzeczy.wistości, twórcy nie ukrywają tego, że rzeczywistość wymyka się,
że w zależności od o u nk tu w id wn'a
jest oinna, zm ieniana orzez. czas. o ~ 
l eg łość
światki.. . łatwo
poddaje
się złudnemu poszerzeniu o światy
1ie istniejące. Trudna, właściwa
kiedyś dla awa.ngardy paetyka w
filmie tym,
produkowanym
w
wa.run kach dużej swobody twórczej (przez
siedem lat) przy jęta
jest
entuzjastycz ni e
nie
tylko
przez krytykę , ale i szeroką widownię ki·nową i telewizyjna Poetyka ta przestała być :niezrozumiała dla w idowni edukowane j w ję
zyku k 'M od kolebk4.
przedstawień

MIROSŁAWA

SALSKA-KACA

•

JL]

PoglJldy, opinie I fakły praed1łaWlam1 w reJacJI 1 reporiers1r1ego lłyiuru wyłącznie na odpowledalalnoł6 Caytelnlk6w, kł6ny przekazali Je nam łelefoniczule. Rubryka ta funkcJonuJe na zasadzie
wzajemnego 1aufanla. Daje ona naszym Czytelnll~om możllwoś6
przekazania bplnlł pubUezneJ spraw, kt6re utrudniają fm tycie.

Na Twój telefon

zabawną

komedię

osnutą

wokół

miłosnych perypetii
dwóch przyjaciół. Obaj są swymi przeciwień

stwami - pewny siebie
Muek
(Krzysztof Kowalewski) ła:6wo nawiąz,ujący
k01I1takty z kobietami,
. podczas gdy :niepozorny i pieśm.ia
ły Piotr (Wojciech Pokora) bez powodrenia szuka kobiety idealnej.

4 maja - BOGDA MADEJ - godzina 10-15.
11 maja - RYSZARD BINKOWSKI - god~i1
na 10-15.
SPRAWOZDANIE Z DYŻURU REPORTERA 27
KWIETNIA 1989 R.

Programy, projeikty, założe
nia, deklaracje mamy piękne.
Gor;z;ej, gdy 1Pr.zychodzi do konkretów. Wtedy zwyikle jak
pokaziuje życie - wszystiko toczy się po staremu, według
da wny.ch s·chemaiów i nawy ków. Zwłaszcza w sprawach
drobnych, ulawałoby 6ię
nieistotnych,
ma.rginalnych.
Tyliko nieistotnych dJ.a kogo?
Sądząc · z listów i telefonów naszych Czytelni;; ców przede
wszystkim dla urzędów i instytucji. Bo dla .n.ich, 'LWYkł ,YtCh Judzi,
są to częstokroć
sprawy niezwykle ważne i mę

Obok K. Kowalewskiego
Pokory wysteouia Dorota.
mińska, Anna. Chodakowska..
na. Dykiel.

fik;; Plotki + .begdotki
.. „
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O „La Bugiarda" to film włoski, w którym
wystepllJe Daniel Olbrychski
u boku F.ranceski Dellera, Marie Laforet i Delii Boccardo.
Pojawia się też na ekranie
w epizodycznej
roli starego arystokraty pisarz i reżyser, Mario
Soldati.
Film o redaktorze naczelnym „Tygodnika
Powszechnego·• Jerzym Turowiczu zrealizował
Paweł Woldan na
zamow1enie zachodnioniemieckiej wytwórni w Wiesbaden. O bohaterze
filmu opowiada ją m . tn . Krzysztof Zanussi, Leszek Kołakowski, Tadeusz
Kantor,
Andrzej
Wajda i Stefan Kisielewski. Natomiast film o

e
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tego o<l.s ył~nie i.eh dzi ś do r.nacznie odleglejszych
składów
iprzy Al. Kośc i usflki 34 i Wojska P-0lskiego 12 od.cZJUwaJą jalko karę za to, że są biedni i
.s.tany. Czy tak s ię g.odizi?
SarrnOO'i:ąd Miesz.Jtań·ców .n.r 18
interweniował już w PHOiMB.
Przedsiębio!".stwo
pod•trzymało
jednak swą decyzję, podlkreśla
j ąc raz jeszcze straty finansowe, ja.kie ,przy.nosiło f.wnkc j.onowalil.ie SJkładu przy ul. Wschodn iej· Samo.rząd nie przeC'Ly temu , ?.astan.awia się jed.nak, czy
likwidacja była ;rzeczywiśc i e

jedy:nym w tej .sytuacji ro.zwją
'zaniem? A może - pro.po.nu je
Oto 1r1a przykład z.wrócił się
- 'Ila g;;.;:ła<lzie FHOiMB mogłs 
do nais Samorząd Mieszkańców
by prowadzić też inną dzianr lS (u.I. Ja•rncza 30) w sprałalność , jak 1!1.p. S1ku1
p surowców wtónnych."-Może ... Okoliczwie lilkwi<lą.cji ·pu.nM.u 51Przedaży detaliC'zmej opabu przy ulirc y · ni mieszkańcy uważają , że gdyb y ruszyć głową, jakieś irozWschodniej 48. Zdapiem Przedw i ązanie na pewno by s i ę z.nasiębiorstwa Handlu
Opałem
i
la zł-0. Chod!Z,i przecież o to, że
Mater i ałami
Budowlainymi w
by i pHOiMB wyszło .na sw-0Lodzi, r>U1nkt ten był deficytoj e i iim b y ło łatw ie j.
wy, zaś w ostatinim czasie zainter esowanie tzw. sprzedażą
Pan Marian S. z bloku n,r 77
przy uli.cy
W.
Wasilews.k iej
kubełkową, c~Yli w niewiełkich
skarżył s i ę, iż w ogólnej pralrni,
iloś c iach
znik-0me. Stąd
z której korzysfa, od dluis.z ego
niedawna decyzja o iz:amknięciu
już czasu wszJrndzony jes.t piec
owego pu.nktu. Innego v.nszakże
ga.zowy, co - -zdaniem jeigo i
zdania je.st Samorząd Mieszkańców .nr 18,
sąsiadów repreizeniują•cy
może giroa:ić wyinteresy okoHcz.nej
padlkierrl. Niestety, admin-ilstiralud1noś.ci.
cja budynbu nie robi nic, miTwierdzi on mianowicie, iż li<;cwidacja
mo że loka to.rzy 1nformowali
Sikładu
opałowego
pI"zy ulicy WSochodniej nie zojej pracowników o u.szikodzeniu
stała chyba do k-0ńca przemypieca . Podobnie j eśli choślana, a odbyła
dzi o UISZkodzen ie anten y zb iorsię z wielką
szkodą dla mieszkańców
cze j. pn.ez które jllż od r oku
tego
odbiór programu t ele wi zy jnego
rejonu miasta.
Argumentac ja
w ich m ieszkaniach pozo.stawia
jest nastę,pu~ąca: w
domach
przy uli<:ach: Wschooniej, Rebardzo dużo do życzenia .
wolu.cji 1905 r., Włókienniczej,
Z kolei pan Henryk P. zw.r ócił naszą uwag ę, że na osiedlu
Stefana Jaracza brak jest .na
o.gól
Stare Chojn y
cenlraLnego ogrzewa.nia.
(okolice
ulicy
M i e szikają w nich w większOś
Tu szy ńsk i ej
i
Pry nc ypaLne j)
ci ludzie w
tzw. ś mie tn iki budu je si ę w
podeszłym wieku
- emeryci i re.n.ciści, dla któn iedostatecz.nie dużej odle g łości
:i:y ch istnien ie pu·nktu &przedao.a c.k ien bloków. W 3Zystko
ż y węgla w najbliższym
s ą
w.skazu je też na to, iż n.ie bę
siedztwie
.stanowiło
wie1ką
dą one rzadaszone, a wi.air rozwygodę. N ie musieli dzięiki tenosił będzi e p0 osiedlu co lżej 
mu WY"kupywać od razu całe
sze śmie·ci. Ponadto mies~ań
g-0 przy<l-ziału (na ogół nie stać
ców n iepokoi fakt , że z pięk
ich na to!), nie musieli też pon ych planów zagos.podarowania
krywać
ros.nących
kasztów
tere n u między nowy mi blokami
transportu, gdyż przynosili ow pra:;ctyce llliewiele wy1r11ka i
pał do domów
wła&noręcm i e,
p.owoli a:.amienia s ię on w asp 0 kiJka. Gt41ka.n.aście kilogirafaltowo-betonową
ipu.sty.nię·
mów. Było ,przecież blhsiko. DlaCzy SM „Chojrny" - IPY'tają
crzące·

ko ś.ci.

Ta sama Czytelniczka cpowiedziala ,
jak to w p€Wien
piątek zapchał się w budyniku
przy ulicy Wierzbowej 33 pion
kanalizac y jny i aż do poniedrz i ałku służby miej s.k ie nie ,potrafiły u.porać s ię z tą awarią.
Pion 1Przepchał dopiero !!'ze.
m ie ś lnik. którego wez;wano na
pomoc. C-O dziwniejsze,
inży_
n ier miasta Uumaczył indolenc ję
podlegających
mu służb
!aktem, iż sp€cja1ne urząd:ze
n ie (jedyne w ł..odzi!) ~bużą-ce
do ozySiZczenia II'ur r.tan.alizacyj.nych, od pól roiku juiż je.s·t zepsute. Rzecz jasna, · rzemieślnik
też n ie miał ta.kiego
IUll'IZądze
nia.
Na fali głastno.sti i WY"wabiania „białych plam" z .n.a.szej
najnows.zej histo.rii pani Danuta F. pro.ponuje, aby nazwę uHcy Obroi'1ców Stalingradu za{
stąp i ć

j.akąś

j.nną

(7..e

względu

na Stalina!). No cóż„. W każ.
r y m razie w ty m przypadku
n i emożliwy jest jwi .powri>t do
dawnej nazwy - 11 Listopada,
gdyż taką ulicę mamy :na osiedlu Radog()szcz.
1
I na
zaJkończ.enie gł01.9
pana Stanisława J., nawią2llllją
cy do stwierdzeni.a
red.
L.'
Włooikowskiego

(„ Odgłosy"

PAWEŁ

TOMASZEWSKI

. !ermoizólącyJ

1 uszcze n1a1ące
· lodź, ul. Rewolucji 1905 r

~"..;.,"'

• •

.-

W.
Ka.Boże

•

•

tym ostatnim, czyli _„Kisielu" zrealizował dla
programu I TVP Ignacy SzczepańskL
Włoski koncern SACIS postanowił ot.w orzyć w · ZSRR dwa własne kina - w Moskwie
na 1200 miejsc oraz w Leningradzie na
400
m1eJsc. Wyświetlane w nich będą włoskie filmy. Interesujące jest i to, że koncern zamierza
partycypować w produkcji niekt6rych film6w
radzieckich.
XXIX festiwal kr6tkich film6w odbęd:r.łe
się w Krakowie w dniach 27-30 maja, natomiast XXVI międzynarodowy - w dniach 30
maja do 3 czerwca.
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· ~ TERMOIZOLACYJNE NIEPALNE WŁÓKNINY SZKLANE
TYPU „ WSP"
~

.s tosowane w temperaturze do 45 st. C, zastępujące tmdycyj.ne tkaniny i włó'kiniiny azbes•towe oraz tektwę azbestową.

TERMOIZOLACYJNE SZNURY SZKLANO-ORGANICZNE
TYPU „BSK"
stosowane w temrperaturze do 450 ·St. C ora~ termoizolacyjne sznury
typu „SK", stosowane w temperaturze do 500 st. C, zastę
pujące tradyicyjne sznury azbestowe.

szklane

~

z

30 kwietnia br„ str. 13): „ .. JWy.
magam i będę nadał wymagał
od dziennikarzy „Odgł-0sów",
aby byli obecni wszędzie tam,
g dzie coś s i ę dzieje i relacjcmowali to Czytelnikom". Stwierdzenia zdaniem Stanisława
J. - s:rl:ądinąd słuszmego, aczkolwiek nie w pełn i- oopowiadają c... ,g.o sfanowi faktycznerpu.
Gd y bowiem wai:rs.:z.awski tygodnik „P-01ityka" aż dwukrotn ie .nap 1sał o ciemnych stronach gospodarki gru,ntami w
Łodzi (w Łagiewn i kach i na
Smule<ku). to łódzki tygodnik
„Odgło.sy" a.n i słowa. Dlaczego? - pyta nasz Czytelnik t
dodaje, iż krąż ą już na ten temat różne plotki.

Bezazbestow

Atrakcyjna intryga, liczne 011i
- wszys!Jko to nie prz.esła.n.ia trafnej obserwacji 111egaty'Wl!lych zjawisk z naszeg-o życia.

~

redaktorzy:

„Co lubil\ tygrysy"
to film
który wairto obejrzeć. Krzysztof
Nowak - reżyser, )ll'opon11.1je nam

A może do kina?

;.

czekają

cielem półhekta.rowej
d:zfabkt
przy ulicy Kreciej 98. Po wywł~zcze.niu, część drzi~łki
zagospodarowano, część Jednak ok. 60 arów leży odłogiem
i jest systematycznie dewa.stowana a rosną tam m.irn. d.rzewa dwocowe, z których ktoś
mógłby mieć pożytek. Czy s t ać
n.as na t~ką niegos.podarność pyta .nas.z Czytelni·k , któ:rego,
gdy widzi tak raźące marn-0trawstw-0, bo.Ji ser•ce. I ttud.n<>
s ię dziwić k i ed y ś była to jego ziemia, dzi ś jes.t ni.czyja. Czy
ta.k •być mrursi?
Mies~ająca ·w IPobl i!żu Placu
Po';coju pani Jolanta R. zarniepoko}ona jest faktem, iż przez
to ruchliwe skrzy żowanie codziennie przechrodoz.ą dzies i ątk'~
małych
dzieci do po.bliskich
stkół, a nie ma na rtim ani sygnalizac j i świet1nej, ani też n ie
ob o wią•zuje ograni::::zeni e
sz.yb-

SZCZELIWO PLECIONE SZKLANO-ORGANICZNE
„ROFIL"
o prz~kroju kwadratowym od 6 do 30 m•n, stosowane do izola•c ji teir- .
mk:rm..e j w temperaturze do 600 st. C i uszczełnienia spoczynkowych
elementów maszyn i urządzeń pra·cujących w środowis1lmch \kwaś
nych.
Informacji o warunkach sprzedaŻYt udziela Dział Zbytu.
1781/K

e
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U P)OCZĄTKÓW STUDENCK IEJ ŁODZI
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IKI

L ISTY

po§więcłć

mu

więcej

wszystkim potrzebne.

'JfZ

czasu

ł

dostrzec -

jak bardzo bylo nam to

Powodem rozczarowania jest również to, że stypendia motywacyjne (za naukę) odbierane są młodym matkom, które po uUojwersytet Łódzki - pierwszą stalą, pełnoprawną wyższą urodzeniu dziecka zmuszone są wziąć urlop dziekański. Fakt, że
czelrlię w ŁodZi powołano do życia w marcu 1945 l'.
Początkowo
na takie stypendium pracowało się nieraz ciężko przez cały powykłady odbywały się w dawnej Szkole HrzemysłoweJ przy ul.
przedni rok nie jest brany pod uwagę. W takim przypadku odStel.ana Żeromskiego. Napływ młodzieży był ogromny.
woływanie się do władz uczelnianych nic nie pomoże". PoszuŁ.aknąca wiedzy młodzież zapełniała tłumnie sale wykładowe, tak
kiwanie zajęć zarobkowych wspomagających wspólny budżet odże wyrażono obawy czy wyższe piętra w budynku wytrzymują
bija · się negatywnie na życiu rodzinnym, a tym bardziej nie
tak.ie obciążenie A kito pamięta naszych pierwszych wykładowców:
prof. Janowskiego, matematyka który zawiłości tej dziedziny wie- sprzyja nauce.
.
O ile młżonkowie w pełnych rodzinach studenckich wzajemnie
dzf wykładał tak obrazowo, że chyba nie było sluchacza, który by
pomagają sobie dzieląc się codziennymi o•bowiązkami, o tyle sac~goś nie zrozumiał; a prof. Ernest Sym {podobno brat warszawmotne matki studentki pozostawione są same sohie. Często nie
,i;łciego aktora konfidenta) wykładający chemię w sali budynku
mogąc poradzić z nowymi obowiązkami, zmuszona są do przerInstytutu Higieny przy ul. WodneJ. Anna i Józef Chrząszczewscy
wania studiów, bądź „odesłania" dziecka do rodziców. Samotne
chemia organiczna i technologia chemiczna. Swietny, zasłużony
matki studentki mają takie same problemy jak pełne rodziny
prof. Grotkowski - fizyk, inż . .Modrzeje"Yski, Wacław i Teodor
studenckie. Przysługuje im samodzielny pokój w akademiku i...
'Kirkor i inni.
.
nic ponadto. Żadna pomoc materialna nie przysługuje im, chyba
się po1 Wkrótce po rozpoczęciu wykładów zaczęła ujawniać
że stypendium socjalne w przypadku, kiedy średnia zarobków ich
trzeba stworzenia jakiejś organziacji studenckiej. Rodziły się prorodziców jest niska. Niedawno. rozeszła się pogłoska o niefortunblemy i sprawy, których zgłoszenie u władz lub załatwienie było
nym pomyśle jednego z dziekanów, który zaproponował, aby satrudne lub wręcz niemożliwe przez pojedyncze osoby Zainicjowamotne matki lokować po dwie w pokoju.„
łem na każdym z działających wówczos wydziałów dokonanie
Sprawą godną uwagi jest również sytuacja mieszkaniowa mał·
wyboru 1-2 przedstawicieli. W ten sposób wybrano 5-osobowy
żeństw studenckich,
pozostających
dotychczas w akademiku,
zespół, w którym i ja jako inicjator całej akcji również się znalakie<iy jeden z małżonków kontynuuje naukę , a drugj już Ją ukoń
2łem
i to jako przewodniczący. Z początkowej piątki
czył. Wtedy akademik przysługuje tylko osobie nadal studiują- ,
została nas ost atecznie trójka: Jurek Gintel, koleżanka, której
cej. Ci, którzy znaleźli się w takiej sytuacji. często żartobliwie nanazwiska niestety już nie pamiętam oraz niżej podpisany. Nie
zywają swoje małżeństwo „weekendowym" lub „od godziny do
dysponowaliśmy żadnym stempelkiem, a miejscem naszych spotkań
godziny" - przypominające stadium wczesnego narzeczeństwa.
było mieszkanie przewodniczącego. A rozważaliśmy i decydowaNiektórzy spośród nich, aby uzyskać wspólny pokój w akadeliśmy o sprawach dużych i małych, ale zawsze dla braci stumiku podejmują naukę na drugim fakultecie. Ten „pęd"
denckiej istotnych. Ta trójka uchwaliła np. że studentów Uniwerdo
wiedzy jest oczywiście pozorny i zazwyczaj kończy się wraz z
sytetu Łódzkiego obowiązywać będą czapki - białe rogatywki z
ukończeniem studiów przez współmałżonka.
zielonym otokiem (łódzkie tramwaje były wówozas zielone!).
Kłopoty, z którymi borykają się studenckie rodziny wynikają
Spośród kilku projektów, które opracował Jerzy Gintel, wy.braliś
oczywiście nie tylko z trudności finansowych i mieszkaniowych .
my i zatwierdziliśmy „Gęsie Pióro" jako herb-godło studentów
Ich powodem bywa często niezaradność, nieprzystosowan ie do
Uniwersytetu Łódzkiego .'
nowego życia. Często słyszy się wypowiedzi mężów studentów
Istotną sprawą załatwioną ?rzez naszą trójkę było zgłoszenie
krytykujących „zdolności~' kulinarne ich żon typu:
generalnej reklamacji studentów przed powoływaniem ich do woj„moja źona
umie gotować, tylko ja nie umiem tego jeść", Ale oczywiście
ska. Władze przychylnie usitosunkowały się do naszej prośby środowisko studenckie to nie sami malkontenci, sfrustrowani, nie
wojna miała się ku końcowi, a odradzającemu się państwu pilniej
mogący podołać obowiązkom. Zdarzają się również zadowoleni z
byli potrzebni fachowcy niż żołnierze. Po naszym wystąpieniu zatej nowej sytuacji życiowej ludzie. Szczęśliwi.
przestano praktycznie powoływać studentów do wojska.
Występowaliśmy również do władz miasta o zorganizowanie taBEATA KOSTRZEWSKA
niej akademickiej stołówki. I ten postulat - wprawd~e nie od
razu - został zrealizowany. Kto pamięta stołówkę studencką przy
MARZENA Mitoz
ul. Piotrkowskiej pod nazwą „Gęsie Pi4ro"? Malutki nasz zespół
pomagał także w poszukiwaniu pokojów sublokatorskich dla przyjezdnych, któriy nie mieli w Lodrii stałego oparcia.
UWAGA! CHORZY NA SM!
„Zarząd" Bratniaka funkcjonował do wakacji 1945 r. Rozwiązał
się samorzutnie; Jerzy Gintel przeniósł się do Gdańska, koleżanka
także, o ile wiem, wyjechała z Lodzi. Po wakacjach Uniwersytet
Informujemy wszystkich zainteresowanyc h, że przy Oddziale
zaczął przenosić się do gmachu b. Gimnazjum Zgromadzenia KupŁódzkim Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem
powstało
ców, a nowa organizacja studencka powstała -z Inspiracji władz
Koło Chorych na stwardnienie rozsiane. Koło jest w trakcie orcentralnych.
ganizowania swojego programu działania,
I przy okazji. Twierdzenie Tadeusza OrdyńskiegJ o zniszczonej
Przewidujemy między innymi: - podjęcie starań o stworzeprzez okupanta tablicy pamiątkowej na półpiętrze w gmachu dawnie chorym warunków lepszej opieki medycznej; - przekazywanego gimnazjum muszę poddać w wątpliwość. O ile się nie mylę
nie chorym wszelkiego rodzaju informacji mogących ułatwić im
tablica ta nie została zniszczona, ale w czasie okupacji zamurowana · organizację swojego życia; - niesienie w miarę moż'iwości poprzez polskich robotników, którzy w ten sposób chcieli ją urato- mocy koleżeńskiej. ·
wać. Były tam ntizwiska uczniów gimnazjum poległych w 1914Gorąco namawiamy osoby zainteresowane o nawiązanie z nami
-1918, a także w 1920 roku. Może warto sprawdzić czy rzeczykontaktu, celem umożliwienia nam objęcia naszą działalnością jak
wiście tab-lica istnieje i ddkonać ponownego jej odsłonięcia.
największej ilości osób.
Korespondem:ję prosimy kierować pod adresem: Oddział Łódzki
dr inż. WŁODZIMIERZ WROŃSKI
Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem,
Koło Chorych na SM,

+-

OPINIE
Na kolumnie „Polemiki - listy - opinie" publikujemy
teksty podpisane imieniem l nazwiskiem z podaniem adresu. Wszelkie <Jane na życzenie zainteresowan ego zatrzymujemy do wiadomości redakcji. Prezentujemy
równie-i poglądy i opinie, których redakcja nie podziela.
Przedstawiane w listach fakty publikujem,y na odpowiedzialność autorów. .
łylko

POWSTAJE ŁODZKI KOMITET INICJATYW

SPOŁECZNYCH

„„„„ „„„„ „......„„......1.
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·Il kwietnia 1989 r. odbyło się spotkanie założycielskie Lódzkf10 Komitetu Inicjatyw . Społecznych. Zebrani 'po dyskusji
•wierdzili projekt deklaracji ideowej i powołali grupę organ: c:yjną, która wystąpi do Sądu Wojewódzkiego o rejestrację
towarzyszenia.
Jego celem jest inicjowanie i wspomaganie akcji, które zmuszą władze lokalne do podjęcia energicznych
i kompetent.nych
działań mających zapobiec dalszej degradacji cywilizacyjnej naszego miasta. Udzielimy też pomocy wszelkim inicjatywom mającym ten cel na względzie. Chcemy organizować wokół tych
problemów łódzką opinię publicz.ńą i elity :fachowe miasta.
Cz.łonkami załotyclelami stowarzyszenia są: Andrzej Babaryko,
Anna Bazel, Marek Czekalski, Jerzy Dauksza, Zbigniew DomiJ:llak. Jerzy Drygalski, Tomasz Filipczak, Tomasz Gaduła, Marek Golubiewski. Zbigniew Głuszczak, Mieczysław Gruda, Andrzej Harasimowicz Eltbieta Hibner, Zdzisław Jaskuła, Jerzy
Kacperski, Henryk Kania, Jan Kepler, Krzysztof Kocel, Grzegorz Kociołek, Marek Koprowski, Ryszard Krasilewicz, Jacek
KwaśnieW'llki, Zbigniew Lutowski, Wiesław Łu,.ltomski, Stanisław
Mecych, Mirosław Mkhalik, Jerzy Milecki, Adam Nowaczyk,
Anita Miszalska, Bolesław Parzyjagła, Janusz . Płóciennik, Tadeusz Porada, Rafał Przybysz, Krzysitof Raczyński,
Wojciech
Słodkowski. Paweł Spodenkiewicz, Andrzej Strąk, Krzysztof Smoczyk, Józef Sreniowski, Jerzy Walewicz, Jan Wiikocki.
Tymczasowym rzecznikiem komitetu został Jacek Kwaśniew
ski (tel. 81-89-90), a sekretarzem Mirosław Michalik. Wszystkich,
którym bliskie są idee zawarte w deklaracji i którzy chcieliby
podjąć działalność w ramach komitetu, prosimy o kont.akt z Mitosławem Michalikiem; Łódt, ut Wschodnia 65 m 21, tel. 33-26-07,
od poniedziałku do piątku w godz. 9-15; adres domowy
Łód:ł, uJ. BałaJfon6w Chłopskich 3 m 68. tel. 87-38-85.
.JACEK KWASNIEWSKI

70 LAT ZWIĄZKU INWALIDÓW WOJENNYC H

męża-.

W kwietniu 1989 roku . minęła 70 rocznica powstania Związku
Inwalidów Wojennych. W naszym stuleciu Polska była śkazana
· na przetycia dwóch wojen światowych, wywołanych przez militarystyczne Niemcy. W latach 1918--1919 powstały trzy odrębne
organizacje inwalidzkie. W kwietniu 1919 roku na wspólnej konferencji powstał Związek Inwalidów Wojennych RP z siedzib~
w Warszawie.
W marcu 1921 r., przy poparciu marszałka Sejmu Ignacego Daszyńskiego, uchwalono ustawę o zaopatrzeniu inwalidów, jeąnakże
kryzys gospodarczy z każ.dym dniem pogarszał
ich sytuację.
Seim wyraził więc zgodę na prowadzenie przez związek przedsiębiorstw koncesyjnych i których zyski były dla
związku
głównym, po składkach, :tródłem dochodów.
Na skutek konfliktów wewnątrzzwiązkowych władze państwo
we zezwoliły na utworzenie jeszcze jednej organitz:acji - „Legia
Inwalidów Wojska Polskiego". W tym samym czasie powstał
Żydowski Związek Inwalidów Wejennych. Wszystkie te roszady
organizacyjne spowodowały powołanie przez. rząd nowego kierow11.lctwa związku.
Po wrześniu 1939 r. władze okupacyjne zezwoliły związkowi na
legalne istnienie. W lis-topadzie tegoż roku z.ostał opanowany przez
administrację niemiecką, aby w następnym roku zmienić
jego
nazwę na .,Kriegsinwalide nverband in Litzmannstadt".
Polscy
blwalidzi wojenni stracili możliwość legalnego d%ialania i · podjęli
próby działalności podziemnej. W wyniku działań
wojennych
wielu członków ZIW RP poniosło śmierć.
W 1944 roku w Lublinie podjęto inicjatywę reaktywowania
Z'Yiązku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolite j Polskiej. Waż
nym problemem stało się włączenie rzesz Inwalidów wojenych
do pracy i samodzielnego życia. Podstawowe prace w urzeczywistnianiu tego programu przypadły spółdzielczości inwalidzkiej,
powołanej do życia w 1949 r. w opal'ciu o kadry Związku Inwalidów Wojennych
Działalność Związku Inwalidów Wojennych przypadająca na
okres 1945-1948, została zahamowana do roku 1955. W grudniu
1946 roku Krajowy Zjazd Inwa1idów Wojennych powołał nowe
władze i uchwalił nowy statut Związku. Opieka nad weteranami walk wyzwoleńczych została podniesiona_ do rangi
zasady
konstytucyjnej w lutym 1976, kiedy zostały wprowadzone zmiany w Konstytucji PRL.
W czerwcu 1976 r w Warszawie odbył się V Krajowy Zjazd
Delegatów ZI-W PRL Ten rok przyniósł Inwalidom wiele zdobyczy socjalnych. W dwa lata pó:tniej weszło w życie porozumienie
między ZIW a spółdzielczością Inwalidzką w Łodzi o świadczeniu
przez służbę zdrowia &półdzielni inwalidzkich opieki lekarskiej i
rehabilitacyjnej dla inwalidów wojennych.
W 1979 r. minister obrony narodowej wydał rozkaz uczestnictwa przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego w posiedzeniach Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w czasie rozpatrywania
spraw inwalidztwa powstałego na skutek działań wojennych.
W listopadzie 1981 roku odbył się VI Krajowy Zjazd Delegatów ZIW PRL, w którym uczestniczyło 217 delegatów reprezen- ·
tuJącvch 66 tys. członków związku.
Rok 1982 A'Ozpoezął niesienie pomocy materdalnej
inwalidom
wojenn:vm I wojskowym najbardziej poszkodowanym przez postę
pujący kryzys gospodarczy. W latach 1980-1983 Zarząd Wojewódzki I zarządy kół zwiąrku w Lodzi przeznaczyły na pomoc
dla swoich członków kwotę 2,5 mln, natomiast od 1982 do drugiego k\vartału 1984 prze:z.naczono kwotę 5.896 tys. złotych na
iaoomoRi dla 1188 członków i podopiecznych.
WoJewód'Z.ka Komisja Historyczna Zarządu Wojewódzkiego ZIW
w Łodzi wraz z Muzeum Historii Miasta Lodzi prezentuje dokonania z okazji 65-lec!a, wydała folder pt, „Nigdy więcej wojny".
W ramach działalności naukowo-bedaw czej związek stara
się
nrzybliżyć soolerzeństwu Lodzi przeszłoś~ mia.s ta, jego
ro.zwój
i najważniejsze wydarzenia z życia politycznego. gospodUi:zego,
kulturalnego i społ~znego.
BOGUMIŁ
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CZY W CZASlE STUDIÓW MOŻNA OŻENIĆ SIĘ
LUB WYJSC ZA MĄŻ?
Jakiś tu dzisiai niezadowolonu -

-

niedzielę

•'

mówi kobieta do swego

bardzo mnie za tę zupę chwalileś, w pontedzialelc eie"sżl)łek'"$i'[, żj}' ją jesz, we wtorek, środę, czwartek
smakbwala ci, ''W ptg't~~ .tt.1c nie mówileś """"'. a dziś w
1obotę
zupa ci nie 1makufe. No i powiedz, kto ci dogodzi!
Z młodymi małżeństwami jeat właśnie tak jak z ową zupą.
W

ul. Tr:tr::;1tt~a 4, 911-102 ·Ł:Jdź

Pierwsze miesiące pełne są
żenie, spowodowane często

szczęśliwości, kolejne przynoszą znuniezależnymi od młodych małżonków
okolicznościami. A przecież chcieli być tacy szczęśliwi! Miało nie
być nieprzyjemnych słów. cichych dni, czy podniesionego głosu,
miało być wspólne decydowanie zawsze i o wszystkim. Miało być
z czułością, radością i po przyjacielsku, zupełnie inaczej nit w
życiu rodziców, czy nawet znajomych. Tymczasem ponura rzeczywistość dosięga często nawet największych optymistów zawierających małżeństwa w trakcie studiów.

Powodem frustracji młodych, zakochanych przecież ludzi, są

ciągłe trudności finansowe, mieszkaniowe, jak również kłopoty
wynikające z nowo powstałych obowiązków.
Co tu dużo ukrywać, obowiązki te
większym stopniu spadają na studentkę niż
na jej męża. Goto\\anie rodzinnych obiadów, pranie, robienie za-

w

kupów trzeba jesz&e godzić z zajęciami na uczelni.
Bardziej „wrażliwe" młode mężatki - studentki denerwuje już
aam fakt, że na listach egzaminacyjnych figurują pod nazwiskieiµ
panieńskim. a nowe nazwisko które przyjęły nie jest należycie
honorowane.
Pierwszym problemem, z jakim musi aię uporać małżeństwo
atudenckie jest znalezienie jakiegoś locum. Szczęściarzami można
nazwać tych, którz.y studiują razem w jednym mieście i posiadają własne mieSl.kanie. W innej sytuacji znajdują się ludzie
mieszkający dotyc!iczas w akademikach. Ci planują
zazwyczaj
datę swego ślubu na wrzesień i to bynajmniej nie z powodu
sentymentu dla je~ieni. Spowodowane jest to koniecznością zło
źenia do tego czMu podania o wspólny pokój w akademiku.
Chociaż oczywiście złożenie podania nie jest równomaczne z o. trzymaniem wymarzonego pokoju„.
Na osiedlu studenckim Lumumby 11 DS jest przeznaczony
wyłącznie dla małżeństw studenckich. Jednak pomiędzy
jego
przeinaczeniem. a przystosowaniem do tego celu nie można po·
stawić zna.ku równości. Znajdują się w nim segmenty cziteropokojowe, gdzie na cztery rodziny przypada jedna łazienka. Pokoje tam są małe, że s trudem mieści się w nich jeszcze
dziecinne łóżeczko.
.
,,Pokoje małżeńskie" są też w innyoh akademikach np.: w
„Balbinie'', „Olimpie", czy „Pretorze". W „Balbinie" są one co
prawda większe, ale komfort mniejszy. Wspólne prysznice w opłakanym stanie brudne ubikacje przeszkadzają tym
bardziej,
jeśli w studenckiej rodzinie pojawia się dziecko. Jest to niestety kolejny problem. ·
KATARZYNA: - Moje problemu zaczęłv się już kiedv bvłam
10 ciqżu. Bułam wted11 na pierwszym roku studiów, Na wydziale,
na którym studiuję niezb11t przychulnie patrzu się na dziewczyny w takim stanie. W związku z tym moja pierwsza sesja zgodnie
przupuszczeniami moimi i moich przujaciól nie należała do
najbardziej udanych.H Po urodzeniu dziecka od razu wróciłam na
uczelnię. Nie chciała~ poddać się, chciałam udowodnić sobie i
moim rodzicom że dam radę. Pełna optymizmu
poszukiwalam
miejsca to żlobku dla mojej córeczki, z czym miałam niemało problemów. Tylko dzięki przychulności kierowniczki jednego z łódzkich
żlobków udało mi się to miejsce załatwić, Ponieważ oboje z mę
żem studtujemy, żłobek nie do końca rozwiązywał nasze problemu. Wiele zajęć na uczelni odbuwa się późn11m popołudniem,
wtedu naszą Olą zajmowała się dobra ciocia lub wu;ek z są·
siedniego pokotu. Zdarzalo się również, że ••wumieniali§my" się
dzieckiem na ulicy - w drodze na zajęcia. Nasza sutuac;a m.ateriahia pozostawi.a wiele do życzenia. Pozo1ta;em11 całv czas na
utrzymaniu rodziców moich i męża. Skromne możliwości pomocy
finansowej naszych ro(iziców dopełniam11 zarobkami 12 prccy w
,,Puchatku" oraz
korepetyc;i, któr11ch udziela mó; mqź. Pochlania nam to Ot;Z'l/WUcie wieZe czasu, co nie ;est bez wi;łuwu
na nasze tycie rodzinne: Mimo mo;ego optymistycznego UIJ>OBO·
bienia i uporu zdecud9wałam si(' wziqć 10 tvm
roku urlop

z

Za zarząd OW 1'WK
doc. dr hab. r. ZOŁYŃSKI

CZY ŁÓDZ MUSI BYĆ BRUDNA?
W ślad za listem J. Ojrzańskiej „Czy Łódź musi . być brudna"
Ul. Bratysławska d:>
Dyrekcja Spółdzielni
Mieszkaniowej „Polesie" oraz administracje Spóklzielni „Polesie"
i "Osiedla Młodych", znajdują się w samym środku. Dozorców
jak mrówek sami młodzi, ciężkie pieniądze wydaje się na środki
czystości, a brud kipi.
Ulicę zamiata wiatr i myje deszcz, skwerki od lat nie grabione
z liści, za blokami krzaki, które służą jako drzwi do baru piwnego i szaletu, a okna administracji wychodzą właśnie na tQ
część zieleni. Chodniki i krawęzniki zniszczone,
powyrywane,
trawniki kiedyś były, teraz zajeżdżone.
Taki sam brud otacza niektóre domy prywatne.
Prezydent
miast.aa Lodzi narzeka, że Lód:! ma opinię złego miasta. Nieprawda - ma opinię najbrud.niejszego miasta. A kto na świecie
kocha brudasów?'
podaję następne obrzydliwe miejsca Łodzi.
Retkińskiej oraz całe osiedle „Karolew".

JADWIGA WALCZAK

REDAKCJA -

CZYTELNICY

MIECZYSŁAW KOZAK, Łódź. Wyjaśnialiśmy, dlaczego mmeJ
piszemy o naszych „białych plamach". Powód jest jeden: powinni na ten temat wypowiadać się historycy, ale jakoś nie przejawiają chęci. Niemniej robimy, co możemy.

CZESŁAW ŻYLliqSKI, Ł6dź. Co się dzieje ze Stanisławem Duniakiem nie wiemy. Wszystkich liśtów, . które Pan nadsyła nie
możemy drukować. Brak miejsca. Inni też piszą.

MAGDALENA SCROLL, Ł6dt. Dziękujemy za list.
Inaczej
1wego rozmówcę widzi dziennikarz, który ma z nim krótką styczność, a Inaczej ktoś, kto z tym człowiekiem współprar.ował. Nikt
nie wątpi, że Pani wspomnienia z czasów współpracy z reżyserem
Januszem Łęskim mogą być nieprzyjemne. Reżyser nie musi być
jednocześnie wychowawcą, choć powinien traktować swoich mło·
docianych współpracowników jak normalnych ·1udzi. Życzymy do·
brych wyników w nauce!
DANUTA CHMIELEWSKA, Wieluń. Przykro, że są w Polsce
ludzie, którzy poświęciwszy krajowi swe siły, dziś borykają się
z trudnościami i muszą żyć czasem mniej niż skromnie. Mamy
· nadzieję, że ~eszcie i te sprawy jakoś będą uporządkowane, aby
emeryci nie musieli cierpieć nędzy. Mimo wszystko odradzalibyś
my strajk emerytów,
JERZY PIASECKI, Zgierz. NajprQs~szą rzeczą byłoby, w przypadku różnicy zdań z publicystą „Expressu Ilustrowanego", na·
p'isać list do autora.
MAREK CBWALEWSKI, Pabianice. Żeby zabiera~
licznie
w sprawach publicznych trzeba coś o nich
'Tie wystarczy powtarzać wytarte komunały,

głos pubwiedzieć.

RED .~KTOR DYŻURNY
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POWSZECHN
AGENCJA

H NDLOWA·

Przedsiębiorstwo
rok

_u l.Chopina 7/44 OO 559 ·Warsżawa
tel 21~41·09 Tlx 816183

założenia

1959

proponuje swoje

....
USŁUGI
....
w obrocie nieruchomościami i mieszkaniami własnościowymi,
·

*
* oferty
w obrocie samochodami
- umowy - przetargi, ·
* 1'<>we,
_J?rojektowe ..,... domy jednorodzinne, letnisbudynki warsztatowe style.

.... węże spawalnicze
tlenowe/acetylenowe

.... taśma teflonowa do
uszczelniania połączeń
norma DIN 8541, odcinki 100, 50,
gwintowych.

25 metrowe.
· Cena zbytu: 5.950,-

Pośrednictwa
W Łodzi ul.Piotr.kowska 89 tet.-32·75·65

Biuro

. Zagraniczne

używanymi

zł/mb.

różne

-

Szpl,lla 14 metrów, szer. 12,5 mm,
grubość
0,1 mm - cena zbytu
3.450, - zł.
Szpula 11 metrów, szer. 25,0 mm,
grubość 0,1 mm cena / zbytu
5.950, - zł.
.

-

1786/K
I

.... elektroniczny podgrzewacz oleju
napędowego Rx-12,
. cena zbytu

39.900, -

zł

sztukę.

.za

PRZEDSIĘBIORSTWO.

HANDLU

~ szczeliwo budowlane RALATEX

CHEMIKALIAMI

•,

do 'Wypełniania i uszczelniania wszelkiego rodzaju przejść rurowych, kablowych przez stropy, ściany itp .
. Doskonale wytłumia drgania, odporny na wodę i temperaturt: do
100 st. C.
Cena zbytu: 960,- zł/kg, opakowania
25 kg, 50 kg.

.

·=

+

w Łodzi, ul. Żwirki 11, te[ centr. 36-60-11
WYNAJMIE - WYDZIERŻAWI
od jakiejkolwiek instytucji .

.... LOKAL HANDLOWY
najlepiej w centrum Łodzi i na
parterze o powierzctni
ca 200 mkw.
Warunki do uzgodrn.ienia. ·~ 1785/K
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PRZEDSTAWICIELSTWO l.vDZKIE
, Sp. ZAKE.ĄD~ USEZPIECZEN
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być może

zarobiS'Z nieźle, ale

Więcej.

z

pewnośdią

chciałbyś

zarabiać

I

TAIKlA SZANSA IS'rNm.JE. Wystarczy, że zgłosisz: si• na

ul.
~

PIOTRKOWS;KĄ

uzyskasz tam wszystkie
trudnieni-a

niezbędne

204 a

informacje o

m~

za-

W CHARA'KTERiZ.E POSIREDNl!KrA. UB~JEC~OWIEG'O.
Prężnie rozwijająca się nasza firma
działania coraz
nowe rejony miasta
to · właśnie to czego szukasz.

to

obejmuje zakresem swojego
i kraju. Niewykluczone, że jest
/
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PttACĘ
PRACĘ
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Y:
W WYMIARZE PEŁNEGO ETA.TU
NA UMOWĘ-ZLECENIE.

Przy nienormowanym czasie pracy zarobki rz~u 300-400 tys. zł nic
u nas czymś wyjątkowym.
Jeśli · jesteś operatywny, energiczny i solidny, jeżeli pdtrafisz zaangażować się w powierzone obowiązki SZU „Westa" czeka na ciebie. Nie zwlekaj; zgłoś się na ul. Piotrkowską 204 a, pokój 103, . I piętro.
Zatrudnimy również specjalist~ do Działu Spra.\JI, OSQbowycll.
są

1780/K
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Zarząd spółdzielni mieszkaniowej, której jestem czlonkiem, poinformował mnie odbitym na powielaczu pismem, że rada naT>.:Orcza
„po zapoznaniu się .z zasadami i warunkami funkcjonowania !pół·
dzielni" w bieżącym roku, oraz „po przeanalizowaniu i uchwałeniu

planu gospoda-rczo-finansowego na rok 1989" na pc>siedzeniu
ple·
11arnym podjęła „uchwalę . o urealnieniu opłat eksploałacyjnvch„.".
Dawniej takle urealnienie nazywano po prostu podwyżką, co było
o tyle w:asadnione, te nie pamiętam, aby kiedykolwiek obniżono ml
czynsz, chcąc dostosować jego wysokość do aktualnego poziomu „/eo·
utów utrzymania zasobów miesikantowych wynikających
wzro1tu cen za dostarczaną wodę, wywóz nieczystoki, energft etektry·
9Z1'lq. •.'' itd. I nikt nie bał się tego słowa, gdyż dawniejsze podwyż
ki wynosiły po kilkanaście, kilkaduesiąt złotych i nie pyły zbytnio
odczuwalne w domowym budżecie. Dziś jest inaczej. Dziś owe „koazty" rosną w iście 1pr-lnterskim tempie. Dlatego też moja spełdziel·
nia każe mi płacić z miesiąca na miesiąc o 3260 złotych więcej,
co stanowi więcej niż 50 proc. poprzedniego czynszu, a nazy"'a to
elegancko urealnieniem. Jasne: lepiej nie drażnić, nie denerwować.
Większość lokatorów i tak już ledwie zipie pod naporem urefłlnia
nia innych cen i opłat. A jednak wolę podwyżkę i proszę, aby w
przyszłości informować mnie o podwyżkach. Także z tego względu,
iż nie zamierzam wcale nagle zacząć mówić i pisać o „peu-nych
niedociqgnięciach", czy „prze;fciowych trudnołdach" w moje] spół
dzielni, gdyż - jak dotychczas - jest to dla mnie wciąż nieracjo. nalna i rabunkowa gospodarka - proszę wybaczyć ten targonl zasobami mieszltniowymi.
.
Krótko więc i po ludzku mówiąc, znów podwyższono mi czynsz.
Nie twierdzę, że bez powodu. Zastanawiam się jednak, czy moja
1p6łdzielnia rzeczywiście zrobiła wszystko, aby skala ostatnich pod•
wyżek (jak również kilku poprzednich) była możliwie najmniejsza.
A powinna mieć to ną uwadze, skoro nazywa się spółdzielnią. Tak

całą groma d k ę hurtem. Domow e przedszkole. i deał wychow awczy! W pr zyszłości , w rodzinach szczególnie
licznych
na wet domowa szkoła."

Nagłe

a•

Pod prąd
', ~~ °' • '~:: '. . . , ...

~

'

"

.

. • }, : . ' .

~,Urealnienie"
samo zresztą jak ja, będąc jej członkiem, powinienem chyba mieć
Ja1us wpqw ua wyoór zarząau, na poz1om :l.Btruanie1ua, czy 1ez p1any na 011;(.l;z4 1 uiuszą przyliz1ośc.
·
Rzec:r. Jasna, me mam żaunego wpływu. Co więcej, obawiam - się
nawet, .ie na przyiuad zarząd moJeJ ~POlC1Z.iern1 n•e Jest wcaie ~.y
b1erany, tecz - mianowany, Piszę „obawiam się", gdyz poza podwyzitami czynszu i.polC1zie1nia o niczym ' w zasaaz1e mme uu;: mtormuJe, zas k1edy swego czasu próbowałem zaJrzec do me11.t.ory1;n aokuwentow, o~aza.o s1ę, ze są one scis1e taJ.Ue 1 Ja...o zwy!Uetnu
członkowi od niell mi wara!
AJ.e :wstawmy na razie ten wątek. Ważne, że - moim zdaniem
przynajmnieJ - ani rada nadzorc:ta. ani zarz<ia nie probowaly zrooic nic, aby pod wyżka czynszu była mn1eJsza. J. to . mimo 0~1cJal
nego stw1erdzen1a, ze „si11b1Lność otiecnych. optat (-•.) ZGLezeć oęaz1e
· oa poziomu ce/ł i ;;•..,p ••• ..i ie" zuwm w I!' .y~z.osci, 01-.„z od osz~zęd
neJ i racjonaLnej uospodarki oraz dba,osci i troski wszystlci,/I. ognic.11 Spo,az1eLm i 1e1 cztonlców o zapooiezemu dewastacji wsp11tneuo
mienia 1 ponoszenie niepotrzebnych kosztów",
' Dowody? Proszę bardzo!
Sluadowa pierwoza nowego czynszu - eksploatacje i remonty. Eks_ploatacJa - zgoda lID!lleJsza już o to, czy wtasciwal), rue remon1.y? •~ie pam1ętam żadnego. A przydałby się gruntuwny remout całego budynku, bo stói JUŻ dwadz1escia parę lat l jesli tak da1eJ.
.5po1dzielnia będzie go e.cspwatowac, to po.stoi Jeszcze co naJwyżeJ
drugie tyle, choó teoretyczme powm1en ponad sto: Budynek od nowosc1 nie był od zewnątrz malowany, od kilku lat przecieka w
mm dach, drzwi WeJsciowe do klatek schodowych ledwo ~u, już
trzymaJą, przemarzają szczytowe ściany, sypią się balkony... Wy.5tarczy?
Składowa trzecia centralne ogrzewanie - 24 złote za metr kwa·
dratowy. Niby WSZ3'Stko w porządku, tylko kiedy niedawno tf'mperatura na zewnątrz wynosiła dwadz1escia stopni. a kaloryfery grzały niczym podczM najtęższych mrozów, zakręcenie
ich było nie•
wykonalne, gdyż zawory od dawna są zepsute, a w ogóle - powiedział mi hydraulik z mojej spółdzielni
lepiej ich nie rusza<:,
bo grozi to powodzią w mieszkaniu.
.
Składowa czwarta - ciepta woda - 9 złotych za metr: Przepraszam
bardzo, ale moja trzyosobowa rodzina na pewno nie zużywa tyle
ciepłej wody, co sąsiedzi o piętro wyże}, którzy na tej sam~j pow ierzchni gnieżdżą i;ię w sześcioro. Po równo naprawdę nie musi
znaczyć sprawiedliwie. To jedno. A drugie wodę powinno się
oszczędzać i to zarówno ciepią, jak i zimną. Tylko jak i po co to
robii:, skoro nie ma wodomierzy?
Nawiasem mówiąc, zimne) wody wcale nie wyszczeg6lnia się w
składowych czynszu. Wiem
wiem„. Słyszałem: Polska wodomierzy
produkuje zbyt m,ało, eksportując )e jeszcze, a na import nas nie
stać więc jest \ak, jak jest. I to właśnie nazywa się „oszczędnq
i racjonalną gospodarką": Doprawqy, droga rado nadzorcza i zarzą
dzie mojej spółdzielni, wasza obłuda przekracza jut wszelkie gra·
nice. Bo jeśli nie potraficie nic zrobić, to przyznajcie chociaż otwarcie: byliśmy, jesteśmy I będziefl!Y nieoszczędni, poniewa:i.„ Tu
mo~ec!e ~wali~ wszystko na rząd, partię i ustr6j, jeśli sami nie
czuJec1e się wmn1. Ale, na Boga, nie piszcie mi o racjonalnej gospodarce, bo swoje lata mam i pamiętam jeszcze, jak takowa wygląda.

swoją

.czy nie warto by może składowej numer s•edem
czynszu - fundusz społeczno- wychowawczy - która nie wiadomo
dokładnie, czego dotyczy, przechrzcić i pr:ze~naczyć na coś hardziej
sensownego i potrzebnego? Na przykład na przekształcenie sp6ld11elni
de nomine w spółdzielnie de facto? Ja w każdym razie jestem za.
Kto jeszcze?
A

drogą,

/

JÓZEF RETMAN

.:OG;~OSZENIA
·-~.
NIERUCHOMOSCI
SPRZEDAM

działkę

budowlaną

z domkiem drewnianym 52 47-69.
26805-g

•
DROBNE

0-lll) , inne
(S-15).
18-21).

43-16-43

55-70-2'7,
(dni

USŁUGI

KUPNO-SPRZEDAŻ

MODNE swetry
po'ecam.
Grzywaczewski, Lagiew.nick.a 196,
KUPIĘ sklep w sentrum 78 -67-74. , Ł6dż.
26640-g
25699.:g
NAPRAWA, grzer6hka fotel! saMASZYNĘ ~aneczkową - kuplę. mochodowych na rozkładane. ReTobik
84-99-34,
26220-g gulacja . dnwl. mmk6w.
ul. Kolumny 390.
26310-g
kwietGRZEJNIKI aluminiowe węgier· ŻYWOPŁOTY. balkony.
skie - 'lprzedam. Listy . 26806'' niki, ogrody - sadzenie konusługi
ogrodni~.
Biuro O!!ło.~ń Piotrkowska 96. serwacja.
48-83-90. Jedynak,

SPRZEDAM TVC .. Jowisz" gpec-

~4-g

trum plus Limanowskiego 200/7. PIASEK orzewożę. Tel, V'UCZ·
25629-g nooclowy 36-66-70 Makuoki.
25184·g
ZE SLAJDOW - odbitki. dupliNAUKA„PRACA
katy, Z negatyw6w - sla.jdy.
Wykonuje: ..Studium" Łódż WaWP CENTROPOL - Zespól Psy- cława 9 (od Tatrzańskiej) Bezcho\02ów -- Logopedów - Pe. ołatne wywolywallie negatywów.
dagog6w Poleca usługi spec1alis25245-g
tów w domu klienta . Diagnosty- WYPOŻYCZALNIA
ma~netowi
ka. poradnictwo, korepetycje (kL dów. 74-82-92 Woiniak.
23010-1
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zastępstwo

Projekt
obywatelski
dzień kończy ronowy, dwuizbowy,
chyba też nie będzie się nudził. Płyną bowiem do tej laski marszałkowskiej
projekty
ustaw szeroką strugą.
Jedne
mądre, drugie jakby mniej."

Sejm lada

botę, będzie

Skoro jednak płyną, w tym
także projekty posels~e. które
mają
regulować
najbardziej
osobiste
sprawy
obywateli,
obywatelek i obywatelątek, to
ja tei mam pewien projekt. Z
br:-lru możliwości przedstawienie tego projektu Wysokiej
Izbie, przedstawiam go niniejszym Wysokiemu
Gremium
Czytelników
„Odgłosów" do
publicznej dyskusji i konsul·
tacji:
Proponuję

prawo nasze

mianowicie,

żeby

dopuszczało

wie-

lożeństwo! Ta~ tak, wielożeń·

stwo.„ Jak to sobie wyobra·
żarn? Ano tak, że każdy oby·
watel płci męskiej pełnoletni
i sprawny na ciele i umyśle
mógłby żenić się tyle razy ile
tylko mu się zamarzy, niekoniecznie rozwodząc się z dotychczas zaślubionymi
paniami. Jestem - rzecz jasna za równouprawnieniem, toteż
prawo wielożeństwa działałoby
także w drugą stronę, tj. każ
da obywatelka miałaby tylu
mężów, ilu tylko zdoła wykarmić, oprać i utulić do snu.
Skąd taki pomysł?
- Za·
krzykr.ie niejeden z Czytelników - temu Karolowi coś
się .zupełnie
pomieszało, najdelikatniej mówiąc. Otóż, Czytelniku oburzony, pomysł nie
jest mój. Jak wiadomo dopusz.cza wielożeństwo Islam oraz
jedno z wyznań chrześcijań
skich, Mormoni. Mamy zatem
pewne fundamenty doktrynalno-religijne.
Wprawdzie wyznawców Islamu I Mormonów
u nas jakby trochę mało, ale
przecie .stoimy
na
gruncie
równouprawnienia
wyznań.
Czyżbym się mylił?

Oprócz tego ważkiego argumentu dysponuję także poważ
nymi
argumentami
natury
społecznej,
moralno-wychowa wczej oraz
ekonomicznej.
Oto one:
Zacznijmy
ważkich, bo

od najbardziej
ekonomicznych.
Wielożeństwo
a więc co za
tym idzie, rodziny kilkunasta·
osobowe lub nawet' kilkudzie·
sięcioosobowe
to prawdziwy
przewrót
w
naszej pięcie
achillesowej, tj. w budownictwie mieszkaniowym' (piękni e
mi się to napisało: przewrót
w pięcie„.).
Zamiast takich
tam M-3 czy M·5
budowlani
nasi będą walić bloki, w których całe piętro będzie sta;io·
wiło jedno mienka\lie. A mo1.e i dwa piętra! A więc na
całym piętrze
tylko
jedna
kuchnia, jedna łazienka, jeden
WC! Co za oszczędność reglamentowanych i trudno dostęp
nych materiałów, rur, wanien,
sedesów itp., itd.!
W
tych
gigantycznych
mieszkaniach będą cale gro·
mady dzieci,
które
zwolnią
miejsca w żłobkach
ł przed·
szkolach. Przecie
akoro Kowalski będzie miał, dajmy na
to, pięć pań
Kowalskich to
cztery mogą spokojnie praco·
wać, bez zwolnień
lekarskich,
urlopów na
wychowanie itd.,
bez urywania się z pracy do
małego dziecka.
Pląta
pani
Kowalska będzie Wf.Chow1wać

Argumenty mógłbym mnoWystarczy
przypomnieć,
naszych ciężkich czasach
na pewno łatwiej rządzić budżetem
domowym
w takiej
wielofunkcyjnej rodzinie, łat·
w iej podzielić
domowe obo·
wiązki itp. Toteż
zachęcam
czytelników
do przemyślenia
sprawy. Proszę o listy! Zwracam takte uwagę,
że wielo·
żeństwo będzie całkowicie dobrowolne, nikomu nie zabroni
się monogamii ani tzw. starokawalerstwa czy staropanień•
stwa. Jest to też
ważne, bo
mój projekt wyraźnie pod tym
względem góruje nad pewnym
projektem poselskim. Na dodatek polskie prawo praktycznie
nie ściga
wielożeństwa
faktycznego a- tylko
strzete
monopolizmu małżeńskiego od
strony formalnej.
tyć.
że w

Piszcie więc, Drodzy Czytelnicy. Jeśli otrzymam co najmniej trzy tysiące listów aprobujących mój
projekt, mogę
poważnie pomy§leć
o zaprezentowaniu go w formie bardziej oficjalnej.
Na przykład
jako Senator RP„. Może jeszcze nie w tej
kadencji ale
kto wie?

s i ę z analfabetyzmem ł reformą rolną. Mieliśmy wiele rzą
dów, które potrafiły poradzić
sobie z
poprzedzającymi
je
rządami I pozostać
zwycięsko
na placu. Jak dotąd nie mieliśmy jednak
- rządu,
który
dałby sobie
radę
brakiem

z

papieru toaletowego.
I tu dochodzę do wniosku,
jak sądzę nawet
istotnego ł
odkrywczego, do wniosku dającego ukojenie niespokojnym,
polskim nerwom. Mianowicie,
skoro bez tylu
rzeczy można
się doskonale obejść , wznosząc
potężne miasta
i zakłady to
widocznie te rzeczy wcale nie
są takle potrzebne. Przestań
my wreszcie mówić o papierze toaletowym,
o opłatkach
do proszków I o
jednorazowych skrzykawkach.
To są
głupstwa na nic nikomu niepotrzebne. Zbudujemy jeszcze
kilkadziesiąt wielkich
miast,
jeszcze kilkandcie hut, zwalczymy jeszcze raz
analfabetyzm, który zaczyna
szerzyć
się od nowa, zrobimy to wszystko obywając się świetnie bez
hmtych
wszystkich
rzeczy.
Czy
to
nie optymistyczny
wniosek?

WŁOD7,TMTERZ

KRZEMIŃSKI

Mam jeszcze jedną uwagę:
nie
intresują
mnie
wypowiedzi
na powyższy temat płynące
od ludzi, żyjących w celibacie I nie mają
cych zielonego pojęcia o sprawach życia rodzlnego.
Głusi
nie rozmawiają o muzyce„.

•

zupełnie

ANDRZEJ KAROL

•
Lewyn
okiem

Wniosek
optymistyczny
Jakaż duma
rozpiera naszą
pierś, kiedy się
pomyśli, że
oto w ciągu
krótkich czterdziestu
lat
odbudowaliśmy
Warszawę, Gdańsk, Wrocław i

wiele innych miast, wznieśliś
my
Hutę
im. Włodzimierza
Lenina i jeszcze większą Hutę
„Katowice", kopaląię Bełcha
tów, port kontenerowy, Trasę
WZ
i Trasę
Łazienkowską.
Jeszcze bardziej jest człowiek
dumny, gdy uprzytomni sobie,
że to wszystko
zbudowaliśmy
bez papieru higienicznego, posługując się w odno§nych okolicznościach palcami, jak nasi
przodkowie sprzed wieków.
W samej tylko
Łodzi po.w ciągu tych lat wielki,
nowoczesny szpital Im. Miko·
łaja Kopernika ·1 jeszcze wię
kszy, jeszcze
bardziej nowoczesny szpital Matki Polki. W
tych wielkich szpitalach, wy·
. posażonych
w najnowocze§niejszy sprzęt medyczny • .brakuje słoików
do oddawania
moczu. Znam człowieka, który
przeleżał parę dni dłużej, bo
nie miał w co. nasiusia~. a
analiza była lekarzom koniecznie potrzebna.
wstał

W tej samej Łodzi nłe mo:!na zamówić w aptece
proszków przeclwb6lowych
l innych, po prostu
dlatego, że
apteki
nie posiadają opłat
ków, do których te proszki s i ę
sypie. Powtarzam jeszcze raz:
a pteki nie mają opłatków do
proszków;. szpitale
nie ma j ą
słoików do siusiania; przychodnie lekarskie nie mają strzykawek I ig ieł jednorazowY'·h;'
lekarze nie mają
gumo\tych
rękawic. Prr.ez tych czterdz'eśd lat mlewal!§my żniwa lepsze I gorsze, urodzajne i n!eurodzajne, ale za kddym razem, jakie
by one
były ,
brakowało
sznurka do snopowiązałek.

Mieli§my jut rząd, co pr awda dawno, bo siedemdziesiąt
lat temu,
który uporał się z
szalejąc11
wówczas
inflacją.
MielUmr. rqd,
który uporał

Gdy śmiech
•
za1Q1era
w krtani„.
W krakowskim „Tempie" na
.stronie są dwa zdję
cia. Na pierwszym dwóch pił
karzy Wisły przygląda się jak
mija ich z piłką zawodnik chorzowskiego Ruchu. Komentan
do tego wyja§nia komu trzeba
i nie trzeba, że takim sposobem Wisła nie utrzyma się -'w
I lidze.
p~erwszej

Drugie zdjęcie
przedstawia
kibiców otoczonych milicjantami. Tak opuszczają stadion. Komentarz „Tempa":
tłum

„Na drugim zdjęciu sPora
grupa kibiców Ruchu opuszcza
stadion w towarzystwie milicji
Mimo apell ze strony prasy o'
uszanowanie pamięci tych, którzy stracili życie na stadionie
w Sheffield, w Krakowie doszło do ekscesów,
były bójki,
rzucano kamieniami i śrubami
zniszczono kilka samochodów!
Kib.lce niczego nie zrozumieli z
angielskiej przestrogi.""
Przerażenie
człowieka ogarnia, kiedy słyszy, widzi, dowiaduje się o takich wypadkach.
Człowiek staje bezradny „. Wie,
że żadne apele, wezwania, tłu
maczenia nic nie pomogą. Przywiązanie do klubu piękna
rzecz, ale gdzieś jest granica
przywiązania,
a zaczyna się
szowinizm, nietolerancja, chamstwo, głupota ,
zezwierzęcenie
wręcz. Chociat w tym miejscu
krzywdzę
zwiei-zątka,
bo są
w§ród nich takle, które. nikomu
krzywdy nie zrobią, jeśli ich
nikt nie
zaatakuje, krzywdy
im nie zrobi.

Ale je;· . tu się dziwić kibicom, kiedy
Dębicy zawodnik
Izolatora Boguchwała - Marian Bara - niegdyś grał w
Rzeszowie - zbił P<> twarzy
sędziego Zbigniewa
Gabrysia,
który sądzlował mecz Stomilu
Dębica z Izolatorem Boguchwa-

w

ła.

A było to tak. Stomil Dę
bica
prowadził jui 2 do o,
gdy w 71 minucie zawodnik
Izolatora
Boguchwała sfaulo ...
wał na polu
karnym Marka
Kozuba. Sędzia Zbigniew Gabry§ podyktował rzut kamy.
Wtedy do sędziego podbiegł
Marian Bar ł dał mu „po budzi". Dwa .razy! Sędzia pokazał
czerwoną kartkę.
Marian Bar

wał kopnąć sędziego.
W Jege
obronie stanęll zawodnicy Stomilu. Mecz przerwano Autokar
z zawodnikami Izol~tora Boguchwała do granie miasta eskortowała dębicka m!Ileja. SpraWlł
ma zająć się pr()kuratura rejonowa w Dębicy.
Byłabym
niesprawiedliwa,
gdybym całą winę zwaliła na
karb. piłkarzy, że to oni dajis
zły
przykład.
~ podbutz.ajkiblców swoim zachowaniem.
Sport - a już najbardziej pił.
ka nożna - wyzwala r6żne emocje, niekiedy· bliskie stanom
agresji. Przykład idzie z r6:i- ·
nych stron. Zresztą nie tytko
z. boiska. W życiu mamy sporo
takich sytuacji, które wyzwa.
łają agresję, ale i takich, kt6re niejako akumulują agresję
w ludziach. Potem wystarczy
Iskra, aby nastąpił wybuch. I
są to na ogół wybuchy niekontrolowane.

Wszystko
rozgrywa się na
boisku na oczach kibie6w, kt6r~y albo
siedzą na stadionie,
albo przed telewlr.orami, jdtł
mecz jest transmitowany. Kibic powinien wszystko zauwa.
żyć, ale tak piłkarze, jak I sę
dzia oraz działacze z trenerami
włącznie widzą, że choć bołlko

jest pod czujną kontrolą ki~i·
ców, io przeciet różne tam rzeczy można robić. ~a trybunie
siedzi kwalifikator PZPN, który ocen.la . mecz I sędziowanie. A
mimo to sędzia dwukrotnT~ nie
odgwizduje umyślnego zagra.
nia ręką. Albo na Innym meczu sędzia nie dyktuje rzutu
k<Jrnego, choć na trybunie sie.
dzi taki specjalista jak Alojzy
Jarguz. Inny przykład. Sędzia
nie uznaje bramki, choć ta
została
strzelona
obsolut~ie
prawidłowo l nie
ma fadnego
, powodu do wątpliwo§ci A przecież na trybunie siedzi kwali.
fika tor.
Kolegium Sędziów PZPN ,po
wnikliwym zbadaniu
wszystkich
przypa 'k6w l opinii, a
także kilkakrotnym obejrzeniu
nagrań wideo uznało to wreszcie za przykład._ cyrku na pił.
karskil?h boiskach. I wyciągnę.
ło wnioski. Kilku sędziom obniżono noty I odsunięto ich od
sędziowania po jednym meczu
w I lidze. Dwóm kwalifikatorom Ryszardowi Suwińskiemu i
Józefowi Różańskiemu „podzię
kowano" za pracę, a Alojzy
Jarguz, Kazimierz Jankowski ł
Zbigniew Słabik zostall odsunięci od kwalifikowania mecz:r
w I lidze na dwa tyeodnie. Czy
to co~ pomoże?
·
W Kolegium Sędzló~ PZPN
nie dzieje się bowiem ~obrze.
Jak utrzymują sami sędziowie
rządzi tam niepodzielnie
Sta·
nisław Eksztajn i każdy,
kto
mu .dę narazi ma gorzej nit ci
posłuszni. Na przykład
Euge.
niuszowi Kolatorowi, ld6ry nie
może pogodzić się z takimi rzą.
darni pan Eksztajn powiedział
wprost
- Wiecie, Kolator sędziować
za granicą to W.Y nie pojedzi9·
cie. ·
I Eugeniusz Kolator wie dlaczego.
-Sędziemu,

który niegdyś ·kry.
Kolegium. Sę
dziów PZPN l ujawnił różne
brzydkie rzeczy, powiedział:
tykował

-

pracę

Słuchajcie, żelazko,

ponle·

be·

waż skrytykowaliście mnie;
dę głosował,
żebyście · nie- sę

dziowali w I lidze.
I tak się stało. Nikt z zarziadu nie śmiał się sprzeciwić prezesowi.
Chciałoby

obśmfać,

się to wszystko
ale śmiech zamler• w

krtani."
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„dostał b!ałeJ gorąc:zkł" ł usiło·
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Duch
stosunkowo
szybko zorientował
się,
ż~ przewaga pięści w tym
społeczeństwie ma niezbyt wielkie znaczenie. W Pc..lsce,
jeśli
się miało kilkadziesiąt walk na
ringu i na rozkładzie kilkudziesięciu znokautowanych facetów,
i jeśli miało się okazję wyjść
zwycięsko z pewnej ilości ulicznych i barowych bójek, to moż
na się uważać za nietykalnego.
Po prostu - nie trzeba się bać
kogokolwiek. Brak stra~u fizycznego przed rodakiem wyzwala człowieka, daje mu posmakować całkowitej pełni wol-
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ności.

W Polsce wielu ludzi odczuwa
fizyczny strach przed bliźnimi.
Można to zauważyć w tramwaju, na ulicy, w kinie, Wystarczy
·jeden mocny z wyglądu, o mordzie, za którą bez sądu należa
łoby wsadzić
właściciela
na
piętnaście
lat, a już o.be.cni
miękną, zachowują
się cicho,
byle nie zwrócić na siebie uwagi. Napięcie się wzmaga, gdy
właściciel wilkich łap i brzydkiej mordy jest pijany.
Gdyby
Kanadyjczycy hołdowali takiej mentalności, ży
cie stałoby się
koszmarem.
Ponieważ jest tam wielka ilość
znakomicJe zbudowanych i niebywale silnych facetów o g,roź
nych mordach, nie wspominając już futbolistów (typu amerykańskiego, nie naszych
od
kopania piłki), czy Murzynów
z mięśniami jak globusy. Na
szczęście pijanych się nie widuje, chociaż spożycie czystego alkoho1u jest w Kanadzie
podobno większe niż w Polsce. Tylko raz, jeden jedyny
raz widziałem na uricy kiwającego się, pijanego człowieka
- poza polską dzielnicą, bo tam.
można ich widzieć
czasami.
Lecz była to szeroka arteria,
na której Polacy zwykle nie
przebywają,
i ten
człowiek
szedł, obijając się o zaparkowane samochody,
Kierowcy
pędzących wozów trąbili z uciechy, do okien
przyklejały
się twarze rozbawionych
widokiem pasażerów i nagle zawyły syreny, podjechała policja. Cały spektakl trwał dwie
minuty.
Jan Duch widział
młodych
ludzi, walczących z sobą
na
ciemnym placyku
za nocną
knajpą w Toronto.
Byli to
desperaci, a przede wszystkim
musieli się dobrze znać przedtem, musieli być pewni siebie
nawzajem
- że mianowicie
żaden z nich nie użyje wielkiego wyrównywacza.
Był w okresie •prohibicji w
Chicago maleńki 'gangster, koledzy śmiali się z niego,
że
nie ma szans w starciu z normalnym mężczyzną. On natomiast śmiał się z nich, klepiąc
się pod pachą, gdzie na szeleczkach wisiał potwór, Magl)Um
44, zmieniający
głowę
wę człowieka w parę wodną.
- To jest mój wie1ki wyrównywacz - powiedział gangster i miał absolutną rację.
Taki przyrząd
wyrównuje
szanse. Siła fizyczna nie znaczy nic, absolutnie nic. Gdyby
P-0lacy mogli posiadać broń,
populacja zmniejszyła by 'się w
pierwszym tygodniu o jakJeś
dwadzieścia pr-0cent, ale za to
ci, którzy by pozostali, potrafiliby zacząć się szanować.
Jan Duch posiada- trzy wyrównywacze - dwa rewolwery i jeden pistolet. Większość
czytelników pewnie nie
wie,
na czym polega różnica, nawet
w książkach kryminalnych polskich autorów można spotkać
sytuacje. że bandyta grozi komuś
pistoletem, a za chwilę
rewolwer wypada mu z ręki.
Otóż pistolet to jest taka rzecz,
w której . rękojeść wsuwa się
płaski magazyn,
wypełniony
nabojami. Rewolwer zaś, od określenJa „to revolve", obracać
się, to po prostu bębenkowiec,
popularny colt, a sfowo to oznacza nie ujeżdżonego dzikiego
źrebaka.

Wyrównywacze Ducha rozmieszczone są
strategicznie:
jeden w schowku na desce rozdzielczej, drugi obok
łóżka,
trzeci pod pachą. , Oczywiście,
n.ie zawsze Duch obarcza się
tym ciężarem, ale kiedy nocą
udaje się do klubów
jazzowych. albo kiedy jedzie
do
Stanów - kopyto musi być. I
kilka razy się przydało, ale to
inna opowie ś ć.
Ja mam inne podejście do
sprawy osobistego bezpieczeń
stwa . N ie lubię broni, nie znosiłem jej już w wojsku. Boj~
się tych pukawek,
poniewaz
znam siebie. Zbyt często uży
wałbym wyrównywacza, ponieważ nie lubię przegrywać w
żadnej sytuacji.
Dlatego instynkt, czyli moje lepsze „ja",
powiada mi: trzymaj się z daleka od tych sprytnych kawał
ków metalu. I akceptuj przegrana. przecież każdy czasem
przegrywa.
Po pewnym czasie wyrabia
się w człowieku
dodatkowy
zmysł: wyczuwa się niebezpieczeństwo, możliwość zagrożenia
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na długo przed jakimkolwiek
konkretnym sygnałem. I trzeba
temu wyczuciu,
instynktowi,
wierzyć. Trzeba być zwierzę
ciem - zdrowym i gotowym
do wycofania się w bezpieczne miejsce. A przede ~zyst
kim nie . zapuszczać się w rewiry opanowane przez g.roź
niejsze swierzęta.

su. At „bana, bang" - odezwie 1!ę wielki w7r6wnywacs.
I nie ma pl'Oblemu. Nie t)'lko
prywatne
osob:r 1ht o tJm
przekonują.
Ja nie noarię,

ani nie po&iadam broni.
Ale jestem
za
tym, żeby każdy miał prawo
posiadać broń.
Nie używam
narkotyków, ale jestem za tym,
żeby kaidy miał prawo wstrzykiwać sobie w :tyły, co
mu
się podoba, nawet asfalt. Musi
być naturalna selekcja, słabsi
wyginą, zostaną mocni, którzy
kochają życie i szanują siebie
oraz bliźnich.
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anada jest o wiele bezpieczniejsza • niż Stany
Zjednoczone - a szczególnie
niektóre ·z amerykań
skich miast. Nie wiem,
jaka
jest ilość zabójstw na sto tysięcy mieszkańców w Polsce,
ale na pewno mniejsza, niż rekord dystryktu
waszyngtoń
skiego: ponad sto osób zamordowanych, co w półtoramilio.
nowej Warszawie na przykład

A

dałoby

ogółem

ty&iąc

pięćset

trupów, ofiar w.ielkiego wyrównywacza. To jut w skali rocznej. masakra. A przecież Detroit, Chicago i Nowy
Jork
wcale nie ustępują
nowemu
rekordziście, Waszyngtonowi.
Siedemdziesiąt
pięć procent
mieszkańców
Waszyngtonu to
ludność
murzyńska, i osiemdziasiąt procent wszystkich za- .bójstw zdarza się wewnątrz tej
populacji. To samo w innych
miastach. Kanada ma o wiele
mniej ludności murzyńskiej,
panieważ w Kanalizie nie istniało niewolnictwo. Kto kiilkaset lat temu masowo porywał
mieszkańców innego
lądu
!
zmuszał do morderczej pracy,
teraz ma kłopoty,
i dobrze.
Chowanie się za mur rasi:r.mu
nic nie pomoże - zbyt wielkiie stężenie „obcego" ciała w
organizmie państwowym zawsze powoduje kłopoty.
Wolny człowiek to taki, który ma prawo posiadać wszystko, co na tej ziemi istnieje.
Przyjdzie czas, że prywatni obywatele będą posiadać rakJety kosmiczne, tak jak teraz
posiadają odrzutowce, helikoptery "i łodzie podwodne. Nam
wydaje się to· czym.ś niezwykłym, ponieważ żaden krajowiec nie może posiadać odrzutowca, czy choćby AN-24. Są
tacy, których na to stać, ale
„pozwoleństwa"
nie dostaną.
Otóż jedynym „pozwoleństwem"
na tamtym
kontynencie są
pieniądze, i jeśli
ktoś
ma
dwieście dolarów na zakup rewolweru,
to i papierek się
znajdzie. Zresztą znam wielu,
którzy od lat noszą kopyta bez
żadnej il'ejestracji.
•

T . an

Duch
go dnia
knajpie,

siedział pewnew
sąsiedniej

omawiał
przy
barze
sprawę
ewentualnego
przeniesienia się do tej właś
nie knajpy na A!tanowisko szefa bramkarzy. Tuż za
jego
rozmówcą siedziało na · stołkach
dwóch facetów, pijących piwo
wprost z butelek. ·W pewnej
chwili nas.tąpiła ożywiona wymiana zdań, w wyniku której
większy zepchnął
ze stołka
mniejszego. Mały leżał i patrzył na siedzącego z uśmie-·
chem bydlaka. Nie wstawał,
jakby zastanawdał
się
nad
czymś. Gdyby bydlak powiedział w tym momencie:
„I'm
sorry", jego :fona i dzieci nie

musiałyby przeżywać cierpień,
stały się ich
udziałem
tegoż dnia.
Gbur patrzył na leżącego i
widać było mu mało tryumfu:
machnął butelką i polał konusa piwem. Wydał tym samym

które

wyrok na siebie. Malec
nie
zmieniając pozycji sięgnął za
pazuchę w tym lokalu nie
obowiązywało prawo
zdejmowania dżinsowych kurtek
wydobył „Saturday Night Special", „specjalność
sobotniej
nogy" z obciętą lufą, i ten buldożek warknął
krótko
dwa
razy i mózg siedzącego pay
barze brutala wpadł do naczynia z kost.kami lodu,
które
stało z dru~iej strony kontua-·
ru.
Rzecz, która najbardziej zdziwiła Ducha: martwy facet siedział jeszcze kilkanaście
sekund
nieruchomo, z butelką
piwa w 'dłoni, a krew krótkimi, pulsu1ącymi
siknięciami
zalewała bar. Zabójca podniósł
się i wyszedł spokojnie,
nie
zatr-zymywany przez nikogo.
Jan Duch opuścił lokal, nie
płacąc za piwo, nie przyjął też
proponowanej mu pracy. I postanowił prześledzić do końca
lo.sy zabójcy. Wystarczyło czy-

tać codziennie brukowiec „Toronto Sun". Facio dostał wyrok: pięć lat, po dwóch latach
znala~ł się na wolności. Owszem, było
to przekroczenie
granic obrony własnej, ale prowokacja ze strony ofiary mogła doprowadzić wraż1iwą jednostkę do „over-reaction", do
nadreakcji. Ktoś, kto prowokuje i poniża ludzi - sam sobie winien.
Zabicie człowieka w Polsce
jest czynem, który zasługuje
na wielką karę.
A przecież
czyn czynowi nierówny. Gdyby
małego zabójcę trzymano
o
dziesięć lat dłużej za kratą czy dałoby to komukolwiek jakąś k<>rzyść? Dzienne
utrzymanie więżnia
w Kanadzie
kosztuje ponad
sześćdziesiąt
dolarów. Po1iczcie, ile państwo
wydałoby przez dziesięć lat na
tego człowieka - bezproduktywnie. Jego żona i
dzieci
przeszłyby na garnuszek pań
stwa, na „welfare" i
przez
dziesięć lat koszt ich
utrzymania wyniósłby kilka milionów. A przecież wiadomo, że
ten człowiek nie był przestęp
cą on po prostu bronił swojej g<>dności. I miał absolutną
rację. Gdybym znalazł się w
podobnej sytuacji, zrobiłbym
to samo, z zimną krWlią. Nikt
- uważajcie dobrze - nikt na
tym świecie nie ma prawa popychać,
przewracać i gardzić
innym człowiekiem.
Godność i duma prawidłowo
rozwliniętej jednostki
ludzkiej
podpowiada tylko jedno rozwiązanie: zniszczenie ciemięż
cy. Ach, gdyby Polacy rozumieli to w szerokim sensie! I
to każdego dnia, każdej minuty, a nie tylko od batalii do
batalii, przy czym
wszystkie
batalie Polaków zawsze były
klęskami! Nadstawianie
drugiego policzka fo hasł0 instytucji, która dokonała - spustoszeń w psychice tego narodu,
wychowała pokolenia
mięcza
ków, nie mających w ogóle pojęcia, że są osobnymi indywidualnościami.

A z. drugiej strony taiki Wło
dzimierz Majakowski: „jednostka ze<rem,
jednostka
niczym„.". Jakież to potworne!
Ja·kie głupie! Jakie samobójcze! Facet, który tak
myśli
może zrobić tylko to, co zrobił . Majakowski: zarżnąć sam
siebie. Bo z pogardy do samego siebie pisał talcie przeciwne
życiu i człowiekowi
wiersze.
Hm, może 1estem zerem. · Ale
spróbuj ruszyć to zero, skurwysynu.

o jest filozofia nowego
świata. Nazywamy tamten kontynent
;,nowym
światem" nie dlatego, że krajobrazy nowe, tylko dlatego, że
nowe jest pojęcie wartoSci jednostki ludzkiej. Od początku
zarówno fizycznego
istnienia
jednostki, jak i jej godności,
broniła stalowa maszynka, „the
great equalizer". Gdyby ktoś
kiedyś przeprowadził w KongreS>ie USA projekt odbierają
cy ludziom prawo posiadania
broni, Ameryka mogłaby stać
się szybko państwem totatitarnym. To.talitaryzm t<> niewola.
Ameryka stałaby . się więzie
niem.
Owoż gdyby Kongre.s uchwalił ta~ie prawo wiecie, co
by się stało? Kongresmeni zostaliby wystrZE'lani jak kurczaki. Amerykanie
to twardzi,
brutalni ludzie. Można im wy-
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„mp•, ,,drąg•, „'t'O'łek"', W1171tko jedno. Jurek W~kary zła
pał frajera za wsiarz, atrzelslł
w ryj i wyrzucił na ulicę. Tamten upadł, ale podniósł się zaras i powiedział spokojnie:
- You'll see. Zobac~ysz.
Czterdzieści pięć minut pótniej Jan Duch rozstał się
z
Jurkiem Wikarym przed „Zanzibarem" i poszedł w stronę
Queen Street do
tramwaju.
Jurek poszedł na północ, mieszkał bowiem na College S~eet,
niezbyt daleko.
Duch oddalił się o kilkadziesiąt kroków.
Ze znajdującej
się naprzeciw wejścia do knajpy Edward Street ruszył szybko wielki czarny samochód na
wysokich i grubych tylnych
kołach. Z piskiem wz!~ł
zakręt, zrównał się z Wilt.arym i
Duch usłyszał
„bang, hang".
Jurek Wikary leżał bez głowy
na chodniku, w kałuży krwi.
Samochód zniknął jut dawno, a
nikt do trupa nie podchodził.
Nieliczne o tej porze kurwy,
wystające zwykle przed wejściem do „Ford
Drugstore",
otwartym całą noc,
zniknęły
we wnętrzu. Duch zbliżał się
powoli do miejsca
wypadku,
zatrzymał się o kilka metrów,
z pustką w głowie, nogi jak z
waty, zupełny bezsens
te~o
wszystkiego sparaliżował go.
Stał i patrzył na powiększają
cą się kałużę krwi, I zastanawiał się, czy to prawda,
że
człowiek ma w sobie tylko trzy
czy cztery litry tego płynu, bo
wyglądało, że na chodniku rozlało się całe wiadro, a wiado-

k>o1
- Great. Wspaniale.
I zająć &ię swoimi czyn.no§•
ci ami.
Można powiedzieć, te morderca nie miał racji, wykonu•
jąc wyrok śmierci na Wikarym. Ale czy Wikary miał rację, kiedy walił go w mOTdę i
wywalał na bruk ulicy?
Czy kierowca, prowadząc samochód z wielką szybkością.
może sobie pozwolić
choćby
na
sekundę
nieuwagi? Na
przymknięcie oczu?
Życie w
prawdziwym świecie jest nieustającą,
bardzo szybką jazdą po zakrętach. Każdy, naj.
mniejszy błąd, może skończyć
się śm~ercią. Odkąd Jan Duch
to zrozumiał, z wielką uwagą
prowadzi swój pojazd po zakrętach.

Mietek Wikary, ten prawdziwy furiat, brat zabitego, poi;tanowił pomścić śmierć brata. Nie było oczywiście mow:r,
o znalezieniu mordercy, Mietek nabył więc karabin maszynowy i kilka tysięcy naboi
na taśmach - zamierzał wejść
do „Zanzibaru" w
piątkową
noc i wykosić wszystkich. Jan.
Duch odradził mu akcję, wskazując na niewinność gości. Radził mu zamiast tego dokonać
napadu na bank, żeby chociaż była z tej skumulowanej
wściekłości jakaś korzyść dla
ryzykanta. Tak też się stało.
Mietek zdobył worek, wypeł
niony paroma setkami tysięcy,
a kiedy osaczyła
go policja,
nastawił swój ogromny equalizer i ładował do oporu. Zapalił się jakiś samochód, kto§
padł · trupem, kilka o.sób zostało ranionych. Wojna pryWatna
Mieczysława Wikarego z tym
cholernym światem trwała kilka godzin. W końcu taśmy si~
skończyły i szaleniec
poł-Ofył
się przed stojącym na trójnogu
aparatem, zdjął but i dużym
palcem u nogi nacisnął spust.
Ostatnie kilkadziesiąt pocisków
zdjęł<> mu głowę.
Tak wielu wariatów łazi po
tym świecie. Należy darzyć ich
szacunkiem, łagodtić uśmie
.chemi dobrym, spok<>jnym sło
wem. Nigdy nie wiadomo, w
czyjej kieszeni czai się twoja
śmierć, człowieku. To, co nazywamy poczuciem bezpieczeń
stwa osobistego, ma inny wymiar w Kanadzie niż w Polsce. Polacy na ulicach i
w
miejscach publicznych zachowują się zbyt często w sposób
prowokujący, szczeniacki, kłót
liwy, są pełni poczucia bezkarności. Pyskowanie to naturalny sport narodowy. Stoi dwóch
dorosłych i pyskiem sobie do·
kuczają. I jest to ohydne, ponieważ n ie wiadomo, co dalej
z tym zr c'Jić. Przecież wiem,

Ponad dwa lata temu stan
Florida wydał prawo, nakazujące nosić broń na widoku Jeżeli jesteś w maryna~c.e, _musisz mieć pasek na meJ, zeby
spluwa była widoczna. Ukrywać broń to pnestępstwo.
I
kiedy się wejdzie do
baru,
widać facetów 1 kopytami pod
lewą, albo prawą
pachą,
za
paskami spodni, "'! pokrow~u
założonym na garnitur. Prawie
wszyscy są uzbrojenJ, rzadko
widzi się g<>ścia bez ciężaru.
Równowaga strachu? Nłe. Równowaga szacunku. Trzeba wiedzieć co wyprawiają Murzyni
w Miami, żeby zrozumieć potrze~ demonstrowania włas?ej
siły

rażenia.

Każdy

człowiek

to osobna armia, i oni znakomicie dają 1obie z tym radę.
.ierwszy
wyrównywacz
kupił sobie Jan Duch po
tym :iaJ:>ó)ltwie w barze,
którego był świadkiem. Jurek
Wikary, ten spokojniejszy furiat, podprowadził
Duchowi
cwaniaka, który
uginał
się
pod cię.żarem torby aportowej,

P

wypełnionej
żelastwem. Za
równowartość

śrnierci<>nośnym
stówę, czyli za

trzech dni pracy zwyczajnego .człowieka Duch
nabył bombowca,
który jednym strzałem rozwalał- dębowe
drzwi. Po dziesięciu strzałach
sam się rozwalił, stopiła się
przegrzana lufa. Ale handlan
wymienił zabawkę.
Jurek Wikary stał kiedyś

na
bramce wraz z Duchem.
Po
pierwsze0 w. nocy opuszczali
lokal ostatni, trochę skołowa
ni goście. Któryś zapytał Wikarego, skąd on jest. Wikary
nie mówił zbyt dobrze po angiel&ku. Odpowjedział:
- I am Polish.
Na to nygus
w podartych
dżinsach:

- I poliah my shoes evl!ryday .- co znaczy: ja czyszczę
buty codziennie. Bo „to polish"
zna<:zy czyścić do połysku, polerować. Pol~h znaczy polski,
ale polish znaczy pasta do butów czy podłóg.
W<ikary mógł powiedzieć: „!
am a Pole", czyli „jestem Polakiem", zamiast „jestem polski", czy „polskiej narodowoś
ci". Ale wtedy nygus znalazł
by inną
uszczypliwość
bez
Wlltpienla, bo ,.pole"
mac:z:y

- ·'
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mo te wiadro ma dziesięć litró..;., a może piętnaście. Wybudził~ go z odrętwienia policja
i wtedy zdał sobie sprawę, że
gdyby znał lepiej angielski i
szybko zor.ientował się, że nygus ich obraża, to sam da~by
mu szkołę. I teraz leżałby tutaj na miejscu Jurka Wikarego.
Człowiek uczy się życia najlepiej, oglądając śmierć. Trup
Jurka Wikarego .mówił,
ba,
krzyczał głośno do Ducha:
- Bracie! Przestań być Polaik.iem! Przestań . i;:eagować jak
Polak! Bo skończysz tak, jak
ja.
Mordercy nie znaleziono. Kilka godzin później mógł znajdować się w każdym punkcie Pół
nocnej Ameryki, albo w Meksyku, w Afryce lub w Europie.
A przecież wystarczyło, by
Wikary, na oświadczenie obcego, ze czyści sobie buty każ
dego dnia, odpowiedział spo„
kojn~e:

- I doubt it.
Bo było jasne,

Wątpię w to.
że tamten nioczyścił sobie

gdy w :tyciu nie
butów. Ale i taka odzywka
mogła rozwścieczyć faceta. Wystarczyło więc powiedzieć krót-

Dariusz n~rnanowłc•

ze jeśli durnia uderzę, to mnie
ukarzą więzieniem, ni• - jego~
On jest

babą

z magla, ale I
babami z magla, i
kodeks w tej dziedzinie. Słowo
boli bardziej. niż cios za
przekleństwo rzucone w stronę normalnego człowieka normalny człowiek mo~e zapłacić
nawet kulą. To rozumie prawo amerykal'lskie i kanadyjskie, akcentujące mocno element prowokacji,
naruszenia
poczucia godności osobistej. A
jeżeli
ktoś
ciebie, Polaku,
zbluźni na ulicy od ostatnich,
to co mu zrobisz?
No, c-0?
Przecież każdy wie, że nie ma
o co szumieć. Godność? Naruszenie prywatności?
Co
to
jest?,
Gdyby swój stosunek
do
bliźnich Polacy
przenieśli
w
tamten świat, połowa z nich
nie przeży{aby
jednej doby.
Wielki wyrównywacz uwielbia
naiwniaków o zajęczych
sercach i mordach jak trąby jesęd·Zi'Owie są

rychońskie.

C.D.N.
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