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Mortadela
story
DARIUSZ DO·R02:VNSKI

Ktoś kiedyś na mądrej nara- czne dla wielu rolników, podzie powiedział wprost gdybyś tencjalnych dostawców bydła i
trzody jest następujące rozumy mieli w tym kraju przecięt
wypomowanie (autentyczna
nie jedną świnię na głowę miewiedz „ziemianina" z sieradznie byłoby kłopo
szkańca kiego):
tów z żywnością Choć zawsze
zapewne będzie to w sferze ma- PanJe, Jakby nie patrzył,
rzeń to jednak jesz.cze w tatach
to trzody nie będzie, bo - wy1974-1975 nie mieliśmy więk
liczę: żebym podchował Jedneszych problemów i zapewniego łucznika do wagJ 120 kiloniem odpowiednich ilości mięs
gramów ło muszę kupić pronego ~urowca dla rzeźni Mięso
siaka za średnio 2 łyslące zło•
procent
był'<> tame. około 40
tych, JO kwintali ziemniaków
więcej niż obecnie trafiało na
I 2 - zboża na paszę. Ziemrynek. sporo ek~portowaliśmy.
niaki Uczmy po cenach rynko•
Dz:ś ek~portu nie ma a sytuawycb (nazwijmy je otwarcie cja na rynku iest - delikatnie
czarnorynkowymi) to płacę 500
Parę
mówiąc - menorma\na
złobcb za kwintal, a iboże po
osób opisując od strony stricte
3 tysią.l'e . W sumie wkładam
speclali<tycwl'f dziwne na pow łen Interes 13 tysięcy zło
zór zmiany tachnd1ącl' w kratych. I teru: nie licząc koszjowe! h?dnwl• bydła 1 tn:ody z
tów energii, mojej robocizny I
powodil'nft>rn będ11P mogło się
H
doałaa,
tym podobnych
1ł11b1Jlttiw11t ra~ten' jest Je"nak
wieprzaka do 13 tysięcy lłeż w ci atn:ch latach ta właśme
bch ca;U WJl'bedsę - Jalł ' '
.,na styk" No, to
mowlą pytanie - Ja umiem Ucr,yć;
HODOWLA
się na hodowlę
pr·te.;tawiam
PRZESTAŁA SIĘ
bydła mlecznego, bo cena mleka Jest lepiej ustawiona ~ do
O?U\CAć
16-17 złobeh za litr".
Tak więc w ostatnich kilku
latach wiadomości z punktów
Ano zaczęlv się najpierw jaskupu były alarmujące. surowcen
kieś dziwne zachwiania
ca było coraz mniej, poszły w
ziemniaków t ;i;boia. Coraz wię
górę ceny mięsa I wędlin, a
cej producenthw stwierdzało, że
i te ostatnie zaczęły być „jalepiej opłaca się ie sprzedać
kieś Inne" Pojawiły się dziwByły
ni7 karmu~ przych6wek.
która
ne naz.wy Krakowska.
w
też 'ldczuwalnP 1ałamania
dawniej była zasuszonym, pazb ~ orach ale W""'"ą7. les1cze gło
chnącym bardzo grubym kabaszono ~e w 1!180 rnku dojdzlem.v dn QO ltil~e'i'lmhw mlę~a ' nosem, przypomina~ zaczęła bardziej serwolatkę, zmienił się
przetworów na dowę Imporsmak aromat barwa niektótowa I ~m:v miliony ton zboża .
rych wędlin Oprócz narzekań
w tnaczne1 mierze przeznaczasklepami
w kolejkach przed
jąc jp na produkcje mfęsa l
wyraf·
miesnymi,
dziś fnu~imy to czynić by nie
na
zejśl' do . an kilogramów
nej poprawy w zaonawet
patrzeniu
pr7Pc-•etnl'en Pnlonu~a Re:i~u
draotycznle podwyżmu t::iC' - skończyło ~ie reglaszone ceny nie przymentacją. I dziś charakterysty·
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Dzień się pochyla Jak kłos pszenicy
dojrzewającej

pod

zorzą

Oalekie stada co odleciały
stąd przed stuleciem - wracają
Człowiek

bez daty i przymiotnika
podnosi pagór ku gwiazdom

Czas się ulatnia oknami domów
dawnych żeglarzy i wilków
Wyjdź

tu na

na próg I

zwołaj

ludzi

ostatnią wieczerzę

Na srebrnych tacach w złotych kielichach
ciało I wino niemowląt
Wiersze FELIKSA RAJCZAKA publikujemy na stronie 8
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• Troeht statystyki
• Było o wsi głośno
• Przekrój
• Aferzysta
• Opowiadanie SF

Ziemi, a jeśll nawet narodziło
indziej, to
gdziekolwiek
musi być podobne do naszego.
jes~
Tymczasem problem
znacznie bardziej skomplikowany. „PRO$LEMY" (n.r 4 z lipca 1982) przedrukowują artykuł
Johna A. Balla „Inteligentne ipoza.ziemstoty oochodzen,i a
skiego" (przedruk z „Amerycan
Scientist" vol. 68, 1981). W arBall pyta
tykule tym J. A.
między innymi
się

rzegląd

prasy

CZY CZŁOWl1EK
MOŻE ROZMAWłAć

barierę: „szybko.§" .§włatla jest
ograniczającym
czynnikiem
przepl11w informacji''.

pójJeśli nasza cywilizacja
dzie w tym kierunku, to Ziepomia przestanie nam być
trzebna. Również Słońce. Inne
bowiem będziemy mieli źródła
energii .

macienyste
„Planety ł ich
gwl.azdy ani nie będą potrzebne

-

pisze J. A. Bali -

ani uży

teczne jako miejsce zamieszkania. Planety takie jak Ziemia
są dobrym miejscem, skąd cymogq
wilizacje pozaziemskie
Plapochodzić, a.le nie trwać.
zapewne
macierzysta
neta.
muzezmieniona zostanie w
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Tegorocznym lipcowym obchodom 38 rocz.nicy
odczuwalne
towarzyszyły
Manifestu PKWJ'l
wciąż dotkliwie trudności i dolegliwości życia
w kryzysie. Zrozumiale zatem, że niełatwo było o świąteczną radość.
Ta sama rocwicowa okazja jest także powodem ciekawości o przyszłość. Dlatego zapewne z tak dużym zainteresowaniem oczekiwano
ostatniego w tej sesji posiedzenia Sejmu PRL.
gen.
Zapowiedzianemu wystąpieniu premiera
W. Jaruzelskiego towarzyszyły rozmaite nadzieje i spekulacje zagranicznych korespondentów.
Nie miało to być wystąpienie programowe, chozamierzeniach
ciaż oczekiwano od.powiedz! o
irządu w dru.gim półroczu br.
uważnie
Myślę, że każdemu, kto w miarę
wysłuchał wystąpienia premiera na forum Parlamentu nieodparcie nasunęło się kilka refleksji. Zapewne były one różne, jak różne są wciąż
dziś poglądy i doświadczenia Polaków. Jest to
wiadome i oczywiste również dla władzy. Potwierdził to w sWoim wystąpieniu premier mówiąc m. in.: „Możemy dziś dyskutować, sprze-
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duża grupa dyrektorów przedsiębiorstw i przedstawicieli ich orgainów założycielskich postanowielu
wiła się z tą sprawą nie spieszyć. Cóż,
widać spodobała się już nieograniczona władza
z tytułu niczym nie krępowanej jednoosobowej
odpowiedzialności. Należy zatem mieć tylko nadzieję, że zapowiedź i zalecenie premiera zostaną tym razem w pełni zrealizowane. Przypomnijmy ten fragment wystąpienia gen. W. Ja•
ruzelskiego:
„Trzeba wyraźnie przyspieszyć ich (tzn. samo-

um".
Bied.na, stara Ziemia, co ją
Z OSTRYGĄ?
czeka!
. ZFW.i,IT.t.WAA>!tllł
A&
najbliższych
rządów) uruchamianie. W ciągu
Ale co z tego wynika? Otóż,
trzech miesięcy powinny stać się one autenty- .
wynika stąd wniosek, że jeśli
cznvm i odpowiedzialnvm partnerem w zarzqinne cywilizacje rozwijają si ę
dzaniu większości przedsiębiorstw".
i
też w podobnym kierunku
Może się to wydać sprowadzeZ bogatego w treści wystąpienia gen. W. Jakosstają przed możliwością
niem całych rozważań o pozaruzelskiego co najmniej trzy s-prawy należą do
micznych podróży, to szukają
ziemskich cywilizacjach do ab- kontaktów z cywilizacjami wytych, których pozytywne i w miarę pilne rozsurdu, ale uważna lektura arwiązanie decydować będzie o postępie w przeżej od siebie rozwiniętymi altykułu J. A. Balla dowodzi czeŚWIĘTY MłKOŁAJ, .
łamywaniu impasu politycznego w naszym kratedo
Nam
sobie.
równymi
bo
goś przeciwnego. Wychodzi o.n
ju. Bowiem kryzys nasz nie jest jedynie kraTEN PRZEROśN,IĘTY
go daleko. A więc one nie ·szubowiem z trzech założeń: 1. że
chem gospodarczym, ale przede wszystkim krykają kontaktu z nami. My naw każdym miejscu Kosmosu są
KRASNAL
zysem społecznym. Każda z tych trzech .Jtwestił
tomiast myślimy o takim typie
warunki dla rozwoju życia, a
polskim
wzajemnie się warunkuje.
czać się nawet o polskie sprawy w
istnieć
może
po- kontaktu, li.ki
więc życie ciągle gdzieś
W przeddzień posiedzenia Sejmu opublikG .lfaGdańsku ł Szczecinie, w wzniesioWroclawiu,
między ludźmi z prymitywneistże
2.
się;
rozwija
i
wstaje
została deklaracja w sprawie patriotycznego
)Vłaśnie. A jeżeli tak
na
Warszawie".
ruin
z
nej
wędrownych zbieraszczepu
go
nieje tylko wiele miejsc, w któruchu odrodzenia narodowego sygnowana przez
- jak• twierdzi Carl Saga,n w
rych życie może się ··-rożwlja·ć: · czy czy myśliwych -z lttdźml „o · je.st to m. i.n. dlatego, że tych 38 lat budowy
PZPR, ZSL i SD oraz przedstawicieli organisocjalizmu w Polsce nie musimy się wstydzić,
wysokim stopniu rozwoju tech„Kosm 1cznym powinowactwie"
3. że „niczego nie wiemy o istchoć „nie ustrzegliśm11 się blędów i gorzkich
zacji chrześcijan i katolików świeckich. Uzgodnologicznego", od których moż
TECHNICZNY"
(„PRZEGLĄD
pozaziemnieniu cywilizacji
Tymczasowej
niono także zamiar powoła.nfa
na się czegoś nauczyć i przyś
porażek".
nie
nr 5 z 11 lipca 1982 r.) skich". I to trzecie nie wymaga
Jednak.że dziś dyskutujemy głównie o przyRady Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodo·
pieszyć własny rozwój. A tymjest w stanie w nocy z 24 na
żadnego dowodu, bowiem fakwego. Zamiar ten, jak I sama deklaracja spotszłości. Stawiamy sobie pytanie: co dalej? Do25 grudnia w ciągu 8 godzin
1 czasem - twierdzi J. A. Bali
tycznie niczego nie wiemy
kąd zmierzamy? Jest to z.rozumiałe, a nawet
kała się z popareiem Sejmu. Wielu posłów w
to,
na
patrzeć
raczej
trzeba
odwiedzić 100 milionów domów
najbardziej
wszystkie naS7.e
oczywiste. Dla władzy, a więc w pierwszej koswoim wystąpieniu nawiązywało do tej inicja•
„porozumienia
jak na model
pow USA. Gdyby przyjąć
fantastyczne hi.potezy pozostaną
lejności dla rządu, jak to potwierdził premier,
tywy udzielając jej PQparcia. Przemawiając m.
Bię zwierzęel.a a człowiekiem ł
wszechne wierzenie w $więtego
tak długo hipotezami, jak dłu
i.n. z ramienia klubu poselskiego ZSL poseł Boto zwierzęcia raczej bardzo drogowskazem do przyszłości Polski jest i poMikołaja lako hipotezę do udoodkryjemy drugiego
go nie
lesław Strużek stwierdził, iż proces odrodzenia
pry:nitywnego''. Przykre to dla zostanie program IX Zjazdu PZPR, „program
ju:I:
pomijając
wodnienia, to
przypadku powstania życia w
w11biegajqcy poza dzisiejszy, zasnuty chmurami
narodowego, któremu ma służyć Ruch jest funnas, ale bardzo prawdopodobwyjaśnienie tajemnicy napędu
Kosmosie.
horyzont. Jego zasadnicze kierunki ;zaakceptodamentem wszelkich ireform w kraju i warunne.
renifP.rów, które w amerykań
Jeśli jednak przyjmiemy, że
wać może każdy patriOta niezależnie od swych
.
kiem ich powodzenia.
poprzestaje
nie
Bali
A.
John
sanie
ciągną
skiej legendzie
powstanie życie na Ziemi nie
osobistych zapatrywań lub wierzeń".
Z postępem w zakresie uzyskiwan°i a realnego
jednak na tym pesymistycznym
niebie,
Swiętego Mikołaja po
przypadbyło „wyjątkowym
siłami
Mimo to, jako społeczeństwo „stoimy wciąż
porozumienia pomiędzy podstawowymi
stwierdzeniu. Rozwija je dalej.
nie utrzyma się ona w zetknię
kiem", ale pewną prawidłowoś
grupy
na rozdrożu". Konstatacja społeczna tych kilku
Otóż wyróżinia on trzy
narodu, uspokajaniem politycznych emCFcji i zaciu z '>rostym obliczeniem. Cat"!
clą, to powstaje następne pytaognień, a więc i ogólną normalizacją życia wią
cywilizacji: I. - kontroluje za- miesięcy stanu wojennego jest w różnych śro
Sagan zakłada, że ów wyroś
nie: dlaczego Kosmici nie chcą
że się perspektywa zniesienia stanu wojennego.
dowiska< lt i grupach różnorodna. Dorobek goosoby planety; II. - kontroluje
nięty krasnal przebywa tylko w
się z nami skomunikować, dlakon- podarezy· pierwszego półrocza nie jest imponuDecyzja taka, jak to stwierdzono w uchwale
zasoby gwiazdy; III. jednym domu przez sekundę,
czego my nie potrafimy odnający. Sytuacja społecZJno-polityczna kraiu i konsejmowej „nie może być tylko funkcjq czasu,
troluje zasoby galakty}d. Nasza
pomijając ceremonię wchodzepozaleźć śladów istnienia
i
dycja. moralna narodu dalekie są od zadawalaspołeczno-politycznej
lecz funkcją sytuacji
zbliża się do gi.-.lpy 1. Być monia przez komin, wypełniania
ziemskich cywilizacji? Otóż konsolidacji
jących. Nie zauważyć i nie odnotować wielu ostanu zaawansowania procesów
że są gdzieś cywilizacje grupy
pończochy prezentami, to odwiewięk
powiada J. A. Ball znak stabilizacji byłoby jednak złośliwością. Są
spoleczeństwa wok6l polskiej racji stanu" •
dzenie wszystkich 100 milionów . szość badaczy zakłada, że „ey- II. „Z tego, co wiemy, można
niestety wciąż i zachwiania, trudności, napięcia
Z ogólną aprobatą posłów, a także większości
naszej
sądzić, że w Galaktyce
mu„.
domów w USA zajęłoby
wmzacje te usiłujq się z nami
gen.
a nawet zahamowania w rozwoju procesu staspołeczeństwa spotkało się oświadczenie
;e- nie ma cywilizacji typu III".
trzy lata. A przecf P7 nie tylko
skomunikować, a my nie
bilizacji, odnowy i reformy. l"!ieuchronnie ZJbliW . Jaruzelskiego mówiące o tym, że „intencjq
Stawia on więc trzy robocze
wystarczajqco rozgar•
steśmy
w USA opowiad11 sie dzieciom
WRON jest, aby warunki umożliwiające zawieża się jednak czas dokonywania wyborów. Zrohipotezy, jako kierunek dalszebajeczki o $więtym Mikołaju
nięci by te ustlowania dostrzec
szenie stanu wojennego mogly okazać się doj•
zumiałe że niełatwych ale niezbędnych, tak w
go myślenia i badania:
ich więcej,
Mus' widar być
A.
lub uslyszeć". Zdaniem J.
roku".
odczuci:i'.i osobistym, jak i społecwym. Mówił o
rzale jeszcze przed końcem bieżącego
1. Ludzkoś~ nie Jest unikalna,
tych wyrośnietvch krasnali.
Balia takich usiłowań nie było.
tym w swoim wystąpieniu gen. W. Jaruzelski,
Do zapowiedzi tej nawiązywało w swoich wyani jedyna, ale nie jest też czobr gdyby były, to „bylibyśmy teOczywiśt'iP Carl Sagan nie o
stąpieniach wielu posłów, w tym m. i,n, przedłową cywilizacją Kosmosu. Iststwierdzając m. in.:
okrasnalach pisze, a o problego świadomi''. Odrzuca on
„Siedem miesięcy temu Polska stanęła nad
nieją lnne i wywierają pewną
stawiciel klubu SD poseł Jan Paweł Fajęcki,
że
mach tvcifł w Ko~mosiP Przyczywiście hipotezę o tym,
przepa§cią. DzU stoi na 1'0Zdrożu. Nadszedł czas,
który powiedział:
kontrolę nad Galakityką i Kos„ekspe1'1/11łentalnvm
żyjemy w
kład z krasnalem alias Swię
aby dokonać wyboru między drogq donikąd i
„Z perspektyw11 ponad pół roku stwierdzamosem./
tym M i koł11lem Jest tvl ko !lulaboratorium", które ktoś zorspoleczeń
2. Inne cywilizacje nie :>:dają drogq w przyszZo§ć. Sq w naszym
my, tż stan wojenny stal się w wielu dziedzi·
poddawania
nasze
stracją !>p'l~obu
ganizował I obserwuje
sobie sprawy z nasU?go Istnie- stwie glębokie podzlaly. Jest wiele sirazów. Nikt
nach cipnntkiem porządkującym SP'!'crwy kraju ·'
krytvcznej ooenle powszechnie
zmagania z tyciem; odrzuca ją
Stan ten jednak nie powinien ~affl C.w~ .C
tego nfe ukrywa. Roeznfcę Manifestu Lipcow~
nia f me ·14 nami zainteresowajako nienaukową. w!ekci10śt'i - t>rzYi- bąM
li dlu~e; - n!:I: 'est to niezbędne dl.a zapewniego o'bchodzilUmy przez długie lata w poczUClU
ne.
o
mowa nvch h pote~ Chodzi
CYWilizacje - po.wiada J. A
nia krajowi warunków bezpieczeństwa bytu nadumy z osiągnięć, z rozwoju wolnej ojczyzny.
to. abv ~rzyia~ mojltwit' skraBali . - powinny sl4'" ~!jać • 3. Nie nie wiemy o klnych
DztA towarzyszv nam troska. Ale jest też nacywilizacjach. bowiem: a) one
rodowego".
według trzech przewidywanych
jne r.ah7.Pnie i w soo~ńb mateMyśl ta, ja~ sądzę, wyraża pogląd realistycz•
się
tego nie chcą I ukrywają
dzieja. Sq do niej podstaw11".
tego
mnżliwoścl: 1. rozwój do momatvcr,nv obllr7.vr. co z
nie myślącej większości naszego społeczeństwa.
Mimo to wystąpienie premiera na sejmowej
przed nami, b) nie jesteśmy na
przyczyn
zagłady z
mentu
wvnlknte Cart S ą g n n zakłada
Trzecią ważną i równie złożoną jak poprzed•
trybunie dalekie było od taniego, nieuzasadtyle rozgarnięci, aby zdać sozewnę
więc , te tvlko fPden raport rolub
wewnętrznych
nie, a przy tym mocno rzutującą na przyszłość
nionego optymizmu. Jak zapowiedział gen. W.
bie sprawę z Istnienia innych
cznlP o ladowfl nlu UFO na zie- trznych; 2. technologiczna stagJaruzelski: „Będzfe to trudne pó?rocze. Wesztikraju jest kwestia przyszłości ruchu związko
cywilizacji, a im na tym nie
stały
Załóżmy
nacja; 3. równomierny
mi jest orawdziwy
lmt1 t0 nie z obcłqżenłem trwającego nadal krywego. Nie może być i n.ie ma alternatywy tyzależy.
rozwój. Mogą też występować
teraz że UF0 iest wykonane z
dobitnie
ZJJBU' , O jego rozmiarach Awładcz11
pu: być albo p.ie być dla związków zawódo•
Jak by na to nie patrzeć, to
możllwoki,
kombinacje tych
metalu . ne trzeba metalu na
wych. „Odrodzenie f'uchu związkowego - jak '
astronomlcz· fakt, że gospodarka nasza tO przeciągu trzech
za- program badań
jak na przykład rozwój l
produkcje UFO. abv mogły one
roku
nych jest też programem bastwierdził premier - jest nie tylko ważne, ale
lat cofnęla się do pozłomu produkcji z
I
głada, regeneracja, rozwój
w OE!óle funkcjonować Odpoł złożone („.) Ruch zwiqzkowy musi się odrodzić.
1974„ a w produkcji na jednego mieszkańca dań nad Innymi cywilizacjami,
mówi
wieM na to pyt.finie próbował
zagłada. Coraz częściej
latl
do roku 1973. A więc prawie o dziesięć
Jest on klasie 1'0botniczej, ludziom pracy ży
ale - powiada J. A. Ball Hongsię właśnle o takim mieszanym
dać ::imervk::ińskl fizyk
wotnie potrzebn11. Wladza socjalistyczna wyjdzie
równie ważne jest prowadzenie Jest to cena zalamnia, za które placi cale spocyklu, o określonym czasie tyYee Chlu. 0'1SZE'nł on do wniołeczeństwo. Stąd nie może dziwić, że BpTawy
tycia
tej potrzebie aktywnie na spotkanie". Jest to
badań nad powstaniem
cia I rozwoju cywilizacji. Zresku. że potrzeha do tego przeodpowiedt dla tych, którzy po doświadczeniach
na Ziemi. Ono też nam może gospodarcze budzq dzłA największą troskę nanaszej ziemsztą I w historii
tworzenia o6l mlliona gwiazd
szego społeczeństwa. Pewne nadzieje rodzą kosprzed 13 grudnia bagatelizowali sprawę potrzewielt: wyjaśnić w Interesującej
metalu.
skiej cywilizacji występują pew·
i wvknrr,v~~anla Ich
nas sprawie Innych cywilizacji. rZ11Btne oznafd w nłektÓ1'1/Ch dzialach produkcji
by istnienia związków zawodowych w państwie
Gdybv fP.dnak komuś przvszne cykle. tyle, te katda nowa
Kto natomiast interesuje s1ę oraz zapowta.dana przez rzqd możliwość osiąg
socj al!stycznym.
cywillzacj11 dokonuje postępu w
lo do głowy - zastrzega Carl
nięcia pod koniec bieżącego roku pozłomu proastronomią niech zajrzy do „AWydaje się, Żf! dobrze się stanie, te wyłonlo•
Sa~an - że „to 1Pst bardzo natechnice I technologii. Ale nie·
STRON AUTYKI" (nr 2 z 1982 dukcji z 1'0ku ubłeglego. Oznaczaloby to zaha:ne mstainle wreszcie kompetentne ciało społecz
iwne podP1.~cłP do sprawy". bo
obce I u nas 9ą teorie. że po
r.)r gdzie Olgierd Wołczek pre- mowanie regresu w momencie startu do realine, które zdecyduje o przyszłości ruchu związ
te pojazdv mo2a bvr zbudowadojściu do pewnego pułapu w
zacji 3-letniego planu rozwoju spoleczno-gospozentuje artykuł pt. :
kowego w Polsce. Nadszedł ku temu stosowny
ne na orzvklad z tworzyw szturozwoju cywl!łzacjl musi nastą
darczego, któ1t1 określono w o§wiadczeniu rzqjuż cza& Podzielić również należy pogląd wycznych, to óczywi~dP mo7.e być
pić katastrofa I wszystko zaczodbicia od
dowym jako „trzylatka mocnego
głoszony w Sejmie przez wicepremiera M. Ramo7.liwe. ale tP tworzywa t~
nie się od nowa . Nie ulega na
kowskiego, o zakresie problemów, których wydna".
przykład wątpliwości, te wojna
trzeba skądś wziąć .
w
Powstrzymywaniu zjawisk regresywnych
struktur
odbudowywania
jaśnienie w toku
Nie odrzuca on w Istocie my- jądrowa cofnęłRby naszą cywipewne
produkcji ma towarzyszyć stała troska rządu o
związkowych jest niezbędne. Jedynie
śli o Istnieniu życia poui Zielizację o kilka. jak nie kilkanaobszarów
niedopuszczenie do rozszerzania się
może
zastrzeżenie w '·tdektórych środowiskach
mia, możllwn~cl wvstępowanla
ście, wieków wstecz. Ale może
1 1RYTY
„SATUR'N O•D K
społecznego niedostatku. Są to bowiem te obbudzić teza o koniee.z.ności „ponownego spojrzewyżej rozwln letvch cywlll1.a.cji.
by~ to również koniec dla naszary, w których kiryzys odczuwany jest najnia na projekt ustawy związkowej ł ewentualne
a nawet larlowanl::i Ich wysłfln
szego globu. Miejmy nadzieję
NA N·OWO"
barozlej dotkliwie, czasami wręcz tragicznie.
miskorygowanie jej pod kątem doświadczeń
nlków na 7.teml Uw11ża jP.dV- I zróbmy wszystko, teby do
Z uzna.niem należy odnotować te fragmenty
nionych dwu lat". Osobiście postulowałbym damn
nle. żt> .•dla ąsohy, lct6ra
tego nf P doszło.
z sejmowego wystąpienia premiera, które zapoleką ostrożność w rewizji tego projektu, pamię
chocl trol'he ~ce1Jf1/CZ1'1'1J umysl.
Jeśli chodzi o cywilizacje powiadają konsekwentną realizację zasad refor„
tając o tym, o czym sarń wspomniał w swoim
dowodu fp 11q niepneknnywajazaziemskie. to nie musza się
my gospodarczej. Nie jest bowiem tajemnicą,
w którym przedstawia wyniki
wystąpieniu M. Rakowski, jak wiele miejsca w
ce". To 7.n11t•1:v te rlnworly, jakione rozwija~ wedle ziemskich
że zasady te w niektórych przedsiębiorstwach
badań „Voyagera 1'' I ,,Voyageroli
dyskusji poświęcono sprawie miejsca i
mi nh rnlE' rlV!IOl'}nulPmy
praw ?:reszta obserwują{' tylko
że
z trudem zdobywają sobie obywatelstwo,
ra 2". Z tych to badań wynika,
Ba 1 ŻPhy~mv S"ł!"f'I; wied7;ell .
strajku w naszym systemie społecz.nym. Tych
rozwól naszej cywilizacji J A.
wielu co bardziej konserwatywnych lub niepoże średnica równikowa Saturczvm dv~n'lnniPmv N::ił„żv Z!?OI podobnych poglądów nie można bagatelizoBall dochodzi do optymlstyezradnych dyrektorów próbowało wziąć reformę
społecznie _
na wynosi 57 900 km. a obrót
z C::ir!P.m c;a2:oi nem.
wać. Zaś daleko posunięta rewizja
dzlr <1ię
nycli wniosków Zakłada on. że
„na przeczekanie". A tymczasem podobnie jak
dookoła osi 10 godzin 39 minut
w
kif'dv onrłrłalP w wiitol i wn~ć askonsultowanej wersji ustawy może być odczynasza cywlli1,acja zmierza
kryzysu, tak I reformy „przeczekać" się nie da.
26 sekund Saturn jest globem
naloi?ie wvrł!1eniptp 1 nownvch
tana jako próba zamachu na sens konsultacji
kierunku: t. przejścia od okreAby zwalczyć kryzys należy wdrożyć, i to jak
gorącym. Wysyła on dwa razy
niPwvl11~„1nnvrh faktów noisa·
w ogóle. Byłby to błąd I strata.
su orzemvsłowP.~o do lnformanajszybciej, reformę. Oponenci uzyskali z sejwięcej ~nergll ni:!: otrzymuje od
ne m;er'17.v lnnvml or:>:f>? F,rikR
cv!nego. kiedy w działaniu luBłędem i stratą byłoby zaprzepaszicze.nie tych
mowej trybuny raz jeszcze potwierdzenie tego,
jak
Słońca. Podobnie zresztą
von n"nłkPna C7.t1 .astrn.,,rmri
dzi naiw11żnlelsze będzlf' zdoszans. o których mówiono na posiedzeniu Sejże: „od refO'l'my nie może być, nie ma odwroże
tworzPnle
Jowisz. Ostatnio odkryto,
bvw11nle wiedzy I
pozaz!Pmlll"!/ - ovt.11 - W1JQlamu w przeddzień 38 roc2'Jnlcy lipcowego święta.
jak
tu. Ta częś~ kadry zarządzającej, która tego nie
15
dal; rłnle1nr1nf P t.rrk ~nmo.
również Wenus wysyła o
piękna: 2. wykorzystania Inży
Istnieje realna szansa i jest poważna nadzieja,
rozumie lub zrozumieć nie chce będzie musiala
oczy
procent więcej energii niż
nierii ~enetycznej dla sterowaastMnrmcf rrm„r1i'knń.ęc11
nadzie.1a obopólna - władzy i społeczeństwa,
trzymuje Jej od Słońca. Badania t>wnlucją tak. aby w przyradziPcrtt"' nr?.vwl~rlp ż nlP
odejść".
nie. Jeśli władui wywiąże się
że tak się nie sta1
pewne
WV{(li:idflć
Nieraz już pisano o tym, w tym również na
nia wykazały. że Saturn składa
szło~cl ludz.le posiadalł
mu!llPll wcalP tak
z zobowiązań przedłożonych narodowi, zaś ta
specjalntt umleletnośct maszyn.
mierze
się w 89 proc. z wodoru I w
alt> my snhlt> niP n0traf'mv ich
łamach naszego pisma, że w znacznej
niemała wclą~ część społeczeństwa. kt6ra odnojuż
nawpt
11 proc. z heh.1. Wiemy
udnmowionych Mślin I zwiewvohr11zić inac:>.ej o powodzeniu reformy decydować będzie również
si się .lak dotąd z rezerwą do poczynań rządu i
sporo o niektórych planetach
rząt: 3 dążenia do tego, aby
jeśli tu bvli I zost11wi1i ślRdv
dzi ałalność samorzadów pracowniczych . Chociaż
WRON uwierzy w kon i eczność dokonania wyorganizmy
rozwinięte
bardzo
naszego układu, ale wiele jesz- i::ik tvlkn na W7.Ór i podo)d decyzji o możliwości wznowienfa ich dziaboru i sens słów, że tylko od nas zależy przynd- cze nie wiemy, a nawet dohrze
mo1tłv dzfałać w bardzo
bi Pń!ltWo na~:>.E' Jest. to w~zak
łalności minęło fuż sporo czasu. praktyka pokaszłość kraju, wówczas to zaistnieje duża szansa
nie wiemy, jak w iele jeszcze
skich temperaturach. które są
P'l7..n!lt11łnM !?POCPntrv7.mu
że
zała raz jeszcze. że decyzje i możliwości sobie,
rychłego przełamania polskiego impasu.
nie wiemy.
kot"1,v~tnielsze dla Ich pracy; 4.
D7.i~ lu7 wlpmv . że to nit> c;loń
a życie i biurokracja sobie. W skali kraju , pozapotrzPbllwania
zmn!ej!l!zania
ce kram wnkńl 7.iPmi. alP ciąg
dobnie i w naszym województwie tzw. uruchana P.ni>r!?ie I materiały . Kierule IP!lzcr,e nam ~ię 7.rl 11 ie. że ży
mianie s'3.morządów pracown;czych jak dotąd
LUCJA,N BOGUSZ
KAROL JÓZEF STRYJS1K1
nek t.Pn nm;i~da lednak pewną
cie , mot!łll narnrfaicl ~ i e tvlko na
nrr, 0 biegało nader opornie . Wygląda na to, że
&at
m -e tM ··
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Lata 1918-1919, to okres niezwykle
:iężki dla inwalidów wojennych. Brak
było ustawodawstwa rodzinnego, przei prawne
;itarzałe systemy socjalne
:>aństw zaborczych. Mimo tych trudności na terenie byłych zaborów powstały trzy odrębne organizacje lnwalidzkie.
W Warszawie działało kilka grup inwalidzkich o różnych zabarwieniach politycznych.
Najliczniejszą była grupa Inwalidów rekrutujących się z żołnierzy byłej armii rosyjskiej,
mniej liczne grupy to byli żołniei::e ko~us.u
Dowbora-Muśnickiego, kaniowszczykow - zehpaw_rll;gows:z,czyków I legionu Puł,askiego.. cających do Polski z terenow RosJ1 radz1eck~eJ:
Toczące się wówczas walki między klasa~1 ~
grupami oraz reprezentującymi . j~ I_Jartiam1
politycznymi, nie stwarzały sprzyJaJąCeJ ~tmo
sfery dla rozwiązania bardzo bolesnych i nabrzmiałych problemów socjalno-bytowych. I~
walidzi otrzymywali wówcz~s s_Poradyczme
wypłacane zaopatrzenie za po~redmct,wem Ekspozytur do Spraw Inwalidzkich, ktore przewoprowadzały V.: mias_ta<:h po:wiatowych
jewódzkich reJestracJę mwahd_ów. ,
W kwietniu 1919 roku, na wspo~n~j ko1_1ferencji trzech oddzielnych org8:ni~acJi m_wahdzkich powstał Związek Inwal1dow WoJennych
RP z siedzibą w Warszawie. Lata 1919 - 1921,
ze względu na sytuację spoleczno-gosp_oda~c~ą
Polski - były dla inwalidów szczególnie c1ęz
kie. Dopiero w marcu 1921 r. uchwalona została ustawa o zaopatrzeniu inwalidów.
Pogłębiający się kryzys gospodarc~ Polski
był powodem ciężkiej sytuacji inwalidów, bowiem doraźne podwyżki świadczeń _rentowyc~
nie nadążały za postępującą inflacJą. W teJ
sytuacji władze zw,Mi.zkowe zabiega~ o no~e
formy pomocy. Dodlłlgano się m.in. ustalenia
pierwszeństwa na detaliczną ~ hurtową s~rz~
daż wyrobów tytoniowych, sp1rytusowyc~ 1 ~1letów loterii państwowej oraz prowadzenia kiosków ulicznych. Zabiegi te spotyk~ly się z o~
strymi, a nierzadko gwałtownymi p~otestam1
;i:e strony handlarzy tymi artykułam_1. Walka
toczyła się na lamach prasy, a takz_e p~e~
niosła się na teren Sejmu. Po~taw~ w1ększosc1
społeczeństwa i Sejmu sprawiły, z~ uwzg~ęd:
nione zostały postulaty związkowcow. Dz1ęk1
temu wygospodarowane zyski z prowadz~nych
przez Związek "rzedsiębiorstw ~onces~Jnych
oraz składki członkowskie stanow1lr az do
1939 r. główne źródło dochodów Zw~ązku.
w latach 20-tych różne partie poht~czne zabiegały o poparcie Związku. Na~astaJ_ący kryzys sprawił, że w celu ratowania !?~now~gi
budżetu państwa prób~wano zapewmc łą m.m.
kosztem inwalidów WOJennych. Stąd proby Podziału rencistów na: inwalidów arm~i pols~ej
jako grupy uprzywilejowanej i na mwalldow
byłych armii zaborczych. W tej sytua<;ji :-viadu państwowe zaaprobowały powołanie Jeszcze jednej organizacji związko~eJ pod n~zwą
Legia Inwalidów Wojsk.a Polski.ego.. D_ecyz3a ta
podyktowana została ~h~ci!f od~1ągmęcia z s~e
regów Związku Inwabdow Wo3enn~ch RP mwalidów armii polskiej. Jednak mimo poparcia ze strony wladz sanacyjnych Legia Inwalidów Wojska Polskiego nie odegrała ważniej
szej roli i nie spełniła oczekiwań jej współ
twórców.
W tym samym czasie powstał także żydow
sld Związek inwalidów Wojennych z sied1.1bą w Krakowie. Rozw"jal on działalność w
Małopolsce. Jednakże lwia część inwalidow poch zenia iydowskiego utr.zytnYwala się przy
ZIW RP.
Wszystkie zabiegi i manipulacje o charakterze organizacyjnym i politycznym spowodowały rozłam w szeregach Związku. Wyrazem
tego było powołanie przez rząd w trybie komisarycznym nowego kierownictwa - w 1926 r.
fwołany został w Warszawie Kongres Inwalidów Wojennych.
Obrady Kongresu mialy burzliwy charamter
j nacechowany troską o interes społeczności
inwalidzkiej, Kongres wyłonił nowe wład7A!
związkowe, które w następnych latach zyskały
sobie szacunek i uznanie społeczności inwalidzkiej. Dzięki temu organizacja związkowa
nie tylko odzyskała dawny autorytet, lecz znacznie
umocniła swój prestii wśród związkowców i w
społeczeń~twle Od tego czasu datuje · się okres
aktywnej działalności organizacyjnej I socjal·
nej. Mimo różnych zakrętów o charakterze ekon11mlcznym i politycznym, mimo nagminnych
ataków w prasie na postępowych dzi~aczy Zw1uzek umacnia! swą siłę i zwartośc wewnętr.mą oraz autorytet w społeczeństwie.
Do największych osiągnięć Związku w tym
okresie należy zaliczyć ustawodawstwo inwa:dnia 17 marca 1932 r.
lidzkie. tj. ustawę
Przyznawała ona inwalidom szereg przywilejów. I tak m.in wprowadziła obowiązek zatrudnienia inwalidów przez instytucje państwo
we i prywatne. Przyczyniła się ona do częścio
wej likwidacji bezrobocia wśród inwalidów,
przyniosła im szereg ulg i poprawiła warunki
materialne.
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ł okupacja pociąghęly
bą śmierć ponad 6 mln osób,

za so·
co stawedług stanu z 1933 roku,
nowiło 27,2 proc. ogółu obywateli polskich.
Z tej liczby tylko 644 tys. przypada
na poległych wskutek bezpośrednich
działań wojennych, a 5.384 tys. na zmarłych
w wyniku eksterminacyjnej i ludobójczej popolityki hitlerowców. Inwalidztwem zostało
dotkniętych około 590 tys. osób, z czego koło
100 tys. jako wojskowych.
Bardzo wysokie były straty ludności cywilnej wskutek działań wojennych, które prz~luo
czyly 520 tys. osób. Do tej liczby należy doliczyć drugie tyle osób, zmarłych na skutek eksterminacji pośredniej, jak w następstwie doznanych ran, nadmiernej pracy, narastających
chorób o charakterze epidemicznym, itp. Odrębną kartę w hitlerowskiej polityce ludobójczej stanowią obozy koncentracyjne, w których
zdołało przetrwać wojnę 863 tys. "Polaków.
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, w
trosce o los ofiar wojny, wydał 12 grudnia
1944 roku pierwszy dekret o inwalidach wojennych. Przepisy tego dekretu i kolejnych aktów prawnych tworzyły podstawę prawną do
opieki nad ludźmi okaleczonymi,· schorowanymi oraz wyniszczonymi wojną i okupacją. W
dniach 17-18 grudnia 1944 r. na Ogólnym
Zjeździe Delegatów w Lublinie reaktywował
Związek Inwalidów Wojenswą działalność
nych. W miarę wyzwalania poszczegól;1ych reWojna

zdrowia. Dzieci ł sieroty po Inwalidach korzy.
organizowanych we
stały z kolonii letnich
własnych ośrodkach nad morzem i w górach.
Sami zaś inwalidzi wojenni wraz z rodzinami, a także wdowy po poległych żołnierzach I
możliwość
zmarłych bojownikach znajdowali
wypoczynku w organizowanych domach wczasowych w atrakcyjQych miejscowościach. Dzię
ki wydatnej pomocy państwa oraz funduszom
Związku znaczna część inwalidów otrzymała
wózki inwalidzkie, inwalidzkie pojazdy mechaniczne, protezy, itp„ które nie tylko ułatwiały
im kontakty z otoczeniem, ale warunkowały
popodjęcie pracy zarobkowej. Najbardziej
trzebujący otrzymywaii bezpłatnie lub po znioraz najnieżonych cenach: węgiel, drzewo
zbędniejsze zaopatrzenie na zimę. Rolnicy konystali z n'tskoprocentowych pożyczek, uzyskiwali bezzwrotne zapomogi pieniężne na zagospodarowanie, zakup Inwentarza żywego oraz
maszyn i urządzeń. Dzięki pomocy państwa
powstały inwalidzkie wsie osadnicze. Ponad 20
proc. osadników wojskowych na Ziemiach Odzyskanych rekrutowało się z inwalidów wojennych. Wnieśli oni niemały wkład w zagospodarowanie tych ziem.
W okresie odbudowy główne zadanie tego
stowarzyszenia polegało na jak najszybszym
włączeniu inwalidów wojennych do pracy i
samodzielnego życia w społeczeństwie. Dzięki
pomocy władz politycznych i administracyjnych
opracowany został kompleksowy program roz-

Jest ich dziś 66 tysięcy
W bieżącym stuleciu Polska przeżyła tragiczne w skutkach
dwie wojny światowe. Spowodo,wały one bezmiar strat
ludzkich, moralnych, kulturalnych. Z wojen tych wyszły
tysiące ludzi okaleczonych, chorych, wymagających
opieki i pomocy.

nief za

gr31!1icą.

Harmonijnie

łącZIO'l1a

z
społeczno-rehabilita.cyjna
stwarza coraz lepsze mcżliwośc·i
ność

dzia la].

g-0spodarc?ą ,

zatrudnia-i'a
osób niepełnosprawnych i daje im szainse na
urzeczywistnienie swych asp iraciL
Od początku powstania sp6Łdz.ielcz-0ści inwali:dzkiej, zinalazła tu pracę do ść l iczna gm.pa
inwalidów wojennych. Piastują oni do dli§
wiele odpowiedzialnych funkcji i legi:tymują
się poważnymi osiągnięci.ami w pracy zawodo.
wej i społeC'ZI1ej. Związek Spćłd.z·ielni Inwali~
dów od chwili swego po.wstania ws<póldz.iała
ze Związki.em Inwalidów Wojennych
ściśle
i udziela mu wszechstronnej pomocY" so·cjalno-bytowej i leczniczej.
Rozwój działalności Związku Inwalidów Wo•
jennych w pierwszym pięcioleciu Polski L·1•
dowej został zahamowany w latach 1949-1955.
W o.kresie tym uwidocmila się dość daleko
idąica inge·rencja państwa w życie społeczne.
Sytuacja polityczna w kraju, wypa·czenia centralis.tyczno-bi urokira tycz.ne w zakresie kier<"•
wania życiem społecznym, spowodowały spadek
licz.by czł.onków oraz zaprzesitan1e realiz.a;::fi
niektórych funkcji, a głównie socjalnej. Zawieszonych zostafo szereg uprawnień inwalidów
wojeni.1ych oraz nastąpiły zasadni-cze z.miany
w systemie orzekania o inwalid:zitwie wojennym.
W latach 1950-1955 uw1doC7Jil!ły się tenden.
eje do likwidacji Związku. Tendencje te wyni:.
kały m. in. z chęci uniknięcia dzlałalnośd nte.
z.godnej z polityką ówczesne.go kierownktwa
są<bono
państwowego i partyjinego: Ponadto
błędnie, że pomyślna realli.zacja planu 6-letnie„
go zapewni wszys.tkim obywatelom dobrobvl,
Nie doceniano wówcza1s sen.su pracy społeez•
nej, tworzące·j nie,zni,s.zcza~e wartości mlOll.'ałn-.
i materfalne.
Na fali demokrra!tyzacji żY'Cia społeczmo-poli•
tyc-m ego, w giruciniu 1956 rolcu odbył się Krajowy Zjazd Inwalidów Wojennych. Powołał o?!
nowe władze związkowe, uchwalił nowy sta·tut, który stanowił podstawę dla reaktywowania i;Izial~ności organizacyjnej, propagandowej
ł soc3alneJ. Jednak trudna syiiuacja ekonomiczna kraju uniemożliwiła .zaspoJcojenie uza:sadntonych potrzeb inwalidów wojemiych. Kolejne
z.~azdy inwalidów - II, III i IV - mimo stop.
n1owego podnos.zenia się po.ziom.u życia środo.
wiska inwalid1zkie.go, ipoświęcOIIle były głównie
11praw-0m socjal·n ym. Stanowiły one podstawo•
wy nul't obrad zjazdowych. Zja7.ldy te odnotowały również wzrost ilościowy aktywu społeci~
nego, r?.zwój sam~ządu koleżeńskiego i jegn
~an~azowoode w roztaczaniu opiek.i nad mwa·
ł1darru.

Na początku lat sledemdzieSiiątych, po
łytym
wsfn:ząs!e s·połecz.no-politycmym

glonów kraju obejmował je swą działalnością
r. Działacze Związku i upoosoby uruchamiali w porozumieniu i administracją państwową p rzedsię
biorstwa róż.nych branż, przejmowali majątki
i gospodarstwa rolne, odnawiall sanatoria, Pensjonaty, przychodzili z pomocą Inwalidom f
wdowom po inwalidach w uzyskaniu pracy.
Organizowane przez Związek zaklady szkoleniowe i ośrodki, ro.in. w Krakowie, Poznaniu,
inwalidom
umożliwiały
Słupsku
Lęborku i
zdobycie uprawniefl zawodowych i otwierały
im drogę do awansu społecznego. Dużą rolę
odegrały gimnazja spółdzielcze w Nałęczowie 1
Piechowicach. Wychowankowie tych szkół byli pionierami w rozwoju spółdzielczości ·nwalidzkiej. Tworzone przez Związek bursy I internaty niosły realną pomoc w poszukiwaniu
pracy, mieszkania, zapewniały wyżywienie, odzież, a także opiekę lekarską. Właśnie sanatoria w Dusznikach, Cieplicach, Solicach I Jarze oraz ośrodek przeciwgruźliczy w Sokołow
sku - przyspieszały inwalidom powrót do
aż do maja 19.t5
ważnione przezeń

woju rehabilitacji. Obejmował on rehabilitację:
leczniczą, społeczną l zawodową.
Urzeczywistnienie tego programu powierzone
Inwalidzkiej. Została
spółdzielczości
zostało
ona powołana do życia w 1949 roku, w oparciu o bazę kadrową I materiałową Związku Inwalidów Wojennych. Doświadczenia Spółdziel
ców ZIW miały niezwykle ważne znaczenie
dla spółdzielczości inwalidzkiej, a zwłaszcza w
zakresie rehabilitacji. Początkowo pomyślana
ona byla jako pomoc dla inwalidów wojennych, by z czasem -w miarę rozwoju techniki i cywilizacji - objąć wszystkie grupy inwalidów. W miarę rozwoju wiedzy medycznej
l pokrewnych dyscyplin nauki zakres i skuteczność rehabilitacji stawały się coraz wię
ksze. Obejmowała ona swym zasięgiem coraz
to nowe grupy kalectw i schorzeń. Dzięki temu duży odsetek inwalidów powrócił do pracy i czynnego życia w społeczeństwie.
Uzyskane przez spółdz.ielc:zość iinwa1id6w
wyniki w dziedzinie rehabilitacji, wysoko &ą
cenione nie tylko w naszym kraju, lecz rów-

„

Po klęsce wrześniowej Związek Inwalidów Wojennych RP uzyskał od
władz okupacyjnych pra'łłO legalnego
istnienia. Jednakże ogtaniczono jego
do spraw gospodarczych i
działalność
opieki soc.ialno• bytowej nad inwalidami. Wykonywał je pełnomocnik Zarządu
Głównego Z~W. który pod patronatem PCK I
reprezentował
Rady Gliiwnej Opiekuńczej
Związek przed władzami okupacyjnymi. W ramach posiacfanych funcłm;zów - pełnomocnik
ów udzielał doraźnych zapomóg._ zgłac;zaj;:icym
się inwalidom, pomaga! im w uzyskaniu koncesji monopolowych I administrował mająt
kiem Związku.
Działacze Związku prześladowani byli przez
hitlerowców, jak większość Polaków. Wielu z
nich podzieliło los tych. którzy zginęli w obozach zagłady, w masowych egzekucjach , w
Rozstrzelano
pacyfikacjach , itp.
krwawych
m.ln. prezesów Związku: Mariana Kantora i
Edwina Waiinera. sekretarza Zarządu Głł>wne
go, Henryka Rudowskiego ł Bolesława Kikiewicza. Ten sam los spotkał prezesów zarządów
I Antoniego
okręgów: Wacława Hawrylinka
Snopczyńskiego, prezesów kół: Gustawa Czaję
i Wacława Frankowc;klego oraz wielu działa
czy społecznych, jak Feliksa Woźniaka i Henryka Juttę.
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W~adze polityczne i administracyjne d~strzegły
niedostatek środowj.ska inwalidów wojennych
i ~z,naly, że przeszłość wyrainie ich skrzyw.
d2llł~. ~owa nadzieja wstąpiła w c!erpliw~•
l loJalme usposobionych inwalidów wojennych,
~óryc-h liczba, w miarę upływu cza.su, z.na·;:z.
lllle zmalala. Na~eja ta podsyca.na. była tros~ o . zape:vinreme spokojnej starości, której
zabezpieczenie rentowe i emerytalne było nie•
zadowalające.

P~zątek l~t si~demdziesiątyc-h wskazywał na
to, ze oczek1wame. weteranów walk na lepszą
przyszłość stanie się rzeczywistością. Powołanie
Urzędu do spraw Kombatantów i powierzenie
państwa
m~ uporządkowania systemu opieki
między innymi nad inwalidami woj'ennymi a
następni~ usta_w~ z 29 maja 1974 r. o zaopatrzen.!.u mwa~1do~ wojen~ych i wojskowych
oraz ich rodzm, Jak rówmeż uzupełniające akty prawn~. z lat, 1975 i 1977, potwierdziły dobrą
vr.:olę P!lrtu i panstwa w usunięciu krzywd i zamedb~~ wobe~ ty~h, ~tórzy w okresie wojny
ponosili odpow1edz1alnosć za losy ojczyzny a na
stępnie dźwigali uciążliwe skutki wojenn~o ka:
le et wa.
Ustawa z. 29 maja 1974 r., w której społecz
n?ść inwahd~~ dopatruje się istotnych luk i
medosk?nałosc1, była z pewnością przejawem
humam~~u. Tchnęła z niej troska o życiowe
sprawy mwahdów wojennych i przewijała się
nuta uznania i szacunku dla ciężaru ran, kalectw~ i _utracon!ch często szans życiowych. Poł~w1czme rozw1ą:tane w tej ustawie zaopatrzeni~ emerytalno-rentowe miało zgodnie z oś
w1~dczeniem przedstawicieli najwyższych władz
panstwow~ch c~arakter przejściowy, uzasadniony tr?dn?sciam1 gospodarczymi państwa.
Ob1et!11ca władz politycznych i administracyjn~c~ me spełniła się niwecząc rozbudzone na·
dzieJe. w ~w.altownie starzejącym się środowi
sk~ mwahdow wojennych. Dzisiaj już wszyst~11? znane są. przyczyny niespełnionych nadz1e1. Chy~ące się ku kryzysowi społeczno-poli
ty~zn~mu 1 gospodarczemu w końcu lat siedemdz~es1~tych p~ństwo nie było w stanie swych
obietnic zreahz.ować, .pozo~tawiając nie rozwią
zu.y probleJl! 1 t~osk1 z mm związane wladzom
~ohty~znym J panstwowym. Nie spełnione oczek1wama <?state~znego rozwiązania probiemów bytowych mwahdów wojennych weszły więc w
lata osiemdziesiąte.
P~zątek lat. osiemdziesiątych wprowadził 61i
tysięcy członko_w Związku Inwalidów Wojennych
w tryby przemian sp<\łeczno- politycznych i gosP?da rc-~ych k~óre przyniosła z sobą odnowa ży
cia panstwa 1 narodu. Wstrząs społeczny sponieprawidłowości I
wodowany ujawnieniem
~rzywd wyrządzonych narodowi przez ekipę
~praVl.'.uj~cą ~ząd~ w latach siedemdziesiątych
mwahdz1 wo3enm o?czuli dotkliwie uznając to
jak? zap:ze~aszczeme swych ofiar i cierpień,
jakie pomeśh dla dobra ojczyzny.
W okresie burzliwych dni jesieni 1981 roku
narastające zagrożenie wolności i nlepodlr>gło
~ci Polski budziło protest wśród inwalidów woJennych .I kateg:Jryczny sprzeciw potępid Jący
ekscesy 1 prowokacje antyradzieckie które narusz~ły ~po~ój 7.olnferskich grobów' i obrażały
pamięć zołmerzy, któny polegli w walce 0 na tzą ~olność . W imię tego spokoju, porzą dku
publicznego I zgody narodowej ponad 500 c-złon
ków Koła Łódź-Polesie. zebranych w ę.u li zesp~łu Szkól Włókienniczych. przy ul. Że• omskiego 11.5. manifestowało w pierwszym dniu
stanu wo1ennego swe poparcie dla Wojskowei
·
Rady Ocalenia Narodowego.
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Osiedlu Chojny StM"e ma zamieszkać 3 tysiące ludzi.
daleko. Potrwa
Do zakończenia jego budowy jeszcze
ona, oo już tera,z można stwierctzLć z całą pewnoocdą
znacznie dłużej, niż zakładano w pierwotnych planach'.
Po zakończeniu wszystkich prac, gdy na placach zabaw
staną huśtawki, a przed blokami zakwitną kwiaty, bę
dzie to jedno z najładniejszych łódzkich osiedli. Jego urok
można dosbraec już te.raz, choć znacznie ła,twiej przychodzi to
ludz:Lom, któr,zy przyjadą tu na kitlka godzin w słoneczny dziel\
niiż stałym mieszkańcom. Obecnie są bowiem Chojny wielkim
1 niezbyt porządnym placem budowy. Po nierównych drogai:b
jeż~żą ciężkie samochody. Wyżłobi~me przez nie koleiny z najwyzszym trudem poko.nują „sy;renk1" i „maluchy". Do okien blok?w . ż.a~ądają dźwligi, w miejscach przysz:dych kwietników pomew1eraJą się stosy betonowych płyt i stalowych elementów.
Trwa .ruch ·i rozgalI'diasz. Niemal w centrum tego placu budowy mieszka juź w tej chwili około 10 tysięcy lokatorów - ludzi, którzy oczekując w spółdzielczej kolejce niejednoklrotnie
marzylli. o dniru, w ~tórym do·sitaną klucze 'do własnego M.
Pr,zez lab oczekiwania nikt nie zastanawiał się czy do ble·
ków będz.ie prowad7.Jiła równa droga, kiedy otwo;zą sklep osicdłorwy i czy w niedalekiej odległości 1l!la.jdzie się punkt napra"." spl'IZętu. gospodantiwa domowe,go. Liczyło się tylko mieukarue. Z c.hwilą przeprowadzki zmiendł się jednak punkt widzenia.. Po ~ilku dni~ch e~orM, .te wre~ie mieszkanie jes.t, zac~ęh ludzie zauwazać także i to, czego nie ma, a co bezwzględ
~ue być powlal.no. Pil'IZede wszystkim powinny być sklepy spouźytku.
c<>dzietnnego
~ywc;;e l z al!'tykułami przemysłowymi
z~obki, pr,ze~.s.:kola i szkoły, zapewnii'ające odpowiednie warunki do. nauki i zabawy 'W5Zystkim osiedlowym dzieciom, przyw czasie jesdenneJ
chodni.a l~kal.'ISka, drogi, po których nawet
słoty !ll(),zna wygodnie dojść ozy dojechać do domu, place zabaw, punkty. uisłu.go.we najbardZliej potrzebnyc<h branż. Powinny
dojazd j"
być tramw'.lJe i autobusy, ~pew.niające sprawny
ce;itrum ~iasta i drunych dzielnic. O w.szystkich tych sprawach
wu~ me tył.ko miesz.kańcy osiedla - z ·potrzeb ludzi zdają
sobie sprawę irównde,ż projekJtaru:i t wylronaiwcy A tymczasem
.„
'
Posł~ę się kilkoma cy:firami.

Czy równość W
jest
sprawiedliwa? ·
W czasach, kiedy życie spo- z nimi, nil! się im podporząd
biegnie swoim utartym kowując wyłącznie pod zewnę
torem, be.z większych zakłóceń trznym naciskiem, lecz bez wewnętrznego przekonania. Sądzę
4 wstrząsów, kiedy każdy otrzybowiem, że władza nie tylko
muje tyle środków do tycia,
powinna „uczyć się od mas",
dJe mu się należy - zgodnie
lecz także uczyć się je przekoz istniejącymi przepisami i
nywać o społęcznej słuszności
przyjętymi normami, kiedy ponadto obowiązujące .ustawo- podejmowanych decyzji. Wydaje się, że pożyteczną rolę dwudawstwo 1 jego praktyczne
kierunkowej „tra.nsmi.sji" potunk.cjonowain.ie nikogo nie dymiędzy łódzkim społeczeństwem
&kcymi·nuje w szansach i możli
a władzami ma szansę spełniać
wościach polepszenia sytuacji
OKK, jeśli z jednej strony pozyeiowej, wtedy - jak się wytrafi właściwie rejestrować i
daje - problematyka równości
nanie budzi powszechnego zainte- intelektualnie przetwarzać
resowania i nie rozbudza emo- stroje i aspiracje- społeczeń
popularystwa, a z drugiej
cji, a po2!0Staje raczej ~d- · zować
twórśrodowiskach
w
miotem teoretycznych rozwazań
czych i w szerszych kręgach
Słowem, brak jest
jednostek.
ekonomiczno-spospołecznych
wyraźniejszych oznak,
wtedy
zgodną
politykę władz,
te nierówność w sytuacji po- łeczną
z. Óptniami OKK.
sza.ególnych jednostek danej
Dodajmy zresztą, że najwyżsi
społeczności uznawana jest za
przedstawiciele łódzkiego kieropor.zbawioną racjonaLnego ~
wnictwa partyjnego i · adminisadnienia, ezyli za niespraWle- stracyjnego, zaproszeni na jeddliwość. OWszem, ten i ÓW od•
no z klubowych spotkań, złozyczuwa chwdlami swój mniej 11 zapewnlenier iż będą nie
korzystny w porównamu .z in- tylko dostarczać Klubowi nienymi punkt startu żyeiowego zbędnych materiałów informaczy to z powodu w81"11nków
cyjnych, lecz także brać pod
środowiskowych, czy braku wrouwagę formułowane pod adredzonych predyspozycji jak~y . sem władz wnioski i postulaty
rodzaj upośledzenia, wypracowywane przez to niepewien
ale przyjmuje ten stan z cichą
zależne gremium.
rezygnacja, jako coś na co „nie
Sądzę, że wzięcie pod obrady
ma mocnych".
Klubu tak ważnego zagadnieJeśli nawet przywołana tu
nia, jak właśnie ,,równość a
obserwacja (CZY rac7.ei domnie- sprawiedliwość" stanoWl dobry
manie) byłaby słuszna. to chY· prognostyk dla kierunku meryba tylko w odniesiendu do natorycznej działalności OKK, jest
szego, polskiego pola obserwacji, to bowiem temat nie tylko noś
a w dodatku - do okresów ny ideowo, o istotnych aspekwzględnej stabilizacji gospodartach moral:nych, lecz również o
czo-politycznej, nie mamy bo- wa~ch implikacjach dla prakwiem dostatecznych podstaw tyki społecznej, czego dowiodła
do snucia tak subiektywnych klubowa dyskusja. Nie pokuszę
refieksji o stanie umysłów w aię tu o dokładną rel~ję z jej
wielu innych krajach, np. tych, przebiegu, odtwarzającą poszczew których·~«!~ g\Vałtowne góh)e wn><>wiedzi, w większości
pneobi:ajęnia SĘ>oleczm? i JltO:'
niezmiernkl wnikliwe, nacechocesy rewolucyjne. BO pi'żi!!it:iez
wane społecZ?l4 ~ troską. warto
i u nas, gdy tylko pojawią się
jednak przekazać Czytelnikom,
napięcia społeczne,
ailnlejsre
że w konkluzji uznano sprakltórych główny cięźar spada
wiedliwość za pojęcie nadrzęd
jak zwykle na warstwy naju- ne w st.osunku do równości,
OS7JCzędzając z reguły
boższe,
zanzem potrzebę
akcentując
lepiej sytuowane,
środowiska
wyrównywania .v.ans życiowych
rozlega się donośnie powszechjednostek t środowisk, zwłasz..
o cza w odniesieniu do sytuacji
ne wołanie o równość zrównanie tyC'h co mają mniej,
najdotkliwszych I pilnych, jaz tymi co mają więcej. W świa
kie wiątą się np. ze stanem
domoki ogromnej części społe
zdrowotnym społeczeństwa. Tej
czeństwa następuje utożsamienie
się
poświęci
właśnie sprawie
pojęcia równości z pojęciem
w najblttszym czasie jedno z posprawiedliwości, a niejednakowy
siedzeń Klubu.
dostęp do podstawowych dóbr
Doceniając spolecz.ne znaczeuznany zostaje za niesprawienie działalności Obywatelskiego
dliwy, każdy bowiem, jak się
Klubu Konsultacyjnego redakwtedy mawia „ma tak·i sam
cja „Odgłosów" będzie śledzić
jego obrady z należną uwagą
żołądek".
A jednak emoeje - choć stai czyn,nie współuczestniczyć w
inowią ważny motor społecznych
popularyzacji najwa1Jnlejszych
nie są dobrym dodziałań pmemyśleńradcą, zwłaszcza w sytuacjach
ł«yzysowych, które wymagają
przede wszystkim chłodnej refleksji, wolnej od roznamiętnie
nia i stronniczości. Z pewnoś
ICWłECJ~SłQ
cią nie każdego stać na refleksję, a już tym bair'dziej wobec
tej problematyki, ponieważ zagadnienia równości i sprawiedliwości są znacznie bardziej
powszechnie
niż się
złożone
przeczuwa. wymagają więc pewnej wiedzy o prawach rządzą
cych tyciem społec2'Jilym i zbiołeczne

JERZV
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W 1980 roku nie oddano do urtyitku tadnych pomiesiv::zeń hanani socjałno-usługowycll. Niewiele lepiej było w roku
1981, kiedy t-0 prrekazaru> u.tytkowndkom tylko dwa przedszkola
tymczasowe w parterowych mieszkania>Ch. ~erwszy sklep na osi:Cdlu otwart.o .dopiero w maju br. Zgodnie z założeniami w
p1~rwszym ireahzow~nym obecnie etapie budowy, obok bloków
m. in. 9 sklepów
m1e?z.kałnych, w OS11·edlu powil111110 IPOWstać
2
7 zakładów usługowych,
spozywczych, 5 pr,zemysłowych,
przedszko!la stałe d 3 tymczasowe, l!'lowa s~ła. Nie dają nadziei
na poprawę. sytuacji teg<J«"oczne efekty, a właściwie kh brak.
Pla~ przev.::1dywał pr,zekazanie w bieżącym roku 1.906 m kw
powueir1JChin:i handlowej t socjalno-usługowej. Wiadomo ju.t tera~ że nic z tego nie wyjdiie. Z planowainych na ten ll'Ok za.
dan,. do których należ~ m. in. przedszkole, żłobek i 4 pawilony harudnowe, żadne me je,st jes:rJCze rozpoczęte. W spraiwie no-

dlowyc~
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Przede wszystkim mieszkania
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TER·ESA J·ERZYKO·W·SKA
wej szlroły ciągle brak unnowy z wyk().llawcl\ irobót. Zaniechano tak.że ii-emDn'tu ~rego budynlru &zkolnego. Otwarcie min;targowiska, które miało poW1Stać szyblro, w trybie awaryjnym,
zastępując w części brak sklepów, odsuwa się na nleoim'e.ślony
termin, bowiem jego pnyszły uźytkownik nie zgadza się przyjąć nie uzbr<>jonego terenu. Nile rozpoczęto robót pr.zy urządza
niu łącznlcy telefonicmej, która r6wIJJież miała być gotowa w
tym roku. Do dyspozycji mieszkańców są jedynie dwa automaty telefoniczne, często zepsute. Z 208 punktów świetlnych c.zynny.ch jest jedynie 55. Całe 01Siedle funkcjonu.je na prowi1.0ry~z.
nej sieci energetycz.nej, z której korzystają rówruie:t budowlani,
co powoduje częste awarie. Aiby nie wydłu:tać pOlllurej lifty,
stanie
wspomnę jeszcze o fatalnej komunfkac1jl i strasznym
dróg, zinliiszczonych przez cięż.ki sprzęt budowlany 1 o najwai•
niejszej sprawie, Mórą są usterki w mieszkaniach: przemarzanie ścial?l, przeciekanie oraz mnoobwo drobniejszych l~ dokuczliwych braków.
Chojen tłoczą się w nielicznych, docierających
Mieszkańcy
tu tramwajach, obładowani zakupami i dziećmi dowożonymi
do odległych przedszkoli, pokonują z trudem lmię:tycowy nieomal krajobraz, zariim dotrą do pełny.eh usterek mieszkań- Trudno wdęc dziwić się, te zamiast radości z d~ugo oczekdwanego
mieszkania obja.wiają w ir6żnej formie tal i pretensje pod adresem ~ółdzfelni mieszkaniowej, budowlany.eh oraz władz admbnistracyjnych dzielnicy i miasta. Taką sytuację mamy od lat nie
tylko z ŁodrzJi, ale z całego kraju, z każdego nowego osiedla.
Paradoks polega jednak na tym, że Chojny miały być osiedlem
wzorowym. Już przystępując do jego budowy podjęto słusz.ne
postanowienie, jż w tym przypadku nie popełni się błędów i
ndedociągnięć typowych dla tego rodzaju prz.edsięwzlęć. Skoń
czyło się jednak na dobrych chęciach. Błędy pojawiły się jut
na. et:1Pie pl'IZygotowania procesu inwestycyjnego 1 pogłębiły
~ fazie wykonawstwa. Od samego pocr.ątlru, tj. od 1979 roku,
kiedy rozpo~to roboty niekuba·turowe związane z uzbrojendem
terenu, realizacja planu odbiegała od ~eń_ Smutny efekt og'.lądamy dziś.

Czy można było takiej sytuacji undkmąć kto zawinił ł kto
odpoWlie rz.a wszystkie kłopoty~ z dakimi b~ryka się 10 ·tysięcy

rową świadomością.

Pisaliśmy iuż na tych lamach
o samorzutnym ukonstytuowaniu
się Obywatelskiego Klubu Konspołecznego
sultacyjnego
ciała opiniodawczego. w skład
którego wchodzą, na zasadzie
dobrej woli, cl spaśród prredstawlcieli łódzkiego środowiska
f.ntelektualnego, którzy poczuwają się do moralnPgo obowiąz
ku uczestnictwa w poszukiwaniu rozwiązań trudnych problemów dnia dzisiejszego. Interdyscyplinarny charakter klubu
(naukowcv rożnych kierunków.
działacze, ludzie sztuki) sprawia. że oodnoswne z Inicjatywy jego członków zagadnienia
są na~wi<>thne. w otwartej dvs·
kusii, z · rM„yrh stron, z róż
nych 011~tr1"-w Vl'i(faenia. a uzyskiW""" t<> 'lr'}gą opinie i sugestiP tnn('" li nowinnyl) służyć
miPisrnwvm wtadzom jako cenna !nsnir~ria do padejmowania
działań n .,.nołecznym charakterze i ukierunkować je zgodnie
z potrzebami społeczeństwa.
Czy także - zgodnie z odczuetami? Raczej chyba licząc sit

Foto:

Foto:

Młr~law

Zajdlet

liudd? Odpowredt na d·rugą czętć pytania - czego domagaj~
się mieszkańcy i przedstawiiciele organizacji działających w osiedlu, jest moim zdaniem nieistotna, w niozym bowiem nie
przyczyni &loę do poprawy warunków łyda. Wa,rto natomiast
zająć się poszuki·waniem odpowiedizi na część pierwszą, choćby
po to, aby w przyszłości nde powtórzyć po raa. kolejny tych
samych błędów. Trzeba również zastanowić się, co można zronieco
aby uliyć
bić, wykorzystując posiada111e sily i ~rodki.
mieszkalącym tu ludmom, }a.k lliStalii.ł! 'n\erarch!ę potrzeb l problemów, aby w pierwse.ej k<>lejności zajął siA; najpi!niejszy•ni.
Próbę sformułowania od!powiedlzi podjęto w czasie plenum KD
PZPR Lódź - Górna, w którym uczestniczyli również przedstawiciele il11westora, wykona~ów oraiz osiedlowych organizachciała.bym skoncji. Dyskusja była ożywiona i długa; ale
centrować na jednej tylko wypowiedzi członka dzdałającego w
'>Siedlu Obywatelskiego Komiltetu O<kodzenia Narodowego. Z
Wieloma szczegółami zgodzić się trudno, :lJWłasz.cza z obarczaniem całą wlal.ą za powstałą sytuację budowlanych, bowiem il 1e
tylko, a na.wet nie przede wszystkim oni tu zawindli. Warta
uwaei i zast8111owienia jest jednak myśl przewodnda: hasło jest 7Jby,t łatwym i nadużywanym usprawiedliwiekrYZY'& niem nieudolności czy niechęci do ~etelnej pracy. Nie wolno
założyć ,rąk i czekać, a.ż klryzys minie, to wtedy będuie s•ę
pracować dobrze. Najwyższy czas skończyć z apelami i proś
bami, a zacząc żądać od wykonawców wła<Śc<i•wej roboty._
I to wł<a·śnte wytlaje się słusi.ne - zaiStąpić apele żądan!a
mi, aile nie ty1ko na linid: mieszkani-ec - wykonawca. Podobnie, jak mieszkańcy nowego osiedla mogą i powinlili żądać od
budowlanych bezusterkowych mieszkań, tak i ci ostatni muszą
żądać właściwego iprzygotowani-a terenu budowlane.go, odsią
pienia od prakityki różnego rodzaju naci.sków, derorgal!1dzują
nie należały .Jo
cych harmonogram robót (przypadki takie
rzadkości), terminowego dostarezania zamówionych materiałów.
wykonawcach, przedstaKolejną listę żądań, po lokatorach i
wLć może inwestor i wszyscy zaang~owani w proces powstaWlłllli'll osiedla, od momentu, gdy jego projekt powstaje na deskach arcMtektów i urbanistów, ~ po ostatnie pra.ce porząd
kowe. JeśLi ka·żdy z uczestników reaJdzacji osiedfowej inwestycji spełni wymagania pozostałych, problem przestanie iistn1eć.
Rzecz jednak w tym, aiby wymagainl.a te były rozsądne. Można
bowiem żądać przyśpieszenia prac . nad wyel1imi.nowan1em wad
techinologLi W-70, w jakiej budowana jest część osiedla, me
moina - na<tychanias·towej zmia,ny technologii. Pomijająe koszt
związany z przeprojektowaniem, odsunęłoby to na dłuższy cLas
budowlanyd1,
od
oddan~e kole)rM!go bloku. 'J.'lrzeba wyma.gać
aby me pozostawłald po sobie śmietnika, trudno natomiast ".dbronić im korzYiStania z d.róg obok domów do przejazdów cię
żarówek i SIP~zętu w chwild, gdy innych dróg ruie ma .. Niezbęd1IJym wa.runk1~ zachowania rozsądku w formułowaniu żąr.lai'l
jesit takie U·~1e3ę-tność czasowej rezygnacji z niektórych słu~z
nych postulatow. Uwaga ta odnosi się przede wszystkim do noWY1C'h lokatorów. Jest sprawą oczywistą, że w osiedlu powi.nny
być .nie tylko skl~py, ale i wszy~tkie potrzebne obiekty uslu~,.,
we l S<?Cjailne. Jez~li jednak wszystkie siiły skon<:entruje ~ię na
nowe opóźnie
u~uwamu zaległości w tym zakresie, powstaną
nia, tym razem w budownictwie mieszkaniowym. I tak zresztą są one dość du~e: z 64 budynków planowanych jako efekty 1980 roku, wykonano tylko 17 (26 proc. planu). Nieco lepiej
z 52 planowanych bloków oddano do ubyło w 1981 roku ~ytku 4-0. W wyniku tych opóźnień 7.714 rodzdn, które miały
JUŻ oti:zymać · i:nie~zka~ia, nadal czeka. Są to ludzie, dla których ciągle naJwaznieJszą sprawą jest właśnie mieszkanie. Zapewne po otrzymaniu kluczy bardzo szybko zmienią zdanie zaP?mmając, że spółdzielcza kolejka. w której cz.ekają iinni ' j"st
'
ciągle bardzo długa.
Chojny miały być wzorem. Nie są. Podobnie trudna sytuacja
jest w innych nowych osiedlach. Nie zaniedbując działań zmieplenum t{D
do czego uchwałą
rzających do jej poprawy wa t'l
PZPR Łódź - Górna zobowiązan<1 realizatorów
u~iadomić sobie właściwą hierarchię potrzeb całego społe
czenstwa miasta. Na pierwszym miejscu są tu mieszkania i
tego pr.zede w1szyst~m musimy żądać.

•
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Trochę

statystyki nikomu jeszcze n·e zaszkodziło

WŁODZIMIERZ PITKIEWICZ

l!zytelnicy nie lubią liczb. Dlaczego? - Bo liczby są nudne
- powiadają. Czy rzeczywiście liczby . dane i wielkości. jakimi
operuje statystyka są nudne? Chyba tylko dl<1tego. że nie potrafimy ich czytać, że czasem brakuje nam wyobraźni. czasem fanta1jl, a czasem po ptostu znajomości życia. co razem
pozwoliłoby ujrzeć za liczbami to wszystko, co się za nimi kryje,
co ukazują rzędami u~tawlone cyferki.
Ukazał się właśnie MAŁY ROCZNIK STATYSTYCZNY 1982.
Kos7tuje: 75 złotych. Sporo. Ale przynosi szereg interesujących
danych. Spróbujmy zatem popatrzeć, co się też kr.yje za niektórymi kolumnami cyfr.

t

Jest

na3 a $ci.śle było nas w 1981 roki\l, według danych
31 gru&lia - 36 062 tysiące. W ciągu ostatnich 21 la•t przybyło nas 6 267 tysięcy.

ina

chroptakim
mąć

lat na

100 chlopc&w przypada 95,3 dziewczynek. Ta przewaga chłop
ców utrzymuje się od 19 Ia.t. a l pon1żef przeważają młodzieńcy
i mężczyźni do 34 lat. Na każdvch 100 mężczyzn w W!:ieku od
36 do 34 lat przypada 98 koblet w tym samym wieku oczywiś
cie.
Mniejsza liczba kobiet w wlelru do lat 35 nie powinna ich
przeraeać. jaiko że rośnie ilość rczwodów, a W!:ięc kaixly pan
i kaiżda pani zdoła zakos71t<l'\vać rozkoszy małżeńskich. a nie~zy nawet po kilka razy.
Gorzej nieco sytuacja wyigląda
wśród starszych r0C2?1ilków. oto bowiem na 100 mętczyi2'lll w
\lrielru od 35-39 lat przypada }uż 100,6 kobiet w tym samym
wiekiu. T irn starsza gMllPa tym więcej kobi-et przypada na stu
mężczyzn. Są to oczywdście 51lrutki woj.ny, ale i tego, te męci;
czyźni
żyF;i krócej.
W grupie wiekJU od 515 do 59 lat na 100 mężicszyrlJ!l przyrpada
124.8 kobiety W grupie lat od 70 do 74 na 100 mę2czyzn jest
już 148,3 kobiet, a na 100 mężiczyzn po 80 latach przyipada. at!
235,7 kobiet.
Pilnujmy się w:ięc panow.ie i dbajmy o zdirowie!

2
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A jest po' co dbać, bowiem sta.tystycy ostrziegają, że rośnie
liczba z.gonów z powodu niektórych chorób. Temat to poważny,
ni ma tu oo ża.rtować . Oto skutki postępującej cvwilizacji,
Nowotwory złośli e byłv powodem zgonów w 8,9 przypadkach na 10 tysięcy ludzi w 1960 roku, iuż. w 13,7 przY'J)adkach
w H>'M rokiu, ale po dzles.lęcll\l lat2ch, czyli w 1980 rolk!u już 16,8 pr:zypad1kach. I choroby te są jednakowo groźne w miastach, jak I na wsi.
~da na·t omfast śmlerteln~ć z powodów n<>wotworów niez.łośl!wych. JeŚil.i w 1960 rokl\l na 10 tysięcy lud?Ji z tego powodu
umierano w 0.8 przyp{ldikach, to·
- w 1970 roku w 0,5;
-· w 1980 roku w 0,3;
chociaż w 1981 roku podniosło się do 0,4.
No I oczywiście serce.
Smiertelność z powodu nadciśnienia utrzymuje s!4 mmeJ wię
cej w t:YlC'h samych granicach;
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1970 rok - 2,0 przypadków na 10 tysięcy ludzi,
1975 rok - 1,8 prtypadkOw,
1980 rok - 2,0 przypadków.

Tyleż samo w 1981 roku. Ale tu uwaga· śmiertelność z
du nadciśnienia jest wyższa na wsi niż w mieście. Jeśli
roku na 100 tysięcy ludzi zmarło z tego powodu 1,6, to

-

powow 1981
na wsi

2,6.

Niedokrwienie serca. W 1960 roku
ludzi umierało 2.1, ale już w 1970
- 5,7 po 5 latach - 7,7 i w 1980 roku 9,2. Jednakże w 1981
roku, choć był to rok bardzo niespt>kojny, nerwowy, bogaty w
wydar:zenda, to ilość zgonów z tego powodu była mniejsza i wyniosła 8,7 przypadków na 10 tysięcy ludzi.
Podobnie sytuacja wygląda z innymi chorobami serca. Jeżeli
w stosunku do liczby zgonów z tego powodu w 1960 roku (7,9
- wszystko oczywiście liczone w porównaniu do 10 tysięcy ludzi, czyli taka jest ilość :zgonów na każde 10 tysięcy ludzi) nastąpił wzrost w 1970 roku 9,1 i dalszy wzrost w 1975 - 10,0
to notuje się teraz pewien spadek: w 1980 - znów 9,1, ale Jui
w 1981 - 7,7 i - co dziwniejsze - więcej przypadków zgonu
z powodu innych chorób serca na wsi niż w mieście. A przecież
w mieście było bardziej niespokojnie I nerwowo niż na wsi.

z

4

Następne niebezpieczeństwo.
tego powodu na 10 tysięcy

3

De
nas?
W dawnych latach mawiało się, że jak się rodz.i więcej
cłtw n.iż dziewczynek to łd?Jie Im wojnie. Jeśliby wierzyć
M>OStrzeżeniom z odległych lat. to trzeba byłoby ostro
się za waJ.kę w obronie pokoju. bowiem w wieku do 4

-

lasze
,
sro-

doWiemy jut ilu nas jest. Dowiedzieliśmy Ilię, jakie choroby
nam zagrażają. Tu jeszcze może tylko dodatkowa uwaga, że
g·ruźllca choć nie przestała być groźną chorobą, to dane wykazują spadek ilości zgonów z tego powodu: 1960 3, 7; 1970 2,5; 1975 1,2; 1980 - 0,8. Popatrzy teraz czym oddychamy,
co pijemy, i w ogóle - jak.:n jest nasze środowisko. Zacznijmy
może od wody.
Pijemy wodę z wodociągów I wydaje się nam, że wszystko
jest w porządku. Siedzą tam ~jaliśoi, którzy dbają o to, aby
woda docierająca rurami do naszych domów byw dobra i zdrowa. I my im ufamy. Ale Dlie ufają im ltatystycy. Dokonali badań i oto ich wyniki.
W 1980 roku wodociągi publiczne dały w BS,'7 procentach wodę
dobrą, w 13,4 niepewną i w 2,9 procentach wodę złą. I sytuacja
jest gorsza niż w 1975 roku, bo wówczas wody dabrej było 87
' procent.
Nie lepiej jest w wodociągach zakładowych. Dają one aż 6,8
procent wody złej, a w 1975 roiku dawały złej wody tylko 3,6
procent.
Jeszcze gorzej jest w wodociągach lokalnych, gdyż tutaj w
1980 roku aż 13,7 procent było wody złej.
Wszystkie te dane dotyczyły wodociągów w miastach, bo. na
wsi jest wcale nie lepiej. W 1980 roku w wodociągach pubhcznych było 7 procent wody złej, w zakładowych 7 ,2,
a w
lokalnych - 24,l procent.
Jeszcze gorszą wodę mamy w studniaclt. Tyliko w studn1a-0h
przydomowych w miastach było w 1980 rOlku 48,8 procent złej
wody i ~ w 66,2 procentach złej wody na wsi.
Proszę jednak nie myśleć, ł.e źr6dła naturalne dają zawsze
dobrą wodę. oto wyni:kli badań z 1980 roknl:
w 20,7 proc. w
miastach I 37,8 proc. na wa.i w naturalnych źródłacll jest zła
woda.
A teraz popaitrzmy, czym w ró:bnych rejonach kraju od.dy·
chamy. Tu może U'Waga dodatkowa, ale niezbędna chyba: . mały
rocz.nlk staty~ty~y podaje wieilkości ogólne bez rozb1c1a na
posi;czególne województwa. Trudno więc na tej podstawie dokładnie oowiedrzieć, g~ie jest powietrze mniej, a gdzie więcej
podtrute. Wiadomo, że w ośrodkach przemysłowych jest gorzej.
W 1980 rolru było bowiem 928 fabryk, kitóre z.a•truwały aitmos!erę pyłami i gazami, więcej niż w Hl75 rok,u, bo wówczas było
takich fabryk 871.
Przeclv. pyłom emitowanym w powietrze twwzy się powoli
zaporę. W 1980 roku w 799 fabrykach były urządzenia redukujące
pyły ·i przez to zatrzymywano 91,7 procent wszystkich pyłów
emitowa·n ych pri.ez fabrY'kl. Gorzej sytuuja wyglą<la z ga,zami
W 1975 r0<ku fabryki emitowały 3 040 tysięcy ton gazów, a w
1980 roku 5 135 tY'Sięcy ton. W urządzeniach redukujących
emttowane gaq;y pozostawało IJCh tylko 11,4 procent W1SzystkJ.ch.
Zmniejsza się też powierzchnia ziemi uprawnej i lasów . Są
to - niestety - k05zty rozwliajacej się CYWilizacji W 1980
roklu ogółem dla budowy osiedli , dróg, fabryik zabrano 16 281 ha,
w tym 14 521 ha użytków rolnych. Pociesi.a.jące może być t yi!.ko
to, że 3 972 ha przez.naczono pod zalesienie lub zadrzewienie.
Mniej pocieszające natomiast jest to, że .•pod tonór" rv'~ ·/\
hektary lasów. Na przY'kład:
-

337
217
236
126

ha lasów z drzewami do 20
ha lasów z d~zewami do 40
ha lasów z dtzewami do 60
ha lasów z drzewami do" 80

Jak
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szkamr?
~westia mieszkaniowa - to jeden z najtrudniejszych problemo""'. naszej skomplikowanej współczesności. Spółdzielcze sbtystyk1 utrzymują, że 570 tysięcy członków spółdzielczości mieszkaniowej oczekuje na mieszkan.ia, a 440 tysięcy dłużej njż 5 lat.
Ale to nie wszystko. Ta sama statystyka pokazuje, że jednoc1eś
nie ! 770 tysięcy kandydatów oczekuje na to, aby stać się c1łon
kam1 spółdzielni mieszkaniowych. 1 200 tys·ięcy kandydatów posiada pełny wkład na mies~kanie spółdzielcze. Są to dane zbyt
optymistyczne. Sytuacja jest znacznie gorsza, gdyż wzrost kosztów utrzymania, jaki obecnie następuje, wielu rodiiinom uniemożliwi starania o mieszkanie spółdzielcze. A po drugie - spadek działalności budownictwa sytuację tę jeszcze bardziej komplikuje.
W latach 1970-1978 następował wzrost ilości oddawanych mieszkań. W 1970 roku oddano 194,2 tys. mieszkań, a w 1978 roku - 283,6 tys. mieszkań. l to byl szczyt możliwości produk•
cyjnych przedsiębiorstw budowlanych. Jak było z jakością oddawanych mies7-kań - to inna sprawa. W 1979 roku nastąpi! pewien spadek „produkcji'' w budownictwie mieszkaniowym. Oddano 278 tysięcy mieszkań. W 1980 roku 217,1 tys„ a
w
1981 - 183 tys. Jak będzie w 1982
roku?
dopiero dowiemy się, ale sytuacja wcale nie jest wesoła, a progn<>zy optymistyczne.
Optymistycznie natomiast można byłoby ocenić inne wyndkl
budownictwa. Na przykład w 1975 roku na jedno mieszkanie
przypadało w mieście 2,95 izb, a w 1981 3,13. Wynik. moż.na
powiedzieć dobry, ale czy odpowiada on strukturze rodzin
oczekujących na mieszkania, .czy ;nij! oznacza to, że buduje się
mieszkania wieloizbowe, a mnięj tzw . . ka\valerek, "które też są
przecież potrzebne, a przy wzr<>ście kosztów utrzymania będą
wręcz poszukiwane. Na pytania te trzeba będzie udzietić odpowiedzi osobno.
Statystyka pokazuje również, że w miastach w 1975 roku
na jedno mieszkanie przypadały 3,49 statystyczne osoby, a w
1981 - 3,27, co nie jest zbyt Wielkim postępem, Również przeliczenie izb ha osobę statystyczną wykazuje, że w miastach w
1975 roku było 1,18, a w 1981 roku - 1,04.
•
Jak mieszkania, które posiadamy, są wyposażone w niezbęd
ne urządzenia? Wodociąg posiadało w 1980 roku 87,8 procent
(w 1970 - 75,2 proc.), ustęp - 74,5 proc. (w 1975 r. - 55,5),
łazienkę 71,0 proc. (w 1975 48,4) , gaz 61,2 (w 1975
- 48,3), centralne ogrzewanie · - 59,7 proc. (w 1975 r. - 36,2).
To oczywiście w mieście. Na wsi sytuacja wyglądała znacznie
gorzej: wodociąg - 37,4 procent, ustęp - 22,3 proc., łazienkę
27,1 proc„ gaz - 2 proc., central-ne ogrzewanie - 18,5 proc.

lait,
la•t,
lat,
lat

l 2(15 ha lasów z drzewami rosnącymi )ut ponao HlJ c;·,, f •<: h
1tarych drzew mcl'!e na}mn!ej oowinno być szkoda. ale Ich wiek
poka2'JUje, flllk długo drzewo rośnie. a jak szybko m<ii.na całe
hektary starego lasu wyciąć. Tym bardziej, że dziś topór z.astąpi.ła piła mechan.icma.
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as<ibna wieś, solidne, przeważnie muł rJwane obej ścia dużo wyg-0dnych budynków mieszkalnych, czyst-0. Widać
ludz.1e tu gospodarni. Nowy budynek
Ochotniczej Straży Pożarnej, przyzwoita s1ed1.iba władz gimnnych. spory ośrndek t.drnwia, teraz buduje się pawilon
na poradnię dla matki i dziEjka. Będzie też
porndówka.
Jest dobra droga i wodociąg, w wielu domach są już łazienki. Gospodarstwa prz,ewa.żnie
średme, od 2 do to ha tylko
kHka wielkich,
specjalistycznych. Duża wieś, około 800 mieszkańców, siedziba gminy <6 wsi i ponad 2.000
dusz). Konopnica leży 27 km od Wielu·nia. pięk
nie p-0łożona nad Wartą, przyjerożają tu letnicy. Nie leży z.a górami, za lasami, blisko do •
miast. a kłopoty ma, jak w durio biedniejszych
wsiach.
Dziewczęta, z którymi rozmawiam - młode,
ład•ne, ubrane ze smakiem. Zad·ne tam wiejskie dziumdzie. Przeciwnie,
są wy.gadane, z
nerwem, mają matury.
Pytam więc, cz.emu sława wsi -przyblakła jakby, gdzie się podziała wielka aiktywność kulturalna mieszkańców.
Lidka: - A pani chciałoby się robić to ży
cie kulturalne po szesnastu, albo i wię.cej godzinach pracy? Od 7.00 do banku, a ja1k jest
spęd bydła ki i <Xi 5. Uważać trzeba, bo ma
się do czynienia · z pieniędz,mi. Potem lecieć
w pole, obrobić 6 ha, zaorać, zasiać, wyczekać
się po nawozy: Teraz na gwałt z.wozi się siano. Wraca człowiek o 10 wieczorem, pełną
furą z.mordowany jak diabli, pot się leje, a w
obejściu też jeszcze trzeba pomóc.
No? Gdzie je5t czas na kultu.rę. Wali się
człowiek z nóg i śpi kamieniem.
A rano od
nową.

Urszula: - A tu'tarj nie ma tak, t.e raz zrobisz i gotowe. Czasem obrobisz pole, wypi~
cisz, wszystko jak w podręcimiku. I przyjdzie
ulewa albo grad. I zaczyna się od nowa. Cała
robota na marne. Ile .razy stałam nad polem ~
płakałam ze złości. Wyje s.ię, przekliona, ale
zrobić trzeba.
Maryla: - Chyba wtedy najbardziej mi żal
że z.rez.yg<nowałam z.e studiów, że nie ucieikłam.
- Chciałaś iść do miasta?
Lidka-: - Wszystkie chciałyśmy, ale kaida
po maiturz.e wróciła. Albo się próbowało i nie
wyszło ze studiami, jak z moim prawem administracyjnym, albo zwyczajnie trz.eba było
wrócić pomóc na gospodarce. Mam ciężko chorego ojca po wypadku, matka też nie pierwszego z.drowia, jest 6 ha pola i d<im, który z.budowałyśmy niemal we dwie z matką. Tylko
cz.asem, jak już sobie przydeptuję nos z.e zmę•
cz.enia, to ta1k bym s·pakowa.ła manatki i wio,
do miasta. Na posadę, po 15 jestem wolna jak
ptak, nie ma orki, gnoju. Chodzi człowiek w
ele~m-~ich pantoflach, a nie w gumiakach z.a
kolana.
Jan.ina: - Tutaj tylko zimą jest cz.as. I kawałek lata, po robotach wiosennych, a przed
ilniwami. Wtedy się jeżdz.i po koleżankach, które poszły do miasta. Obleci się kina, cz.asem
teatr, albo jakiś koncert. Nałapie się człowiek
na .r.apas, jak wróci.
Maryla: - Zdarza się cz.asem wśród lud.z.I
w mieście, że wstyd z.ę się pokazać ręce: stwardniałe, pokancerowane. Karoy od raz.u poz.na,
że z.e wsi. A jak 1.e wsi, to pewnie głupi ćwok.
Ludziorp w mte$cie się wydaje, że j~ chodzą
po trotuarz.e, to' i kultury więcej maJą t oby„
cia. A jak się · µojed1je na z.akupy .. to widać,
jak tym miastowym elegantom słoma z cholewek wyłazi . Pewnie, różnie bywa, ale przecież
nasza wieś nie jest z.a.bita dechami. I my mieliśmy tu kino, niby objawowe, ale raz. na
tydzień był nowy film. Dostawaliśmy filmy z
Lodzi, t.awsze nowości. Ale jak się uparł Wieluń, re tefaz oni będą roz.prowadz.ać filmy, to
kino stoi z.amknięte, a jaik się czasem coś trafia, to szmira, że nie daj Boże. Teatr tu był,
zespół muzycwy ....
- A teraz co, nie ma?
Maryla: - Teraz jest w kóbko r-0bota.
- Przeci eż na wsi zawsze była robota? A
jednak o Konopnicy głośno bywało. Ze kulturalna, że aktywna. I nagle, co? Ta•k ładnie żar·
ło i zdechło?
Marzena: - No, nie całkiem. Przecież mamy
zespół pieśni 1 tańca. Same w 'nim pracujemy.
Kil:ku chłopaków gra w zespole muzycznym.
Sami organizujemy zabawy, róZ.ne ,,Andrzejki", toopienle marzanny, czy inne.
Urszula: - Z tą lwlturą u nas jest tak jak
z tyim przysłowiem:

TRZVMAJ SIĘ PĘDZLA,
BO DRABINĘ ZABIERAM.„
„.je.st dom kultury i nic się w nim nie dziej e. Inni nawet mfe.jsca dla siebie nie mają, a
tu stoi chałupa jak stodoła. Ale jak trz.eba coś
zorganizować. to musi.my wszystko załatwiać
sami. Wyprosić salę, przygotować bufet. nawet
kanapki robić Jeszcze posprzątać po sobie. A
Dom Kultury z.atrudnia dyrektora, wicedyrektora 1 sprzątacz.kę. A najweselsz.e. że je~zcze
płacić za to musimy bo GOK tGminny Ośro
dek Kultury) musi prz.ynosić z.yskL Przecież
ten D<Jm jest nasz wieś go zbudowała. Dla nasz.ego koła ZSMP (tu u nas nie ma ZMW) powinny być drzwi stale otwarte.
Lidka: - W ogóle cały ten Interes jest postawiony na !(łowie. Administracja gminna tak
musi rządzić, żeby wyjść na swoje I żeby na
wszystko starczyło. Jak reforma to reforma.
więc I D<Jm Kultury I Spółdz:lelnia Kółek Rolniczych mają się samofinansować. Tylko czy
można GOK traktować jak doj-ną krowę? Tak
mi się Zidaje, że a<łministracja, mając w rę.ce
fund·usz.e na kulturę, powin·n a się tylko opieko31ać sprawami życiowymi Domu Kultury. np.
etaty dla ludzi pensje, ale zostawić Im swobodę. W końcu kto się ma z.nać na robieniu
kultury: u.rzędni1k czy Instruktor kulturalny?
Maryla: - Z tymi instruktorami td lest na
cpak. Kiedyś szefem Domu ~ultury był Leszek
Janiak Ten to miał enere:lę załatwiał organizował Było kółko fotoJ!:raf!czne,
modE'larskle,
kącik literacki, dla każdee:o coś miłego W Domu zawsze coś sle działo Teraz chło-pak wziął
się za sport f · prowadzi nasz Młędz.vz.akładowy
Ludowy Zespół Sportowy, i nawet dobrze rnu
to !dz.ie.
Urszula: - Za to Dom przysiadł. Nasz •dyrektor, 1 pan Adamski, to znany literat, poeta.
To jest złoty człowiek, dobry I mądry, wszyscy
go tu bardzo szanują. Tylko kto to widział,
sadzać poetę na u.rzędz.t.e? Pan Adamsld to
skarb dla Konopnicy, ale on ginie w tych
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wszystkich urzędowych sprawach. Byłby cudownym opiekunem dla młodych. Na pewino
przyciągnąłby wielu zainteresowanych literaturą. Ale skąd ma mieć na to cz.as. kiedy musi
urzędować? Tu potrzebny jest mło'Ciy, energiczny organizator. Taki, co potrafi się wykłócić w
urzędach, przypilnować sprawy. Dyrekto•r nie
jest od robienia kultury, on ma organiz.o.wać„
A instruktorów brakuje.
- Tyle jest przecież bez.robotnych?
Marzena: - Ale nie ma miesz.kań W Konopnicy bardz.o z. tym ciężko. Młode małżeń
stwa albo gnieżdżą się kątem u gospodarzy,
albo uciekają do mia~ta . przeważnie na Sląsk.
Zaczęli parę 'at temu budować kilka bloków
mieszkalnych. One załatwiłyby całą sprawę, ale
teraz się okazało <jakby wcześniej n ie wiedzieli), że budowę zaczęto
na gruntach I klasy.
Dzisia.j bardzo pilnują wykorzystania ziemi uprawnej, więc buidowę wstrzymano. I tak wisi
w powietr1.1u. Nie będzi1e mieszkań, nie ściągnie
się ani nauczycieli, ani instruktorów.
Janina.: - Z pienię.dz.mi na dz.iał:ilność ku1·tura1ną id jest cała k<iłomyja, Ni1
by są, ale

- Uuu, pani, tu jak
rowerze z węz.ełkiem,
własną

psyjez.dzoł

to

dochtór na
zawsze od jez,dzoł

taksówką.

Tak więc, nie poznawszy lekarz.a, maszeruję
do gimnncj bibliotek!.
Już sama czytelnia I podręc7111y księgozbiór
mogą wzbudzić zazdrość.
Czyst<>, przytulnie,
jasno. A na pólka
encyklopedie, słowniki,
atlasy, leksYokony. Jest literatura społeczno-po
lityczna 1 podstawowe dzieła historyczne.
Gos·podynl, paon! Elżbieta Dondz.iak, oprowadza po swych włościach.
- Jak zaczynałam - mówi - to pr<iwadziłam jednocześnie świetlicę i bibliotekę. Miałam 16 m kw. bez. pteca, zupełna prowizorka.
Księgozbiór liczył wtedy 3.100 tomów. To był
rok 1970. Dzisi1aj mam piękną czytelnię na 25
miejsc i wygodne z.arplecze, a na półkach 7.040
tomów.
- Mówią o pan!, ~e jest pa!Ili tu najważniej
sza dla kultury, WY'Chwalają.
- Eee t·am, przesada.
- Kiedy 'Pani zaczynała tu pracę, byli juf
jacyś cz.y•telniocy czy była to orka na ugorze?

o wsi.glośno

Anc, było. Był amatorski teatr
dramatyczny, teatr kukiełkowy.
Biblioteki zazdrościć mogli miastowi.
Chciało się ludzim budować Dom
Kultury, boisko sportowe
z przyległościami. Mówili - światła
wieś, wzór daje. Działacze się cies~yll,

bardzo poszukiwanych, potrz.ebnych
dla kobiet chcących odpocząć po całym dniu
harówki, dla mężczyzn, nie ·mających wiele
czasu na studiowanie jakichś trudniejszych pozycji. Nie mówię już o tz.w. nowościach litera•
tury współczesnej - polskiej i obcej. Często te
psychologiczne dyrdymały są nie do ugryzienia.
Tutaj czytelnik chce rozumieć o czym czyta,
chce sz.ukać w k51ążce
znajomego życia. CC>
wcale nie znaczy, że można iść na łatwiznę i
kupować dla biblioteki byle co. Bardzo posz.ukiwaine są książki
Wacława Bilińskiego cz.y
Stąpora. „Raz.mowy z. katem" Mocza·rskiego ludzie wyrywali sobie z. rą.k. Sytuację wydawniczą pani :z.na, w księgarmach pełno, tylko nie
ma co czytać. Dlatego już od dwóch lat niemalże nie przybyło mi książek z. oficjalnych
dostaw. Tylko raz. dootałam 90 tomów, z cz.ego
większość to debiuty. Nikt tego nie rusz.yL Nie
znaczy, że wszystkie k.siąiJki były z.łe, a•le cz.yte!Jnika wychowuje się najpierw na znanych
mu autorach i ciężko go nakłonić do sięgnięcia
po coś nieznanego.
Raz. tylko nasz.ą btbliotekę spotkał wielki z.asz.cz.yt. Prof. Pa wlowski z. Pabianic, często przy•
jeżd·;!)ający tu na Jato, ofiarował nam sto t<imów.
mnóstwo wsparuałych rzeczy. Niestety już nie
żyje, ale cały swój prywatny
księgoz.biór 300 tomów - zapisał bibliotece w Konopnicy.
Dostaliśmy poezje Baczyńskie.go i Sta.ffa, „No·
oo l dnie", „Luny w Biesz.cz.aidach". Te książ
k·i od razu powędrowały do czytelników. O
·książkach dla dzieci i młodzieży lepiej nie mówić. Jedna tragedia. To, co mam, pielęgnuję
jak mogę, strzegę jak oka w głowie,, żeby na
dł\.We.i sta1"cz.yło. Nowe pozycje litera·tu.ry d-·ecięcej są zupe~nie nieczytelne. Dzieci tego nie
lubią, a wznowienia choćby bajek
Brziechwy.
nie widziałam już od lat.
Prz.ecie:! mł-0dz.ież to najważniejszy czytelni1k.
Jak się w dziecku WY'ksz.tałci nawyk czytania,
to zostanie na całe życie. Dlatego W1Spólnie z
nauczycielami organiz.ujemy lekcje w bibli-0tece. Dz.iecko od IV klasy uczy się korzystania z
z katalogu, ze 7Jbiorów podręcznych, uczy się
wędrówki po książkach. Lekcja historii, języka
polskiego czy geografii w :zetknięciu z obraz.em,
tekstem lub atlasem, o wiele łatwiej jest przyswajana. Taką lekcję dziecko pamięta, bo kojarzy ją z konkretem. Turtaj wielką pomoc f
opiekę mam z.resztą ze strony Biblioteki W<>je•
wódz.klej w Siera.d·z.u. Zamawiam książki, których nie mam u siebie. Pr:r.ylClają si.e ni•e tylko
do lekcji.
.
Duro mi się ud'ało w tej -pracy, ale mam tet
swoje niepowodzenia. Jedno z ll1ich to zupełne fiasko z upowsz.echnieniem fachowej literatury rolnicuej. I wcale nie dlatego, że rolnik jest głupi.Myślę czasem, że ten co napisał
ucwne dzieło o na.wożeniu, nigdy w życiu nie
rozrzucał na pr.z.ykład gnoju na polach. Za
przęmądrz.ałe to, za bardz.o uezonym językiem
pisane. Rolnik specjalizujący się w hodowli
bydła musi mieć konieczną literaturę, ale dla
tych (a mamy ich większość), co to i trochę
kartofli, I żyto, i warzywa, i bydełko, dla nich
potrzebna jest prziede wszystkim jasna i z.r<>zU'- ·
miała brosz,ura, ulotka. dobra prasa ·rolnicza.
I ona przede wszystkim jest czytana. Najważ
niejsz.e, żeby informacja była aktualna· i do·
starezona na cz.as.
Druga rzecz, to z.astanowiający fakt. że ostatnio jakby mniej się czyta literatury sporecz.nopolityclJ!lej. Jakby ludzie mniej potrzebowali
pogłębić !PW~ wiedzę. Wystarcza.il\ u.z.ety. Pozamykali się ludz.\e w ~obie. Na pewno trz.eoa
cŁa.Su., ileby się otrząsnąć ale i.al,,_że wlaśn!e
teraz nie sięgają po książkL
0

• {l·tA·N TA WROŃS1~A

· Było

ją książek

urzędnicy się cieszyli,
wieś poprawiała
statystyki w „ukulturalnianiu",
gospodarce, w czynach społecznych.
Potem jakoś ucichło. Pojechałam więc
zobaczyć tę światłą wieś i ludzi, co im
się chciało.
·
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Rozmawiając z tutejszą młodzieżą
odniosłam
wrażenie, że oni nawet chcą coś z.robić. ale
,przygniata ich nawał codz.iennej roboty w polu, a z;właszcza bierność tych, którzy są odpowiedzialni z.a życie kulturalne tu w ~minie, al-e

Foto: Mirosiaw :.tajdLer

dosta~ ich nie można. Te wszystkie przelewy
bankowe to cała operacja. Nasze koło ZSMP
chciało kupić jakiś porządny sprzęt radiofo- niczny, ale tu się okazało, że od czasu odnowienia ZMW, wieś przypisano do tego Związ·
ku. Nieważne, czy po wsiach są koła ZMW,
czy ich nie ma. Więc pieniądze na· kulturę na
wsi oddano na fundusz ZMW w województwie,
a cl nie chcą ich dawać dla innej organizacji.
Niby .słusznie, tylko co z nami? Najprościej
byłoby zmienić nazwę I pieniądze się z;najdą.
Lidka: - Z tego wszystkiego została tylko
biblioteka, bo nawet jak przyjedz.ie - rzadko
bo rzadko - jakaś estrada albo teatr, to wsta~
wiają taki kit i chałturę, że szkoda człowiek-0wi czasu. Pamiętam, jak robiła u nas teatr pani
Felicka Budzik, nauczycielka. Dzisiaj już na
emeryturze. Wszyscy młodzi mają o niej najlepszą pamięć
Jak zrobiła przedstawienie, to
ludzie zjeżdżali się nie tylko z gmi·ny, ale i z
dalekich okolic.
- A teraz?
Maruna: - A teraz jes't praca, praca. kry·
eys, kolejki i praca. Chwała Bogu, że zostały
jeszcze książki, przY'najmniej się liter ni·e zapomni·.
.

~
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Po drodze do błiblłotekl zaglądam do ośrodka
zdrowia, ciekawa jestem warunków pracy. mło
dyeh kadr. W poczekalni Uok, są właśnie godziny przyjęć. Zaczepiam jakąś babinę i pytam, czy }est doktor.
- Jesce go nima.
- 'A gdzie jest? Pojechał do chorych? Bo
tu tyle ludzi cz.eka?
- Niil, pani, on u siebie, na góze teroz lecy.
- Jak to, na górze? Przecież tu ma gabinet?
- Ale on prywatnie. Jak skuńcy, t-0 psyjdz.ie
na dół.
- To źle mu tu nie jest..

- No nie, ludzie przecież czytali, choć trochę
czasu upłynęło nim porzucili romansidła. Jeszcze i dz.isiaJ wzięcie maiją takie lektury, ale
sięgają ju~ po inne
r-ueczy. Nastawiłam się
przede wszy.gtkim na tzw. książkę roz.rywko·wą.
w końcu je.st to biblioteka publiczna. I każdy
powinien znaleźć tu coś dla siebie. Starałam się
przez te lata powoli wychowywać czytelnika,
przyciągnąć tych, co nie czytali, co·ś podsunąć,
z.apropon-0wać. Z początlw chodziłam po domach, pytałam, co chcieliby czytać, i tak z cz.a·
sem ludzie z.acz.ęll sami przych<idz.ić. sami czegoś szukać, już ich coś z.ainteresowafo. Dużo się
z. Lu<l7Jmi rozmawia o książkach. To bardzo
przyjemne widzieć, jaik rodz.i się potrz.eba czytainia. Bardz.o ml zależało, żeby rozszerzyć zainteresowania, żeby nie tylko czytani byli nieśmiertelny Kraszewski I Sienkiewicz. Zwłasz
cza stawiałam na książkę polityczną, w tym
szerokim znacz.eniu. Po prostu taką, która daje
wiedzę o świecie, o Lnnych narodach. I udało
się. Wciągnęli się 1 starzy. i młodzi. Często
są dyskusje o rótnych zagadnieniach politycznych. Inaczej myślą mło~zi, bardziej wykształceni, a !nacz.ej starsi. którzy po prostu
pamiętają, jak to było. Ale najważniejsze jest
to, że tutaj ludziom potrzebna jest książka,
która cz.egoś uczy. Osta1mio, pamiętam . było
sporo rozmów o książce Wandy Falkowskiej
,,Półprawdy", szczególnie
młod.zi
potrzebują
rozm-0wy. Były też dyskusje o „Kamiennych
tablicach"
Zukrowskiego i o „Mussolinim"
Liebfelda.
Biblioteka na wsi, gdzie ludzie ciężko pracują. musi pamiętać o starej zasadzie:

-·

nie tylko.
- Kiedy ja myślę - mówi pani D<Jndz.iakowa - że młodym się po prootu nie chce. Ze
czekają na gotowe, ari im się podsunie pad nos.
Narzekanie na robotę też jest bez sensu. W
polu zawsze była robota, a ci. co wcześniej
zrobili tyle dla wsi, co im się chciało organizować teatr, konkursy, zapraszać estradę, też
przecież pracowali. Może po prostu lu.d:zfom
chcia~ się przedtem pracować w gromadzlie.
: Młodzi z kolei - ·1 chyba nie bez. racji twierdzą, że z.a organizowanie życia kulturalnego odpowled:z.ialni są cd, którzy otrzymują z.a
to peru;je. że społeczna praca m·eszkańców,
owszem, ale że nie można robić z.a darmo czegoś, za co kt-oś inny bierze państwowe pieniądze.
_
- Ma paru trochę racji. Młodych trzeba podeprzeć, da.ć im przykład. A tu starzy się wykruszyli, a młodzież zaoatrz.ona jest na wzór
miasta i w telewizję. W ogóle uważam. że t-elewiz.ja, mimo wszystkich swoich zalet. tu, na
wsi, wyrządziła szczególnie wielkie st·raty w
aktYWnośc! lu<lz.ł. W ilu wsiach iedY'flym schematem spędzeni.a czasu wolnego jest gooooda
albo telewizor? A potem zaczyna się · e:łÓwna
impreza rozrywkowa, z wyrywaniem kołków z
płotu i kłonicami.
Prz.ez całe lata propagowano tę bierność
przed telewiz.orem. Zresztą warunki teraz są
macZJnie cięższe niż kiedyś. Kto ma 2 hektary,
nie uciuła na doku·pienie :ziemi, musi dorabiać
w prz.emyśle albo na urzędzie Z małych l(ospodarstw młodzież pouciekała d-0 miasta. Ci.
co wsta!ii. harują na gospodarce i nie mają
czasu na nic więcej. A na kulturę trzeba zwyr.z.ajnie mieć czas. Mogą ją więc robić ci. którzy ·a lbo nie mają gospodarstwa, albo są na
emeryturze.

Na <Xijez.dnym młody człowiek pow'.ed •:a ł mi:
- Prosze oani lata mijają oioq nki ·n i ają,
tylko refren jest
ten sam ŻE' kra-;no tudk!
wreszcie pomogą tej sierotce Marysi ze wsi.„
0

DESZCZ PADA,
PRZVSZEDŁEM DO BIBLIOTEKI

_.,

Nie można więc robić tutaj przeintelektualizowanego zbioru . Musi być po troi;1P wszystkiego. Kryminały i romanse. Kra~zewski i reportaże z życia wzięte. Dlatego mam prywatnie
wielki żal do wydawnictw, :!e nie wznawia-

•
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stał,

chłodny
mimo
lata, ranek nledzie~ny
14 czerwca 1970 roku.
Byłem
niewyspany,
czułem się markHtny
i wcześnie wybrałem
1ię na ulicę Nowotki. Nawarzyłem piwa pomyślałem trzeba będzie je teraz wypić.
Sądziłem. że będę pierwszy.
Ale w szkole zastałem już w
komplecie komitet organizacyjny. Przed dziesiątą zjawią się
też pierwsi goście.
Najpierw
przyjezdni. Poznań, Szczeci.n, Opole, Waw;zawa, Tomaszów Mazowiecki, Sochaczew,
Koluszki... Następnie miejscowi.
Znam już tych, którzy pokazali się na poprzednich zebraniach organizacyjnych. Ale
duże
trudności zwłaszcza,
gqy chodziło o płeć żeńską sprawia mi rozpoznanie nowo
prr.ybyłych. Przecież to dwadzieścia siedem lat!...
Zjawiają się jak na bardzo
uroczyste święto lub premierę wielkiego widowiska. Wsuwa.ją się do sali jakoś nieśmia
ło, nieco niepewnie, jakby bojaźliwie... Czas
odsunął
nas
nieco od siebie. Czujemy się
teraz wszyscy, jakbyśmy się tu
zjawili z innego świata ... Rozglądają się ciekawie po sali,
podchodzą do mnie I witają
się kordialnie. Większość musi
ml przypominać swoje dawne,
panieńskie nazwisko. A chłop
cy? ... Przepraszam - dawnieJsi

W

„Pamiętnika" związanych z określoną
sytuacją,
w jakiej
znalazł się uczestnik spotkania,
który będzie przemawiał. Od-

czytywanie urywka ma stanoniejako rekomendację ży
wego
bohatera
~lążkl
i
stwierdzenie faktów !!'ie wszystkim znanych.
Jeszcze w czasie
okupacji
Heniek Podgórski z kompl~tu
klasy V i Hania Zdzieszkówna
z klasy VI zmarli na gruźlicę;
w styczniu 1945, kiedy świtała
nam wolność , od odłamka bomby ginie Mietek Głaszcz z klasy °IV, wnet potem umiera na
gruźlicę Adam Bajer z klasy VI,
syn mojego fikcyjnego pracodawcy, i z tej samej
klasy
Mietek Dąbrowski - z powodu choroby serca. W następ
nych latach, kiedy już m i eliś
my wolność - Krysia Szymkiewicz z klasy V, wtedy studentka III roku biologii
na
Uniwersytecie Łódzkim, Kazik
Kowalski już jako lekarz oraz
Leszek Piotrowski stają się ofiarami wypadków samochodowych (ten ostatni na kilka dni
przed spotkaniem). Odczytana
lista nieżyjących kolegów zrobiła na słuchaczach
ogromne
wrażenie. Ich pamięć uczczono
chwilą ciszy.
Z uchwyconych zestawień
wynika, że ogół wychowanków
po wyzwoleniu ukończył szkołę średnią
ogólnokształcącą z
nadbudow!\
specjalistycznych
kursów pomaturalnych, niektóchłopcy. Wydorośleli, zmężnieli,
rzy pokończyli szkoły średn:e
zmienili się bardzo. Czas przytypu zawodowego. Oddzielnie
sporządzona lista zawiera pięć
szronił czuprynki,
niektórych
częściowo lub zupełnie pozl>adziesiąt
nazwisk z adresami,
których właściciele zdobyli dywił.
Zajmują miejsca przy nakryplomy wyższych
uczelrti. Na,
liście figurują lekarze różnych
tych stolikach nie przerywając
specjalności,
nauczyciele
śpiesznego
(w
wątku
rozmowy,
który się jednak rwie i ogratym
naukowcy), absolwenci
prawa, dziennikarze, plastycy,
nicza z konieczności do krótkich I lakonicznych odpowie- , specjaliści techniczni, chemicy,
dzi. Z boku siedzi samotnie jawłókniarze, itd.
Teraz następuja przemówiekaś
przygnębiona,
zagubiona
nia byłych uczniów, rodziców,
kobieta . W ręku trzyma mój
nauczycieli,
prz~dsta wicie] a
pamiętnik, niby bilet wstępu.
Okre!?owe; Komisji HistoryczJest inna od wszystkich. Okazuje się, że odbyła nocą dr0gę
nei ZBoWiD i moje własne.
Pierwszym mówcą był Tadek
ze Szczecina i nie zmruzyła
oka, rozmyślając na temat oMilczarski, aktualnie lekarz
w Tomaszowie Mazowieckim.
kupacyjnej
przeszłości.
Głos
Skomentuje on urywek z „Pajej wydaje się dziwnie znajomiętnika" odczytany przez lekmy.
tora pt. ,,A dlaczego dzieci u- To ty jesteś ... może ... Jasia? - zwraca się do niej nieciekły?... ".
Jeżeli Tadek mówił swobodśmiało Ewa Walczakówna.
nie, na swój sposób odtwarza- Ewa I - wykrzykuje tamjąc szczegóły zdarzenia i z pota z uniesieniem.
Sciskaja się mocno i długo.
zycji
człowieka w pełni już
To przecież Jasia Musiałowska,
dojrzałego
dawał
świadectwo
którą przybrani rodzice. Wieprawdzie tamtych czasów - to
niezwykłe wzruszenie oga.rnęło
czorkowie,
uważali za swoją
córkę . W komplecie uczyła się
wszystkich w czasie przemóstosunkowo krótko, ponieważ
wienia Wandzi Trzepałkowskiej
Niemcy wywieźli ją do Rze(aktualnie Małczyńskiej) . warszy gdv miała dwunasty rok
szawskiego lekarza. Z ust lekżycia . Kiedy wróciła do Ł<><izi
tora usłyszała fragment odbynie starczyło jej sił ani nie
wającej się w roku 1941 Akabyło warunków do kształcenia
demii Listopadowej, która miasię. Wyszła za mąż, pracuje i
ła miejsce w mieszkaniu Tadka Milczarskiego przy ulicy
mieszka w Szczecinie.
Niemcewicza, przy rogu ŁączZebranie odbywa się pod hasłem:
nej. Wtedy Wanda,
„Spotkanie
bohaterów
kończąc
„Pamiętnika nauczyciela" z auswój
nastrojowy,
deklamotorem I ich okupacyjnym <JJYwany wiersz pt. „Pożegnanie"
chowawcą". Pr<iwadził je inż.
- rozpłakała się i ze łzami
Zbigniew
w oczach zakończyła deklamaSosiń-;ki, ten sam,
kt6ry w czasach hitlerowskich
cję utworu. Teraz, jak żywa,
rządów w Lodzi zmuszony był
stanęła
przed nią atmosfera
pracować w sklepie volksdPuttamtych lat I przez
dłuższą
scha Nobla, m<ijego Prześlado
chwilę nie mogła wydobyć z
wcy . Lektorem jest Krysia Nosiebie słowa.
wakówna, aktualnie magi ter
- Jestem tak wzruszona Jajte, chełftik. Od jej ojca, prapowiedziała że nie wiem,
czy nawet będę mogła mówić ..•
cującego w miejskim archiwum
Mimo, że upłynęło już tyle lat,
otrzymywałem
cenne pomojakoś moment ten zapisany w
ce naukowe dla kompletów.
Zadanie lektora będzie polegać
książce jest tak żywy, tak głę·
raa
odczytywaniu
boko wrył się w pamięć, że
urywków
wić

W poprzednim numerze „Odgłosów" zamieściliśmy
fragment wspomnień Adama Kowalskiego - autora
książki wydanej nakładem Wydawnictwa Łódzkiego w
1969 roku - „Pamiętnik nauczyciela". Książka
traktowała o pracy nauczycielskiej w okresie okupacji.
Już po wydaniu książki autor doszedł do wniosku, że
byłoby dobrze spotkać się po latach z byłymi uczniami.
Drukowane w „Odgłosach" fragmenty wspomnień
pod tytułem „Kim teraz są" opisują przygotowania do
spotkania 'autora książki z byłymi uczniami. Obecny samo spotkanie. Wybrane przez redakcję fragmenty
pochodzą z nie drukowanej jeszcze drugiej części
książki którq autor zatytułował: ,,Epilog, czyli FINIS
COROŃAT OPUS" - koniec wieńczy dzieło.
Skróty pochodzą od redakcji.
chyba nigdy nie będzie można
tego zapomnieć.
Skończywszy , Wandzia z peł
·nymi łez oczyma podeszła do
stołu, przy którym siedziałem
i słabiutkim głosem jeszcze raz
dziękując mi za pracę okupacyjną dla dobra polskich dzieci - serdecznie mnie uściska
ła.

Po niej głos zabrał MieczyNowak, ojciec mgr Krystyny Jajte, po nim pani Walczakowa, matka Ewy:
- Cóż ja mogę powiedzieć
po tylu latach? To wszystko
już się trochę zatarło w naszej
pamięci, ale było
przeżyciem
swego rodzaju. U mnie w domu także odbywały się lekcje.
Zawsze
starałam się wtedy
dyżurować na korytarzu. Ale
jednego razu zap:Jmniałam zamknąć za ostatnim
dzieckiem
drzwi na klucz. Nagle wchcdzi
listonosz. Strach soaral i żował
mnie po prostu.
Bałam
się
przec i eż o wszystkie dzieci i o
profesc.ra. Wyszłam za listonoszem i tłumaczę mu: „Dzieci
czą s i ę tylko niemieckiego, bo
o szkoda, żeby traciły czas na
próżno". A listonosz odpowiedział: „Niech się pani nie boi. ..
ja też jestem Polakiem... ".
Ryszard Till powi edział:
- Na sali jest wiele osób,
którym s i ę trzeba długo pr1yglądać, by wreszcie poznać, kim
jest ta osoba. Ale pamiętam
dobrze sylwetkę naszego nauczyciela. Utkwiła mi dobrze w
pamięci, gdyż chodził w płasz
czu - nie wiem czy to był
skórzany czy z tworzywa w każdym razie na ulicy moż
na go było wziąć za gestapowca. Może to nie jeat właści
we określenie, ale taki ubiór
- być może - dawał większą
pewność w poruszaniu się na
ulicy. Tę właśnie sylwetkę, ten
czarny płaszcz f taką jakąś pesław

wną,

ruchliwą

jeszcze do
dodawała

postać

widzę

dziś.

Ta okoliczność
nam nawet pewnej

otuchy i większej
pewności
w naszych warunkach... "
Następnie głos zabrali jeszcze: była uczennica - mgr
Jadwiga Lutrosińska, była uczennica Eulalia Majchrzakowska-Konopka, matka jednego z
uczniów (jest dziś notariuszem)
Teodora Bocheńska, matka innego ucznia - Marianna Prajs,
uczestniczka tajnego nauczania
Alicja Napiórkowska, Helena
Czekay - sekretarz zespołu do

spraw tajnego nauczania przy
Okręgowej Komisji Historycznej ZBoWiD, przedstawiciel
tej komisji - p. Adamowicz i
wreszcie przyszła kolej na
mnie.
Oto, co powiedziałem
między innymi:
- Jak to się s.fało, że my
dzisiaj się spotykamy? Przyznam się wam, że w moim
sercu od dawna pielęgnow~łem
taką myśl o spotkaniu, tylko
nie wierzyłem, że to się uda.
Wiedziałem, że jesteście
rozproszeni po całej Polsce. A te
adresy, które miałem zachowa. ne, to były adresy okupacyjne,
tymczasowe, prowizoryczne. Ale
kiedy ukazało się w ubiegłym
roku drugie wydanie
mojej
książki „Pamiętnik nauczyciela", I kiedy w czasie spotkań
z młodzieżą szkolną czytałem ·
jej urywki z książki i opowiadałem
o tajnym nauczaniu,
stwierdziłem ze smutkiem, że
dzisiejsza młodzież prawie nic
nie wie o okupacyjnym nauczaniu, albo ma błędne o nim
pojęcia. Tego, co mówiłem, słu
chała
młodzież
z zapartym
tchem, a w dyskusji zapytywano wszędzie: „A co się stało z tym uczniem lub oczennicą?... A co się stało w ogóle
z bohaterami tej książki, jeżeli oni żyją, są prawdziwi, a
nie fikcyjni?".
Niestety, nie umiałem zaspo. koić ciekawości młodzieży, bo
znałem tylko dalsze losy niektórych uczniów z najbliższej
rodziny. Ale wtedy chyba najwięcej zaczęła w moich myś
lach
kiełkować myśl spotkania (...).
O nauczycielach, biorących
udział w akcji tajnego naurzania czytamy czasem w prasie
lub innych publikacjach artykuły,
zatytułowane
szumnie,
chociażby: bohaterowie tajnego
nauczania. Może to I słusznie.
Ale mało jest wzmianek o waszych rodzicach, tych sojusznikach nauczyciela w konspiracyjnej akcji. Jeżeli nauczyciel
był tym pierwszym czynnikiem
~nspirującym
i prowadzącym
pracę, to bez pomocy rodziców,
chociażby bez ich biernej zgody, bez udostępnienia mieszkań
dla kompletów', bez pewnej Ilości
pomocy naukowych, o
które rodzice zabiegali,
bez
wystawania na straży w czasie lekcji nie można by sobie
wyobrazić tajnego nauczania.
Ale powiem wam, co stwier-

narodowe. A przecież
przez
cmentarze przesuwali się róż
ni ludzie. (...).
Bardzo często przeglądam
fragmenty mojego pami,ętnika
i przeżywam je na nowo.
I stwierdziłem, że to, co. tu
napisałem , nie jest zgodne z
prawdą. To nie ja sobie stworzyłem „ten maleńki azyl", to
wy stworzyliście mi ten azyl
i możność naucza nia. I dlatego
korzystam z dzisiejszej chwili,
żeby wam, moim uczniom, bardzo serdecznie podziękować i
podziękować także waszym rodzicom, którzy wtedy da-rzyli
mni~ takim bezgranicznym zaufaniem.
Spotkanie
nie
postawiło
przysłowiowej kropki nad „i".
Casus: od1naleziona Zosia Dulemba.
uczennica
kompletu
III-IV-V. Jedna z najlepszych
uczennic, podobnie jak jej sioliście mi wiadomości, że gdzieś
stra Jadzia w żeńskim komplew samej Łodzi czy też w pocie gimnazjalnym. Mimo krybliżu Niemcy
nakryli tajny
tycznych warunków materialkomplet, zabrali dzieci,
naunych WY'kształcenie córek leczyciela I rs>dziców? A czy nie
żało w ambitnych planach ich
było wypadku, że nasi chłop
matki, wdowy. Kiedy po wycy, wbiegając zdyszani .i spozwoleniu starsza siostra poszła
ceni na lekcję, tłumaczyli się
na studia, Zosia jako pracująca
że Niemcy łapią polskie dzieci
zapisuje się do technikum ekona ulicach?
nomicznego dla pracujących.
A więc trzeba rozgrzeszyć ojJednocześnie pomagała chorej
ców, którzy ·początkowo
bali
matce . utrzymać dom i tym sasię przysyłać swoje dzieci. Oni
mym ułatwiała starszej siostrze
mieli rację. I dlatego uważam
ukończenie
studiów. Gdy w
że aureola bohaterstwa należy
przyszłości
Zosia pójdzie na
się wszystkim rodzicom ld6rzy
studia, wtedy zmienią się roposyłali swe dzieci na komplety.
le sióstr i Jadzia, jako absolwentka polite<:hniki, już będzie
.A ~o o was mógłbym pozarabiać. Tymczasem Zosia, po
wiedzieć, moi uczniowie? Wtecelującej maturze,
dostaje się
dy byliście w wieku dziecię
na studia w Moskwie, a z oc~m, w takim okresie życia,
trzymywanego stosunkowo wy~1e?y to . czasem zdaje się, że
sokiego stypendium część pie·
swiat mozna przewrócić do góniędzy przekazu,j e nawet matce.
_nogami, kiedy to szuka się
Słyszałem to z ust samej Zo•
Ja.k1egoś
mocnego przeżycia
si, już jako pani
Semczuk,
jakiejś przygody, kiedy to cza~
mieszkającej
w
Warszar;ie
sem ucieka się nawet z rodzini pracującej w Ministerstwie
nego domu i zdaje się - bez
Handlu Zagranicznego.
Pani
powodu. Byliście wtedy w wieZofia jest również autorką
ku takiej robinsonady szukacennych opracowań z zakresu
liście przygody. I ta przygoda
statystyki.
sama
weszła wam w ręce
Wielika Przygoda! Wystarczył~
W tym też cza!!ie udało mi
nawet,
żebyśmy się, ot tak
się odnaleźć w Gliwicach Jasię
spotykali
raz
na
tydzień,
Andrzejewską, która (obecnie z
porozmawiali sobie o tym i omęża Rewerenda) jest nauczywym... i już byłoby zaspokocielką w gliwickiej szkole. W
jenie tej żądzy przygody. Ale
tej to szkole przy ulicy Robotcó~? Ja byłem nauczycielem,
niczej, na skutek serdecznego
miałem przed sobą dzieci w
zaproszenia przez moją ex-uspecjalnych warunkach. Trzeczennicę i aktualnie koleżankę
ba uczyć... Nic innego nie mot·
„po fachu", odbyłem nawet
na było robić. I zacząłem uogromnie wz.ruszajl:!Ce spotkaczyć (... ).
nie z młodzieżą jej szkoły, w
większej
części dziećmi
Jeżeli z perspeiktywy 27 lat
imigrantów zabużański ch.
spoglądam na tamten okres to
Biało·
czerwonymi
różami
witała
w tajnym nauczaniu, nie iylmnie tu także dr Barbara Zieko przeze mnie prowadzonym
lonka, gliwicki lekar~ szkolny,
le~z także przez. innych nauczy~
również moja łódzka, okupacieli - dostrzegam dwa waż
cyjna wychowanka.
ne aspekty z siebie wypływa
jące I z sobą związane.
Spotkałem się też po 34 laPierwszy aspekt - to ta potach z Inteligentnym,
bardzo
nad wasze siły nauka, to dwozdolnym i ruchliwym uczniem
jenie 1 trojenie się, zwłaszcza
jednego z kompletów. Mieszkapod koniec, kiedyśmy cz.uli
nie matki przy ulicy Korzeprzez skórę, że kres nauki oniowskiego
bywało
jednym
kupacyjnej się zbliża.
z moich punktów lekcyjnych.
Nad drugim aspektem s pierTeraz moje nazwisko nic tewszego wypływającym nie bę
mu dawnemu wychowankowi
dę się rozwodził. Wspomnę tylnie mówi. Zapomniałem, że
ko fakty: chociażby jaki był
wtedy było zakonspirowane.
wpływ akademii listopadowej' Tylko wtajemniczeni je znali.
na udekorowanie grobu poAle zeszyty z okupacyjnych
wstańca z 1863 roku Andrzelekcji posiada dotąd zachowajewskiego, na cment~rzu św.
ne na pamiątkę. Wtedy nazyFranciszka na Chojnach oraz
wał się Leszek.
Obecnie inż.
oczysz.czenie grobów żołnier
Lech Krowiranda zajmuje staskich
z
ola'esu
kampanii
nowisko wiceprezydenta miaswrześniowej na Kurczakach w
ta Łodzi.
Dniu Zadusznym roku następ
Może
spotkam jeszcze innego.
To
było patriotyczne
nych ..•
dzieło moich uczniów bez żad
nej mojej inspiracji. Pamiętacie jak wtedy działały barwy

dz.iłem
na początku
mojej
pracy okupacyjnej. Wasze matki zdawały się być odważnlej
sze od nie:;:tórych ojców, którzy nie godzili się na przysyłanie dzieci na lekcje. Zdarza·
ło się czasem, że matki przysyłały dzieci bez wiedzy .ojca.
Myśmy jeszcze nie orientowali się, że w Łodzi tam, gdzie
jest ulica Przemysłowa zakła
da się fundamenty pod wielki
obóz koncentracyjny dla polskich dzieci. Wystarczyło, aby
polski chłopiec wybił szybę w
niemieckim domu lub aby polska dziewczynka przez pomył
kę wsiadła do wagonu tramwa3<Jwego z napisem „Nur fiir
Deutsche", by w konsekwencji
dostać się do tego obozu zagłady. A czy tajna nauka mogła uchodzić za mniejsze przestępstwo"? Czy nie przynosi-

:Y

Zachęcam miłośników
Podobno nic w przyrodzie nie ginie. W dziedrzLnie kiulttm'y jednak obserwuje s i ę dość często, jak giną i obumierają pomysły
i inicjatywy, nim zdążą przybrać realną postać. Po prostu wiele
dobrycn pomysłów rozpływa się w powietrzu, z tej zwykłej przyczyny, ie nikt ich nie rejestruje i óopiero po jakimś czasie. zupełnie przypadkowo, czyjś stary pomysł objawia się w całkiem
innej ~łowie jako myśl świeża i oryginalna. Pierwotny pomysł-0da wca powinien <.>ię tylko cieszyć, że oto jego myśl słu.szna , choć
przez nikogo nie zauważ·ona , uwiła sobie gniazdo w cud,zej mózgownicy . Bo moie jest z tym tak, iak z przedwczesną ideą lub
wynalazkiem? Muszą dopiero dojrzeć warunki, aby słowo stało się
ciałem .. .
Nie bez powodu tak tutaj kręcę i kluczę, ponieważ jest mi
trochę niezręcz.nie wspomnieć, że dokład·nie przed pięcioma laty
t1z.ucilem w .,Głosie Robotniczym" (z 17 lipca 1977) pomysł - na
owe nieodległe czasy widocznie jednak przedwczesny - żeby kt-Oś
zdecydował się przyhołubić amatorów pisania, zwanych brzydko
grafomanami, czyli po prootu nieprofesjonalistów. których główną
amatorską pasją jest uprawianie literatury piękinej , najczęściej
poezji. Pisałem wówczas (w art. „Niech im wiosna będzie zawsze radosna"), że ich gorące umiłowanie literatury zasługuje na
nie mniejszy szacunek i poparcie, niż inne rodzaje amators.kiej
twórczości, cieszące się jednak oficjalnym uznaniem i znajdują
ce organizacyjne wsparcie w rozmaitych kołach zain.teresowań plastycznych. muzycznych. teatralnych I !n.
Są to ludzie uprawiający swoją amatorską twórczość bez widoków na jakikolwiek oddżwięk, nie tyle zresztą w swojej więk
srości ~pragnieni tego, żeby kieóyś ujrzeć swoje utwory wydane
drukiem, ile złaknieni słuchaczy, których mogliby znaleźć wśród
bratnich dusz. Stanowią chyba najliczniejsze środowisko wśród
uprawiających po amatorsku sztuki piękne, ale działają w zupełnej izolacji i rozproszeniu, bardzo często sfrustrowani z braku
kontaktów z podobnymi sobie, z którymi potrafiliby się wzajemnie zrozwm ieć. Nachodzą wydawnictwa, redak.cje, szukają słu-
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chaczy wśród pr,zygodnych znajomych, narar!ają się na obojęt
ność lub drwinę.
Pisałem więc, że ..• „trzeba Im stwor.zyć warunki wypmadainia
się we własnym gronie. Czy cioprawdy byłoby herezją, sprzeczną z zasadami naszej polityki społecznej, która ma na uwadze
zaspo•kajanie zam;łowań i upodobań człowieka, gdyby choć jeden d·()rn kultury (taki zwłaszcza, w którym część pomieszczeń
świeci pustkami) oddać raz czy dwa razy na tydiień przez godzinę lub dwie we władanie kółka amat-Orów piszących. Niechby
znajdowali tam sobie wiernych i chłonnych słuchaczy, niechby
sobie wzajemnie czytali własne wiersze i opowiaaainia i ·o nich
dyskutowali, niechby w środowisku bratnich dusz zawiązywali
przyjaźnie, oparte na tak głębokiej więzi, jak wspólne umiłowa
nia. Iluż przestałoby odczuwać samotność wśróci ludizi, która tak
często jest ich udziałem".
Rzuciłem tę myśl pl'lZed pięcioma laty, ponieważ miałem już
w tym względz i e pewne doświadczenia z lat grubo wcześniej
szych, tj. 1949/51, kiedy to w krakows.kim Domu Kultury Związ
ków Zawodowych „Pod Baranami" powołałem
i prowad.ziłem
Zespół Literatury Pięknej . Ale właśn ie popełnione pr,zeze mnie
wówczas błędy (które później pojąłem) w postaci przeorganizowa.nia i zbytn iego ufachowienia zajęć (zaangażowałem
trzech
znanych literatów) oraz niesłuszna intencja „łowienia talentów"
(do czego pc>wołane są związk i twórcze), wszystko t-0 sprawiło, że
zamiast azylu dla ludzi szukających ucieczki w sztukę od szarzy.z.ny i mozołów ich zawodowego życia ~tworzyliśmy wyselekcjonowa.ną z ogółu potrzebujących hermetyczną grupkę, zawieszoną
w połowie drogi , pom : ędzy amato·r stwem a profesjonalizmem.
A w dodatku władze związków zawodowych uznały nas za pięk
noduchów.
Ale pewnie bym o tych sprawach sprzed pięciu i trzydzie.stu
lat całkiem zapomn i ał, gdyby nie lektura artykułu
Henryka
Pustkowskiego w „Głos ie Robotniczyl)l" (z t lipca br) pt. „Amato,r znaczy m i łośnik", z którego óowlechi ałem się, że zdecyd,owa-

no się powołać Klub Miłooników Poezji i zapewnić mu odpowi~dnie lok~m. Cieszę się, że jest to właśnie „toczka w to czkę"
m~J. przez. ni.kogo nie zauważony pomysł, a ja.k blis•ka m:ie być
zb1e?Jność 1de1, ktoce narodziły się w różnym czasie w dwóch róż
nych ~łowach, świadczy o tym zapewnienie dane przez H. PustkoW&k1ego potencjalnym kandydatom d10 Klubu że wstawi im

si~ swoł>?dę o:ganizacyjnych i programowych p~czynań. I słusz
nie, . bo Jak pisałem we wspomnianym artykule:
„Oczyw i ście,
musiałby kit.oś nad tym dyskretnie czuwać ze
względów ściśle
porządkowych, ale nie wkraczać z poracią czy instruktażem. Po
co? W imię czego? Niechby sobie sami układali prngram i pis.a>li
jak kto potrafi".
'
~kazuje si~ więc,. że pomysły nie zawsze rozpływają się w powietrzu, krązą bowiem w eterze, a nieraz - na z.asadzie flu idu
- przenikną do czyjejś podświadomości, przeistaczając się tamże,
jak w tym przypadku, w konkretny program działania.
Ale w ~wiązku z tym rzucam (może nie na wiatr) pomysł kolejny. Moze dobrze by było, gdyby jakaś wiodąca i k<>ordynują
ca placówka kulturalna np. Łódzki Dom Kultury (a może instytucja taka jak Wydział Kultury) zaczęła pilnie śleci'z ić i rejestrować. pomysły I propozycje, które - nierzadko przecież - splywają
z piór zajmujących się kulturą na la.mach łódzkiej prasy? Po
prog,tu, do obowiązków określonego pracownika mogłoby należeć
przl·gotowywanie takich okresowych informacji na użytek decydentów. i organizatorów kultury. Gdyby już istniał,
dajmy na
to, taki „bank pomysłów". to może ludzie uprawia.jacy amato.r ską twórczość literacką znaleźliby opiekę o pięć la:t wcześniej ...

JERZY KWl'E'CIRSKI
P.S.: Podpisując się oburącz pod Ideami wYratonymt w artykule Henryka Pustkowskiego przypominam zatntereoowanym adres~ Klub Miłoś
ników Poezji, Łód~ Ogrodowa 15, Towarzystwo Przyjaciół t.odzL Gorąco
tet wszystkich za.chęcam.

ODGŁOSY7

ur, 30 lipca 1938 r. w
Z wykształcenia fllolog.
Mieszka I pracuje w Zdui1sklej Wolt.
Od 1959 roku datuje się Jego droga
poetycka, niezwykle Intensywna, pełna
po~zuklwań I dociekań o sen!I piękna 1
sem tycia. ln~ptracją twórczości Rajczaka
są krajobrazy
I człowiek Wydał zbiory
„2renlca", ,,Gołąb I Jabłko" „Osmy świt". I
„Ballada o łęgach" oraz zbl6r utworów satyrycznych
„Jednostki uśmiechu".
· Feliks Rajczak jest takte działaczem, Inicjatorem
I animatorem wielu Inicjatyw kulturalnych na
terenie województwa sieradzkiego. Dzięki niemu
ukazują sle dwa znaczące, cykle wydawnicze:
„Katalogi sztuki ludowej I folkloru sieradzkiego"
oraz 1,Arkusze sieradzkie". prezentujące twórczość
llteracKą
pisarzy związanych :t Ziemią Sieradzką;
przez wiele lat prowadził także „Biesiady
1leradzkle"; dziś kontynuuje prace edytorskie
dotyczące sztuki I ludzi kultury regionu
Za swoją działalność Feliks Rajczak otrzymał
tegoroczną 'Nagrodę Kulturalną Województwa
Sieradzkiego w dziedzinie upowszechniania
literatury I publicystyk!.
Gratulujemy I
(e . Iw.)
ZLUtS RA.tCZAK.
Swlątniikach.

F

Na. kole ja.dq nasze dnł ł noce
Kolo tyrzemija. i czas sw6j niweczy

·
(„Piasta", s. 12)
A kolo co na palcu seTdecznym

ObTacam
Wt1Twie mnie z linił
Z dTogf
Poloży mi lwiat na oczach

tytułu,

(bez

s. Ul)

Będę ziemlq liściem wodq
Będę światlem nad polami

(„.)

Uspokoję się

jak gTanit
planet
Na wolante twoje Panie
Nie odpowiem i nie wstanę
ciszą

(„Za snem -

ogrodem z wężami", s. 29-30)

Ostatni dwuwiersz podkreśla tylko pogańską
i jakby panteistyczną wizję nieś~ierte~ności, a

chrześcijańską (być może św1adom1e
poetę wyznawaną?).

nie

przez

Niekit6rzy poeci wskazanego tu nurtu (np.
J. B. Ożóg), niektórzy jego badacze (np. Stefan
Lichański) powiadają, że cechą charakterystyczn1 poezji autorów chłopskiego rodowodu
(także Jana Kasprowicza) jest ujmowanie w
niej rzeczywistości na sposób panteistyczny,
Nie zastanawiałem się, jak to wygląda u Kasprowicza, ale w przypadku po~t~w po~~le_nia
Czernika i późniejszych z pewnosc1ą lep1e3 Jest
mówić o swoistym geoteizmie, niż panteizmie.
Ten ostatni ma swoje bogate tradycje filozoficzne i stosując go do określenia tego nurtu
poetyckiego, zasłonilibyśmy
swoistość
jt;go
świata poetyckiego. Geoteizm bowiem ziemia jawi się w tej poezji jako strefa najwięk
szej świętości, jako byt właściwy. Reszta kosmosu to jakby jej dalekie rozu.edzone obrzeż&
Kolo figura według której ukształtowana jest
meta'fizyczna istota świata, zamyka się w
gruncie rzeczy w obrębie ziemi, w rytmach jej
pór roku, dni i nocy („Na kole jadą nasze dni
i noce"). Wiele jest miejsc w wierszach Raj•
czaka poświęconych metafizyce i mistyce zie·
mi, często dużej piękności; jak choćby te oto:

Od
Mazowsza

do

Ital1i

Susza we mnie pTzed lzą się nłe kaja
zmogą suszy tTwogę
l po deszczu - wyjdę z ziemiq w drogę
Kt6Te; nila - bóg ni wiatr - nie oswaja

Feliks Rajczak należy do tego nurtu poetyckiego który swój świat wyprowadza z ludowej
wizji.' Początek takiej poezji przypada . na tata
międzywojenne, zwłaszcza na okres działalnoś
ci „Okolicy Poetów" Stanisława Czernika, al~
pełną krystalizację osiąga ona dopiero w ta
tach pięćdziesiątych I sześćdziesiątych w liryce J. B. Ożoga i T. Nowaka. Mimo we:-vnętrz
nej różnorodności estetycznej wykazuJe ona
pod względem filozoficzno-światopoglądowym
istotne podobieństwa. Podstawą te~ strukturalnej jedności jest swoista ontologia poetycka
wywodząca się właśnie ze wspomnianej. tu
ludowej wizji świata. Często poeci zaliczam ~o
tego nurtu protestują przeciw prz~isywaruu
im ludowości. Niekiedy słusZllie - Jeśli ludowość pojmuje się płytko sprowadzając ją do
specyficznej' tematyk.i, rekwizytów lub tzw. ludowych motywów itp; niekiedy jednak niesłusznie - jeśli ludowość rozumie się odpowiednio głęboko. Wtedy nie tylko nie przeciw.stawia się ona uniwersalności, ale jak najściślej
się · z nią łączy, stając się nawet jedną z jej
wersji. Bowiem ludowa wizja świata wyrasta
z archetypicznych, najbardziej rudymentarnych
doświadczeń człowieka z bytem. Jest ona w
pewnym sensie ponadkulturowa, to znaczy
wspólna więcej niż jednej ściśle określonej
kulturze, np. kulturze narodowej. Poeta si~
gając w głąb tej wizji, a raczej bezwiednie J~
w twórczości swojej wyrażając, dotyka sameJ
jakby materii egzystencjalnej bytu ludzkiego.
Nic więc dziwnego, że w poezji tej dominują
podstawowe motywy egzystencjalne: problem
czasu i śmierci, skończoności I nieskończoności,
poczucie, wspólnoty z wszechświatem I własnej
wobec niego odrębności, czy wreszcie - mocno przygasły w poezji ostatnich lat - motyw
tajemniczości świata. U Rajczaka przewija się
on szczególnie w wierszach o charakterze baśniowo-balladowym, a także w inny już sposób w symbolistycznym cyklu „Sonety dla Romy".
Oto jeden· z odwiecznych problemów poetów
i filozofów: problem czasu. Od przy jęcia określonego
rozwiązania
tego problemu zależy
kształt rozwiązań wszystkich pozostałych egzystencjalnych · problemów, zwłaszcza problemu
śmierci. U Rajczaka
występuje
zadziwiająco
podobna koncepcja czasu jak u twórcy autentyzmu Stanisława Czernika. Czas nie wystę
puje tutaj jako bezpowrotna zatrata, jako bezladz.iejny ubytek istnienia. ,Nie jest wprawdzie odwracalny, ale jest odzyskiwany, a przy-_
najmniej oswajalny:
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I oto mamy zarysowane najszerzej ramy kulturowe, w których próbuje spełnić się poezja
Feliksa Rajczaka. Z jednej strony ludowa wizja świata l chłopska rodzimość, z drugiej zaś
monumentalna
tradycja
śródziemnomorska.
Czy między tymi biegunami istnieje wybór dysjunktywny, czy też nie zachodz.I bynajmniej
konieczność utraty jednego, gdy opowiada się
zasadniczo za drugim? Na to pytanie odpowiadają już częściowo „Sonety dla Romy". Poeta
jak gdyby wyczuwając możliwość utraty wła
snej autentyczności w kreowanych wizjach l
symbolach nie przynależnych przyrodzonemu
światu jego osobowości, odwołuje się do tego,
co mu kulturowo najbliższe, a więc do chrześcijańskich pierwiastków tej kultury odpowiednio 'Wyselekcjonowanych. Przywoła więc obraz
świętego Izydora,' patrona rolników (sonet IV),
nada franciszkański ton ogólnemu przesłaniu
filozoficznemu jakie moiina wyczytać z te.go
cyklu (przede wszystkim sonety IV i VIII).
Wreszcie całe to poetyckie misterium umieści
w rodzimym - mimo wszystko pejzażu.
Ostatni IX sonet zacznie znamiennie:
Wolami ojca jadę do Italif.
Przez tysiąclecie - z żytnłm kłosem lłpet1
Z galązkq kwietnia z pnia pólnocnej palmtt
Smutnej i gonkieJ na czczo pTZelykanej,

Tak jest w „Sonetach". Ale najbardziej chyba udaną próbą znalezienia własnego odręb
nego wyrazu poetyckiego Sil liczne utwory ze
wspomnianych już wyżej części tomu: „Wąwo
zy' i „Pieśni przydrożne". W Wierszach tych
zaciera się zarówno to, co nazwałem na początku ludową wizją świata, jak i nieco wyimaginowana wizja wielkiego śródziemnomorza.
Pozostaje poezja, pod którą mógłby się podpisać każdy, niezależnie od swojego rodowodu
kulturowego,

•

Przyjdq deszcze

c• • •,

s. 18)

Feliks Rajczak

~

.

I.-'

,._.._

...._.

•.;

(„.)

Zbyt mocno siedzę w jej kOTzenłach,
Gdzie slońce schodzi liści bTZegiem:
l to młlczenie jest sloneczne,
A krzyk mój zasypany lntegiem.
(s. 106)

Jest cicho - I znowu daleko
Sł11chać ;ak we śnte ziemta rośnłe

(s. '13)

Ale Feliks Rajczak to bynajmniej nie tylko
poeta obsesyjnie i monotonnie trzymający si•
motywów geotelstycznych. Zwraca w tym tomie uwagę liczna grupa wierszy zawartych
przede wzsytkim w cyk.lu III "Wąwozy" i IV
także

rozsia•

nych w I cyklu „Nad drogą świata". Znika w
nich bez reszty balladowy zaśpiew i baśniowa nieokreśloność. Ich miejsce
wypełnia
niemal aforystyczna zwięzłość wypowiedzi. Z
obrazem ściśle współistnieje myśl, refleksja.
Mniej żywiołu muzycznego l wyobrażeniowego
plastycyzmu. Motywy egzystencjalne te same,
co zawsze. Ale teraz w miejsce dawniejszych
odpowiedzi - np. w postaci scharakteryzowanej wyżej koncepcji czasu l nieśmiertelności pojawiają się znaki zapytania.
P1'2ejrzysteJ formie wypowiedzi towarzyszy
klasycznie przejrzysta myśl, która jednakże nie
- daje jasnej odpowiedzi, lecz jedynie mądrą niewiedzę. W wierszach tych jakby w szczęśliWll
zgodę weszła liryczna emocjonalność
z aforystycznym i epigramatycmym i.ntelektualizmem.
Przytoczmy przykłady:
Oto sam pTacujes:z: nad sobq.
poglębia cię.

Czy zdolasz ją odchylić nad czolem.
I czy ujTzysz kiedyś tyrawdę.
W pelnym slowie.

„

•r./,

<.

'I

Wśród l'llldzi lubiących ki.no ! chodzą.cyich eto
klala - poruszenle. Na ekranach pojalWlił się ..•
premierowy film. W czasach, gdy jedno :PO drugim wy.syicbają repertua·rowe źródła, traik!tu~e
się taikd okaz, jak, }uż nie rodzynek. a caił:y
kilogram bakaJ.id w lekko zakailoowaitym i ~rzez
to niezibyi strawnym cieście.
Wdidok. kltóiry
uJrzalem przed ,,Polonią" W\PnlW•ił mnde w sitan
miłego roomairzenda. Pttizy:porpiniałem sobie 1ytua.cje sprzed Iait: t!Jumy l~ w lrole1jkaoh po
b1lety, kinowe koniJk.i oferudące UiPragirńone bilety p0 dwu- trzyikrotnie wy.żs7Jej cenie - kiedy
tak było? Da'Wll'lo, taik dawno.. że wydade 914
to bajlką, pięknym snem. Ile motna W1tedy było
obejN.e<: aitraik:cy)nyc:h filmów, jaki istniał wybór, jatkie na•zwiska prz.yciągały k.Lnomanów.

Ech, wspomnienia!

Dz!~ atrakcją

staje si•

każdy (podkreślę:
kaiżdy) film, kltOry tchnie
świeiością, inln.oścdą, nowością. Dlaitego też ta-

kl.m wzięciem cieszy się pals·kd ,,dTes?JCZOwiec"

-

„Anina i wampiir". POllskie obraizy nareszcie
widzów i to W1Szystkiie, b~ WYjaitikiu. W
clągiu pierwsa:ego kwartału „Znaehora" obejrzało 150 tysięcy łodzian, „Vabank" 90, a
„Przem'inęło z Wliatrem" wedwie 80 (dane
te przytaczam za ,,D:cienn~kdean Łód!zkim"). O
czy.m to świadczy? O triiumfie rodlztmej kńine
mato~rafii powiedzą oiptymiści.
Pesymiści
natomiast przytoczą pouc:zającą anegdotę: Sportowiec w towarzystwie chwali się: „Wiecie, z.dobyłem md·strzO'\Wlki tytuł''. „Ilu was startowało"
pyta podej['Z],i.wy sceptyik. ,.Dwócih!" - od•
powiada bez namysłu zawod111i1k.
mają

M<>Żlna przY'Puszczać, że

w

nast.ępnym, kwat'•
czołowyich

mie.ilSc 21ru1jdzie się także obra.z, przedstawtają.cy w sfabula.rywwany spasób, prawdziwą hi·
storię sprzed lat poszukiwanie „wempiora Zagłębia' Zd7JIBława Marchiwickiego mordercy 14 kobiet ..•Annę i wampira" rek.lamuje
sie jako film cfla lud~ o mocnych nerwach.
Rzeczywiście trzeiba umieć nad sobą paJl<Jwać,
ieby wytrzymać do końca. Kiedy w f.inale zła
pany morderca stwierdza c-ynic:z.n.le~ „Naresz·

)#..

częściowo

•

Na tropie
•
wampira

1

Jak blisko jesteś mojej dlonl
I stoPtJ, któTa idzie w eiemnol6

Noc

< - ~

'

ta lnym podsumowandu, na jedinym z

(.„) Ziemło

.,Pieśni przydrożne",

PROSTO ZKINA
,

To co unicestwia w tej formie, w jakiej
istni~jemy obecnie - czas - Integruje nas w
i.nny porządek istnienia, w uniwersum w~zech
świata, gdzie nie przeżywa się juz własneJ antagonistycznej odrębności, lecz wielki współ
udział w bycie; gdzie panuje wielkie pogodzenie żywiołów:

N akTapiany

wo~ct w to europejskie uniwersum, które zawfascynowało I będzie fascynować wszelkich
„barbarzyńców", ukształtowanych z odmiennej
nieco substancji niż duch wielkleg0 Rzymu.

sze

(bez tytułu,

a. 119)

Slepcy tdq nłebiośamł
ku Niewidzialnemu

(ostatni dwuwiersz „Slepców", 1. 81)

*

*

.Jedzie wesele
fdzie pogrzeb
W daJeldeJ zorzy
biały onczep
pa.saierskleao
11&molotu

esie". gotawy go byłem wyreiskać, g<lyż wiedziałem jut, że za chwilę to się skończy, będę
mógł wy~ć

bezpt>wrołq

Księżyc oświeca
biały modrzew
l drzwi wejściowe
do pałacu

powietrze i

odetchnąć,

Pierwsza reifleksja zanotowana w pamtęcl,
kiedy doszedłem już do siebie: film niewart
był takich poświęceń.
Podstawowe rozczall.'e>wanie polega na tym, że obraz. nie dostaTcza
apowiadanych emocji. Fakt, trudno nas dziś
przestraszyć, tym bar·d>ziej nie damy się złaipać
na ograne chwyity - noc, mgła, przybliżona
postać kobiety, której twarz wyikrzywlia nagle
grymas bólu - to idący krok w krok za upatrzoną ofiarą, morderca zadaje p&tężne
uderzenie przemyślnie WY'konanym pejczem. Scena
ta ma stanowić inspirację dla nasz.ej, pobudzonej w tym momencie, wyobraźni - res·zoty boWliem pawinniśmy domyślić się sami. Jeżeli dodam, że powtaa:za się ona kilkakr<>Vnie (wszak
ofiar było sporo), łatwo będme zroaru.mieć że
miast }>O'budzać - usypia.
'

w kt6rych 1112 zamek
w por• zacii\ł

Jedzie wesele
Idzie PQITZeb

Siwieje horyzont
opuszcza.Jlł niebo
przenoszą sil) na plaż•
1
odludną

l mewy

Nie ma dreszczy-ka emocji, a zatem co jest?
Ainatomia, a raczej rekonstrukcja śledztwa. Janusz. Kidawa - reżyser, zanim wziął się za
film fabularny, był znanym i cenionym dokumentalistą. Nic wdęc dziwnego, że najlepszymi
sekwencjami „Anny i wampilra" stają się: paradokumentalny, beMamiętny zapis postępowa
nia komisji śledczej, przybywającej na miejsce
morderstwa oraz wizyta w prosektorium pod·
czas sekcji zwłok.

Kto bierze we władanie
morze
kolebie się w biodrach
i odchodzi z nim pOd powleką
w głąb l1tdu
by opuścić Je w k1>leln1
nieprzebytych dr6r
lf.płec

śWlieie

padkiem pr,zedłiu.żono projekcję o dailsze pół
godzl·ny, to nie ulega dla mnie wątpliwości. że
pl"Zed kinem musiałaby zjawić się karetka reanimacyj.na w celu ratowania ,.przyd1.1S:ronyoh"
widzów.

Jedzie wesele
Idzie pogrzeb

Gdvnta,

na

głęboko odetchnąć. Brak k:limaty.z.acji i panują
ce 30-.stopniowe upały sprawiły, że gidyiby przy.

.1 moją łęsknołat

1980

ReżysM,

zdają'C sobie zaipewne sprawę, że
mało na zrobienie pełnometrażo
wego filmu, mogącego zainteresować Wlidownię,
uatralkcyjni.a go na siłę, wciskając, co się tyil.ko

to jeszcze za

Na osobną wreszcie uwagę zasługuje ostatni
cyki tomu - „Sonety dla Romy". Nagrodzony
II nagrodą na Lódzkiej Wiośnie Poetów w
1966 roku, z pewnością jeden z najlepszych .1
klasycyzującej poezji lat sześćdziesiątych cykl
ten, niestety ukazuje się nie w porę1 spóźnio
ny o dobre dziesięć lat. Ale tym łatwiej go
dziś ocenić, przyjmując za podstawę tamten
okres poetycki oraz odwołując się do stoją
cej ponad modami intuicji poetycko-estetycznej. Tak więc doskonałością formy, symbolistycznym niedookreśleniem myśli I metafizycznym nastrojem w jedną zestrojonymi całość,
wiersze te górują nad jakże często pustym wirtuozowstwem I pseudoerudycyjną, po imitatorsku powierzchowną - acz nie pozbawioną
wdzięku i swoisteito uroku reprodukowanych
masowo starych klejnotów - poezją z tamtego okresu. W cyklu tym, prócz klasycznego
piękna harmonijnej formy. urzekającej migotliwości znaczeń archetypicznych obrazów i symboli typowych dla tego nurtu poetyckiego (mo·
rze, ryba, ikra, sól, ptak, rzeka, kamień Itp.),
wyczuwa się autentyzm emocjonalnego podło
ża. Wizja arkadyjskiego średniowiecza i zinte•
growaneg 0 wokół wieCEnej Romy świata kultury europejskiej jest wysiłkiem wyobraźni poety zmierzającego do wpisania własnej osobo-

da.

Mamy zatem ciekawe obra:i:ki obyczajowe z

dętymi,

Taki w sobie

dowcipnymi dialogami - bardziej pajednalk d-0 pogodnej komedii, niż
do
„dreszczowca"
mającego w tle autenty<:Me,
makabry>C'Jme zdarzenia.
sujące

zapadnięty

myślę wądołami oczu
o. jutrzejszym dniu
i dnie
na morzu - rozclrolu

demaskatorską publicystyikę dosięgają
oczywiście poprzednią elitę władzy.
Przy

Mamy
cą

okazji, chyba po raz pierwsz.y w hiistorid rodzimego kina pokazano mHicjaintów „karanych"
(dlaczego w cudzysłowie, przekonacie się pań
stwo w ki.nie) za nadużywanie siły! Mamy znanych aktorów:
Wirgiliusza Grynia. Jerzego
Trelę, Leona Niemczyka, którzy próbują tchnąć
choć odrobinę
życia w kreowane
postacie,
a że im się nie udaje, to jedynie wina słabego
scenariusza. I choć w końcu wampir zostaje
•chwytany, tb przecież poszukiwanfa roozimego
„dreszczowca" z pirawd-ziiwego zdarzenia ciągle

Dokąd wYPłynęłd wczoraj
Jaki wiatr cię z tafli porwał
i na jakie przeniósł dno krzyknij stamtlłCf

albo napisz
piórem orła
z góry
Ol
Tallin, 19 X 1980

trwają!

•

~R

PAWEŁ

STRZELECKI

•
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MówiC w powietrze
Rozmowa z Ryszardem ·Koselem-kie ownikiem
księgarni „Wspólczesna" w todzi
- Otworzył pan księgarnię
po remoncie. Bez większego ryzyka można byłoby powiedzieć,
ie od nowa. Wprawdzie księ
garnia Jest znana, ma swoją us' .)oną klientelę, ale kształtu
je się nowy rynek. Rynek wydawcy. Czy wydawca da wam,
księgarzom pohandlować? Czy
ilość doda.je wystarc7ąjllcą
brych książek? ·
- Jak <io tej pary jest to pob<xfme żyezenie.
- I nłe zauważył pan ład•
nych zmian?
- Są. Drobne, ale j'\lŻ zauiw&alne.
- Czego dotyczj\?
- PN.ede wszys!ikim lelklbur
S2lkolnych. I kisi~że•k <fila mło
dziety.
owo
- Nie Jest to Jeszcze
sapowiedziane zwiększenie iloś
al ksh,żek?

Jesz.cze n.ie.
- A ozy są to d1>bre ksląż·
k.t pod względem technicznym?
-

są to ksią:iiki,
- Ni~tety,
ikt6re mają defekty tak techniczne, jak fiz.ycz.ne. Są częs
to drukOwane na bardzo złym
papierze. Oto proszę: Ka.rola
Pic~ioka".
Dickensa „Klub
T<im
<ilwUbomowe.
Wydanie
w płótno
pierwszy opraw.ny
w płót
beżowe. Tom dirugi no szare.

-

W jakiej cenle'l
Po 420 złotych.
Trudności ze sprzeda.tą nie

będzie?

żadnych. Czasem. gdy wiuszkodrrony. albo źle wyto mam
konany egzempla>r7.,
ochotę od~ać go do wYdaiwcy
lub do drukarni. Ale powst.nymuję się, bo wiem. że gdy zaposzukującego akurat
pytam
tej książki klienta, czy weźmie
ją z ci'e fektem, to usłyszę odpowiedź twierdzącą . Szkoda mi
bo
po pi;:ostu tego . klient:t;
wiem, te ugania się . za pooz.ukiwaną książką i gotów iest za
nią zapłacić i wziąć nawet z.
defektem. aby tyliko mieć.

-

dzę

- Za każdą cenę?
- Prawie z.a każdą, ja.ką ustali wydawca. W do0datku wydawca bardw wygodny. My
często otrzymujemy książki z
drukami czy Składnicy Księ
garskiej bez wydrukowam.ej ceIlY· Dopiero na po<istawde faktury sami wpisujemy ceny do
egzemplarzy.
poszczególnych
Proszę sobie wyobrazić, ile to
nam zabiera czasu.
- Czy wyższe ceny wPlynęły
na ruch w księgarni?
- Dopiero otworzyliśmy ją
po remoncie - jak sama pani zauważyła. Mamy więc jaikby wstępne spootrzeżenia.
- I jakie one są?
- Wystawiamy pMagony na
wysokie sumy. Szczególnie dia
bibliotek. Ale też I dla indywidualnych klientów. Byli tacy,
którzy brali miesięcznie po kilróżnych
kanaście egzemplarzy
biorą zaledwie
książek. Dziś
kilka.
- Czy dlatego, że ni~ ma eo
brać, czy dlatego, ie drogo?
drugiego
- Raczej z tego
poy.-odu. Zdarzało mi się już
kilku klientom wypisywać paragonv oo 1500 z.łotych
- Sporo obserwa.cji już jednak pan ma.
- Przecież nie od dziś pracuję w księgarstwie.

-

Przy okazji -

- 35 lait.
- Gratuluję!
usz.

Ja.k

długo?

Ładny

jubile-

praoowań róż.nych za.gad:nień.

A beletrystyka?

- Owszem. RóWlllież
szukiwana, ale musz.ą
dobre miąilki.
- Z tego wrnika, u czytelnik wie, czego szuka?
na
Mamy
- Oczywiście.
jest poto być

przyikład

bardrLo

Chyba

rzędnikom,

- Dzięk:aję. W.ria-cają.c d•o tenie
książek
mat·u, to ceny
Rosły
wzrosły tylko osta·tnio0.
Na przykład
one stopniowo.
na podręczniki triq razy zmieniano ceny. Tak, że już moż
powiedzieć o
więcej
na coś
wykształtującym się rynku
obserwujemy
da wcy. I taik,
mniejszy popyt na albumy. Do
tej po.ry nawet drogie, ale ład
ne albumy szły . Dziś leżą. Jak
pani sądzi, dlaczego? Otóż dlatego, że klient poszukuJe ksią
żek użytkowych. Jeżeli już musi wydać sporo0 pieniędzy to na
coś brwałego, pożytecznego w
szerszym znaczeniu. Stąd posz.uk>!wanie pod.Tęcz.ników, ency.klopeciioi, sł-owników, map, o-

to przeszkadza ubo klientom na 11ewno nie. Ale pa.11 nie pnwiedział, jak długo idzie książka
z drukarni do księgarni.
do Składnicy
7 Najpie:w
Ks1ęgarsk1eJ. Po jakichś ci1\v6ch
trzech miesiącach od ukończ:e~
Do k.sięgairn; ze
nia diruku.
Składnicy Ksi~gar.skiej po dalszych dwóch, tnech miesiącach.
trafia
to na bazar
- Za
-

wcześniej. Jaką drogą?

- Niech się pani dlomyśl'I
skoro w Składnicy Księga.rs~
kiej nie ma i w księga.rin·i nie
ma. Na przykład widrz iałem jurż
na bazame „Tylki() <fila orłów".
jesu:ze tej
księga•rniach
W
książki nie było.
- A kiedy może by6 u pana?
-

I oczekiwań.
Albo inny przykład. Dobrym
zwyczajem księga;rzy byro troklienta.
szczyć się o dobrego
Takiemu odkładało się na<Wet
książwi. Dziś jest to niemożli
we. Jest to bez wątpienia strata dla księgarstwa. Rwde się
stały kontakt księgarza z klientem. z czytelnikiem.
- Kiedyś moina było przyjść
do księgarni l pogrzebać sobie
poszukać czegoś
na p6łkach,
Dziś nie ma
interesującego.
czego szukać. Na. książkę się
też nie
poluje. W witrynach
zobaczy się ciekawrch n1>woś
cf.
- My na ogół orieniu:jemy
się, kto czego sllUika i kto kua kto na ..•
puje dla siebie,
handel Staramy się sprz.e<iaegzempl~u.
wać po jed1nym
Celowo nie wystawiamy ksią
aby trafiały
żek w witrynie,
przede wszystkim do tych, któco się wkaz.uje i
l1ZY wiedzą,
wiedzą o oo pytać w księg;irni.
o książ- Ale informacja
kach nie jes& najlepsz.a.
- Proponowaliśmy, aby wyznaczyć itilka dobrych, populaitnych księgarni, które info.rmowałyby prasę, radio i telewizję o tym, co do nich dotairło.
Wtedy Lnfomiacja diotyczyłiJJby
ale tego, co
nie zaPoWie<itzi,
jest w łódi1Jki,ch
rzeczywiście
pragnień

księgarniach.

- I nic s tego nłe WYszło?
- Jaik pan1 widrzi. Na ogół
dowiaduje się pani o tym, co
księgarniach
się w
ukazało
warszawskich.
- A oni tam dostają książ
ki wcześniej, Jak teraz wyglą
da droga książki od wydawcy
do księgarni?

- Nic się nie 7Jlllieniłlo.
- A ksiaikl przekazywane
tranzytem, pr1>sto z drukarni?
Jeśli coś się drukuje w Łodzi,
to powinno przede wszystkim
w pierwszej kolejce trafiać do

Najszybcied za tra)' mie-

siące.

- Pracuje pa.n Jut 35 lał w
księgarstwie. Ma pa.n ogromne
doświadczenie. Czy ktoś zasl4=·
ga u pa.na rady?

- Na
- Na
twa.

ocz.yta.ną mło

czytać.
dzież. Oni chcą dalej
Ale obaPoozukują książek.
wiam się, że długo jeszcze nie
będ?Jiemy mogli z.aspolroić ich

pr.zytkład,

l!Jto.T
wrda.wnłe-

przykład

1

w Kołobrzegu

ezyli
eo mnie eieszy?

ObserWUiję d>Zlałaln-0\46 łódz

-

oficynr i wydaje mi al4=.
Domydrogie
nakła
•książki w masowych
dach, dobre ksiąiJki, aby m6c
wydawać tet poezję, do któirej
trzeba do0kładać. Mógłbym zapewne i moi kolecizy - to 1
owo podpowiedzieć.
kierownicy
- Czy wsąscy
księgarni ma.Sił ła.k duźe doi•
wiadczenie?
postępuJe słusznie.
się, że wydaje
ślam

ze

~yi polityka
są~
to mo.żna nal'JWać iJ..1 obsadzania tych stanowisk jest ba·rdzo Pl'7Ql>adlk!owa.

-

Nie

-

Zwracallłcle

jeśli
litY'ką -

-

na &o uwanT

Nie bardzo mamy .a kim
Mówimy w powietme. Nasz ZVJiązek zaw<>clioiwy
Ji:st za:vieszo.ny. Stowarz.yszeme Ks1ęgal'ZY Polsikich stale o
tym m6wi. Dyirekcja zajęta jest
-

rozmawiać.

reformą.

-

A zrzeszenie'

- Też zajmuje się rebmą.
- Z tego wnoszę, że do księgarni reforma jeszcze nie doPO olej
tarła. Czego by pan
oczekiwał?

- Jasnej sytuacji. Albo kslę
gairnia jest samocizie1na i Pi!O•
wadzi własną politykę, albo robi to nasz zarząd. Gdyby księ
samodzielna to
garnia była
musiałbym mieć praw<> d~y
dowania o wielu sprawach: o
płacach, które powi•nny od-po.
pracy, o
wkład·O<Wi
wiadać
wielkości zatrudnienia.„
- ..•ł o zamówieniach ksł!ł·
tek zapewne.
tego

R6wruież.

Życzę więc

panu, aby do
na p6lkacb
bYło dużo ciek'a wych książek.
żeby pan był ze swojej pracy
zadowolony, żeby li pana doś
wiadczenia i wiedzy korzystano. żeby nie m6wił pan w powietrze.
- Dz>iękuję.
doszło.

I

żeby

Rozmawiała:

BOGDA MADEJ

Foto: R.
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Rewia

~iej

łódzkich księgarni.

praktyka, ale
- Jest ta.ka
nasza administracja nie bardrzo
jest temu pi!Zychylna. , Powiabała
dają, że to wprocwadza
gan.

osobista formuła wypowied:zń, jaką prz.ydla całego cyklu artykułów w Odgło
sach", powinna się okazać pomocna ·~łaśnie
dzisiaj. Zamierzam bowiem podzielić się moimi refleksjami z tegorocznego XVI Festiwalu
Piosenki Zolnierskiej, który niedawno zakoń
czył się w Kolobrzegu. Pisać o pozycji autora
tekstów piosenek będzie mi o wiele łatwiej
bowiem nie muszę ukrywać, że oo kilku lat
jestem. stałym gościem i uczestnikiem na tej
i~prez1~,. a do tej pory z.gromadziłem wszystkie mozl1we nagrody festiwalowe przeznacron_e dla au~rów. Od pięciu lat nie zdarzyło mi
zaws i ę wracać do domu z pustymi rękami sze byłem laureatem, jeśli nie „Pierścienia".
to przynajmniej wyróżnienia. Tak też stało się
i tym razem. Dopiero na miejscu w Kołobrzegu
d-0wiedz.iałem się, iż w konkursie premierowych
utworów uczestniczą aż trzy piosenki z moimi
tekstami. W~ześniej wiedziałem o dwóch, ale
okazało się, ze jeden z kolegów kompozytorów
złożył napisaną przez nas kilka lat temu piosenkę z programu estradowego wojskowego zespołu „Desant" - i zakwalifikowala się (wszak
utwór nie nagrany, a.ni też nie wydany wc.ześ
niej należy w kontekście festiwalu uważać za
premierowy). Jedna z tych trzech piosenek
Dość
jąłem

B

Łuc11sz11n

m.alaUa się na kasecie - wydanej w miejsce
tradycyjnej płyty długogrającej - z kołobrzes
kimi premierami, lecz. nie ją uhonorowało festiwalowe jury pod przewodnictwem Jerzego
Bisiaka z Ministerstwa Kultury i Sztuki. Wyróżnienie przypadło utworowi zatytułowanemu
,,Poborowy"; w tej roli :- jak zapowiedział Sta·
wystąpił Jacek Lech. Barnisław Mikulski dzo ucieszyłem się, że właśnie ta piosenka .7JOstała zauważona przez jurorów. Dlaczego? Otót
od dwóch, trzech lat jestem jednym z tych,
którzy starają &ię rozluźnić umowne rygory,
żolnierska
jakim sprostać pow.inna piosenka
zarówno w warstwie muzycznej, jak i tekstowej. Wychodzę bawiem z zalożenia, że S1Jtywne trzymanie się „reguł" twórczych powoduje
jest przykladem
zastój. Pi06enka ,,Poborowy"
nurtu opartego na muzyce coontry. Było trochę
oporów - jak zwykle gdy wprowadza się janim propozycja
kąś repertuarową inowację została z.aakceptowana. Jednakże później opinia jurorów l publiczności w amfiteatrze, na
której prośby Jacek Lech musiał wielokrotnie
bisować, potwierdz.!ła słusz.ność dążenia do urozmaicania kołobrzeskich premier.
Ale dość samochwalstwa. Pomysł wprowadzenia country na Festiwal Piosenki ŻOłnier
skiej był nie tylko moim udziałem. Niezależnie
od ,,Poborowego" podstawy · muzyki country
posłużyły także Kasi Gaertner do slromponowania piosenki ,,A gdzie to miasto", która w
wykonaniu solistki kieleckich ,,Arian" - Iwony Niedzielskiej zdobyła ,.Srebrny Pierścień".
Notabene: autor tekstu tej piosenki Jerzy Skok.owski również zaproponowal interesujące rozwiązanie pisząc tekst nie będący stricte żoł
nierskim w dotychczasowym powszechnym rozumieniu, a ponieważ jest to równocześnie konsultant literacki kołobrzeskiego festiwalu należy się spodziewać, że i w latach następnych
przygotowywanie tekstów piosenek z.e stonowanymi akcentami ,,żołnierskości" będzie mile widziane.
Niekonwencjonalna była także piosenka Jac!ka Malinowskiego i Marka Holma ,,Ziemio Wiślana" (pomijając słowa trzeciego canta) w wy.
konaniu Ilony Wieczorek. Był to mój prywatny
typ na jeden z „Pierścieni"; o tym, że uzyskała
chyba nieco
tylko wyróżnienie zadecydowały
słabsze niż sJ.ę spodziewano wykonanie, oo najmniej dwa błędy lłterackie i fakt zbytniego
przeładowania warstwy aranżacyjnej. Inne wyróżnione próby poszukiwań twórczych to pioWioletty
„Kortezyja" w interpret~ji
senki:
iJJkred~tov.;a
Białobłockiej CTaureatk,i nagrody
nych dziennikarzy i ,,Miss Obiektywu") oraz
może trochę mniej udana „Juii: kwitnie łubin"
Natośpiewana przez Hannę Matyskiewicz.
miast za zupełne nieporozumienie uważam pominięcie w i tak ro1..c:iągniętym nad miarę werdykcie jury utworu Tadeusza Margota i Krymężnym
styny Pac-Gajewskiej ,,Ballada c
Przedsławie" we wzorowej aranżacji Andrzeja
Marko (przy okazji: nagrody ZAKR-u za aran•
źal.!ję w tym roku nie było) i w znalromitym
wykonaniu Danuty Morel. Ja z. przyjemnoklą
odtwarzam sobie tę balladę z kasety magnetofonowej.
Swego rodz.aju zaskoczeniem były dla mnie
„Balladzie 0
przyznane
„Złote Pierścienie"
matce" i piosence „My zapatrzeni, my niespokojni" Pierwsza wzbudzała pewne kontrowersj~ zwłaszcza, gdy Rui.a Waligórska „dochodzi!a do re~r~nu, w którym mieszały się gospel
i negro spmtual z domiesz.ką countrową, ; wraz
z całym chórem zachęcała „Na wojenkę , na wojenkę„." . oo stało się powodem powsta!lia kilku anegdot i dowcipów. Co do d1 ugiego „zło
ta",_ to wydaje mi się , że w swej kołobrz.eskiej
karierze festiwalowej Andrzej Szajewski mie"'.ał już lepsze p.iż ta „publicystyczna" poparta
~11eco kabaretową aranżacją piosenka. Wtedy go
Jednak nie nagradzano pozostawiając to pub·
liczności.
Ktoś być może zdziwi się, że tak krytycznie
wyPowiadam swoje zdanie na temat werdyktu
jury. Czy jako uci.estnik Festiwalu Piosenk1

żołnierskiej

nie obawiam się zrazić di0 siebie

P.rzyszłych jur.Jrów? Z pewnością nie obawiam
się. Zawsze wychodzę z założenia że prawdę

należy mówić prosto w oczy. A po°za tym podczas tegorocznego pobytu w Kołobrzegu podją
łem decyzję, iż nie będę w latach następnych
zgła~za.ł swoi~h utworów do konkursu premier.
Podz1ehłem się tym nieoficjalnie z kierownictwem imprezy i innymi osobami z nią związa
nymi - wszyscy liczyll na to, że jednak do
przyszłego roku z.mienię zdanie. Natura ludzka zmienną jest, ale jeżeU do czegoś na przyszły „!Włobrzeg" miałbym się przymierzać to
wid·owiska. A
raczej do pełnospektakloweg·o
swoją ditogą, warto byłoby wreszcie .zmniejszyć
prezentowanych w koncercie
liczbę utworów
premier, bo przez. ową mnogość trudno wychwycić te najlep.s.ze, a sam koncert SJtaje sią
nużący.

Wspomnialem tutaj o widowisku. Festiwal
Piosenki ŻOlnierskiej w Kołobrzegu wypraoował dobrą tradycję przygQtowywania corocznie
większych form estradowych, które przyczyniają się w sposób bezpośredni do ożywienia caŁeJ
mogą &i~
imprezy. W ramach tej koncepcji
mieśdć widowiska słowno-muzyczne w szerokim rozumieniu i myślę, że na kolejnych festi•
walach wprowadzane będą coraz to nowe formy spektakli. Na tegorocznym festiwalu wł.ad•
nie widowiska pełniły - obok premier - rolę
wiodącą szcze!'lólnie w sytuacji, kiedy z.rezyg.
nowano z koncertu arnawów wyłanłanych -w
latach poprzednich drogą żmudnych ogólnopol•
skich eliminacji. Były aż trzy widowiska róż·
niące się charakterem, obsadą i osobami twórców. Pierwsze z nich prz.e:r.nacoooo - co jest
absolutnym novum - dla dzieci i młodzieży;
Polską w czasie
pokazane przez TelewJzję
trwania festiwalu ,,ŻołniersJcie przygody TO!'
maszka Pogody" na.pi.sali Artur żal.ski (muzyka)
i Piotr Łosowski (teksty). Rzecz. retyserował
Wl.odz.imierz Gawroński. Drugie widowisko a
muzyką Marka Sewena i tekstami Ryszarda
ULckiego, w reżyserJi Jerzego Woźniaka nosil.
lo tytuł ,.Jak nie kochać tej ziemi". Tutaj ciee
kawostJca: nie wszyscy chyba kojarzą nazwisko
Ryszarda Ulickiego - jest to autor tekstu zn8(io
nego przeboju „Kolorowe jarmarki", a aktual'.
nie pełni funk<:ję ktierownika Wydziału Propa•
Wojewódzkiego
Komi,tetu
ganqy i Agitacji
PZPR w Koszalinie starając się godzić działal•
ność twórczą z pracą partyjną. Wreszcie ~
ole, najciekawsze bodaj widowisko jest d:zi~
All
łem kompozytorów Janusza Kępskiego i
Krauoowicza, autora Janusza Szczepkowskiego
Gawrońskiego;
Włodzimierza
oraz reżysera
spekta.kll „Zza płotu" przygotowano przy współ
Wariszawskiego
udziale Zespołu Estradowego
Okręgu Wojskowego ,,Desant" z Lublina. Ponieważ napisałem wcześniej, że być może sam
w przyszłości pokuszę się o scenariusz widowi.ska tego typu, nie chciałbym teraz wypowia•
dać swoich ocen na temat tego, oo widz.iałem
na estradzie kołobrzeskiego amfiteatru, by póź
niej nie narazić się na śmiesz.ność w wypadk,u
niepowodzenia. Ot, taka sobie asekuracja. A
zresztą mam nadzieję, że już niebawem, jeśli
nawet nie przed ukazaniem się tego numeru
telewizja zafunduje czytelnikom
„Odgłosów",
obejrzenie także tych widowisk, których nie
transmitowano od razu.
Co jeszcze bylo w ramach „Kołobrzegu 82"?
Był koncert sta.nowiący paitadę kilku zespołów
zawodowych działających pod auspicjami Wojska Polskiego, w trakcie którego przedstawiły
one t:agrnenty swych programów. Niestety, był
t;o naJsłabszy moment festiwalu. O ile w ubiegłym roku zawodowe z.es-poły wojskowe z.robiły na estradzie prawdziwą furorę, o tyle tym
razem uczucia widizów były więcej niiż mieszane. Przyczyna prosta: przed rokiem wys.tępó~
wały trzy na}lepsze zespoły w kraju, w tym roku zaprosoon·o pozostałe z.espoły. Przed hotdem
„Sk.anpol" odbył się - jak oo roku - konkursowy przemarsz śpiewających kompanii zawsze
przez lic~nie odz przyjemnością oglą.dany
wiec:Iza~ących o tej Porze roku Kołobrzeg wczana
SOWlczow. A pogoda tym razem dopisała
medal. czy raczej - na „Zroty Pierścień". Aż
prosiło się by zostać na Wybrzeżu jeszcze ch:::ić
b! pr~z parę dni, ~e wówczas - trochę kokieterii nie zaszkodZl w ten letni czas - ten
mat~riał nie dotarłby w porę do redakcjL A z
drugiej strony na pewp.o miałibym kłopo.ty z
rozliczeniem mojej delegacji.
laureatów czyli tzw.
W przerwie kozwertu
telewizyjnej
„gal?wki" przedstaw.iciele ekipy
realizującej reportaż z Festiwailu Piosenki żoł
nierski~j ,.Kołobrzeg 82" poprosili mnie o wy.
po~ed~ przed kamerą. Pytanie brzmiało: czym
rózn! S'l~ tegoroczny festiwal od poprzednich?
P~w1edzi~łem .~ ten temat kilka zdań pozwal~Jąc sobie póz.mej na. bardziej osobistą kon~u7.Ję: „Tegoroczny festiwal kolobrzeski róż:ni się
od poprzedniego chyba także tym. że w ubiegły~ ~ku miałem w premierach tylko jed·ną
swo~ą .Piosenkę, a w tym roku aż trzy".
Jezeh ta moja rozmowa pójdzie na wizję to
z pewnością moi znajomi mający kolorowe' teleo/izory ~dziwią się, że mimo0 o.statnieg·o dnia
itn:prezy me udało mi się nic a nic opalić. Tot-:z muszę wyjaśnić, iż nie przepadam za leże
niei:i ną sło.necz.nej . ~laży przypomLnającej patelnię. O wiele lep1e3, po obejrzeniu rewii w
kołobrzeskim amfiteatrze, odpoczywam na wieCZOitnych spacerach brzegiem morza, które nastrajają prawdziwie romantycznie przed powrotem do ,,Ska.npolu", gdzie większość dziennikarzy jest zazwyczaj zakwaterowana. A tam cz.eka j\ń na mnie wtedy przytulna ,,jedynka" mam w końcu takie zasługi dla fes.tiwalu że
panie z recepcji szanują moje starokawaler~kie
nawyki i nie dokwaterowują ml nikogo na dostawkę. Poza tym, p0 rocznej przetwie, był w
h:itelu
piętrze
tym roku czynny na drugim
~,Skanpol" barek hotelowy, w któl:J"m tak jalk:
ł w latach poprzednich koncentrowlfło s.ię nccne
festiw~lowe życie. I ja lubiłem tam usiąść na
wysokun stołku I sącząc cze,rwone wino zmieszane pól na pół z wodą mineralną, uzupełnio
ne kostkami lodu. zastanowić się dlaczego panuje powszechne przekonanie na temat ludzi
z branży estradowej oo do szczególnej u nich
tendencji do spożywania napojów wyskokowych
w nadmiernych ilościach.
Mówią o. nas ~zęsto: piją, bo mają za co. Czy
ri.e~zywiśc1e m.a3ą i czy rzeczywiście pija? Czy
maJą jakieś ,,zawodowe" wydatki? Jeśli się
uda, następnym razem podejmę ten właśnie te~t. A teraz idę się napić„. h r l-:oty, która już
1 tak wystygła.
0
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Wkręgu futastyki
I

koczek>. ani nie śledzi, ani nie wybiera swoich ofiar. Napada
w mornencie, kiedy drzemiący mozg otrzyma od narząoow
.r.mysło. w sygnał, ze zdooycz znajduJe się w zasięgu zwierzę
cia. Wykonuje on swój skok zawsze na najblizszą ofiarę.
t.llatego też, dla idącego na czele, skoczek jest najniebezpieczniejszy. Dla idących z tyłu nie stanowi już większego
zagrozenia.
Po polowaniu skoczek pożera swoją zdobycz. Zjadłszy, zapada w
śp1ącz.Kę i szykuJe się do następnego polowania. 'J.'o pi-zygotowanie
zajmuje mu rue mmej niż tydzien. Dopiero po takim czasie uoaje
siES z w 1e1·zęciu wy1won1;yc w Jan1acn rucnowycn ciilm1::rue powietrza
wystarczaJące do tego, oy wysłac c1ęzkie ciało do dwudziestometrowego skoltu. l 'eoretycznie skoczelt zoolny je1t wykonać do czterech
skoitów w mie:s1ącu. W praktyce jednak skacze w ciągu roku dwa do
Jesu wokoł jest mało zdooyczy, dziesięć dziesięciu razy. Uwa przy Jej obfitosci.
Sposób życia sltoczka jest zadziwiająco prosty: 5kok - pożeranie
- spiączka. Pogi·ązone w spiąci.ce zwierzę jest zupełnie nieruchome.
Oddecll ma worny 1 płytki, a przemiana materiii zredukowana jest
do niezbędnego mmimum.
::>koczek to wyJątkowo prymitywna, ale nadzwyczaj odporna forma z.ycia, dzięki czemu gatunek ten, praktycz.nie nie ewoluuJąc, zacnowal się na planecie w ciągu mu1onow lat. i~ie ma naturainycn
wi·ogow. :S!ina zwierzęcia jest sllrue JaOowita. L.wierzę charakteryzuJe
się ..:nacznym wyczuleniem na prom1emowanie cieplne. Pozoawione
Jest natoruiast zmysłow wzroku i słucnu. Dlatego tez pojawienie su:
na pustyru dwoch zywycn lStot nie ZOitało poCZ\tkowo przez zwierzę
zauwazone •
piui.czya;tych wzgórz,
.t'od Koniec trzeciego dnia doszli do linii
tycn samych, ktore w przeddzien wyrOtiły na noryzoncie .& rozpalonego, pyiistego tumanu. Jesil szczęscie ich ostatecznie nie opusclło,
to powmru po weJsc1u na gubiet zobaczyć Stację.
'.Ca myśl, zdaje lilę, zaswitała im jednocześrue. W milczeniu apojrzell na siebie 1 rusqu poa gorę. ~zll meco w skoa, po pianczystym
stoKu, skąpo porosruętym KępKami szorstkiej roślmnosci, Szli - Pacra pierwszy, a za nun · K1·ugtow - wolnymi, ostroznymi krokami,
s.araJąc si„ eKonumiczme ro..:1uadać sHy, KLorych tak mało juz im
zustaw. Je:.zcze m.cueJ oyiO wouy, aie o tym starail się nie myslec.
.<..guame z milczącą umową 1·oi(C prowaoz'lcego w21ąi na siebie i'arra . .:.ucny i zy1ai;ty, tatwieJ zno:>ił oraK wody i znoJ pustyni niż. i;1lny, ale uty1y Ai·ug10w, atoi·y os1aoł do tego i;topma, ze prz.estat w1asn<1 s1abosc ultrywac. U<ll!;ryi bowiem, ze • to wymaga wysiłku. Byli
ta" zmęczem, ze prawie nie rozmawiali. W ciągu ostatmch dwoch
um w ogole rozmawiali bardzo mato, ale Pu•a na krótkich posto. Jaca zati·zymywał się te1·az meco ułuzeJ niz sam potrzebował i nieco częsc1eJ ogiąaał się w czasie marszu na Krugłowa.
i'rzed aam1ennym osypiskiem Parra zwolnu. .Najlepiej byłoby je
obeJsc, ale z p1·aweJ strony st11k był bardzo stromy, a z iewej, z
p.a~zczystego pod!oza sterczała pionowo skała, ktorą aby ommąć
ta.eoa oylO zeJSC w dół. Przedłuzyłoby to drogę, co najmruej o kilometr.
• ~aua, i Krugłow wiedzieli, jak niebezpieczne są takie o.sypiska,
ale ..:męczenu: 1 •ruoy ostatmca u·zecn dru stępuy ich czujnosc. Uo
t.:i;u Je~zczto w czasi1:: węorowKi am razu nie widzieli nawet sladu
SKOC.l:Ka.
~o Kilka kroków Parra zatrzymywał się i a napięciem obserwował
wiatt·em i piaskiem.
skalne .i:a10my, wygiaelzone i wyszlrwwane
Ar ugłow szecu .i:a uim krOK w Krnk, oodalony o jakie& trzy metry.
un wwn1ez ug1ądai g1azy, cnoc me byłu to juz tak istotne.
i'arra 1>zed1 p1e1·wszy 1, rzecz dziwna, to wtasnie uratowało mu
życie. .SKoczeK był tam bowiem mimo wszystko. Może przez mies.ąc, a mo..:e dłuzeJ, meruchomy 1 miiczący, ukryty za ogromnym,
ruoym głazem, czeKał cierpliwie na swoJą chwilę. Parra wczeimie1
wyczuł ni..: u::ayszai chai·a11terystyczny swist sprężonego powietrza
i w teJ .;aweJ cnwili z oc.ni-ypłym okuykiem „UważaJ!" rzucił 1ię
w ook pa<laJąc oa plecy. Krugww nie zdązyl.
&koczek znalazrszy się w Jednej lmil z obydwoma mężczyznami
lezącym Parrą i awoim
skoczył prosto przed siebie. Przeleciał nad
Uiasy w uyw ~1a11::m 1·ozpędzouym eneq~ią oarzuiu strugi powietrza,
wyr..:nąt w lewe i· azmę KrugiOwa, odrzucając ao Jall: piorko na kam11m1e. Krug1ow we zgrnął od raz.u dlatego tylko, że :i.wierzę mierzy10 w Panę, a me w niego.
L.erwawszy się na nogi, t'arra zobaczył zastygłego w nienaturalnej
pozie, nie1·uchomego Krug!owa i niespiesznie pełznącego w jego kie1·unku sKoczka. W pospiechu zerwat z pasa ostatmą i·akietę i wycelowawszy w stworzeme pociągnął za spust. Rakieta ze świstem uderzyła w piasek i zostaw1aJąc za sobą warkocz dym11 i ognia ześlizg
nęła się w dól po stoau. W siad za nią, bezsilme przebierając łapa
nu, pomału ZJecha.t przerazony skoczeK, żeby gdzieś w dole usaaow1c się i zacząc przygotowama do nowego skoku po zdobycz, która n1eosLrozme prędzej czy pozniej pojawi się koło jego legowiska.
Przez cały tydzień oędzie połykał i spręzal potężnymi brzusznymi
mięsniam1 malenkie porcJe powietrza. Przez cały tydzień skoczek bę
dzie niegroźny, ale ludziom myśl ta wcale nie przynosiła ulgi.
Krugłow miał rozdarte ramię i prawdopodobnie złamany kręgosłup.
Spod Kasku spływała po policzku strużka krwi. Kiedy Parra podbiegi do niego, był jeszcze przytomny i usiłując się uśmiechnąć ze~chmętymi wargami, starał się coś powiedzieć, ale w tym momencie
słaby
zamknął oczy 1 Jego wielkie ciało zwiotczało. Wyczuwszy
puls, Parra spróbował wlać mu w usta resztkę soku, ale płyn ściekł
po zaciśniętych wargach na ziemię, mieszając się z kałużą szybko
gestniejącej krwi.
Już później Parra przypomniał sobie, że w tych minutach prawie
widocznie na emocje też już nie miał siły.
się nie denerwował I nagle jasno i ze spokojem uświadomił sobie, że jeśli mimo wszystko pomylili się w wyborze drogi i za wzgórzami nie zobaczą Stacji,
będzie to oznaczało szybką śmierć Krugłowa, a zatem l jego własną.
Pomyślał, że natychmiastowa śmierć Krugłowa znacznie zwięk
szyłaby jego własne szanse na przeżycie. Ta myśl nie przeraziła
go. Zarejestrował ten fakt nie analizując go, zupełnie jak automat
realizujący zadany program. On również niczego nie wymyślał i nie
analizował. Postępował w jedyny możliwy w tej sytuacji sposób.
Opatrzywszy jakoś kawałkiem koszuli ogromną ranę Krugłowa,
podniósł go i niemal na oślep ruszył chwiejąc się ze zmęczenia i
strasznego wysiłku. Brn!lł drobnymi krokami, zapadając się po kolana w piachu. Zachodzące słońce rozciągało na stoku ostry, kruchy
cień niesamowitej, dwugłowej i dwunogiej istoty, widzącej zaledwie
na dwa kroki przed sobą, ale nieustępliwie pełznącej w górę, przed
siebie.
Czasami Parrze wydawało się, że przyszła noc, ale w następnej
chwili ciemność ustępowała, znowu widział światło i robił kolejny
krok. Nie zauważył nawet, kiedy skończyło się podejście. W pewnym momencie poczuł, że lżej mu iść i jakaś siła ciągnie go do przodu. Zatrzymał się.
daleko
Wzgórza ciągnęły się z prawej l lewej strony. Były tPł
przed nim. Cienie uchodzącego dnia ciemnym puchem pokrywały
połowę leżącej u stóp Parry doliny, ale to co wyraźnie widział najzupełniej mu wystarczyło .
W tej dolinie Stacji nie było.
Stacji nie było, ale Parra zobaczył to, co w tej chwili było po
blaskiem migotała w
stokroć ważniejsze. Spokojnym, wieczornym
dole woda.
Zdaje się, źe upupotem.
Ze smutkiem przypomniał sobie co było
ścił Kruglowa na ;iemię i pobiegł ku wodzie. Zdaje się, że przezawróci!, dźwignął i znowu podniósł nieprzytombiegłszy kawałek nego towarzysza po stoku, w dól.
Upadek! I jasny błysk w głowie - ladziwiający, cudowny smak
wody.
pił
odę wargami, językiem, skórą twarzy I rąk, l pił,
Chłonął
bez końca z tego niewielkiego, niemal okrągłego jeziorka, mającego
najwyżej pięćdziesiąt kroków średnicy.
Poczuł się jak nowo narodzony. Wróciła mu zdolność obserwacji
i myślenia . Nabrał wody w pusty pojemnik po soku i podszedł do
Krugłowa leżącego w niewysokim, ale gęstym zagajniku, który rósł
na brzegu wokół zbiornika. żywiąc się jego wodami. Prawie cała
woda przepadła tak jak wcześniej sok, ściekając po ostro zaznaczonych zmarszczkach w kącikach ust. Powolutku, powolutku Krugłow otworzył oczy.
raczej odgadł niź usłyszał Parra w -odgłosie od„Doszliśmy"„. wyjaśnić
dechu towarzysza. Zastanawiał się właśnie na tym, czy
Krugłowowi, że nie są na Stacji. że to tylko krótki odpoczynek, kiedy Krugłow znowu stracił przytomność. Oddychał teraz spokojniej
i głębiej, jakby spał , ale Parra nie oszukiwał się. Silne zabarwienie
skóry na granicy prowizorycznego opatrunku upewniało, że powstało
zakażenie. Bez surowicy i antybiotyków, jad który wraz ze śliną
skoczka przedostał się do organizmu, zabije w ciągu 10-12 godzin.
dwumiejscowym poloByło niewiarygodną bezmyślnością wylecieć
tem bez osobistego wyposażenia Inna sprawa, że nie był to wła
ściwie lot, a po prostu dwukilometrowy skok ze Stacji do obozu
geologów. Łatwy i zwyczajny jak codzienny bieg przed śniadaniem.
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Obaj jakby na chwilę zapomnieli, że na razie jeszcze planeta nie
zapewnia człowiekowi całkowitego bezpieczeństwa.
Orkan uderzył w maszynę w najwyższym punkcie trajektorii. Zaatmosfery i dlatego,
czynał się on zawsze w górnych warstwach
wobec braku służby meteorologicznej, niemożliwy był do przewidzenia.
Dżin z butelki, bezcielesny, wszechmocny czarnoksiężnik uderzył po
płaszczyznach skrzydeł miękkim, mocamym kułakiem. W ciągu jednej sekundy skręcił I zerwał stery. W następnej chwili podstawa
trąby powietrznej poruszyła grunt i wciągnęła masy piasku w swój
lej. Góra i dół zupełnie się pomieszały. Zatraciły się różttice między
niebem a powierzchnią ziemi. Rozpaczliwym manewrem Krugłow
wyrwał polot z zasięgu orkanu. Parra zdążył zauważyć oddalający się front burzy i gwałtownie zbliżającą. się powierzchnię planety. Pozbawiony sterów i energii wyczerpanej w walce z wichurą
polot spadał.
Ludzie w zasadzie nie ucierpieli. Zadziałała katapulta i gr„wiamortyzatory. Ale na chwilę przed wylądowaniem zobaczyli błysk eksplozji i słup piasku wyrzucony w powietrze. To eksplodował polot.
Mieli przy sobie trzy rakiety i dwa niewielkie pojemniki z sokiem.
Nie wiedzieli w jakiej stronie jest Stacja i jak daleko zaniosła ich
burza. Nie mieli pojęcia dokąd iść.

BO·RYS RUDENKO
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nocy po ciele, ale nie w takim stopniu jak się tego obawiał. Jak
powinno być ponad pół doby po ataku skoczka. Krugłow powinien
był umrzeć przed świtem. A on żył. Parra wyczuł jego puls; słaby,
ale wyraźny i rytmiczny.
I nagle niespodziewany domysł przeszył mu mózg. Był tak niewiarygodny i nieoczekiwany, że natychmiast go odrzucił. Ale myśl,
nieustępliwa, powróciła. Podniósł się i rozchylając krzaki poszedł
wzdłuż brzegu. Daleko iść nie musiał. Zobaczył wchodzący w wodę
pas zgniecionej ciężkim ciałem trawy. Siad ranionego zwierzęcia,
cały w wielkich plamach poczerniałej, teschniętej krwi.
Wątpliwe, czy Parra do końca wierzył w swój domysł. Ale nadzieja, rozpaczliwa I gorąca, kazała zapomnieć o wątpliwościach.
Rozdarł I ostrożnie zdjął z Krugłowa koszulę. Rozwiązał zeskorupiały od krwi opatrunek, mobilizując całą siłę woli by nie odwrócić
wzroku od straszliwej sinej rany ze śladami rozpoczynającego się
rozkładu. Podniósł towarzysza I zaniósł go do jeziora. Patrzył teraz
na tę wodę zupełnie innym wzrokiem. Klęczał na miękkim, piaszczystym dnie, podtrzymując głowę towarzysza nad podobną do czarnego
szkła powierzchnią. W ciemnej, ciepłej wodzie ciało Krugłowa wyglądało bardzo smutno, ale Parra nie musiał już na nie patrzeć. Powoli, ale zdecydowanie nadzieja zmieniała się w pewność.
Po godzinie Krugłow poruszył się i otworzył oczy. Zdziwionym
wzrokiem powiódł dookoła i zatrzymał się na twarzy przyjaciela.
- Pić - poprosił cicho l w tym momencie Parra nie wytrzymał.
Trząsł się cały w ataku histerycznego śmiechu. Chciał wyjaśnić
Krugłowowj jakie to śmieszne: siedzieć po szyję w wodzie I pr-.sić
pić, ale nie potrafił nic powiedzieć prócz jednego tylko słowa:
- Pij!.„ Pij!„. Pij! .•• - l śmiał się tak długo, dopóki nie uświa
domił sobie, że po prostu nie może przestać.
Z całej aiły uderzył się mokrą pięścią w twarz. Ból w rozbitych
wargach przywrócił mu poczucie rzeczywistości.
- Nic się nie stało - odpowiedział na pytający ·wzrok Krugłowa.
- Już wszystko w porządku.
Ataki śmiechu jeszcze dwukrotnie nim wstrząsały, ale przeciwstawiał się im siłą woli.
Czerwony dysk słońca wysoko podniósł się ponad linię piaszczystych garbów, kiedy Krugłowowi udało się samodzielnie obrócić w
wodzie. Od tej chwili proces powrotu do zdrowia ruszył szybciej.
Wkrótce Krugłow poruszał już. zranioną ręką; najpierw w wodzie,
a później na powietrzu. Rana zabliźniała się. Purpurowa opuchlizna
znikała po prostu w oczach. Oaolo południa mężczyźni wyszli na
brzeg.
sam Krugłow z niedowierzaniem patrzyli na nierówną
Parra f
bliznę na delikatnej, białej skórze ramienia. Skórze, która nie widziała jeszcze słońca i od razu zaczęła czerwienieć pod prostymi,
pionowymi promieniami Nerima-U, równie gorącego jak Słońce.
- Gdzie moja koszula? - zaniepokoił się Kruglow. - Za chwilę
spalę się do reszty!
Parra podniósł się i rzucił mu ?krwawione łachmany.
- Noś na zdrowie.
- Chwileczkę - zdenerwował c'.ę Krugłow. - Łobuzie! Według
ciebie to jest koszula? A nie przypominasz sobie, gdzie się podział
kołnierzyk?

- Za dużo ode mnie wymagasz - spokojnie powiedział Parra. Nie pamiętam. - i wielkodusznie oznajmił - Jeśli jest ci niezbęd
ny mogę ci oddać swój. Jest jeszcze całkiem czysty, tyle ze nie uprasowany. Tylko proszę pospiesz się. Możemy spóźnić się na lunch.
Znów byli tacy, jakimi znali ich wszyscy na Stacji, jakimi od dawna
znali się nawzajem.
- Rzeczywiście pora - poważnie już stwierdził Krugłow. - Nie
wiadomo ile jeszcze czasu przyjdzie nam błądzić. Nie mamy więcej
rakiet?
- Nie - pokręcił głową Parra.
- Szkoda - Krugłow z zatroskaniem zmarszczył brwi. - Nieźle
byłoby.„ Choćby na wypadek ostateczności... Ech, czort z tym! I tak
dojdziemy.
- Dojdziemy - potwierdził Parra.
Ruszył w kierunku zarośli, gdy nagle Krugłow przystanął.
- Poczekaj. Co zrobić, żeby to jezioro póżniej odnaleźć. Przecież
na słowo nikt nam nie uwierzy. Zywe jezioro! Pomyśl tylko!
Nie b6j się. Nigdzie nam nie ucieknie. Znajdziemy je. Dojdziemy do Stacji i wrócimy tu łazikami.
- Był kiedyś taki przesąd - w zamyśleniu powiedział Krugłow.
- Do morza, rzeki, fontanny wrzucało się monetę na pamiątkę, żeby kiedyś wrócić w to miejsce. A ty wierzysz w przesądy?
- Kto może wiedzieć jak to jest naprawdę? - szczerze przyznal
Parra. - Ja ·nie wierzę na pewno. A ty masz może monetę?
- Skąd mam mieć? Nie jestem numizmatykiem. No i gdzie teraz
moi.na dostać monetę? Jasne, że tylko na Ziemi. Ale mam co innego. Zobacz!
Z cudem chyba ocalałej kieszeni koszuli, Krugłow wyciągnął bły1zczące, stalowe kółko.
- Co to?
- To jest kółko od pasa bezpieczeństwa. Podniosłem je, sam nie
wiem po co, w pobliżu leja po wybuchu polota.
Parra obrócił kółeczko w palcach i oddał Krugłowowi.
- Wprawdzie to przesąd •.• - powiedział. - Wszystko jedno, rzucaj. Gdyby nie to jezioro„.
Kółko po raz ostatni )>łysnęło w promieniach słońca I pogrążyło
się w ciemnej wodzie. Ludzie jeszcze chwilę postali na brzegu, po
czym ruszyli w drogę.
Raz jeszcze przekroczyli piaszczystą grzędę i ponownie wyszli na
pustynię. Następnego dnia Oc\nalazł ich łazik ze Stacji.

Foto:

Mirosław

Zajdler

„To nic - powiedział wówczas Krugłow. - Wybuch był tak głoś
ny, że nie tylko na Stacji, ale i na Ziemi było go słychać. A rakiety pomogą nas znaleźć".
Komec pierwszego dnia i pierwszą noc spędził! koło szczątków polota. Wypuścili w ewiażdziste niebo dwie rakiety. Doczekali rana 1
·
.
postanowili wyruszyć.
Kruglow umierał i już nawet tego nie czuł. W zapadającym
mroku Parra nie mógł zaobserwować, jak daleko rozprzestrzeniło
się zakażenie. Ocz.ywiście zobaczy rano, ale wtedy Krugłow prawdopodobnie nie będzie już żył.
W oazie nie byli sami. Parra odgadywał w gęstwinie krzewów
ostrożny ruch nocnych mieszkańców planety. Wszystkie te zwierzęta były najwidoczniej małe i nieszkodliwe, ponieważ same obawiały się ludzi i nie zbliżały się. Parra nie miał nic przeciwko tadrobnych stworzeń
kiemu sąsied,ztwu. Obecność tych wszystkich
świadczyła o tym, że prawdziwe drapiei.niki przebywają daleko stąd.
No i bardzo dobrze. Każdy z drapieżców planety poradziłby sobie z
człowiekiem, nie zdążywszy nawet zadrapać o któryś z odłamków
A jednak groźne
kamieni zebranych przez Parrę jeszcze za dnia.
zwierzęta przebywały w dolinie.
Nagle Parra wzdrygnął się i sprężył. Powietrze rozdarło ochryple zwierzęce wycie zlewające się z rykiem ofia:·y. Gdzieś u podnóża
piaszczystej grzędy trwały Iowy. Przy akompaniamenc;e gardłowego
ryku zderzały się w walce potężne ciała.
Drapieżnik znowu zawył. W krzyku tym zabrzmiało rozczarowanie, wściekłość i ból. Wycie wibrowało na najwyższej nucie, oddalało
się I wreszcie ucichło w oddali. Tym razem widocznie polowanie nie
powiodło się . Parra siedział nieporuszenie, ściskając w ręku bezużyteczny kamień. Aż do bólu wsłuchiwał się w otaczającą ich obcą
i nietiezpieczną noc.
Ponuro zaszeleściły krzaki. Ktoś ciężki I potężny szedł w kierunku jeziora. Z trudem podnosił osłabłe nogi. Hałas ten rozlegał się
D niecałe dwadzieścia metrów od miejsca, gdzie znajdowali się ludzie. Parra wyraźnie słyszał ciężki oddech i niewiarygodne kroki
zwierzęcia. Ostro zapachniała świeża krew. Plusnęła roztrącana woda. Ranione zwierzę pogrążyło się w jeziorze i ucichło. Dosłownie
przepadło. Niczego więcej już nie usłyszał choć z całej siły natężał
słuch. W głębokiej nocnej ciszy nie odezwał się żaden dźwięk.
Chwiejąc się ze zmęczenia siedział nad nieruchomym ciałem Krugłowa. Od czasu do czasu podrzemywał nie wypuszczając jednak z
wody
ręki kamienia. W ten sposób doczekał świtu. I znowu plusk
zwrócił jego uwagę. Przez gałęzie zobaczył jak z jeziora gramoli
się na brzeg wczorajsza zmora.
Zwierzę hałaśliwie otrząsnęło się I ciężkim, wolnym krokiem poszło sobie. Parra machinalnie odprowadził je wzrokiem I wrócił do
Krugłowa. Doskonale wiedział co zobaczy, ale mimo wszystko spojrzał. Spojrzał i zamarł oszołomiony wspaniałą, zwariowaną nadzieją. Krugłow żył. Purpurowe zabarwienie rozp rzestrzeniło się w ciągu

Na miękkim, piaszczystym dnie leżał kawałeczek żelaza rzucony
upadkiem dawno
przez ludzi do jeziora. Plusk wywołany jego
ucichł I ciemna gładź wody była jak dawniej nieruchoma, ale pod
niewidzialna, groźna fala zapowierzchnią rodziła się nowa fala głady. Metal nie zaczął jeszcze rdzewieć, a }uż miliardy ożywczych
bakterii, których unikalna kultura w ciągu tysiącleci ewoluowała
w zamkniętym zbiorniku jeziora, ginęły, rozkładając się w kontakcie
z metalem. Produkty rozkładu zatruwały wodę, stawały się przynastępnych.
czyną śmierci milionów innych, a te z kolei Wszystko skończyło 1ię bardzo szybko i niepostrzeżenie.
.„Droga przecinała pustynię niemal po linii prostej I dopiero kol:>
wzgórz robiła ostry zakręt, uchodząc w głąb tunelu przebitego w
miękkim piaskowcu.
Przed zakrętem samochód przyhamował. Mężczyzna, oderwawszy
się od własnych myśli, po raz pierwszy \v ciągu ostatnich godzin
spojrzał na drogę.
- Gdzie jeste_śmy? - spytał.
- W dolinie „żywego Jeziora" - odpowiedziała siedząca za kierOW!łicą kobieta. Nigdy tu jeszcze nie byłam. Mówią, że to piękne
miejsce. Zatrzymamy się?
„Powinienem był ją przekonać, żeby lecieć polotem" - pomyślał
~
mężczyzna, ale głośno powiedział:
- Oczywiście. Jeśli masz ochotę.„
Samochód minął wolno jeszcze jeden zakręt I zatrzymał się na
polanie z rozległym widokiem.
- Jaka czarna woda?! - zdziwiła się kobieta. - Aż strach!
- Jezioro jest niezbyt głębokie - flegmatycznie odparł mężczyzna. - To gruba warstwa iłu na dnie sprawia takie wrażehie. Ot,
po prostu błotniste bajoro.
- A dlaczego to miejsce nazywa się „Doliną żywego Jeziora"?
Wiesz?
Mężczyzna z lekkim zniecierpliwieniem wzruszył ramionami.
- Wśród zwiadowców na tej planecie krążyła taka legenda. Podobno jezioro niemal w mgnieniu oka goi rany, wskrzesza' umarłych i tak dałei... Przesąd dosyć często spotykany wśród grup desantowych. Tutejsze błota mają oczywiście pewne własności lecznicze, ale nie przedstawiają one większej wartości.
- A ja słyszałam co innego - sprzeciwiła się kobieta. - Że w
dolinie były kiedyś ciepłe źródła, bogate w sole mineralne. Woda z
nich spływała do małych jeziorek. Rzecz jasna niekoniecznie do tego. żródła stymulowały regenerację tkanek. Tylko, że po trzęsieniu
z!emi źródła wyschły. Mówią, źe stało się to dawno temu, jeszcte
przed skolonizowaniem planety. Jeszcze przed pierwszym desantem.
- Być może - obojętnie przytaknął mężczyzna. - Mimo wszystko trzeba było lecieć polotem.
- Tak, tak, jedźmy - zaczęła s!ę nagle spieszyć kobieta.
- żywe jezioro - powtórzyła już w samochodzie. - Wspaniałe,
romantyczne marzenie.
- Bajka - zamruczał mężczyzna Z " "" "1~ hc w dr 7-.,.,'{ ę.
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Pod żaglami
darczy, magazyny na sprzęt o- CtLje. Praca tych lv.dzi wiąze i Ta grupa jest najliczniejsza. z
bozowy, no i przede wszystkim wychowuje zarazem. Sam jestem pięćdliesięclu osób stanowią poz portem, od tadnych paru lat żeglarzem, łowę. Będą się tutaj uczyć, nabazę dla żeglarzy:
To wszystko w · wiem, że to wciąga. I proszę bierać pierwszych doświadczeń,
hangarami.
żeglar
uczestniczyć w kursie
przyszłości. Wstępne plany przezauważyć takie zjawisko. W oskim. Zaczną oczywiście od nauwidywały na ten cel około 5
statnim roku zainteresowanie
mln złotych. Dzisiaj to już po- typowym harcerstwem w Zgie- ki podstawowych węzłów.
Maciek, Piotrek, Arek chodzą
nad piętnaście. Trzeba trochę rzu spadlo o ponq.d pięćdziesiq t
do czwartej klasy. Zainteresopoczekać. 'Tymczasem , stopniowo, procent. Tymczasem drużyny
na łajbie,
wało ich pływanie
własnymi siłami, harcerze bę
wodne rozrastają się, jest coraz
teren. więcej chętnych. Nasze harcer- dużo czytali o „wilkach morzagospodarowywać
dą
Część „budowli" już na stałe ~
stwo mogą uratować przede skich", o zmaganiu z wodnym
żywiołem. Chcieliby sami spróna przyszłe lata.
wszystkim specjalności, nie tylbować w praktyice.
ko żeglarskie.
Posiłek - to jeden z ciekawDla Pio·trka to już drugi z
szych obrzędów każdego obozu.
Żeglarstwo to specyficzna speMiał
żeglarski.
obóz
„watahy", dzwoniąc cjalność Tutaj ludzie się szyb- kolei
całe
Idą
spryt- ko „wykruszają", ciągle nowe chrzest zgodnie z żeglarskim omenażkami. Wymyślono
mógł przejechać.
nie, ponieważ dojście do kuch- twarze. Jednak ci, którzy pozo- byczai,em.
- Ten mo.~t tylko 11 godźin
Najpierw mnie złapali w
ni wymaga przejścia przez las, stali - to prawdziwi żeglarze.
mówią chłop
budowatiśmy cy z „kwaterki". - Nazwaliś żeby każdy zebrał po drodze Ich to naprawdę wciągnęło. A lesie - opowiada. - Później
zaciągnęli do wody, zaczęli bić
trochę chrustu. Gromadzą się w
później jak środek odurzający.
my go „mostem · westchnień",
bo każdy wzdychał, czy: tylko ten sposób zapasy drewna pod Sam mam już rodzinę, dziecko, ;alowcem, kazali pić jakieś
świństwo. Na koniec musiatem
polową kuchnię. Mniej w ten
i nadal plywam. Nasz synek się uda. Cały dzień przy nim
pocaiować króla Neptuna i krósposob roboty dla kilkuosobo- pokazuje na małego Bogusia siedzieliśmy, na'wet posiłki dziewej grupy dyżurującej codzien- już piąty raz jeździ z nami na lową.
Zeby
wczyny nam dono~iły.
W cale się nie bał. Mówi, że
nie w kuchni. Grunt to fajobozy. Zona też jest żeglarką.
byto szybciej.
żeglarz musi być silny i odważ
Chociaż, prawdę mówiąc, dziewRozstawili też najbardziej po- ne pomysły.
Ustawia się kolejka z menaż czyny zbytnio się do te3 zaba- ny.
trzebne namioty, chociażby ten,
- Musi być jeszcze zdrowy dla małych zuchów, taki spe- kami. Najpierw do jednego ko- wy nie nadają. Owszem, są z
cjalny z małymi piętrowymd tła z zupą, później do kotła z nami, ate my je nazywamy dodaje Maciek. Jego na koniec
ziemniakami, później z mięsem, OTZ czyH Osoby Towarzyszące obozu też będą chrzcili. Jest
łóżeczkami.
przecież po raz pierwszy. Nie
mizerią i taśmowo szybko lee.i.
Żeglarzom ..•
tyle się boi, co jest ciekawy
Komendant życzy smacznego.
tego chrztu. Jak to w tym roJedzą. Później szybko menażki
1
ik u będzie? Koledzy opowiadają,
do rzeczki, trochę piasku, woJADĄ PPE RWSZE
DZIEŃ DRUGI
.ale on nie wierzy, może będzie
dy i już gotowe do następne
AUTOKA·RY
ina czej?
go posiłku. Po harcersku.
Co chC'ieliby robić? Oczywiś
Jesz..:ze idzie ostatnia grupa,
Żeglarze od samego. rana przypływać, Arek chciałby jeszcie
żeglarze.
najliczniejsza
dzieciarnią.
rozbawioną
z
cze stoczyć walkę z „zielonymi"
krzyczy jakiś chłopak. stąpili do pracy. Pierwsze dni
Idą Młodsi harcerze ze szkół podnaji
pracowite
najbardziej
są
z tamtego obozu. Tak, żeby
Wszyscy spoglądają w s,tronę
stawowych. Od razu biorą się
ciekawsze zarazem. Budują port
wszyscy w nocy podpłynęli ło
do pracy, Trzeba przecież roz- nadchodzącej grupy. Bo trzeba
dla żaglówek. Chłopaki stoją do
dziami i porwali zakładników.
zaznaczyć, i.e ten podobóz ciebić namioty, niedługo wieczór.
pasa w wodzie i wbijają pale,
Plecaki jeszcze leżą na pustej szy się największą popularnoś które zresztą sami ściągnęli z A potem żądali okupu, jak to
bywa w książkach przygodopolance, obok druhna komen- cią, taki elitarny, inny. Sprajeziora. Pracują bez przerwy.
wych.
wiają wrażenie dumnych, padantka zahawia swoich podopienawet posiłku nie jedzą z inStarsi koledzy na razie nie
lnnych.
na
pogardą
z
trzących
cznych Tych najmniejszych zu
nymi w stołówce, tylko tutaj,
chów. Pocieszne to dziedaki. I odwrotnie: inni im zazdro- na brzegu, doniesiony przez są zadowoleni. Przeraża ich taka
po raz szczą. bo oni na innych pra- dziewczyny. Mniejsi chlopcy po- duża ilość uczestnikow. Kiedyś
Daleko od rodziców,
pierwszy same, a takie mają do- wach, u nich jest dużo fajniej. mag3ją przy innych pracach. jeździli na taki obóz w dwudziestkę. Teraz 50 osób i tyle
żeglarze mają inne mundury,
bre samopoczucie. Stoją w kół
Myją łodzie, donoszą deski1 na
innych
obyczaje.
inne
samo łodzi. I jeszcze
program,
inny
pioku \ śpiewają harcerskie
pomost, oczyszczają brzeg jezio- trzeba będzie wozić, nie żegla
przykład we wszystkich
Na
senki.
ra z korzeni.
rzy, znaczy, Jacek mówi, że bę
Komendant obozu, hm. Maciej podobozach najpierw posiłki je- Niech pan popatrzy - mó- dzie duży rygor, ponieważ to
dzą uczestnky, dopiero później
Truszkowski, jest bardzo zajęty.
wi Marek Kustosik - czy to duży obóz, nie tylko żeglarski.
pneciei to oierwszy dzień, kadra. Tutaj odwrotnie, starym nie jest najlepszy sposób wyZ nostalgią wspomina dawne
tneba wszystkim zarządzać. U- marskim zwyczajem - na łaj chowawczy. taka praca? Praca
czasy, Kiedyś to fajnie bywał<>!
bie pierwszy posila się kapitan.
mawia sii: na wieczór.
- Nie martwcie się, chlopaNaj ważniejszym wyróżnikiem z sensem, bo taki port za kil- Na obozie będzie lącznie
ka dni będzie już widać i oni
pociesza Wojtek - koki
Stoi
łódki.
mają
że
fakt,
jest
z kadra ponad 200 osób - mówiedzą, że to dla nich. Te wszy- Teraz teź będzie
wi kąmend<tnt. - W tym ·kol-0- p17.y brzegu. k~lka. ,,Ome~'. ma- stkie Indzie też .sami. :rol»liśmy mendant.
fajnie.
łe „maczki" I.dwumasztowa ,,denia ·zu.~1t6w, rcurs fnstmlct<i+ów
szkutni.
> w Zgier:zu, w naszej
Razem z Wojtkiem cl starsi
zuc1iou>y<'h, podobóz starsza- i uta" • .Razem 12 łod-d', :' Pnywie
Ostatnio, przed wyjazdem, to stanowią własną .,pakę". Nieraz
mt-0,fawhnr<'erski oraz podobóz źli wszystko ze Zgierza, z wła
chłopaki prawie nie spali, tylko
połamali na
zęby
wspólnie
snej sz.k ut ni.
żeglarski, najliczniejszy zresztą.
wspólnych rejsach. Doświadczo
Ten obóz jest ich pierwszym mecz obejrzeli i od razu do roPr2e11'idzieli.~my dwa trzytygodboty. Można by policzyć: taka
ne wilki morskie. Oni już dojstałym, poprzednio jei.dzili na
niowe turnusy, To miPjsce w
„Omega" dzisiaj kosztuje po- rzalej mówią o cechach dobrejeziorzP.
na
Tutaj
wędrowne.
Okartowie jest naszym .,debiunie
Hufca
złotych.
tys.
250
nad
go żeglarza. Zdecydowanie l
Sniardwy będą trzy tygodnie w
tem" - pierwszy raz jesteśmy
zgodnie potwierdzają, że musi
jednym miejscu. Nie wszystkich stać na takie prezenty.
w tym teste. Jak widać, na 'TaW ogóle warunkiem .pojecha- być przede wszystkim wytrwazie .wszystko .?e.ęt w stanie dzie- to cieszy. Marek na przykład nia na obóz było przepracowały i silny, zarówno psychicznie,
wolałby obó1 żeglarskd wędrow
wiczym, nawet śdeżek nie ma.
ny, nie jest tak nudno. Ciągle nie co najmniej pięćdziesięciu jak fizycznie.
Zebu doj~c' na posilefc czy uwtedy w innym miejscu. Wa- godzin w ~zkutni. To dolna gratrzeba
myć się nad jeziorem
runki także inne - mniej osób, nica, niektórzy przepracowali
chorizić pn gqszczach. Za kitka
paczka, bez harcerskich dużo więcej. Ci starsi, bardziej
zgrana
dni będzie 1uż inaczej. RmstaChociaż pogoda ~wletna i barSame „wilki morskie", doświadczeni, wykonywalł głów
rygorów.
wimy wszy,ętkie namioty, zbunie prace przy łajbach. Młodsi dzo upalnie, następny dzień nie
nazywajak
,.zielonych"
bez
d1Ljemy pomosty, bramę, obopomagali przy bardziej prostych należy jeszcze do wypoczynkoją innych harcerzy.
wiązkowo maszt musi stanąć.
wych. Trzeba przecież wykoń
czynnościach. Na trzytygodnioBo ont - jak mówi Marek Wtedy dopiero będzie tnaugunie utożsamia;q Się z typowym. wy obóz trzeba było nieźle za- czyć port, zrobić kąpielisko, bra'Tacyjny apel, pierwsze ogólnomę i postawić maszt.
harcerstwem. Gdyby byŁo moż pracować. Na o.bozie nie mniej,
obozowe ognisko.
- Za fcilka dni - mówi Mana, dzialaliby oddzielnie. 0114 zresztą.
ciej Truszkowski - będzie już
Nic też dziwnego, że są iutaj
majq inne prawa, inne metody
inaczej. Żeglarze zaczną pływać,
na innych prawach. Na przypracy. l w ogóle to d'Tttżynach
Imprezy się też szykują, ogniouczestników
wszystkich
kład
inaczej
z-upełnie
jest
wodnych
TUTAJ W OKARTOW1E
sko. Niedługo przecież 22 Lipca,
bowiązuje rano gimnastyka. że
ł tajniej.
glarzy nie, oni się gimnastykują później rocznica Powstania WaT- Co tu dużo ukrywać szawskiego. Odbędzie się też ow przyszłości ma powstać sta- mówi Marek Kustosik, zast~ przez cały dzień.
bozowy Festiwal Piosenki HarNajmłodsi .,żeglarze" mają 12
ła baza zgierskiego Hufca. Placa komendanta Hufca - w druny przewidują stałą kolonię zu- żynach wodnych mniej się mó- lat. Niektórzy· są po raz pierw- cerskiej „Oka'Ttowo-82", Olimpiada Sportowa dla wszystkich
wi a zdecydowanie więcej pra- .szy, bez żadnego doświadczenia.
chową, węzeł kuchenno-gospo-

Za Orzyszem pięć kilometrów,
w Okartowie trzeba skręcić w
prawo przed tartakiem, później
drogą leśną około pięćset metrów, Są już pierwsze namioty
komendy 'l:grupowania. Za parę
godzin przyjadą pierwsi harcerze - uczestnicy obozu Hufca
ZHP ze Z~ier.za.
Tymczasem piętnastoosobowa
grupa kwatermistrzowska od
dziesięciu dni buduje już kuchnię polową. stołówkę, magazyny, iiemiankę. Nawet most na
rzeczce zbudowali, taki drewniany, żeby samochód dostawczy

uczestników. Będzie fajnie, byleby tylfco pogoda dopisała i
komary mniej „cięły", Bo rze-

czywiście, pierwsze noce nie należały do najprzyjemniejszych.
Sam wróciłem do Łodzi niemi-

W końcu to
Mazury.
Obóz się rozkręca, są już
pierwsze warty, pierwsze apele,
no i, niestety - pierwsze interwencje obozowej lekarki. Dziewicze i nieoczyszczone jeszcze
dno jeziora kaleczy bose stopy,
są więc ofiary pierwszych ką
pieli
Kiedy reportaż ukaże się w
uczestnicy
może
być
druku,
pierwszego turnusu będą jeszcze
w Okartowie. Dopytują się czy
„Odgłosy" można kupić na Mazurach, chcieliby o sobie poczytać . Proszą, żeby pozdrowić na
łamach ich najbliższych. Pozdrawiamy.
Jeszcze na koniec komendant
obozu żegl<trskiego zdecydowanie oświadcza, że ich prograwszy„tkim
mem jest przede
pływanie Żałuję , że nie mogę
zost<tć na Ich pierwszym ogn~
sku OpowiedziPliby więcej o obycz,1jach ?:eglarsklch, o swoich
pnygocfach. Może przy innej
łosiernie pocięty.
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Jerzy P
donosi ze wsi Wigrowce
vv gminie ·Sejny:
J.ak ..zap~wne Czytelnicy pamięt~ją - pisała o tym Bogda
MadeJ w Jednym ze swych mundialowych felietonów - Jerzy
P. udał się w knieje, chaszcze i szuwary, aby odpocząć 1 z nowym zapasem sił wziąć się po' powrocie do roboty. Ale mu
widać tęskno za redakcją, pisuje więc do nas listy, w których
donosi o różnych ciekawych rzec-zach, zjawiskach itd. Szkoda
byłoby, aby te wiadomości nie dotarły do Czytelillika l dhtego
postanowiliśmy udostępnić fragmenty korespondencji Jerzego P!

1. WIADOMOŚCI Z

PODROŻY

„W Łomży, w fciosku, w centrum miasta, kupilem sobie „Tu ł
Teraz", lokalne „Kontakty", Jest to konsekwentnie i dość in•
teresująco lamany magazyn, rzekłbym bardziej rozrywkowy np,
z horoskopem na calą stronę. Numer „okazowy" przywiozę ze
sobą!

ALe „Odgłosów" nte dostałem.
Bardzo mila pani kioskarka zapodała, że owszem, ma - nawet
pismo zapowiadające dostawę „Odglosów" od l września! Czyli
idiotyzm, bo po sezonie.
Łomża nie jest co prawda szczególnym ośrodkiem turystycznym; ale ·~s;t)!lfltv~ C?JI · podolfflte jest w ·województwie suwal•
·
'
skim', Se1nile7t; A'ulf[istofuie-; samych Sv.walkach.
I natychmiast napiszę".

Panowie z Ruchu, strzeżcie się! Sam Jerzy P. na tropie waszej nieudolności.
„Mecze natomiast nagle przestały mnie obchodzić. Nie robię

za eksperta. Robtę wytącznie za wampira.
na przeobrażenie się w takowego - łączę pozdrowienia •.•".
więcej

Czekając

Wigrowce, 3 lipca 1982 r.

„Kombinujemy .też rozmaite desery. Polecam taki: kogel mogel z dwóch (trzech) jaj utrzeć z dużą ilością cukru. Potem do•
dać pót (dwie irzecie) azklanki poziome" i jagód. Dale; ucierać, potem zjeść.
Może być z samymi poziomfc·amt, at1 jest trochę mdly kolorystycznie i smakowo".

3. NA TR O·PIE„.
prozy czylł rzeczywistości (przez male „'T") śpie
se;ncch też nie spotkałem „Odgłosów". W Stt•
walkach chyba ich rowrtież nie ma; będę wracał przez tur11•
st!}czny Augustów - w tę stronę zb11t nas piliło - więc sprawdzę również t ta.m.
Ale widzę rzecz czarno: RUCH przespal lato, lans-uje się wylącznie tytuly ;ut znane (jak ,,życie Literackie") bądź warszaiwskie.
ł
Ważne: jeżeti kto§ jedzie do 7rC1koPanego, niech sprawdzi
tam. Ja w pierwsze; potowie września sprawdzę w Krynicy. •
A jak Trójmiasto, Sopot, jak Kolobrzeg ł okolice? Niech kai,
dy wyjeżdżający to sprawdza".
Tak jest! Drogi Jerzy! Będzie wykonane. Red. Jolanta Wroń.
ska już wyjechala do Zakopanego. Wprawdzie w innym celu,
ale przy okazji sprawdm.
„Nawiązując do
szę dcmieść, że w

4. PO;R.ZUćCłE WSZELKĄ N.f\DZl.EJĘ •••
„Teraz takt tekst:
WYJEZDZAJ.ĄC W SUWALSKIĘ PORZUCCIE WSZELK.ĄNA

na ga~. Pomniejsze stacje w ogóte gazv. bowiem nie
a wielka rozlewnia w Suwalkach od czerwca nie obsluguje indywidualnych turystów. Jest to niewątpliwie s!uszne
i urocze, dlaczego natomiast rozwiązano sprawę tak wlaśnie postaram się dowiedzieć.
Ale nie ja będę się dowiadywal. Poproście oficjalnie o tekst
bądź
redakcję „Krajobrazów" (Kościuszki 32, 16-400 Sv.walki)
„Gazetę Współczesną", ale ta ma centralę w Bialymstoku (Wesolowskiego 1, 15-950 Bialystok), et filię w Sv.walkach też przy
Kościuszki 32.
To ciekawa i aktiialna sprawa, przyczynek do „wczasów po
polsku". Pozdrowienia!".
Wigrowce, 7 lipca 1982 r.
DZIEJĘ •. ,

otrzymują,

nie będziemy pisali, bo - poczta też pracuje „po
nieste\y. Ale zadzwonimy - już to zrobiliśmy - i
dostarviemy. Odpoc-zywaj spokojnie!

Dro~i Jerzy! Do Suwałk
widać po listach od Ciebie

Łódź,

OKP.Zj i.

'Iymcz:isem -

Foto: M. Zajdler

jak to
pol,~:u"
materiał

15 lipc'a 1982 r.

Czuwaj!

•
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Dokończenie

ee strohJ' 1

niosły. Mimo, it skup w roku
bieżącym w porównaniu choć·

by z ubiegłym trochę ruszył,
.to możemy być w sumie spo·
kojnl zaledwie o nasze kartko·
we przydziały. Choć gwoli $ci·
Słośc1 odnotować trzeba, że rarykalni!' imniejsey !iJ: w tym
roku, import mięsnego surowca W rok:u bieżącym zadowolimy się gdzieś 50 tysiącami ton
elementy
- będą to tzw. wieprzowe z Chin, surowiec dla
przetwórstwa, gdy w roku ubiegłym zmuszeni byliśmy zakupić około 150 tysięcy ton.
A jednak idzit" ku le!}Śzemu!
lipca
dniach
W pierwszych
nagruchnęła wiadomość, a
tychmiast podchwyciły ją nieruidko na pierwszych stro·
nach - niemal wsiystkie gazety, że jeszcze w tym miew
siącu zaczną się pojawiać
sklepach wędliny produkowane według starych, dobrych re·
smaczne i pachnące,
ceptur,
bez różnych dziwnych substywreszcie myśliwska
tutów i
znów będzie mogła parę tyna
godni wisięć w kuchni
gwoździu bez obawy~ że sama
ze · wstydu zzielenieje...
na
Odczekawszy parę dni
zdementowanie tej historii z
opowieści
cyklu „wakacyjne
czyli ogórki", a nie doczekawszy się. takowej - . postan_owiłem sprawdzić całą sprawę od
podszewki czyli u źródła . Uda·
Okręgo\\rym
w
się
ło mi

:..... Bez przesady, choć przy•
trzeba, że o ja ko.ści finalnego wyrobu decyduje obok surowca właśnie osłonka i odpowiedni dobór przypraw.
- I 11arai usłyszę . że "z po•
wodu znanych trudności w zdobyci u bchże", bo to na pew·
no tzw. wsad importowy itd.,
ltd. Rzeczywiście musicie ko·
rzystać z importowanych przypraw?
- Oczywiście, tak „ustawiowięc
ne" są receptury Choć
„Herbapol" stara się, jak może, używamy około 10-12 przypraw importowanych - pieprzu naturalnego, papryki, ziela
angielskiego, kardamonu. Cóż
....,. był import - były dewizy.
Teraz. jest krucho, ale gdy dla
przykładu zaczęliśmy sprzedawać węgiel. do Holandii, nie ma
specjalkłopotu z haminą nym środkiem do peklowania.
W sumie rocznie z.używamy ok.
importowa30 ton przypraw
nych i 40 ton naszych, rodzimych, takich jak cebula, czosnek, gorczyca, kminek.
- A z flakami, przepraszam
osłonltami tei są takie ścisłe
wymagania I też kłopoty?
- Tak - okresowe. Tu trz.e·
ba chyba wyjaśnić, że wykonaturalne
rzystujemy osłonki
(po prostu jelito zwierzęce) do wszystkich kiełbas cienkich,
które można śmiało ze skórznać

ką zjeść , osłonki białkowe
pochoprodukowane z białka
dzenia zwierzęcego, które choć

nieszkodliwe, nie za bardzo dają się spałaszować, są wreszcie poliamidowe. W takich była · kiedyś mielonka robiona„.
- Pamiętam - w hermety·
Przemysłu
Przedsiębiorstwie
cznym, plastykowym „worku"
Mięsnego w Lodzi z.łowić za·
pomijając jakość miestępcę szefa tegoż do spraw ' gdzie trzeba
lonki - po otwarciu
. MACIEJA
handlowych
za·
było natychmiast wyjadać
do
zastępcę
WIELC'.OSZA I
wartość, bo później mogła sa·
JOZE'A
•praw produkcji .ma „uciec"„.
Przy·
ANDRZEJEWSKIEGO,
- Ale dziś robimy w nich
znać jednak trzeba, że obaj sze·
katylko tzw. podrobowe
fowie firmy przy ulicy Inży·
szanki, salcesony.
niersklej, jak i odwiedzony
zakładq
wspólnie kierownik
Nowe Sady" - JOZEF STE·
FAŃSKI, zgodz.ill się bez opo·
A TE CELOFANOWE
rów n.a męską wymianę idań,
.z pytaniami podchwytliwym! i
------ -- -PĄROWKI?
przypJeraniem do murµ włącz·
nie. Takie parugodzinne
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Weźmy najlepiej konkretny przykład. Dziś jest 19 lipca,
ze 100 ton średnio 30 dzielone
jest na ościenne województwa,
podstawogdzie uzupełniamy
wych dostawców, czyli WSS i
WZSR.
- A co znajduje się w tych
70 tonach?
- W dniu dzisiejszym dokładnie w 65 tonach. Proszę
bardzo, choćby procentowo: posz.ło 10 procent wędzonek (szyn·
- No cóż - osłonki są ra- ka, baleron, polędwica), 4 proc.
czej niejadalne, lepiej taką
kiełbas suchych, 5 proc. boczściągnąć prz.ed wrzuceniem paku, 15 proc. - mielonej i morirówki do garnka.
tadeli, reszta - to grupa wę
- Teraz pytanie s Innej be- dlin parzonych, nietrwałych.
ze specjalistami od zagospoda~
że
ponoć,
czki: narzekacie
- W tonach niby sporo, ale
rowywania naszych comiesięcz
to
przydałaby się wam chłodnia
łych lepszych gatunków
mięsno-wędliniarskich
nych
Czyżbyście
na 20 tysięcy ton.
skromniutko".
A że ws.zyscy
przydziałów.
mięsa mieli za dużo, czy prze·
- I tak niestety będzie je·
(troili też), by
tr:r.ej dwoili•
tr1ymywali Je na lepsze cza· szcze długo; nie damy więcej
IYT
~
wyjść z twauą właśnie
wędzonek jak maksymalnie do
wielu bulwersujących ludzi te- Decyduje struktura skupu. 15 proc. Nie mówię rzecz jasmatów przytacż.am sum• ich
Wiadomo, ze w pierwszej de- na o takim okresie przedświą·
wypowiedzi.
pr·o porcje są
tecznym, kiedy
kadzie miesiąca i ostatniej jest
powr6cłll•m1
niemal odwrotne.
- Od kled7
w III
większy, podobnie do starych recepłu.r I eo ło w kwartale roku zawsze jesit w
- Ale i tak wędliny po go•
praktyce oznacza?
4zinie 11 już nie uświadczysz,
cheą
skupie regres; a ludzie
- Dokładnie od łł lipca w
w wielu sklepach zostaje tyl·
przecież jeść tak samo, mają
wszystkie to kartkami zagwarantowane.
powróciły
kraju
ko mięche»."
przedsiębiorstwa naszej bran- Wtrącę od razu: to w pewMusimy więc surowiec kierolat wać wcześniej do chłodni, by nym sensie „wina" kartek, na
ży do znanych od wielu
il'eceptur I znanych przez klien· te braki w dostawach wyrów- które od 3 miesięcy może pan
te
tów nazw. Omacza to zaś, że."
kupić wyłącznie mięso. I
nać w skali roku.
kolejki, które znów się zaczy- -wraca .,normalna" krapo
- I wozicie 1urowleo
kowska, Jałowcowa. piwna?
są „za wędli
nają tworzyć kraju."
- Tak, będą k:abanosy, 1ala·
- Niestety, te 5-8 tysięcy nami", A obecnie, na czas urlomi, kiełbasy wędzone, ale tak·
pów, można po całym kraju
ton w łódzkich chłodniach to
jeidzić i oprócz wypoczynku że dwa rodzaje szynkowej, meza mało; wozimy surowiec do
kartkę zrealizować. Do Lodzi,
tka, Inne będą teru serdelki I Olsztyna, na Sląsk, do Bydgoszczy,_
serdelowa.
o czym doskonale wiemy. masę
- W JakleJ grupie wędlin
- Koszta Idą w g6rę, bo l ludzi przyjeżdża z województw
ościennych i dalszy:ch. Właśnie
11mlan1 będą naJbardzieJ dale·
przywieźć łeż trzeba.
po wędliny,
ko Idące?
nie
- Ale innego wyjścia
:...... A mówi 1lę, że na reg)a·
p6łtrwałych,
- Chyba w
ma. Można by robić co prawmentacji niektóre. wojewódzgdzie powinny być w sprzeda- da konserwy, ale nie wszyscy
twa, te „zielone" - wygrały?
ży: husarska, żywiecka, jałow
to lubią, a poza tym - kłopo
w jakimś
- Na pewno
cowa, piwna. toruńska, serwo-. ty z blachą.
latka, polska wędzona, biało·
w tym stopniu. Skończ.yło się przecież
- Czyżby blacha
bodaj 8 dużych
preferowanie
stocka.
kraju była już rarytasem?
w
- I.za się w oku kręci. Ile
. - Blachy produkujemy spo· ośrodków czy aglomeracji
będzie w sumie łeraz -produkoro, gorzej z jej uszlachetnie- · kraju. Teraz wszyscy mają „po
wanych przez was tzw. asorty• niem. m. in. dla naszych porówno".
- Wciąż jesteście deficyto•
mentów?
trzeb, toteż gros surowca na
wt, nawet po podwyikach cen?
.. - Gotowych, jednolitych w
nasze pusz.ki szło z importu. A
- Wciąż. D.o przemysłu mięs·
ll;raju receptur jest 34, ·w na· d~iś - ·wiadomo jaka sytuacja.
s:r.ych czterech , zakładach - w
Robimy trochę mielonki, gu- nego trzeba nadal dopłacać rocznie w skali kraju około 66
Rawie · Mazowieckiej,
Łodzi,
lasz.u, trochę pasztetów. w •su·
Płocku t Pabia.nfoach wytwamie średnio jakieś - 4-5 ton miliardów złotych.
- Słynn.e „trzy S" was nie
rzać będziemy 26 asortymen·
a moglibyśmy " 30
dziennie,
uratuje._
tów wędlin, pozostałe to są
ton.
niemożliwe.
- U nas jest
takie regionalne wyroby, jak
- Mam propozycję: rozllcz·
półtwarda serwolatka,
choćby
my średni dzienny ubój w wa· Trzeba by albo podnieść ceny
bydgoska surowa, czy poszu·
szych czterech zakładach i pro· wyrobów na rynku, albo obniżyć cenę żywca. Jedno i drugie
tz.w.
Sląsku
na
kiwane
dukt finalny_
,,frankfurterki".
Srednio jest nierealne.
- Proszę bardz.o.
r6inych
- Nie ma recepty?
· - No, ponad 20
jaubijamy dziennie żywca
- Jest, stworzyć takie mewędlin to I tak rewelacyjna
kieś 450-500 ton Po rozebra'
Uoś6._
niu - produkujemy znów śre chanizmy w rolnictwie, by chło
przetworzyć
- Ai tak słodko to nie
dnio około 100 ton wędlin, 15 pu opłacało się
własną paszę na mięso i mlebędz.le, nie produkujemy ·prze·
ton wędlin podrobowych <kawszystkich równolegle.
cież
ko.
szan ki, salcesony, wątrobianki),
- Łatwo powledzie6. Ale z
Przeciętnie wytwarza się 7-8
te 5 ton konserw. Zostaje je·
każdy
drugiej strony gdyby
gatunków. . Bowiem
różnych
szcze z 30 ton tłuszczów - to
o
jest jeszcze Jedna .zasada,
jest smalcu i słoniny w efekcie. rolnik sprzedawał swoje ziemkt6rej warto wspomnieć: nie- Wszystko mało, by się ra- niaki I zboże, by trzymać się
tych przykładów, to
dopuszczalne są obecnie, zwła chunek zgodził._
szcza dgtyczy tO tych najwyż·
- Oczywiście, bo najwięcej,
sz.ych gatunków wędlin, jakie· średnio te 200 ton dziennie sta·
kolwlek odstępstwa od recep· nowi mięso „klocowe", to zna·
CENY
tur. Oznacza to, że w sytuacji
czy to użytku kulinarnego: de1RYN'KOWE
WOLN0
podbramkowej, gdy zabraknie tal. stołówki. szpitale itd. A
gatunku teraz reszta to już kości, no ~_US·IA~
P.o triebnego
nam
SPAŚĆ,
osłonki czy choćby pieprzu, to
I te Ilości surowca, które odnie kładamy na kolejne, „chudsze"
danej kiełbasy po prostu
'miesiące trzeciego kwartału . Bo
będzie· w produkcji.
- Winszuję, zabraknie piep- potrzeby kartkowe są ldenty·
I taka sytuację przewi·
sklepy czne. Toteż są dni, że I 150
rzu I zn6w wszystkie
dujemy po żniwach.
dodaną wyłącznie zwyczajną I
- Czy rzeczywiście skup wY·
ton się odkłada.
potrzeb
starczy na pokrycie
Idźmy
sredelkl w „plastykowym" Ila- '
- No dobrze, więc
kartkowych?
„za ciosem":
kuf
-

Zajdle~

transportowych, braku zaplecza technicznego. O peklowaniu mięsa, w trakcie której to
operacji używa się saletry, soli, initrytu i „maggi", a która
ALE NADAL SĄ TO
ma - takie wersje były mod·
ne - wywoływać jakieś„. raKIEŁBASY TŁUSTE ..•
ketwórcze efekty. O czasach,
ją głównie
wieprzowiną
gdy do Łodzi trafiało codzienreallzowano, wołowina szła do
nie 110 ton samych wędlin. O
chłodni. A teraz będziemy ją
- Są, choć trochę ten tłuszcz
przymiarkach do
wstępnych
jeść.
staramy się ukryć, rozdrobnić. wytwarzanfa z czasem łódz
- Wyłącznie?„.
A przy gotowaniu nic się nie kiej, wątrobianej i kaszan.ki.
w
ukryje Z tym, że powiedzmy
- No, niezupełnie. Ale
Wreszcie próbowałem się dostatrzecim kwartale będzie
sobie wyraźnie: trzeba uigowiedzieć, dlaczego wędlina w
nowić w mięsie około 40 proc.,
gatunki
przetwórni pachnie, a w sklespodarować te gorsze
a jesz.cze niedawno dawaliśmy
mięsa. Tak się robi n.a całym · pie nie. Bo konieczność paW
jej zaledwie 15 procent.
kowania, przedtem oziębiania,
świecie•. A kto trochę zwiedził
pojemnikach,
więcej
w
jak ·transportu
wędlinach też będzie
choćby Europę, ten wie,
często podługiej, trwającej
tam wyglądają te go.r sze .gatunasortymentów z. wołowiną.
ki wędlin, jak smakują w po- nad 12 godzin drogi do sklepu,
- Wróćmy jednak do tema·
równaniu z naszymi i czy bo fatalne zwykle warunki
receptur i nazw.
tu starych
przechowywania w tychże„.
wszyscy biegają tak jak u nas
Zmiany tych ostatnich, w któ·
Korciło mnie jednak (życie
z.a wędzonkami, suchymi kieł
rych gubili się I sprzedawcy i
jest życiem) by sprawdzić. czy
basami. Ale potrafimy tylk<>
klienci wiązały się nie tylko
nawet te podane
rzeczywiście
nasze krytykować
ze zmianami cen. W grę wchotony różnych wędlin dotarły
- Jest to jeszcze sprawa
dziły różne substytuty, by z tej
do sklepów, jak je przyjęto,
opakowań
wyrobu,
podania
więcej
samej masy uzyskać
cz~rzeczywiśeie czymś się róż
etc.
wyrobów gotowych.
- Ocżywiście, ale co tam nią od swych „poprzedniczek"
- Tak, ale to stare dzieje. „siedzi" w środku, to przecię
etc. Na chybił - trafił wybraTaka operacja w skali kraju tny konsument raczej nie wie.
łem więc sobie jedno z łódz
dawała pulę w granicach jedno·
stopniowo kich dużych osiedli - Koziny
- „Rozkręcacie"
dla
miesięcznego wyżywienia
i przeprowadziłem króciutkie
temat tradycyjnych receptur.
nas wszystkich. Ale już w lisz kierowniczkami
rozmowy
Rozumiem, że coś już trafiło
topadz.le osiemdziesiątego roku
tylko trzech sklepów. Oto
na rynek. A można prosić o
.zaczęto od tego odchodzić, zaefekty.
·
dane?
czynał się atak na jakość. Dziś
Sklep przy ulicy Długosza 7:
kiełbas
Z
Oczywiście.
nie stosuje się już substytutów. trwałych jeszcze niewiele, bo- I po co mi pan to wyczytuje! - denerwuje się kierow- O Ile wiem, niezupełnie. wiem są w dojrzewalniach ze
niczka, ZOFIA JANIAK.
gatunki względu na długi cykl suszeBodaj ehyba cztery
Przecież ja tych „nowości" jejeszcze coś tam mają?„.
nia, ale zrobiliśmy już 1,5 tony
nie widziałam u siebie.
szcze
myśliw
tony
2,5
kabanosów,
z
- Ale tylko do 5 proc„
Serwolatka i mortadela - ow•
skiej, 5,5 tony krakowskiej sugrupy kiełbas popularnych.
szem, były, ale ta druga to
chej.
przypomnijmy,
- Jednak
kiedyś już ' przyjechała zielona.
- A w grupie tzw. półtrwa
czym nas karmiono przez wiele
Oczywiście, że nie mam gdzie
gdzie zmiany
łych, czyli tej,
miesięcy, w jakim procencie, w
to za go·
trzymać; powieszę powinny być najbardziej się
jakich gatunkach. Stl\d
dzinę barwę zmienia. E, niech
odczuobok po·pułarnych przecież brały opowieści o· niepan nie przesadza, nie wszystwalne?
których
których kiełbasach,
kie SI\ takie nietrwałe: jak
kiełbasy
tony
1,5
Poszło
„naweł pies nie chce ugryźć"•••
przywiozłam z Węgier
kiedyś
wę
polskiej
tonie
po
piwnej,
- Oj, uparł się pan. No więc
to upalna
kawałek mortadeli
ton
7
rzeszowskiej,
i
dzonej
było to białko pochodzenia roś
droga w pociągu wcale Jej nie
serwolatki, 79 toruńskiej, 14
linnego. Białko teksturowane
zaszkodziła, była Jak „nowa"ton żywieckiej. Poza tym 1 to(nie tekturowe, jak niektórzy
Sklep przy ul. Długosza 28:
twierdzili„., - soja odtłuszczo na metki (ale tej latem nie
Aha, dostałam kiedyś 20
dużo robić; jest
zbyt
chcemy
na, odpowiednio spreparowana,
kilogramów toruńskiej, mortanietrwaszalenie
lecz
smaczna,
A że
kazeina sodu z mleka.
dela też jest, ale to przecie!
ła), 21 ton mortadeli, 20 ton
„pies nie chciał"? Bo psy nie
ta sama co zwykle - tłuma
parówek.
lubią grochu, soi 1 tym podobTERESA
kierowniczka
czy
będą
- Chyba . nareszcie
nych.
szynki
Dziś
WALCZAK.
one autentycznie dla dzieci I
De tych „preparatów"
co
miałam 20 kilogramów dietetyków.
dodawało się I do czego głów·
to jest taka ilość? Mam, ow·
- No, są już bez białka tek- nie?
szem, ponad 120 kilogramów
sturowanego. O, jeszcze 138 ton
- Do kiełbas nietrwałych.
tych nietrwałych k-ielbas, lujuż
ale
parzonej,
krakowskiej
Białka roślinnego na wet do 20
dzie stali w kolejce od 3 rano
według nowych receptur i 40
proc. sz.ło. Zmieniała się bari nie chcą kupować. A ta szyn,
szynkowej parzonej.
wa, była bardziej ceglasta, ton- A gdzie zapowiadane sa-· kowa
wiepr:oowa tó nadal
później szybko r.ielenlała. Inidentyczna jak mortadela._
lam i?
ny był smak i zapach. No, soja
Sklep przy ul. Ossowskiego
- Będziemy robić, ale midodawana była choćby do kra4: - Miałam krakowską, piw·
nimalne ilości, chyba w Rawie
kowskiej, z.resztą do wszystną, dziś dostałam trochę szynPomijam już
Mazowieckiej.
kich po trochu, za wyjątkiem
kowej wieprzowej i rzeszowsurowca
doskonałości
sprawę
suchych Ale wracamy do„.
skiej, była teź kiedyś tnruń·
sytuacji
doń. ale w obecnej
- •.•starych, dobrych recep- nie stać nas na wielotygodnioska· ..- wylicza kierowniczka,
tur I nazw „babci". Ale tego we magazynowanie surowca, a
BARBARA BIENIARZ. - Tyl·
surowca cykl produkcyjny trwa tu d-0
wysokowartościowego
ko, że na przykład kraknw·
teraz 3 miesięcy. A w ogóle to nie
będziecie
potrzebowa6
skiej, mielonki i opolskiej to
więcej.
pan nie odróżni, która jest
ma co ukrywać: nie za bardzo
- To oczywiste, bo „odsta- umiemy . robić dobre 1;alami.
która. ,Chyba z jednego kotła
wiliśmy" substytuty. A trzeba
Serwolatka jest co„lecą".
- Węgrzy i Włosł nie ehcą
jeszcze chyba powiedzieć, że w sprzedać swoich tajemnic._
dziennie, ale żadnej zmiany na
kiełbasach suchych, po „wizylepsze nie widzę; wczoraj bJ'•
- Właśnie. Cały plaster sacie" w szuszarni. czyli odparo- lami musi mieć przecież taką
ła prawie surowa w środku.
otrz.ymujemy samą konsystencję, przy suszewody.
waniu
Mortadela jest codziennie, ale
średnio 80 kilogramów wyrobu - niu nie może na wierzchu wygdy dostanę we flaku Jak ,,ba·
ze 100 kilogramów surowca.
to leży. Zamrażarki?
łon" tworzyć się twarda skórka. U
- W tych nietrwaly!lh za t~
Są, ale na drób. A takiej go·
nich powstaje taka jakby pleśń
może nam waga nawet wzros·
lonki czy wołowego to w upa·
i wtedy woda ze ~rodka rówa ły na drugi dzień już nikt nie
nąćodparowuje,
nomiernie
- To prawda. Ze 100 kilokupi, tak wyglądają. Pll'ta tym,
wierzch nie twardnieje. Ale
gramów „siekanego" mogę na- cóż, bawią się w to od „paru"
wie pan - co Innego zamawiam, co innego dostaję. Odwet do 130 kilogramów wyrolat.
bu uzyskać, ale cóź - mięso
mawiam, a oni golonką I wo·
jeszcze rozmawlaltDługo
łowlną mnie zarzucili. I C!> mo·
Ale też są te
chłonie wodę .
śmy o różnych sprawach zwią
kiełbasy wysoce n.ietrwałe . pogę zrobić?
zanych z przemysłem mię·
winno się je, zwłaszcza w grusnym. Między Innymi o gipie drobnorozdrobnionych. (np.
gancie w Rawie, który powserdelowa, parówk1. mortadela,
stał w miejscu. gdzie surowiec
jest pod bokiem, ale rzeźni
metka) skonsumować w ciągu
DARIUSZ
ków ściągano z całej Polski.
24 godzin Choć inne już wyO związanych 1 tym kłopota~h
chodzą i serdelki i parówki, r.
DOROŻYŃSKI "
- Tak, choć struktura naszych dostaw będzie teraz nieco inna. Po prostu kończy si ę
wieprzowina. To już taki cykl
na żniwa zawsze
hodowląny jest więc.ej wołowiny. Ale gdy
niedawno nie było kłopotów z

innego nieco surowca, z innymi przyprawamL
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Jeszcze przed zakwalifikowaniem
do druku poniższego tekstu
redakcja nasza otrzymała pismo
z Zespołu Opieki Zdrowotnej
Łódź-Górna,
zastrzegające prawo autoryzacji
artykułu red. Edwarda Bryła.
Udostępniliśmy przedstawicielowi

Wieś Romanów, gmina Rz.gów. Rodzina wielodzietna dzieci cz.woro w wieku od 3 do 14
lat. Maleńka dz.iałka prz.yzagrodowa, matka
pracująca ja.k o woźna w sz.kole. Z zatrudnieniem ojca bywa róż.nie. Domek skromny, drewniany - tylko kuchnia i pokój. Cz.ysto! Z
Ośrodka Opiekuna Społecznego rodzina
Grochowskich otrzymuje zasiłek kwartalny .-.. po
tysiąc złotych na jedno dz.iecko i pacz.ki żyw
nościowe, przeciętnie też jedną w
kwartale.
Dochód na osobę nie przekracza dwóch tysięcy
złotych miesięcznie, a potrzeby są duże. Z tych
najlpilniejszych pracownik socjalny Ośrodka
Opiekuna Społecznego t.ódź-Górna, Janusz. Zieliński, załatwi) dopiero co wersalkę, ma jeszcze
w planie węgiel. Przydzielone 1,7 tony rocznie
to stanowczo za mało, a na dodatek są kłopo
ty z wykupieniem.
- Tutaj chętl"le dajemy Potnoe· - mówl.
Wiemy, że nie są to pieniądze wyrzucane w
bloto. Ta rodzina ma dobrą opinię.

Wieś

Gospodarz, gmina Rz.gów. Jan Laska,
kaleka po amputacji nóg, samotny wdowiEc.
Utrzymuje się z renty, która łącznie z rekompensatą wynosi 5250 zł. Mieszka w prywatnym
domu,' niezbyt zadbanym prz.ez właściciela.
Rynny nie ma kto naprawić, woda leje się po
ścianie, grzyb w pokoju!
Ośrodek zorgani:z.ował tzw. pomoc sąsiedzką,
zasiłek kwartalny 2 tysiące złotych, pacilti
żywnościowe, stara &!ę dosłownie o wszystko,
o każdy aktualnie potrzebny drobiazg, nie ma
w miesz.kani~ nowej rzeczy, która nie przeszłaby przez ręce pracownika socjalnego.
Jan Laska nie zawsze byl samotny. Wychowa) trójkę chłopaków, których przygarnął zaraz po wojnie. Dbał jak o swoich,· kochał l nadal kocha, ale młodzi nie pamiętają, na wet nie
zajrzą. Obcy ludzie mają więcej serca niż rodz.ina - gorycz przebija w słowach schorowanego człowieka, gdy opowiada o własnych perypetiach losu.
A tak naprawdę to pasierbowie m<>gliby choć
w części wyręczyć opiekę &połecz.ną. Stać ich
na to, aby zająć się ojczymem, jak kiedyś on
nimi. Wypadałoby, sumienie tak
nakazuje i

Zespołu tekst, do którego
zgłoszono szereg zastrzeżeń.

Niektóre stwierdzenia autora
reportażu zostały ocenione jako
„mijające się z prawdą
I przedstawiające w niekorzystnym
świetle kierownictwo i kolektyw
pracowniczy ZOZ Łódź-Górna".

m. Łodz.l u dyrektora Stefana Majcherczaka.
Mieszkanie wkrótce się znajdzie!
, Swoją drogą źle jest, gdy życiowe sprawy ludzi mają nadany właściwy bieg d·opie'l.'o Po Lnterweneji u. dyrektorów, jakby nie było żad
nych organizacji, aini społecznych, ani politycznych na terenie zakładów pracy czuwających
nad losem czł-owieka, czyżby tylko zbierano
skład1ki, organizowano zebrania, wyciecz.ki? Jak

EDWA1RO

zamłestklije

w Staroskauna na
towarzystwo starej kotki z parą kociaków.
Wnuczka nie odwiedza babki, córka tylko po
to. aby okraść. Zmuszona z.decydowanym dz.i.ałaniem ośrodka opiekuna do alimentacji, placi
trzysta złotych miesięcznie i oburza się, że musi tyle tracić ...
Milicja nie chce słyszeć o jakiejkolwiek interwencji w sprawie kradzieży; nie będzie się
wtrącać w zawiłości rodzinne stara kobieta nigdy nie odzyska zabranych jej siłą przedmiotów, które wydarła jej córka wraz z przyjacielem, oczywiście „na przelew".
Z Ośrodka pani Anna otrzymuje zapomogę
okresową 2500 zł, pracownik socjalny z.ałatwil
papę na pokrycie dachu ktoś przecież musi
się zajmować bieżącymi kłopotami staruszki.
Pani Anna KrawctYk
małą,

skromną

chatkę,

Też w Starowej Górze mieszkają s szóstką
dzieci Józef l Sabina Celmerowie. Jedno dziecko uczęs?.Cza do szkoły specjalnej. Matka i
ojciec - pracownicy fizyczni, ojciec jest robotnikiem w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Łodzi Mieszkanie tych ludzi
to nora, sufit czarny jak asfalt ściąny identyczne, zarywająca się podłoga. Wszystko wiatrem podszyte, przecieka Zamiast szafy ogromny drąg na hakach, zawieszony od ściany do
ściany, na nim odzież. Kiedy na dworze pada
deszcz. l woda ciurka strugami do wnętrza,
„szafę" przenosi się w inne, suchsze miejsce.
W kątku stoi sfatygowane wiaderko - rodzinna ubikacja Celmerowie, ubodzy, zupełnie niezaraani życiowo, próbowali coś tam załatwiać
u nacz.elnika w Rzgowie. ale wiadomo że
Rzgów nie ma żadnych zasobów miesz;.caniowych Nikt się nimJ nie zainteresował, ani stare związki zawodowe, ani „Solidarność" (nę
dza tych ludzi trwa latami, a w okresie .,dynamicznego rozwoju" kwitła najwspanialej),
ani nawet opieka społecz.na nie wiedziała o ich
istnieniu Dopiero trzeba było z.miany na stanowisku pracownika '!locjalnego w gminie
Rzgów, aby lud1kie sprawy na tym terenie ruszyły naprzód
Poprzedni pracownik zupełnie
się nie sprawdzał ł Zygmunt Paduch. kierownik Działu Służb Społecznych Łódź-Górna musiał dokonać "1:m1any.
Gmina Rzgów jest rozległa, zajmuje takie
terytorium. iak dziPlnica t.6d7-Górna potrzebny był ktoś rzutkl, aktywny, z sercem dla ludzi. Wybór był trafny Janusz Zieliński przemierzył ją plPsz..o wzdłuż l wszerz., czasem samochodPm z pielęgn • arką środowi~kową
lub
położną Wiadomo, że samoeh<1dów dla potrzeb
opieki ~połecznej nie ma, a 1ei pracownicy
rzadko posiadają prywatne.. Wiele lud1.kich
trudnych, wstydliwych problemów udało się
już załatwić , Sprawa mieszkania dla CPlmerów
trafiła do dyrektora Staeji Pog•>towia Ratunkowego w Łodzi, Jerzego Okińczyka - pracodawcy Józefa Celmera. a stamtąd dalej. Jest
już w Wydziale Spraw Lokalowych Urzędu

Paducha. sprawia. ie w ZOZ Łódf-Górna nie
jest tak bardzo odczuwalny ich brak. Podopieczni mają pewność, że nie tylko dqtrą do nich
pieniądze z opieki, ale zjawią się ludzie, którzy rzeczywiście pom<Jgą załatwić na.jtrudniejsze i najpilniejsze sprawy, zrobią zakupy, zachęcą sąsiadów do życzliwości i angażowania
się w ich codz.ienne potrzeby, sami są prz.ecież
bezradni, niewydolni. Ośrodek, jak l wszystkie

BR~
-

•

""";

~1

";. , .

•

.) ·_ ' .

,.

•

'

•

Wspomagać

w potrzebie

Liczba osób wymagających wsparcia
opiek_i społecznej w ostatnim czasie
zaczęła szybko wzrastać, już w tej chwili
przynajmniej co czwarty mieszkaniec
naszego kraju powinien być jej petentem.
Podwyżki cen, zwłaszcza artykułów
spożywczych, świadczeń, usług, mimo
rekompensat zubożyły wszystkich,
najbardziej te środowiska, w których
niedostatek zawsze dawał się we znaki emerytów, rencistów, ludzi starych,
niepełnosprawnych, rodziny
wielodzietne.•. W obecnej sytuacji
kryzysowej, kiedy opieka nie może liczył
na wydatne zwjększenie funduszów,
niepokojące jest zjawisko wycofywania
się zakładów pracy ze wszelakiej

wielu ludzi, którzy korzystali
z materialnej pomocy instytucji
macierzystych, nie może o tym nawet
pomarzyć, a i w społeczeństwie nękanym
trudnościami związanymi z kryzysem
coraz mniej jest chętnych, gotowych
wspomagać bliźnich w potrzebie.
Ani ta niechęć, ani nagłe liczenie się
przedsiębiorstw z każdym groszem
wydanym na cele społeczne nie świadczą
dobrze o narodowym morale. Żle by się
stało, gdyby Polski Czerwony Krzyż,
Polski Komitet Pomocy Społecznej,
Ośrodki Opiekuna Społecznego nie
znalazły oparcia dla swych poczynań
wśród ogółu i to w okresie, w którym
zła sytuacja materialna znacznej części
społeczeństwa jest zupełnie
niezawiniona.

działalności opiekuńczej

lub drastycznego jej ograniczania. Dzisiaj

obowiązek.

wej Górze

Zaproponowaliśmy

wyszczególnienie tych zastrzeżeń
na piśmie. w celu zamieszczenia
ich na naszych łamach
jednocześnie z reportażem.
Przedstawiciel ZOZ Łódź-Górna
odmówił skorzystania z tak·iej formy
polemiki z Edwardem Brylem.

• nędzy mdeszkanlowej Celmerów ro%lk?zą alt
POP, byłe związki zawodowe, komisje socjalne?

Nowy praoownik socjalny w gminie Rzgów
zajmuje swoje stanowisko tylko od grudnia
1981 roku, a już zrobił wiele dla terenu.
Wspólnie z kierownikiem, Zygmuntem Paduchem, · potrafił wciągnąć w kłopoty opieki społecznej
dyrektora
Wojewódzkiej
Kolumny
Transport.u Sanitarnego w t.odz.i, Sławomira
Masierka, który obiecał dać samochód przynajmniej raz w tygodniu. Dobra wola dużo moźe
zdziałać!

Dzisiaj pozyskiwać ludzi dla spraw społecz
nych nie je.st łatwo, brakuje terenowyeh opiekunów społecznych, wszyscy zaabsorbowani są
własnymi potrzebami, ale właściwe po" i~cie,
ogromne doświadezenie w pracy społecznej kierownikia Działu Służb Spolecz.nych, Zygmunta
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Prezentowany tekst
zamieszczamy bez skreśleń, mając
nadzieję, że wywoła on dyskusję w
tak ważnej sprawie, jak opieką
społeczna. Czekamy na łistył
Tytuł pochodzi od redakcji.

nie ma. Opiera się ·na jednym, ponoć brakuje
mu właśc.iwego przygotowania - magister historii, dyplomowany pedagog i fe1cz.er - t-0
nie to. Zgoda, Ministerstwo Zdrowia i Opieki
Społecznej nie przewi<luje wśród' swoich pracowników magistrów historii, ale bywają i pozytywne wyjątki, do takich właśnie należy
Zygmunt Paduch.
- W odczuciu petentów jest dobry, nawet
chwalą go! powiedz.iał szef opieki społecznej,
wicedyrektor Wydziału Zdrowia i Opiek.i Społecznej w Lodzi, Włodzimierz Petrenko.
Dziwić się też należy dyrektorowi Głuszkow·
skiemu, bo nie przeszkadza mu sz.ef Działu Metodyczno-Organizacyjnego t.ódź-Górna, również
mgr historii, i to na stanowisku wymagającym
wyłącznie obsady lekarskiej, natomiast razi go
historyk i felczer w opiece, i - co najważniej
sze - doskonale radzący sobie z ludźmi i pra·
cą. Ogłosi.ono nawet już konkurs na jego stanowdsko, taki sam, jak na wakującą posadę
ordynatora oddziału sz.pitalnego, choć w opiece
raczej konkursów się nie praktykuje, tym bardziej, że w tym konkretnym przypadku wakatu nie tpa, człowieka zaś denerwować i z.gnę
bić można.„

Życie zawodowe mgr Zygmunta Paducha, bez
reszty oddanego ludziom, nie jest łatwe. Może
właśnie przyezyną niepowodzenia jest to je·g<>
autentyczne zaangażowanie._ Gdy pracował w
tymże ZOZ jako etatowy sekretarz POP, ta sama cecha jego charakteru przeszkadzała przełożonym, był nieWYgodny, za dużo chciał dla
ludz.i, mieszał się w „nie swoje sprawy"„. Za
karę chyba, jako jedyny wśród dzielnicowych
szefów opieki społecznej w Łodzi ma tytul kierownika Działu Służb Społecznych, podczas
kiedy inni, z.godnie z przepisami, są wicedyrektorami ZOZ. A przecież nie o tytuł tu chodzi!
Sprawy ludzi załatwia się w różnych urzędach,
instytucjach, nierzadko interweniuje się u dyrektorów zakładów. Inaczej jest, gdy o jakiegoś tam petenta żebrze kierownik działu, z dy1rektorem rozmawia się jak równy z równym
i z. miejsca skutek jest lepszy_. Smieszne, lecz
•wojsk.ie.
Potrzeby opieki społecznej są ogr-0mne.
I tylko tam, gdzie ludzie pracujący w niej zawodowo są naprawdę zaangażowani, można cQś
zdziałać, bo przepisy w myśl których funkcjonuje. Sil przestarzałe, z roku 1923; nieżyciowe!
Najwyższy czas. a.by resort pomyślał o nowej
podobne instytucje, zajmuje się rodztnamt wieustawie. Po co doi:ie1tliwi mają „główkować"
lodzietnymi, emerytami, rencistami, ludźmi
jak je omijać, aby pomóc potrzebującym. Roniepełnosprawnymi, dziećmi kalekimi, rodz.ina- _
zeznanie środowiska też jest kiepskie i fakt, że
mi alkoholików. Nie jes.t to praca łatwa z uwana przestrz.eni ostatnich kilkunastu miesięcy
gi na skąpe, jak na dzisiejszą drożyznę, funduwzrosła liczba pracowników socjalnych, pozwasze, brak jednoznacznych przepisów dotyczą
la mieć nadzieję, że sytuacja się poprawi.
cych pomocy poszczególnym środowiskom, nrp.
zwłaszcza na wsi, ~tóra jest pod tym względem
tak jest z rodzinami wielodzietnymi, brak
bardz.o zaniedbana. Należałoby wciągnąć do
chętnych do współpracy,
?.arówno instytucji,
współpracy naczelników chyba tci ustawojaik i osób prywatnych! Dzielnica Górna. przede
wo - dotychczas odpowiadają tylko za prowszystkim jej stara cz.ęść z ogromnymi czyndukcję rolną. ludzkie sprawy niewiele ich !nteSWWYmi kamienicami bez wygód, lichymi
. resują. Tylko nieliczni dobrowolnie współpra
drewniakami na obrzeżach miasta, kryJe w socują z opieką społeczną. Wycofywanie się zabie niejedną tragedię ludzką. Wyprowadzili
kładów pracy,
zupełny brak
zainteresowania
się stąd do bloków zamożniejsi,
pozostali najspołeczeństwa sprawia, że cl najbardziej potrzeubożsi, często starzy I samotni... Komisja Opiebujący poz.ostają na ubocz.u.
Pomoe i paczlci
ki Społecznej Rady Narodowej m. Łodzi wytrafiają często do ludzi, którz.y szukają wsparsoko oceniła pracę terenowych opiekunów spocia gdzie się da. Stąd dużo produkt6w żywnoś
łecznych w tej dzielnicy, sam(-)fządów nr 1, i„.
ciowych, pochodzących wyłącznie z darów: odJednak dyrektor ZOZ t.ódź-Górna, dr Benon
żywek dla dzieci, mleka w proszku znajduje
Głus·zkowski nie jest
zadowolony z pracy
się na czarnym ~rynku. Sprzedający odejmują
Działu Słui.b Społecznych, zwłaszcza jego kieje od ust własnym dzieciom, zamieniają na
rownika, choć żadnych konkretnych z.arzutów
pieniążki, potem na alkohol..•

Prokuratura, sąd, milicja też nie angażują się
w problemy opieki społecz.nej, Jak bardzo jest
osamotniona w swych działa!'liach,
niech
świadczy
sprawa siedmioletniego Ryszarda
Dąbrowsk.iego, skierowana do Prokura tury Rejonowej Łódź-Górna w marcu 1982 r. Ośrodek
Opiekuna Społecznego stara się o wyegzekwowanie alimentów od rodziców malucha wychowywanego przez spokrewnioną osobę. Prosił
o podję_<:ie odpowiednich działań .
Po blisko
trz.ech miesiącach prokuratura odpowiedziała
telefonicznie, że nic się nie da zrobić! Pani
prokurator zasugerowała, aby przestać płaeić
'Lasiłek opiekunce dziecka, to rodz:ce na pewno się znajdą..
Rada godna pożałowania, pismo nr 071/301/82
leży. Nie pomyślała pani prokurator.
że na
dzisiejsze ciężkie czasy przydałoby się dziecku
więcej pieniążków od własnych rodz.ic6w też„.
Tak cofać lekką ręką społeczny grosz na bułki
i mleko; cóż, zasiłki z opieki nie są duże. mogą tylko wspierać szczupłe dochody i kiepsko
się żyje tym, dla których są jedynym źródłem
utrzymania Dla ludzk.ej niedoli trzeba mieć
przede wszystkim serce, a nie patrzeć na nią
zza biurka, z wygodnego fotela, poprzez stertę
papierów
Swoją drogą, gdyby opinia społeczna i wymiar sprawiedliwości wz.ięły się pospołu energiczniej za wszystkich, którzy pozo<tawiają
s':"oich bliskich na pastwę losu. mniej byłoby
nieszczęść. samotności. bezradnych
i starych
osób czekających na pomoc opieki społecznej.
.Trzeba piętnować, izolować i karać ludzkie
k~kułki, solidnie, mocno, najlepiej po kie·sze-

ni._

Foto: Mirosław Zajdler

•

ODGŁOSV13

hwyclła stojący

C

matkę

garnek I udenyla mm

któ.:a w nim
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głowę.
Potem
drugi raz.
GaTnek się potłukł. Matka przebiegła kilka kr<>ków. Upad~a w pokoju,
w pobliżu stołu, p<>d ściMlą. Monika,

w

l zaczęła my-

POJ

czeć.

o tym oo było dalej Anita Matracka opowie:
- Moim z.daniem d?Jiecko wid:iiiało moment,
kiedy matka upadła. UspGkoiłam je, nachyliłam
się nad matką i długo patrzył~m. Za~w~żyłam,
że nie oddycha. Zapaliłam papier~a 1 nie my:ślałam o niczym. Ktoś
zaó-z.womł do dr~.
Dziecko coś mówiło i osoba,
która była za
d·rzw1ami orientowała się, że ktoś jest w do.mu.
Ale ja me otworzyłam.
.
.
M<>nika zauważyła
krew. Pow1edz1ała, że
„babcia się skaleczyła". „Sprzątnij to" - powiedziała jesz.cze.
.
.
.
Zaciągnęłam zwłoki matki do łaz.1enk1 ! zaczęłam zmywać kirew w po~ju. Nie paani~tam
ezy używałam środ.1k6w chemicznych. Po~m zajęła.m się cli?Jie<:kiem.
Nie myślała~
JesrlJCfle
wtedy oo zrobię ze zwłoka.mi matki.
Tego dnia nie wychodziła z. d~u: W, póź
nych godz.inach popołudn~-OtWY~h Z.J.a.w1ła s.1ę t~ś
ciowa której o zda.rzemu me me pow1edrz1ała. T~ściowa pytała ją tylko o matkę. Odpowiedz.iała, że chyba gdzieś poszła.
Tej nocy nie spała. Nie zaglądała ~ d'O ła
i;!enki.
Następnego dnia d·zieciko
zaprowadizńla do
teściowej. Wróciła do domu.
_ Myślałam, że przebiję się n?żem. Usla~am
w łazience l patrz.ylam na z.włoki.
.
Pomyślałam o usunięoi1u 7.iWłok. Pmypomm~
lam sobie opowiadanie kry.mi·~e o usuw~1u
zwłok po ich poćwia.rtow;i,mu. Wzięłam z ~az.1~
ki nóż z lctórym w niej siedziałam gapiąc .się
na zwioki matki. Zrobiło mi si~ jaikoi ~2AW·
nie. Poszłam do poilroju
i ~yl~ su: na
tapczanie. Chyba musiałam
się zoinz.emnąć.
Wstałam, poszłam do ła·zieillk!
! zac:-ęłam w
wannie kroić zwłoki: od rą.k, po k')!e1, wkoło.
Jedy.nie w przypa.dku miednicy i kiręgosłupa
użyłam noża. wykona.nego z piłki d'O metalu.
Włosy z głowy obcięłam.
Tego dnia jedynie rozkawałkowałam zw~.
Od następnego - posu:rególne
części ~ła,
włącznie z głową, gotowałam w tro,tte„ Uwazała.m, że talk będizie łatwiej
oddzielić tJkanlki
miękkie.

Od tego dnia zaczęłam
wy.rzuoać ~em ześmiecia.mi niewielkie ilości tkanek I kości. Roz.kawałikowane zwłoki przechowywałam
przez
cały czas w kotle i w gairmkiu stoją~ym na balkonie. P11...ez ten okres cz.a.su w ~mrn m.!~~a
niu bywali znajomi, rodzina. O n1ozym . me o~
wieclizieli się. Na pytanie o matkę mówiłam, ze
chyba pojechała do babki do Prodta. .
Od około tygodnia mieszkała . u n_mie koleżanka, Bairba.r a L. Przyprowad,z1la się ona dio
mnie wraz z dwojgiem dzieci i z Ewarystem G.,
z którym zerwałam całko~cie 31 gr;tdnia 1981
roku. Pogod.ziłam się bowiem z męzem, kitócy
mi wybaczył.
·
-~" w
W tydizień po zabójstwie przyjechał mq... .
chwili gdy pukał ona miała do
v.;y~uci;-ma
wnętrzności matki. Przy1,cryła je śm1ec1am.i, a
rano natychmiast wyra:ue-1ła.„

Jeśli rozsąciek zawiedz.l.e jest jeszcze ~umie
nie Dotrzeć do sumienia i jądlra psychiki czł?
wi~ka - sprawcy potwOI\llego zabójstwa me
za wsze oficerom śledczym udaje się. Zresztą
prawo dokonuje ścisłego p<>dz.ia~u ~.t;resu CZ)'.rn:
ności i kompetencji. „RozgryZ1erue
psychi.dri
sprawcy poz.ostawia się psychol<>gOllll i ps~
chiatrom których przedmiotem zainteresowarru~
jest całe' jego życie. W życiorysie szukają om
punktu fatalnego.• k~~Y. wywarł wpływ na dalszy bieg życioweJ śc1mi.
OpLnia sądowo-psychiatryozna jes.t ~ prokuratora, obrońcy i sądu niezwykle wa~~· Ma
bowiem znaczny wpływ na karną. kwal!f1kacj•
:zynu, jak i wysokość kary.
.
Badania psychiatrycme
Anity Ma~aclti&J
przeprowadzono najpierw ambulatoryjnie:
w Lod1li Anita Mabracka m1~zkała od 1961
roku. Do szkoły ' poszła w 7 roku zycia„ Uc~ła
się óobrze, nie chodziła na wagary, rue uc1~
kała z domu. W Liceum Ogólnokształcącym rue
miała trudności, ale nie chciało jej się uczyć.
Często wagarowała. Raz uciekła
z domu na
kilka dni.
Podjęła naukę w 2-letniej s~kole poma~
nej, zdobywając zawód technika ekonomisty.
Liceum I szkolę pomaturalną
ko~czyła w
trybie wieczorowym, gdyż w tym cz.asie. pra~
wała w „Społem''. Poszła do pra7y, gd~z. ~hc1a
ła się usamod'Zieln.ić. Dawało jeJ to pieniądz~,
satysfakcję i większą swobodę Z faktu pójscia do pracy matka nie była zodowo1ona, bo
stra.ciła w pewnym
sensie naó nią kontrolę.
Gdy uczyła się, matka nie
poo;walała je1
przyjmować koleżanek i kolegów.
Z trudem
wypuszczała ją z domu. Ignorowała
jej życie
osobiste.
Cz.asami Próbowała dyskutować z matką na
ten temat, ale nie dawało to żadnych rezultatów.
.
„~
Ojca znała baró'ZO mało. ~Y miała. 2 1a ... rodzice z.aczęli żyć w separacJ1. Gdy miała lat ~O
nastąpił rozwód. Ojciec nigdy nie widy'Yał się
z nią. ani nie odwiedzał. Była mu zupełme obojętna.
· ń
Maitka miała jeónego kandyd~!;a do małze . stwa. ale sprawa ta „nie wyszła . ~yż .on me
odpowiadał jej p<>zlomem - jak twierdz·1ła.
Matce zwierzała się z.e swoich problemów
tylko do pewnego czasu, gdy zaczęła „przekrę
cać fakty ta.k jak jej się to podobał-o".
Mąż fest dwa lata starszy od niej Wyszła za
nie~(! przed 3 laty Pożycie układało się dobrze,
jeśli matka nie wtrącała się. Prowokowała sceny z byle powodu, wtrącając się do ich osobisteiro życia.
W cztery miesiące po ślubie
uroólzlło się ·
dziecko
Wkrótce . potem mąż
zacz.ał pić
alkohol.
Twi erd1lił, że już nie może dłużej wytrz.ymać
w domu, a taka atmosfera jest nie do zniesienia.
Zaczęli starać się o mieszkanie.
Postanowili wyjec1 , ać do Kamienna Porno-rskie~o. Nie zdążyli. bo mąż poszedł do wol•ka.
Przez pewien c-za~ było dobrze. a poitem zaezęlo ..tję wszystko od nowa. Matka zan.ucała
jej, że f.le wychowuje dziecko.
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W 1981 roku pollllała mękzyznę, w którym
aię i.a.kochała. Wynajęła m1e.;a;Kame, a ooieci«>
zaw1<J1Zła rodzLnie w Wa.rszaiwie. Powieaziała
o wszystikLm męrowi, z kto.rym ustaliła, że wezmą rozwód.
Matk.a była niezad·o wolona, że związała s~ę
z innym mężoz.y7Jną. Cz.ę.sto krzyczała Ra ni ą,
że „jest wa.riatiką i nie;;peł.na rozumu". Potem
chciaiła, żeby wzięła jednak r-ca.wód i w.róciła
do dornu z dzieekiem.
Rzad'k!o zapra.srz.ała do siebie go.ki, iiwykle z.a
zgodą matki, która po pół godzinie demonstracyjnie wychodziła i wykonywała prace oomowe, mówiąc głośno, że powinna zająć się domem l ózieckiiem, a nie pić herbatJkę z gośćmi.
Od pewnego czasu maitka chodrziiła z nożem
po przedpokoju 1 mówila, że ją zabije, lub
inaczej: ,,że ją załatwi, umieści w szpitalu wal'iatów, zabierze jej dzieclro, gdyż jest niewłaś
ciwie wychowywane".
W dniu 22 lu.tego wstała rano. Matika także
była na 11wolnieniu. Ona czuła się dobrze. Pir.zed
połudiniem prała, robiła na drutach.
Ma.tka była głodna i żądała obiadu. Kir.z.yozala na cały dOilll i ~o.ziła, że zabierze jej dlziecko. Obrzucała wulgarnymi słowami.
Groziła
domem wariatów.
Była bardoo zdenerwowaJ!la l powiedz.iała wtedy do matki, żeby lepiej przestała, bo to mo.że

się źle skończyć.
Matka złapała ją
ubranie i usiłowała wyrizucić z ~uehni. Wtedy garnkiem udenyła w
jej głowę. Matka pobiegła do pokoju i tam
upadła. Kirwawiła. Obudli.iło się dziec:ko.
Zaniosła d~iecko do kuchni, wróciła d10
ki i na nią pabrzyła. Taik siedząc uspokoiła się.
Potem ciało zaciągnęła do łazien~i,
żeby
dziecko na nie nie patrzyło. Zmyła krew. Po-

za

ma.t-

tem
Jaik:

usiadła

długo

to

z

dzieckiem .na tapczalilie. Nie wie-

tz,wało.

Położyła dziecko spać i siedziała przy niin
całą noc.
Myślała o samobójstwie.
Na pc>got.iowie nie dizwoniłia, bo ma.tka nie tyła i wiedziała, że to nic nie da. Postanowti.ła
dla.tego pozbyć się zwłok.

Okroiła najpierw oiało od rą.k nożem oraz ~d
nóg które wyreuciła wieczorem razem ze ślllJle
ciarcl. Następńie w stawach kości, które schowała do k!Otła na bieli?Jnę. · Kooioł p:>sta wiła na
balkonie. 'r.J:1Wało to jeden d?Jień.
Poz.ostałe
części umieściła w garnku z folią. Trzymała go
na balkOl!lie, potem przełożyła do torby podró.ż
nej, wnętrzności spłukał~ cz~ściowo w toaloo:e,
a część wyr,zuciła na śnuetniik.
Głowy i tułowia do.ty~ała ze W5kęt~
Przyszła do niej kole:i:amka z diz!ecmi. Bała

1łę być sama, zaproponowała więc, że
w jej piecu. Wtedy część kośoi kOńczyn
w piecu koleżanki.
.

nap~li
spahła

z

protokołu wizji lokalnej: „w pokoju ujaw·
nłono rozmazy o kolorze
brunatnym, suche,
które zabe7Jpieozono do daJ.s.zych bad~ń. W rogu sto.i duży ,..Piec kafl-OtWY z paleniskiem i popielnikiem, zamkniętym drzwic7Jkaml meta~o
wyml, obok przy piecu leżą niedopałki papierosów pudełka po papierosach„. Obok pieca 2

butelki półlitrowe z etykietą
„Denaturat" z
resztkami płynu. Z paleniska I popielnika zabezpieczono ujawnione fragmenty, części kości!
bardziej lub mniej 1!Węgloine„.

W ozasie popełnienia ezyin.u była tneźwa.
Alkohol po raz pier,wsz.y wypiła w 16 roku ży
cia. Potem okaizyjnie, ale zawsze w towalI'Zys·t wie, najczęściej piła piwo. Po jednym dniu picia miała z.wykle wstręt do alkoholu. W stanie
nietrzeźwym była spokojna. W poradlni odiwykC>wej nie była.
,
Dużo o wszystkim
co zrobiła
- myślała.
Teraz. żałuje, że wtedy nie opanowała się.
żałuje, że zabiła matkę.

Je.st osobą nerwową. Gdy była zdenerwowana nikt nie starał ~~ jej zaczepiać. Kłóciła się
z matką, ale potem tego żałowała i było jej
przykro. Będąc w szkole średniej po jednej z
rodzinnych awantur usiłowała popełinić samobójstwo przez podcięcie żył. Była sa1ma w domu, ale przypadkowo
pr.zyszł.a ma·tkia, ld:ólra
we-zwała pogotowie.
W areszcie usiłowała
także podciąć sobie
tyły, lecz nies.kutecznie.
W chwili zdenerwowania ma ucisk w ga.rdile,
bicie serca, mdłości. Zbiera jej się na wymioty. Potem następu.je ja.kieś nierzeczywis·te uc11ucie „jakby nie miała na sobie ciała". Następuje apabia, która us.tępuje po
ki-Etu.nastu
godzi-nach.
Nie wie dlaczego U5iłowala z.niszczyć 7lWłoki.
Po prostu musiała się ich poobyć. Czasami myślała, że może nikt ·o tym nie dowie się, cz.asami także miała ochotę zgłosić się na MO.
Byro'by jej trudno 1'01lStać się z dzieokiem.
, Choroby przebyte: pobyt w szpitalu...
Choroby weneryc.me, urazy gliarwy - ne~
je. W dzieciństwie
chorowała n.a dychawicę
ookrzelC>Wą. Uważa, te jest chyba chora psY·
chicznie. Jest to wyn.fkiem napaióiu wściekłości,
dużej pobudliwości„. Nie leczyła się, bo to zwykle szybko przechod•ziło. Zresztą pC!Za domem
zawsze była pogodna l roześmialila, tylko w domu była innym czrowie~iem.
Tolerancja na alkohol nie<x> obni.żona.
Badanie somatyczne. Blimy po sam.ous?J'lrodzeniach pod lewym okiem.
Badanie neurologiczne: bez objawów usz.kodzen.!a centralnego układu nerW'Owego.
Czy jed1I1orawwe baóanie ambulatoryjne Anity Matrackiej pozwoliło
w;.taJ.ić ten fatalny
punkt, który wywarł wpływ na dalszy bl~g tyciowej ścieżki? Psychiatrzy doszli do wniosku,
że nie. Wnioskowali więc o obserwację w zamlmiętym zakla.dzie p;ychiabry.oznyim.

Polityka kama n·łe opiera sfę na emocjach,
na racjonalnych kryteriach.
W społeczeństwie cywilizowa!Ilyun utairło się
przekonanie, że agrmJa lu&! może być sk!erowa.na przeciwko każdemu,
nawet prizec.1wiko
własnej matce.
Ale matikę chroni od'W'iec-zme tabu.
Uchronienie tego przekonania jest w Interesie każdego społeczeństwa, w imię Je.go mCl'l'a~
nego, psychicznego i fłzycmego zdrowi~„ w im!ę
zach'.>wania jego biolog:cz.nego istnienia.
W świeteJ księd~e poh.tidniowyelh Inem. nl .~ze:
Wszelkie krwawe ofiary odrzucaj 'I n•eąnt" •
klem. Choćby Nieba iądały ofiary.
l~z

zwykle (art. 148 §2), drugie tak zwane uprzy.
wi.leJowane, p:>pemiane pod wpiywem ,,sunego
wzbu.-zen:a usprawiealtwionego okolicznościa
mi" lart. l4a § :.l).
W krótkim komentarzu Andrejewa do kodeksu kar:iego z. 1970 rok.u wc1ą:1. Jes:i.cze ooowiązującegu, pisze on, ze silne wz.burz.eme jrut
wtedy, gdy łączy się z „porywem uczuciowym,
burzącym gwałtownie i i. mez,wyklą siłą rownowagę psychiczną sprawcy", zaś
u.siprawiedliwione okoltcz.ności są wteóy, gdy „czyn za.sługuje na mmejsz.e potępienie moralne, ja•k o
reaik.cja w k!onfli kcie z. otoczeniem. Silne w.zburzenie jest usprawiedliwione okolicznościami,
gdy jest ono np. reakcją na cięiJką klrzywdę
domaną ze strony
osoby, na której
ży~ :e
sprawca się targnął".
Oskarżonemu o zabójs.two z ad. 148 § 2 nie
zagląda w OCl.Y kara śmierci.
Sprawcy grorzi
kara od roku do 10 lat p01Zbawienia wol!nośoi.
W 1976 roku na 354 skazania za zahójst'MJ talką
kwalifi,kację zastosowano 23 razy, w 1977 rokJU
- 10 razy. Jest ona wi~ s.to.si01Wana nieimyilde
rzadko.
Blii.s.ze przy}rzenie się spraJWOm o zaib6jrs·bwo
dowodzi tego, że zazwyczaj tam, gdzie dochoo'Z.i
oo skutku śmiertelnego
prokuratura oskairża
sprawcę z art. 148 § 1, które jest
Zagf'O~o;ne
karą śmierci...

W powojennej histoirU było wiele podobnych
ilpraw, które miały róimy sądowy fill'lał.
Sąd Najwyi..szy np. w wyroku
z. 22 matrC&
1958 rok.u stwierdził, że silne wzr.u.srzenie może
być wynikiem nie tylko nagłej supremaeji procesów emocjonalnych nad intelektem, lecz taik:że może polegać na długotrwałym proce.>ie psy.
chicznym, opanowującym stopnioWQ w sposób
narastający świadomość
sprawcy, by go popchnąć w razie powtórzeillia s i ę prowokacji do
d·()konania czy.nu, do wykonCllil.ia którego j~ siQ
psychicznie nastawił.
Na konieczność roaJróżniania
sytuacji, gdy
sprawca natychmiast zareagował na pr<JIWOlkacyjine zaohowlllilie się osoby . pokrzyiwdoonej od
sytuacji, gdy otipowiedź na prowoikacJę
była
wyni.kiem szczegółowego i precyzyjnego rozważenia aktu odwetu. W siwojej pracy „Pirzestępstwo sprowokowane w
polskim
praw.i&
karnym" Krystyna Dasaikiewtlc.z pisze:
„Nie
powinno ulegać wątpHW'O<Ści , że oceniając taką
prowokację „powtórz:mą" związać ją trzeba J
kwestią kształtowania się przestępczego zamiaru. Na odmienną ocenę zasługuje
s.pr.awca
prze.stępstwa sprowokowanego,
któ.ry tyltko
dlatego nie zareagował na pie·!"Wszą prowokację, że postainowił szczegółowo
i precyzyjrnie
rozważyć akt odwetu i ten przemyśliny odwet
reaHzuje po następnej prowokacji,
a na odmienną sprawca, który tylko dlatego zareagował czynem przestępczym na dTugą prowokaoję, że poczucie krzywdy rosnącej
od chwili
pierwszej prowokacji stało się pod~0>żem natychmiaistowej, gwałtownej realocji".
W innej pracy „Przestępstwo z premedy.t acją" K. Das?Jk:iewioz pise;e, że tylko ta'ka prowokacja stan·:>wi po&tawę pNestępstwa uprzywilejowanego albo nadzwyczajnego złagodzen.ia
kary, która &p<>W'Odowała natychmiasitowe dzfałanie osoby sprowoko.wane) -pod}~te z .z:u»l.:lrem
nagłym. 'Piiałanie osoby
sproW()lkowanej, odpowiadającej na pro'Mlkaeję po upływie dłuż
szego cw:asu, w warunkach, w których możliwe
było przemyślane działanie, zasługiwać mo.że w
konkretnej sytuacji na łago.d·niejsze po'1:ira1ktowanie jedynie w zakresie ?JWyczajneg:> wymiaru kairy";

Jeden z naJbardziej znanych pot.Mich sęórziów
Michał Kulczycki, bez.pośrednio po ujawnieniu
zabójs~wa Danuty Orzechowskiej ujął d'<>bitnie:
- Szokująca wrę.cz jest k<>lejna obserwacja,
dotycząca tła tragedii. W przeważającej części

Musiała o tym k!omuś powiediz!eć, więc
rzyla si• klOleżaince.

7JW'ie-

spraw zabójstwo było OO.wiem nJeod'W!l'acalnym
epilogiem, kończącym mniej lub bardz.iej dłu
gotrwałe waśnie rodzinne, wzajemnie lub jednostronnie zawinione i o różnym ciężarz.e gatunkowym. Przyczyny bywały po.ważne bądź
błahe. począwszy od pretensj.i na tle mają.tlk·:>
wym, aż óo awantur o nie ugotowany obiad ...
Dla nas sędziów, którym przychodu dTamaty
te oglądać z bliska, trzy elementy są sz.czegól-iie wyraziste i skłaniają do refleksji.
Sędzia Kulczycki podkreślił szczegól'nie jeden
~ nich. A więc jak daleko sięgać ma ochrot!la
;poistości rodziny i egzekwowanie od człowieka
noralnych i materialnych obowiązków wobec
1lis.kich przez wykorzystywanie
mc.żliw<Jści
twarzanych tu przez prawo i represję karną?
">rzedwczes.na ingerencja w życie rodzinne ze
trony organów powołanych d:> ścigania przetęps.tw może przynieść opaczne skutki. Budzi
·zasaónione sprzeciwy s-0ejologów i prawników.
': drugiej zaś strony cdiwlekanie tej ingerencj.i
•rowadzi do d·ramatów,
a w eks.tremalinych
' Ytuacjach do nie:xiwracalnych tragedii...
Sprawa Anity Matrackiej wzburzyła umysły,
na pewno też roznieci emocje - po raz kolejny. Ktoś pow!e:lział, że nie czyny s·ą O•kreśla
ne przez lud:z:i, ale cz.yny określają ludzi. Czyn
oopełniony przez
Anitę !'AatraC'ką ma jednc7.nacz.ny wymiar Ale czy w takim samym wymia.rz.e należy pokaktować jeR'O sprawczynię?
Sąd oceni i odpowie n.iewąt.pliwie na to PY•::i.nie. Oczywiście konkluzja
jego przemyśleń
'1ed:z:ie miała wymiar czysto praw.ny.
Czy osaó· i ocenę należy p:>zostaw'ć tylko sę
tziom? Zabój~tiwo dokonane przez Anitę Ma•„acką nie ie.st w swym charaikterze wyp::>.d1
k;em
'vlko incydentalnym,
o C"vm łwiadcza da„e
'1iura Kryminalnel!o KG MO Kiedy więc do·zekamy się rzetelnej anallzy naukowei uwa·•mkowań osvch<'.llogicznych i spo-łecz.nych
ta'·'ch wypadków? .
Czy sad postawi po raz koilejnv krookę n~d
i", a ~prawa otrzyma +vlk") s"'-ói m1mer ew:-1 „„cvinv ! staty.~tYC'7"··"

Nam lrodeks kamy ma diwa rodzaje zabójstwa umyślnego. Pierwsze z n.:ch to zabójstwo
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indziej tycie toczy się normalnie, gdy po Libańskich drogach
toczą się czołgi
Oczywiście politycy I propaganda obu stron wykonują jamniej lub barkieś ruchy -

Zdarzenia

Toki
jest
świat.„
Ktoś napisał

niedawno na te-

SPołecznycb sku·
tków intencji. Otóż mogą być
one świetlane, ale ich apołecz·

mat intencji l

.ne skutki jak najgorsze: „Po.wlłtańcy listopadowi z XIX wieku
porwali za broń, gdyż auto.Il<>-'
mia Królestwa Polskiegd wyda•
ła się im zbyt kusa. w rezultaele unicestwili Ją całkowicie, za
eo weszli do pa.nteonu bohaterów narodowych. Kiedy przeminęło jedno pokolenie l łYw
czesny polityk Aleksander Wielopolski uzyskał przywrócenie
samorządów lokalnych i Rady
Stanu - usiłując w ten sposób
odbudować autonomię Królestwa - próba ta została zniweczona przez Powstanie Stycznio-

dziej pozorne. ale w Libanie
nie ubywa od tego trupów i zniszczenia.
Silniejszy zaatakował słabSiZe
go - I proszę! - świat się
nie zatrząsł w posadach. Czy
to pierwszy raz obce wojska
wchodzą do cudzego kTaju? Czy
mało mieliśmy ostatnio takich
zdarzeń? Co najwyżej świat powiedział parę frazesów o humanitaryzmie i pokoju.
A tam się paH, lecą bomby,
suną czołgi.„ Tak było również
w Polsce w 1939 roku. Anglia
gesty bez znaczenia,
robiła
Francja wołała, że nie będzie
umierać za Gdańsk. Taki je&t
świat.
Wróćmy

jednak do intencji i
ich skutków. Dziecko zrywa rosnące na balkonie kwiaty, aby
ich bukiet ofiarować mamie. A
potem się dziwi, te mama się
bowiem dziecko nie
złości pojmuje, że zniszczyło coś trwaktóry
łego, na _rzecz. bukietu,
jutro zwiędnie. Intencja dziecka
skutki niszcząbyła piękna -

ce.

Potem d:l'J!.ecl dorastają ł mą
nie wszystkie i nie
zawne.

drzeją. Ch~

JERZV-

•

WILMAl\JS!r•·

łych

być
Cytuję te słowa, choć
może są one uproszczeniem, ale
przecież patrząc bez emoc1i Zresztą w
tak to wyglądało.

martwił.

Z kolei Inni uczeni twierdzą,
że to wszystko nieprawda. Kto
nie mnie sądzić.
ma rację Faktem jest Jednak, że świat
palcem nie ruszył, aby Polakom
pomóc.
Po Powstaniu Stycznfowym
także pozostała nam piękna legenda zaklęta w grottgerowskde
sztychy, pozostała literatura sła
wiąca. rzeczywiste zresztą. bohaterstwo I determinację powstańców .. Nie pazostalo tylko w
świadomości społecznej to wszy•
stko co bez ofiar I krwi uzyskał
Wielopolski dla Królestwa. A
uzyskał odrębny rząd, nową ustawę szkolną, rozwiązanie sprawy chłopskiej ta.kle, jakie to
wówczas było motliwe - sło
wem jego realistyczna polityka
zapewniła Polakom maksimum
ustępstw, na jakie mógł pójść
wtedy rząd carski
l choć legenda Powstania jest
powszech • 3 - to przecież i w
tej kwestii wielu historyków
broni polityki margrabiego Wielopolskiego, nie tracąc zresztą ·
z oczu jego bardzo wąskiej klasowe.I podstawy działania .
Tak czy owak wszystko skoń
czyło się klęską . Nadzieje na
pomoc Zachodu - jak zawsze
- okazały się płonne . Europa
ogranh•zyla si~ do dyplomatycznych oświadczeń I solld;unoś
ciowe l deklaracji PiP.rwszej Mię·
dzyn 'l rodówki. No cóż - taki
jest ten świat.
Na O<'zach tPgo świata dziś
armia Izraela wkracza sobie
bezkarnie do Libanu, masakru·
je bombami stolicę - jak nie
przymierzając hitlerowcy War·
czołgi
szawę w Powstaniu suna pr7.E'1 kraj, interwenci a.
glaszają tawleszenle broni, którego oczywiście nie zamierzają
respPktowal' - śmierć, wojna,
zniszczenie, tragedia całego na.
rodu...
I r.ały ten piękny świat przyjak
gląda się tej m . 1 ~ i Itrze,
przyglądał się wielc'uotnie innym podobnym wojnom. Gdzie

Na.gie
z~stępstwo

w zainstytucji widnieje anons, z którego wyczytać można, iż dyrekcja tej instytucj , nie sz.czę·dząc sil i zabiegów zdobyła dla pracowni·ków talon ria jeden (słown i e
jeden) samochód osobowy marki „ Łada" za jedyne pół miliona złotych. Mój znajomy , uposażony nieco lepiej niż średnia
krajowa westchnął: - „Patrz,
·kurczę, to ma być samochód
dla świata prn•cy!". Nic nie zronasię nie
zumiał, 'niczego
uczył ...
Na tablicy

Reformo
H

.:.

:b
„

~--,
,.. .....

fj(V
>

wiosny
użytek
Pl.eniądlze miewałam,, zanim
Niekiedy
zacu:łam pracować.

były to sumy, Jak na owe cz.asy, znaczne. sięgają-ce kilku tysięcy złotych. kh wydawanie

stanowiło czystą przyjemność,
kupowałam tylko to, na co akurait miałam ochotę, nie zasta-

nawiając się czy nowy nabytek fest potrzebny, czy też nie.
i na Ja.k długo wy.starczy mi
zarobiona dorywczo. np. w sbu·
dencldej spółdzielnii, kwoita. O
znalezienie środków na wyda.tkl konieczne martwili się rodzice. Sytuacja zmieniła się
wraz z pierwszą pensją. kt6ra
musiała wy5tarczył: do pierw57..ego następnego miesiąca. Nie<Jtety, już około 20-go okazało
się, że będzie to bardw trudne. Mogłam oczywiście ooprostć rodzinę o bez.zwrotna poZacz.ęłam
życzkę, ale wstyd.
więc Uczyć Dojazd do pracy
dwoma autobusami l z powrotem - 6 zł. Za te s.umę moż
na kupić „Sporty" (wówczas
3,50 zł), dwie bułki (razem 1
zł) I 10 dikg białego sera (krajanka chuda po 12 zł za 1 kg).
Do następnej wypłaty przeży
łam i natychmiast Po jej okzymaniu kupiłam zeszyt w
kratkę do prowadzenia domowef księgowości. sądząc, te w
ten sJ)06ób uda md się uniiknął
w pf7.yszłoścl sytuacji zmuswjącei do drastycznego wyboru:
jeżd...Jć autobusem czy też Po·
kilometrów
kilka
konywać
dziennie pieszo. ale za to jeść
I palić. Od tamtej pory zeszyt
towarzyszy . z przerwami. do
dziś. Pclawla się, gdy trudno
związać koniec z końcem , na·
tomiast wraz z. paprawa mole!
'lytuacjl finanwwel wędruie na
dno szuflady. W ostatnlm cza·
~ie został zn<>W'U WY'clągnięty.
Przeglądając s.tare notatki. m·

:iważyłam pewiną praiwdd!łowość
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Po ubiegłorocznej podwyżce
cen benzyny czyi.ano \v Tv list
automobilisty, mniej więcej tej
treści: . ,,Mój „maluch" to marzenie całego życia i wynik
w ielu lat ciężki ej pracy i wymojej r-0dziny.
rze czeń całej
Prz.ez c a łe lata nawet dzie-ciom
cukierków nie ' kupiłem .. .'\ ·

•

w·

Cukierki są reglamentowane~
benzyna jest reglamentowana,
apetytów tylko nie sposób reglamentować ..•
Pewnie znów będziemy szli
w k '. erunku „cywilizacji samoch ::tiowej" według naj"orszych,
amerykańsko-zachodni o europej

skich wzorów.

przybyło.
nastał

okires spłacania
długów, więc przez wiele miewydatki
zapisywałam
sięcy
Wreszcie
starannie.
bardZ'O
osiągnęłam to, o czym marzą
księgowi: bilans wypadł na zero. Nastał krótki okres wytchnienia aż do teg-0 roku. gdy
zeszyt znowu okazał się potrzebny. Tym razem to już nie
nowe inwestycje, ale po pros-tu
kryzys. Mój prywatny, stanoJak
wdą.cy cząstkę ogólnego.
z niego wyjść? Oczywiście poprzez reformę. W tym nadzieja naszej gospodairki. a także
i moja. Tylko, że ja mam więk
sze doświadczenie, bowiem w
oparciu o zasady trzech „S"
działam jut od bardzo daW111a.
Po kolet: samodzielność posiadam (oezywLście tak. Jak Jednostki gospodarcze w granlcacill
ustalonych przez prawo), co
robić, decyduję sama. dyrektyw
~dinych . śłi.ichal hie . muszę„
. ~~kit zres~t!\ . nie pragnie ml
ich narznicać. Samorządność z tym także nie mam więk
szych problemów. Mój udział
rodzinnym
zarząd.zaniu
w
przedsiębiorstwem Jest równy
jego
pozostałyoh
udziałowd
członków, nie podlega ładne
mu bieżącemu nadzorowli, ani
kxmtroH ze strony kogokolwiek.
Moma więc powiedrzieć, te
dwa ,,S" mam z głowy. Największy kłopot &prawla, podoprzedsiębior
bąle jak wielu
stwotp, trzecie .,S", czyli samoflnansowa.nle. Działam w opardu o ceny regiulowane przE!ll!
szefa, który nie da sobie wypokrywa.ją
tłumaczyć, te nle
one rzec.zywi~ie ponosrońych
kos2'ltów, bo mi przykład wtywam d\Wo atramen-tu. który
zcf.rotat Na kredyt płatniczy ,
nie mówlac o obro•t owym. nie
mam oo liczyć, bowiem żaden
dyrektor banku, działającego
zreformowawedług nowych,
ny>eh zasad,' nie chce uwierzyć
na 5łowo, te ja go spłacę.
ZWiększyć produikcję mogę, ale
obawiam się, te nie będzie na
nią papytu. Pozostaje więc jedyna droga: tr6deł samofll?lansowanta s7JUkać wyłącznie we
wła.snym zakresie, Próbuję t-0
międizy Lnnymi. poosiągnąć.
przez doskonalenie systemu xapts6w w domowej buchalterf.i.
Zeszyt podzlel!łam na trzy rubryikl: żywność, wydatki nie·
zbędne.
zbędne oraz wydatkJ
Mam jednak trudności z kwalifikacją. Wiadomo - mydło jest
Niby
niezbędne, ale alkohol?
zbędn; skoro jednak jest na
kartki, to Maczy, te mądrzej
si ode mnie umall go za artykuł pierwszej potrzeby. Gdzie
kisiążkę . skoro
nową
wpisać
kilka }u~ mam, a poza tym
Słł bibliotek!? Do jakiej grupy zaHczyć prezent na tmient.ny teściowej? Takle I podobne dylematy pojawia.la się
ciągle zarówno w moiel gos·
podarce. 1ak I w skali makro
Jeśli n!e rozwiąże się lch w
sposób właściwy, przyjdzie oczyli stać się
plajtę .
głosić
ofiarą reformy. Jestem jedna.k
dobrej myśli. Jak już wspomniałam. w ramach trzech .,S"
funkcjonuję od dawna ! niejeden luż kryzys udało ml się
Tylko
ookonać.
dzięki temu
spokojnie lronsekwentnle i z
zeszytem w ręku.

uwierzy, jak zre • ztą nie w ierzy mi nikt. Kiedy s ię zd ra dzę
ze swą antysamochodową fobią słyszę w odpowiedzi:
,,No tak, samochody drogie,
brak części i ł::enzyny . rozumiem cię" . .. Guzik mn :e rozumieją! Bo też rzecz jest do -pojęcia trudna. Zostawmy zresztą moje dziwactwo na boku.
Wróćtny do tematu.
przyjaźnionej

Ktoś nazwał
me rę D.lmową

.Potem

we".

tych kwestiach Istnieje wiele
rozbieżnych opinii baTdzo wybitnych historyków . Na przykład
znakomity historyk polski, Po
wojnie przebywający na emi!.grac1i, prof. Marian Kukiel gło
ail teorię, że Powstanie Listopadowe nastąpiło wskutek proorganizacji
tajnych
wokacji
francuskich - dla przeszkodzenia Interwencji rosyjskiej na
Zachodzie Europy.
Pogląd takt jest wielce prawdopodobny, jako że w istocie
MikQłaJ l zamietial ową ~
terwencję podjąć, aby położyć
kres rewolucji we Francji i niepoległoścl Belgii. W paczątkach
listopada 1830 roku padjęto nawet decyzj~ mobilizacjj wojsk
rosyjskich I palskich dla mairszu na Zachód Europy,
Polska karta powstańcza miała tu zagrać w interesie francuskich karbonariuszy. A że
karta ..spłonęła- w
później ta
powstan1u? Swiat się tym nie

moja własna. domowa gos·
oodarka stanowi w pewie n spo·
Wb odbicie sytuacji W go spO·
<iarce krajowej . co zapewn e n it
Jest wyłącznie dziełem przyt>adku.
Najpierw było trudno. W
<Jklepach towary tylko naj.po·
trzebniejsze, w niewielkim wyborze. Rodzinny dochód n a
dwie osoby wynosił 4.000 z 1
Starczało na podstawowe wy·
datki, a nawet na drobne rozrywki. ale wymagał.o to prze·
strzeganla pewnego reżimu fina.ns<JWego, w czym pomagał
wspaniały zeszycik Potem na·
stał. pozorny przynajmniej. gospodarczy boom. W sklepach
hi.sz.pańs.k.ie buty, fracuskie kosmetyki , szwaj-carskie czekolady. Za granicą - długi. Nowe
liceincje, nowe hale produkcyjne. Rozbudowany ponad miarę
front inwestycyjny. W bankach
kredyty, których
zacią,~nięte
nie ma czym spłacić.
W domu nowe meble, wi ęk
sza lodówka, wczasy nad BaPensja wyisz.a . ale
latonem.
potrzebny jeszcze wełniany dywain. serwis i wiele innych rzeczy. Nie starcza na wszystko,
ale kUJpić trzeba. Pożyczka z
pracy, pażyiczka w bank'll.
Więcej mam, więcej wydaję,
ale... znowu tr·zeba wyciągnąć
zesrzyit. Zapiski z tego okresu
są nie t,illro ilościowo. ale i
Zamiast
róiine.
jakościowo
„Spo-rt6w", wtedy już p0 6 z'
- "Marlboro" po 28, a wkr6t·
l!e po 40 zł. ZnLknęla pozycja
- bilety i ta·ksówki. pojaw iła
benzv·
się natomiast nowa na. Druga połowa lat 70-tyc.h,
do pierwszego znowu tru dno
dociągnąć . czyli w mojej gcspodarce gorzej. Z drugiej strony widać jedinak I postęp przecież wiele tzw. dóbr trwa-

już kryzys
c a łej okaz„ Łości,
szły nam mr:wnki

K iedy

objawił się

kiedy przeo d · ugiej
Pol;.ce 1 drugiej JapJnll1 kiedy
już. wiadomo na co nas stać,
a r &czej na co nie stać, coraz
częstsza staje się re.fleksja nad
konsumpprzyszłym modelem
cji. Sprawa niebagatelna, bo
model konsumpcji to takle model cywilizacyjny, to społecz
nie akceptowany styl życia,
w

samochód i kacudownymi zaba w kami XX wiPku. M(:'±2 raczej z;icznijmy masowo p.r-oduko wać kamery?

ANDRZEJ KAROL

taka dyskusja, byrefleksje - w nastroju cokolwiek euforycznym,
w przekonaniu, że „Polak potrafi". Jak me potrafi z.rob ić.
to przynajmniej potrafi poży

4

lizację

samochodową

zastąpić

to było pomyśfane,
humaljistycznie, socjalistycznie jalroL
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pieniądze
(oraz rozWiązarn.ie
konikursu !);.

Pięknie
jakoś tak

Utkwił mi w
artykuł, bo wizja

pamięci

ten
mnie przekonywała, ale perspektywy realizacji nie dostrzegałem Ot, teBudownictwo
romszczyzna„.
jakie jest, każdy widzd, do tego Polak, potomek husarzy,
szwoleierów Itp. ułanów Zdą
żył już pokochać stalowego rumaka nad wyraz. Wszyscy dookoła , albo już mieli samochody , albo właśnie na nie ciułali,
pogawędki

męskie

prędko

schodz.l!y z tematów politycznych i seksualnych na gażnilcl,
par<łon garaże, migacze, i wały Cardana.
Gierkowska koncepcja samochodu dla każdego, choć prz.ecie nierealna, była jednym z
najbardziej chwytliwych elementów ideologii ,,dl"Ugiej Polski".
Sam należę do grupy (nielicznej bardzo nielicznej) dziwakó w którzy ani samochodów niP mają, ani ich POżąda
ją. Ni€ będę wywodził dlaczego, bo i tak mi Czytelnik nie

Teraz za-częły
W tyigl()dinLlm
13 lipca 1982
r. KAN zadaje pytanie „ZA
ILE?". Chod,zi mu o to, że powszechnie jest wiadomym, ir.t
panii,
piłkarze zarobili w His.z1
że mieli premie za mecze i interesuje go „ile było tego
szmalu". Powiada on, że mię
dzy nami zawodowcami ta.kie
s,prawy powinny być jawne. I
dtCnosl, że RTS WLdzew dostał
za Zbigniewa Bońka 1 800 tysię·cy dolarów. Zbign.ie<w BoinJelk.
400 tysi ę cy dolarów, a miesię•
czn ie w Juvenbusie zarabiać
będ;zi e o·koło 12 tysiQ•CY dolarów. Teraz wszystlro jes.t jasne, proste i nie ma powodów
do plotek.
Było, minęio.
się.„ rachunki.
„Filka Nożna" z

oszczędno ści.

czyć.„

na polskim gruncie ,,cywdlizacją mieszkaniową". Rozwijajmy
wygod.ru\ lromunikację
dobrą,
maoową, budujmy dla niej szosy i tunele, ale ograniczajmy
do niezbędnego minimum „samochod.zi.arstwo indywidualne".
tak sobie
Po·każmy światu jak powinien mieszmarzył Bukać cywiliwwany naród.
dujmy duż.o, dobrze i róźno
rodnie - bloki, domki I wille,
rozwijajmy przemysł meblarski i produkcję wszystkiego tego, co służy do wyposażenia i
Wytwaupiększania mieszkań
mieszkaniowy
wręcz
rzajmy
snobizm. Niech o nas świad
a nie
czą nasze mieszkania,
nasze samochody.

jednak · diui;o,
Ra<lości było
Wierni kibice oczekiiwali pił
karzy na Okędu dŁugo w noc.
demo.nstrowali swoją
Głoś no
rado ś ć z trzecie·go miejsca, choć
w punkitcwej tabeli - wed•lrug
d c•!dai:l.nych wy!.icrleń - Polsk'a z:ijmuje drugie miejsce.
Ale nie spieraj.my się o puru.li::ty, już cho ćby d'1atego, że j~s.t
to p.ur.Jktacja nieoficjalna. An- .
wi.tano
to niego PiechnicZlka
kansparentami „Ave Pie~h.ni
czek" jak ongiś witano rzymskim cezarów. Zresztą Ant>oni
Piechniczek przemawiał do Bumów zgromadzonych przed jego
d>ome.m, w Chorzowie przy ul.
Wrocla\v.sk!e.i, z otwa.rte·go okna co się dziś rzaid:lro komu
zidarza.

Otóż KAN się myli. Tera.z
dopiero zac:mą się plotki. przeliczenia na zlo tćwkl po rómych
kursach d·omys'ly: „co o.ni z tą
forsą zro!Jią ?", teraz nagle ZbiBoniek będtie miał
gniew
przyjadół I kolegów, kreiwnyelh.
i znajomych, a w g.r oocie rzeczy to jego prywatna sprawa.
ile zarabia. Jego i urzęd•u finansowego oraz banku. w którym na koncie będzie s·klaidał

Była już
ły już takie

Przypominam sobie z tego
okresu artykuł jakiegoś publi i
cysty-marzyciela, który prze-·'
strzegał przed małpim naślado
Zachodu, ukazywał
waniem
niektórych
umknięcia
szansę
nie.dogodności indu3triallzacji - zanieczyszczenia środowiska,
budownictwa wysokościowego,
wybujałej motoryzacjd indywidualnej. Proponował ów publicysta (nazwiska i tytułu pisma
niestety nie pamiętam) aby zakapitalistyczną cywichodnią,

nica nlby drcbna, a pomj"Lka
ist ct!'l a. l\fogę uznać. że wszeł·
k:e kalumnie rzucane na Bognę M. mnie nie doityozą. I w
te-n sr=osób miałabym sprawę z
głowy , ali śc i Jerzy P. sza<rga
tam mo je n azwisko, co czynią'C
public.zinie naraża s.ię na od- ·
wet. W milczeniu obeJg z.nooić
Przyjdzie
p rzeci eż n ie mogę.
jeszcze c?as, że się na nim odegram. Te•:az te.go nie zrobię;
bowiem nie luibię ataikować
nieobecn)ich. A Jerzy P. odPQ·
qzywa ciągle na kirańoo Po'1ski.

echa Mundialu.
Ucichły już
Teraz o 17 w telewizorze biega po górach dzielny Janosik.
Piłkarze rozjechali się na U(l"lopy. Jerzy P. nit! w·r6cił je.szcze z kniei i szuwarqw , gdzie
wypoczywa i skąd nadsyła 11oz.ne korespondencje. W spor·
cie jakby waika,cje. Naweit rnistrto·stwo Europy zdobyte przez
pilota Krzysztofa Lenartowicza
w lataniu precyzyjnym przeszło mało przez kogo zauważo
ne. Tylko „Lato z radiem" należycie je uhono;rowało.
Mo:!Jna

więc

teraz w s1>0ko-

podeliberoWQć soco było a minęło .

ju i powadze

bie o tym,
Na p0czątku - jak pamięta
my - były nikłe nadzieje, póź
niej pewne zwątpienie. Nawet
Jerzy P. pomylił się w obliozeniach. a umysł ma on precyzyjny. szachowy przec·i et. Kalpolska drużyna
że
k!ulował ,
wyjdzie na najbard•zie1 pokojową. a wyszła na sreibrną. My·
lenie się nie jest ro.u obce, bo
w fel! ntonle St rategia na Esuparcie nazvwa mnie
panię"
Bogną, · choć po winif'n pamię
tać. że piszę się Bogda. Róż-

Jest natomiast inna spral\va.
To. w jaki sposób wykorzystane bę:l ą pioniąd ze, które i:::olscy
pil•,:arze zarobili w Hi ~ zpanil,
a które - jak powiedzia·ł Wło
pozwolą
dzimier.z Reczek PZPN „działać samodziel~e
przez co najmniej dwa lata".
I te pieniąd~e. a właści'A•ie
sposób ich wyko·rzys.tania powinny być poddane społecznej
kontroli. Polska brała już trzy
razy udział w miistrzostwach
ja•kieś
świata i reprezentacja
tam fU1Ddiusze przywoziła. W jak.i sposób wpłynęły one na
rozwój piłkarstwa w Polsce?
Nie wiem, nie słyszałam. C2.y
powstał zapowiadany i potrzebny centralny ośrodek szkclenia pHkarzy? Nie poW1Stał. Oto,
co powinno lnteree;O'W'ać w
pierwszym rzęd~le kibiców pił
ki nożnej . Powinin1śmy się zatroszicr.yć, aby tym razem pieniądze te nie zostały roztrwonione, a•b y dzięki nim roowija.łQ się pi~karstwo w Polsce.
Rozwijało się z sens.em i od
podstaw.
A TERAZ, UWAGA!

ROZ-

STRZYGNIĘCIE KONKURSU.
Ogłosl!lśmy swego czasu konkurs na. odgadnięcie, kto zaj-

mie 7, 9 I Il miejsce. Otrzymaliśmy dwa rozwt~zanla. Jest
to pełny sukces. a nawet wię
cej, bo liczyliśmy, te nie przyjdzie żadne. Odpowiedzi przyszły nietrafne. Jacek Walczak
typował: 7. Anglia, 9. Hiszpania, Il. Argentyna. Mirosław
Weterle - 7. Anglia, 9. Austria, Il. Irlandia Płn. Natomła.!t rozwiązanie jest na.!tepu• .
ją.ce: 7. ZSRR, 9. Irlandia Płn.,
11. Argentyna. Prosze 1>orównać tabeikę opublikowaną w
„Przegl~dzle Sportowym" z 13
lipca. 1982 r. W tej sytua.cji
nie wygrał nikt. I bardzo d·obrze. Ale teby nie było smutno
naszym konkursowiczom wrzuciłlśmy Ich odpowiedzi do kosza, zawiązaliśmy sierotce oczy
i kazaliśmy jej wyciągnąć .Jedna oclpowiedź. Nagrodę pocieszenia wylosował Jacek Walczak (Łń~ź. ul. Napierskiego .8
m. 30. Nagrodę moźe otrzymać pan w reda.kc$ alb:i wyślemy pocztą.

I to by było na tyle. Trzeba
powoli szykować się na urlop.
Dobrze, że raz do roku są wakacje.
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EUGENIUSZ t.AS"I
Męż.czyzna wszedł zdecydowanie do sekiretariatu J bez słowa
położył przed sekretarką bilet wizytowy. Był to niewielki kartonik prostokątny mający w gór.nym lewym rogu wizerooek

•

kuli ziemskiej oplecionej elektrycznym przewodem., a na tym
wielkie litery GE. Srodek zajmował nadruk: GOFSTAR EN'!ERPRISE IMPORT & EXPORT MARIUSZ LOSAR TRADE MANAGER. W lewym dolnym rogu drobnymi literkami wybito:
Abbeka SG 13 211 33 Malmo, Sweden Box 4089 203 12 Malmo 4
Sweden Telex 32 158 PUBTMLMF, zaś dolny prawy róg zajmował nadrlllk Contract in Polain d 97-200 Tomaszów Maz., ul. Dzieci Polskich 5 m 20 Tel. 29-30 Telex 885315 m poi. pld.
Sekretarka zaczęła Silę denerwować. Usiłowała przypomnieć
sobie bodaj jakiekolwiek obce si-owo, a.le nic nie przychodziło
na pamięć. Zaczerwieniła s.ię, nerwowo przekładając rozłożo'lle
na biurku papiery i zaczęła niepewnie bąikać:
- J<twohl, merci, pażałujsta, ja zaraz„.
Można po polpowiedzi!ał przybyły. - Nie trzeba sku.
- Uff! - sekretM'ka wyramue odetchnęła. - Pan dyrektor
jest zajęty, ale myślę, te pana przyjmie. Jedną chwileczkę!
Znikła za drzwiami obitymi czerwoną ceratą.
Przybysz z ciekawością roz.glądał się po p_o koju, usiłując zapamiętać jak najwi~ej szczegółów. Znajdował się w sekretariacie dużego zakładu produkcyjnego, jednego z największych w
kraju. Po raz pierwszy podejmował tak wielkie ryzyko i nale.iało nie popełndć żadnego błędu.
Zjawiła się sekretarka l z czarującym · uśmiechem zaprosiła
gościa do gabinetu dyrektora naczelnego. Jakby t? było dobrze,
pomyślała, gdyby zaproponował jej wspólone spędze111ie wieczoru.
Nie je&t brzydki, dobrze się prezentuje, a przy tym zagranica„.
To się czuje, ona w.idtlała tu wielu takich. Byli upTZejmi, nie
załowali grosza.
Sekretarka wyjęła pudemicz'Kę i zaczęła szybko poprawiać
·
makijaż.
W taki ot<> sposób roz.począł dzialaln-0ść superoszust MARIUSZ
LOSAR, który w ba·rdz-0 krótkim czasie zdążył oszukać aż 11 poważnych przedsiębiorstw, za.rabiając na tym sporo, przede wszystkim w wa.tutach wymienialnych. a owe przedsiębiorstwa narażając nie tylko na straty, ale dyskontując ludzi zajmujących
kierownicze stanowiska w polsk.im iPrzemyśle, spółdzielczości
i usługach.

CUR1RICULUM VITAIE .AtFERZVSTY

•

Zarząd Dzi alalności Gospodarpowalanego przedsiębiorstwa czej PZŻ, Okręg Centralny z siedzibą w Tomaszowie Maz.".

Na pod&tawie powyższego pisma Anna Losair otrzymuje od
miejscowych zezwolenie na uruchomienie zakładu.
Mariusz Losar natychmiast zamawia w Łódzkich Zakładach
Graficznych, Za·kład nr 4 w Tomasrowie Maz. druki firmowe i
w izytówkd ze znakiem firmowym o brz.mieniu: GOFSTAR
ENTERPRISE IMPORT & EXPORT MARIUSZ LOSAR TRADE
MANAGER. Zama.wia także pieczątkę: TRADE MANAGER MARIUSZ LOSAR. W a1k tach sprawy, a jest ich 1Jtilka tomów, dru1ki
firmowe są imponujące, co miał-o w pr.zeszłości kapitalne znaczenie, bowiem wielu dyirek.torów największych zaikładów przemysłu bawełnianego w Polsce dało się nabrać na ich wyrazdo,·te
piękno. Są to wykonane na kredzie drlllki, gdzie centralne miejsce zajmuje Sipłas·zczona, kolorowa kula ziemska, a na niej wielki, czerwony nadruk: SEVA. Obok podano adres, telex (który
później ok'azał się po prostu telexem hotelu w PoJ.ichme), nu.mer
konta NBP w Tomaszowie Maz., ora2 Banku Spó~C.:z ielcrzego w
władz

Ujeździe.

VA BANQUE
Losan- od razu idzie na oałego. W pierwszynn piśmie do Okrę
gowego Urzędu Telekomunikacji Międzymiastowej w Łodzi
(21 kwietniia 1981 r.) pisze: „Prosimy o zainstalowanie telexu
wraz z budową linii dla potrzeb naszej firmy, które! prowadzi
Mariusz
dzialalność zagraniczną". Podpis: Dyrektor handlowy Losar. Obok pieczątka firmowa SEVY. Urząd TelekomUJ11ika.cyjny wyraża zgodę, podając jednocześnie koszty il warunki korzystania z telexu.
W tym ~ samym czasie, Anna Losar, jako dyr~tor naczelny
SEVY powiadamia Urząd Gminny w Ujeździe, że poczy;najqc od
dnia 21 sierpnia 1981 r. irozpoczyna produkcję artykułów z tworzyw sztucz.nych na zamówienie Jelczań~lcich Zakładów Samochodowych „Jelcz" do autokarów Berliet. Odbywa się równocześnie angażowanie pracCJ1Woników do nowo powstałej firmy.
Jednocześnie rozpoczyna się szeroko z::rkrojona kampania wyłudza'llia od zakładów, nawet nieraz zupełnie małych. surowców
i artykułów przemy.slowych. W swnie, jak ocenia Proukratura
Wojewódz:ka w Łodzii, Losar wyłudził towarów co najmniej na
1.300.000 zł. Wicewrokurator Wojew6dziki MARIAN NIESYTO
przedstawiając zarzut Mariuszowi Losarowi, pisze: „na przestrze-

ni 1981 r. w Łodzi ł innych miejscowościach, posluqując się
blankietami nie istniejącej firmy „Wytwórnia Łodzi Żaglowych
ł Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „SEV A" w Olszowej, woj.
piotrkowskie wylu.dzil na szkodę Zakladów PrzemysŁu Bawelnianego im. Armii Ludowe; w Łodzi i kilku innych zakladów uspolecznionych pientqdze w kwocie ponad l miliona zl, w ten sposób, że stwarzając pozory kierowania uspolecznionym przedsiębiorstwem na podstawie skladanych zamówień, nabyŁ w tychże zakladach produkcy;nych ł innych placówkach uspolecznionych
po cenach hurtowych znaczne ilości tkanin bawelnianych ł wiskozowych w ilości ponad 100.000 m.b„ które następnie odsprzedawal po wielokrotnie wy~szej cenie innym osobom - to
jest o przestępstwo z art. 201 kk".

Mariusz Losar urodził lię w 1951 r. w Tomaszowie Mazowieckim. W sz.kole nauka mu nie szła, powtarzał klasy IV, V,
VI. Najban-dziej lubił wagary. Był konfliktowy, popadał w zatargi z nauczycielami i wychowawcami. W domu także już mieli
dość wiecznych skarg i pretens·ji ze strony szkoły. Przynosił
tylko wstyd. Ojciec, doprowadzony do rozpaczy, powiedział
Odpadłeś od mokiedyś w bez!ilnym ~ewie, ale szczerze: jego serca, jak gówno!„.
Mając jedenaście Ja.t uciekł z domu do Gdyni, ale został za- .
trzymany. Po powrocie do Tomaszowa ponownie uciekł i ukrywał się jakiś czas na statku-przetwórni, potem znajduje schroTyle prokurator. Ale jest to działanie c-0kolwielk spóźni·one.
nienie 1,1 niejakiego Ze.nona Szejka-Szejkowskiego. Trwa to dwa
Losar działał prawie rok, do swojej machiny włączył sporo lulata. Wraca do domu, kończy VI klasę. I znów Gdynia, potrzeba
dzi, całe działy w poszczególnych zakładach, zaangażowł dyrekzmiany miejsca, życie z dnia na dzień. Nie może jednak się
torów, kierowników, magazynierów, działy rachuby. transport ltd.
odnaleźć, odszukać swojego miejsca w społeczeństwie Czuje się
i nikt jakoś nie reagował, że zaiwierane umowy nie są realiosamotniony, niepotrzebny. Wówczas rodzi się myśl o klasztozowane, że na konto zakładów nie wpływają żadne pieniądze z
rze. Udaje się do Generalicji Zakonu Paulinów, skąd kierują g<>
firmy „SEVA", że obiecane przez Losara zagraniczne kontrakty
do klasztoru w Częstochowie. Wytrz.vmuje miesiąc. Ucieka, zanie są realizowane. Dopiero 12 marca 1982 r. wysłano za Mariumierza · stworzyć wła·!mll religię. Jeździ po kraju rozwożąc wyszem Losarem list gończy. Wówczas się okazało, że Losar znikroby . kult.u . r:eligtjnego. W tym czasie ma dziecko z Jakąś konął. Poszu.kliwania nie dały :rezultatu. Ta wiadomość zas..1-tcx:iyła
bietą-.:' r
Trwa taka włóczęga do wiomy 1971 r.
Umiał t lubił kłamać, chciał imponować, podawał się raz za
y;a,konnika to znów za pracownika radia l telewizji. W styczniu
1972 teni 'się, a w marcu jut pracuje w zielonogórskiej ,.Estradzie" jako organizator Imprez artystyC1J?lych, w C'Zerwcu tego!
roku zakłada własny zespół „Dyllians" przy Estradzie Łódzkiej.
Potem trafia do Hydrobudowy 1, na kirótk<> zahacza się w sz.pi.
talu miejskim w Tomaszowie Maz.
Droga Marius'Za Losara wiedzie nie tylko przez rózne instytucie ale jest ta'kte wyznaczona przez oolejne wy~oki sądowe.
w 1968 r. sąd w Gdyni skazuje go na 8 miesięcy aresztu, w
1972 - odpowiada za przywłaszczenie cudzego mienia, w 1975
- zostaje osadzony na 2,5 roku w więzieniu I musi zapłacić
18 tys. grzywny. Odbywając karę jest jednocześnie wł,czony
do innej sprawy kamej. Po wyjściu okazuje się, że pT~kura,tura
w Ełku prowad'Ll przeciwko niemu śledztw<> w sprawie sprzedaży przez nie~ i jego pierwszą tonę biletów na impr~y organi'zowane przez „Estradę", których to imprez nigdy nie było.
Ale tu szczęście po raz ple:rwszy uśmiechnęło się do MadUiSza
Losaira: ogł'oszono amnestię.
Bedąc w więmeniu wpadł na pomysł założenia w . Polsce ~
ł!anizacji na wz6r cosa nostra. Niestety, pomy~ł me. chwycił.
Za-raz po opuszczeniu więzienia popadł w apabę, usiłował ze
sobą skończyć, łY'knąl ~orą ilość środków nasennych, ale został
.
.
odratowany.
Prowadził niespokojny, nieustabi'lizowa•n y tryb ty~ia .. Pierwsz~
jego żona Celina nie wytrzymując ciągłego napięcia, wnosi
sorawę o' rozwód'. Jako powód podaje, że Mariusz Losar posiada szerokie k·ontakty z homoseksualistami I kobletamd l~
kieg-0 prowadzenia się. A przy tym, co t.o za mąż, .który co parę
miesięcy wędruje za kraty. Jak z takim co~olwiek planow;ić,
jak myśleć o przyszłości, o przysłowiowym ognislt;l ~omowy:n.
Oczywiście jest to zaledwie skrót bogatego zycia Ma.r iusza
Losara To wszystko, oo czynił dotąd, ?yło z:aledwie ~stępem,
przvmierzaniem się do tego, co miało niebawem nastąp1.ć . Urodził się ze sprytem, włóczęgostwo nauczyło go sa~o~z1elnoścl,
wlezienie dorzuciło do tego bezczelność, pewność siebie i rozległą wiedzę o ludzkich charakteraeh.

GEN1ALNY POMYSŁ,
GO·DNY OSTAPA BENDERA
Pomysł, który miał być pomysłem jego tycia, jalk wszysilie
genialne pomysły, przyszedł nagle A co. jeśU stworzyć coś, co
nigdy nie będzie Istniało? Powołać firmę będącą wytworem wyobraźni z nieograniczoną nieodpowiedzialnością? W systemie
przepisów, w gąszczu aktów prawnych może przecież egzystować hybryda, dziwoląg na wzór I podobieńo,two istniejących
firm, tylf' że bez budynków administracyjnych, bez księgowoś
ci, wreszcie bez oficjalnego zezwolenia władz. Ale kto w PolsC'e
zakwestionuje firmę zagraniczną, która chce przysporzyć nam
dewiz?
Tak rodzi !l!ę „WYTWÓRNIA ŁODZI ŻAGLOWYCH I PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH SEV A". ·
Druga żona Mariusza, Anna, wykupuje kurnLk w Olszowej,
gmina Ujazd, woj. piotrkowskie I wysyła do Polskiego Związku
Zeglarskiego pismo, w którym prosi Związek o opinię, czy w
obecnej sytuacji w Polsce jest celowe rozpoczęcie produkcji
warunki
łodzi żaglowych, gdyż ona, posiadając odpowiednie
i kapitał, takiej produkcji chce sie podjąć. Polsiki Związek Zeglarski · jest zachwyoony; WTeszcle ktoś wpadł na pomysł rozwiązania problemu masowości Związku. Natychmiast wystawia
Annie Losar zaświadczenia. ze „na podstawie znajomości społecznego zainteresowania uruchomienie produkcji lodzi żaglo

tDych z tworz'lfł.D sztucznych i drobnego ospTzętu - jest bardzo
celowe. Nadmieniamy, że Polski Związek ZeglaTski jest załnte
ł'esowany dystrybucją wspomnianego sprzętu za pośrednictwem
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jego kontrahentów. Jakże to tak, przecie:! jes7.eze n.le tak da/Wino
jego cr:erwony golf wjeżdź.ał na zakładowe parkingi, dyrektorzy
wychodzili na jego spotkanie, częstowali kawą, ustalali dokładnie
ermin nadejścia z zagranicy potrzebnych im części do maszyin.
A tu nagle nie ma! Przecież to niemożliwe, jak i ś absurd, złY1
sen. Na miejscu w Olszowej stoi zaledwie barak z resztką ja•
kichś chemikaliów I sprzętem do wytwarzania płytek ceramicznych. Gdzie jest Mariusz Losar? Co się stało z ich pieniędZJ!Tli?
Prawda była straszna: Mariusz Losar w przeddzi eń wprowadzenia w kraju stanu wojennego wyjechał do RFN. W Polskim
Banku Kasa Opieki SA, Oddział w Łodzi, gdzie m i ał wła·sne
konto., na które nieraz dokonywał dzienn ie wpłaty 6 tys. dol-arów, pozostawił zaledwie 0,50 centów i 0,22 pfenigi.
Jak to się stało, że wyjechał? To pytanie pozOtStaje na razie
'
bez odpowiedzi.

PIERWSZY POŁOW
Jelczańskie Zakłady Samochodowe w Jelczu k/Oławy od da:
·w na poszukiwały kooperanta do produkcji elementów plastycznych do autobusu licencyjnego PR-llO (chod z iło szczególnie o
pó~~i baga ż o we). SEVA natychmiast zg!.osila się z ofertą, choć
n ikt w „Jel·czu" nie sprawdził czy posiada oina os obwość prawną. Ra dość bowi€1m była wielka, bo oto znal a zł s i ę producent,
który nie tylko że nie grymasi, ale podejmuje s i ę na.tychmin st
przystąpić do produkcji tak potrzebnych elementów dla autobusów międzym i astowych. gdzie póki są inieodłącznym elementem
wyposażenia .•
Początkowo „Jelcz" zamów-ił partię próbną; 5 elementów poliestrowych. SEV A wyw i ązała się z zadania szybko i dobrze. Co
prawda nadesłane 4 dodatkowe elementy O'ka zały s i ę trochę go1r sze, ale nie zraziło t-0 zleceniodawcy. W 1980 r„ SEVA dostar.
czyła „Jelczowi" już 217 sztuk pólek bagażowych, za co otrzymała 420.209 zł, bowiem SEVA określiła koszt jednej <formy na
ok. 60 ty"s. zł, na co „Jelcz" nie bardzo się godził, więc SEVA
trochę opuściła i wyraziła gotow-0ść produkować półki dl:' „Jelcza" w cenie 30 tys. zł od jednego oprzyrządowa'nia. Talk więc
cena jednej półki została ustalona na 3.226 zł
Jak wspomniałem „Jelcz" był w trudnej sytuacji: mus i ał mi eć
zabezpieczoną produkcję autobusów PR-llO w wersji między
miastowej. Plany groziły zawaleniem, Judzie str,aciliby zarobki.
W tej sytuacj-i podjęto decyzję zlecającą• SEVIE dalszą pTudu:kcję półek.

N iestety, SEV A, nie wywiązała się z podjętych zobowiązań.
W „Jelczu" zaczY'nają się niecierpliwić. Idą do 01szorwej moni·
ty i ~naglenia. Bez skutku. SEVA milczy. Wówczas „Jelcz" decyduje się na krok desperacki I ostateczny: wysyła notę ob::ią
żającą SEVĘ sumą 226.404 zł. Ale stało się to dopie-I'I() 21 kw!e·t niia 1982 r., ikiec'!y fi.rma SEVA już '!1ie istni.ała,

POLOWA!NIE NA J'ELENI
Wróćmy

raz jeszcze do roku 1981. Mariusz J:,,e>sar

wiedział, że

tkaninę fla;nelową posiadają Łódzki e Zakłady Przemysłu Baiweł

!Ilianego i""l. Obrońców Pokoju „Union tex". Nadal . procentuje ,
mistyfika •. 1 1 gdyż ludzie wierzą bezgranicznie firmowym papie11k-0m i stemplom. SEV A wysyła w i ęc do „Uniontexu" zamówien :e na sprzedaż „tkaniny bawelnianej dwustronnie drapanej 90 cm szer. w iLości 20.000 mb". Zamówienie po·dpisuje dy·
rektor Anna Losar, dyrektor haindlowy - Ifodpis n:eczytel1ny.
Dyrekcja wy raża z~odę. Losar natychmia:.t odbiera 22 tys. mb.
za co winien był zapłacić „Uniontexowi" 98 tys. zł. Czas m'.ja,
nikt dość długo nie interesuje się dlaczego nie nadchodzi przelew, dlaczego ~irma SEV A nie płaci. W koQńcu zostają po.wiad om ' one organa śc i gania. Milicja stwierdza, że w Ujeździe rrie
m ~ żadnej fiirmy SEVA, jest natomiast chału,pniczo prosperuzakład „Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych" prowadzc'lly
ją
przez Annę Losar.
Metoda oszukiwania była wszędzie podobna. Najpierw przy•
chodz i ło pisemko, gdzie figurowało zdanie, że transakcja dotyczy
„wspólpracy gospodarczo-handlowej pomiędzy zakładami". Póź

niej zjawiał się pan czerwonym golfem i przedkładał wizytów!; ę
(albo taką, jaką opisałem na wstępie, albo inną, na której flgurowal jako „Petnomocnilt do S'P1'a.'W po1onifno-zagrrrn,c{ttcj
Polsce"), ólugo konfedzial(l.tności gospoda.rczo-handtowej w
rował z dyrektorem, w końcu otrzymywał to co chciał. Tak
Zakład DoPrzemysłowej też było z Instytutem Chemii
Sarzynie. Losar naciął szaświadczalny Si-lniików w Nowej
cowną placówkę na 257.181 zł plus odsetki 18 procent. Po prostu zwrócił się z pismem na firmowym blankiecie SEVY o
sprzedanie mu polastosilu M-56, polastosilu M-33, katalizatoTć ·Vll'
OL-1, silak M-11, silak O. I mimo tego że Loo.ar nie zapłacił w
terminie, Instytut Chemii nadal prowadził z nim korespondencję, nawet mimo tego, że NBP w Tomaszowie Maz. wyra:ź'l1ie
„zwrot, brak .
napisał jako odpowiedź na żądanie z:apłaty, że
środków platniczych" na koncie Losa.ra. Wobec tego w kolejnym piśm i e do SEVY pojawia się akcent pogróżkowy, że „w
przypadku. nie uregulowania jej przelewem
na drogę postępowania arbitrażowego". W

sprawę skierujemy
końcu takie postę

powanie zoo.taje wszczęte 10 grudnia 1981 r. Ale jest ono co
najmniej spóźnione o kilka miesięcy.
Losar „kooperuje" także z Wytwórczo-Usługową Spółdzielnią
Pracy w Jędrzejowie, która we wrześniu 1981 r. wykonała i dostarczyła do SEVY pudla tekturowe na łącz.ną kwotę 44 tys. zŁ
Kiedy przyszło do płacenia, bank zwrócił fakturę z adnotacją, W;
.
płatnik nie posiada środków na koncie banke>wym.
Wy.robów Obiciowych
Ofiarą oszusta padły także Zakłady
,,Vera" w Łodzi, które na początku 1981 r. sta'!lęły przed problemem co dalej? Brak dostaw materiałów z importu szacowany był na kwotę ca 405 tys. m dzianin i mógł przyn~ieść ogr-0mne straty finansowe sięgające około 107 mln zł. Wtedy zjawił
się przedstawiciel SEVY. Dyrekcja uznała, że je.st to w porę
rzucone iim koło ratunkowe. Już w oficjalnym pi śmie SEVA
pisze: „Zwracamy się do Was z uprzejma pTośbą o wyrażenie
zgody na sprzedaż nam weluru brąz i ciemny brąz o szerokości 140 cm w zamian za zakup przez naszą firmę dla Was surowców z importu (najbardziej Wam potrzebnych) we wskazanych nam firmach zachodnich, w wysokści 10 proc. od sumy
uzyskanej przez Was w wyniku eksportu waszego artykulu (welur) do drugiego obszaTu platniczego. Powyższe s1irowce zostaną sprowadzone i zaplacone z naszych środków dewizo?pych".
W ślad za tym ooszło zamówienie na „we!ur brązowy szerokości 140 cm - 50 OOO m".

Aby sprawę uprawdopodobnić Losar finguje teleksy. Otóż oficjalnie pyta holenderską firmę handlową o sprzedaż 1 tony Chemocarrieru jet. Z Rotterdamu nadchodzi wyczerpująca odpowiedź, z której wynika, że ów surowiec jest pakowa.ny w beczki po 60 k~ każda, a cena 1 kg wynosi 2,86 hfl (guldeny holenderskie). Należność należy przekazać na konto ·nr 539846414 do
Algemene Bank Nederland „Vera" daje się na to złapać. Pisze
1o SEVY 21.05.1981 r. „Zgodnie z Waszą propozycją zawartą w
piśmie z dn. 11.05.81 . uprzejmie prosimy o przelanie 2.474,20 dolarów na konto: DOW Corning Europe Banque Bruxelles Lambert nr 310-0622500-40. Pieniądze te zostaną przeznaczone na zakup I.OOO kq śr. przeciwpieniqcego „Antifaon RD". P.odpisy:
Z-ca kier. Działu Zaopatrzenia Surowców i Dyr. d/'$1 Administracyjno-Handlowych.
I tu ciekawostka: firma SEVA umowy dotrzymała, bowiem
ZWO „Vera" środek zamówiony otrzymała. Mariusz Losa.r i tak
zarobił na tej transakcji, gdyż nabył w „Verze" flanelę po cenach zbytu, a sprzedał ją po cenie detalicznej. Na czysto zagarnął 440 tys. złotych Jednak w „Verze" uznano, że wszystko jest
w naj!epszY'm porządk1,1 i niikt nigdy nie sprawdził, czy tnnsakcja zawarta została z przedsiębiorsbwem czy też z osobą prywatną . Skoro jednak uratowano produikcję, nikt takimi drobiaz•
'
gami nle zaprzątał sobie głowy.
Mariusz Losar w ciągu niedługiego czasu zdążył oszukać 11
poważnych przedsiębiorstw wyłudzając od nkh towary, su·r owce
i półfabrykaty.
Ale o tym w następnym numerze.
Ze względu na dobro lledztwa nazwiska osób
reportatu zostały zmienione.

występuJących

Foto: M. Zajdler
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