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Oworek w Byszewach. Rok 1973.

Zanim jeszcze wstanie świt, by wyzwolić z czerni nocy kontury drzew i domów, zanim asialt dróg rozjaśni się matową sza·
rością, setki dziewczyn opuszczają przytulne i nagrzane mieszkania. Ze snem pod powiekami, :z: ciałem ciążącym ku pościeli, roz•
Przesycone smarem.
poczynają codzienną wędrówkę ku miastu.
benzyną i dermą autobusy wchłaniają zziębnięte figurki tłoczące
się na wiejskich przystankach i wiozą w zastygłą noc, gdzieś za
siedem gór i sieaem lasó.w, w wyśniony świat ruchu, świateł
.
i zgiełku.
Na wąskim pasie wyłuskiwanej przez reflektory szosy, mijają
skulone sylwetki innych kobiet uczepionych .kierownicy rowerów, które także podążają ku temu samemu celowi.
Ta peregrynacja trwa już dwadzieścia bez mała iat; setki dziewczyn porzuca przed świtem ciepłe posłania, setki innych późną
nocą wraca do· nie ogrzanych jeszcze łóżek. Ten nocny ruch bę
dzie trwał jeszcze przez następne dwadzieścia lat, a może i przez
lata oznaczone symbolami 1990, 1995, 2000 ... Wraz z latami będą
:rmieniać się dziew~zyny. Jedyni~ nie zmieni się miejsce ich dą
żeń: miasto, ·obszerne hale, stukot maszyn krawieckich, kolor tkanin.
„Wólczanka" zrosła się z Laskiem. Kiedy kopano rowy pod
fundamenty, zaczęła rodzić się legenda, przyszły zakład obrastał
w mity, stał się od razu symbolem nadziei. Nie przypominam sobie żadnej inwestycji, która wzbudziłaby tyle spekulacji, tyle
sprzecznych opinii, która zanim została ukończona była nazywana „socjalistycznych Klondike".
Wróćmy do historii. Łask, choć leży na szlakach komunikacyjnvch lączących Siąsk, Wielkopol kę j Wybrzete z Lodzią, nie pop l oc„lu. ~ poc.:.ątku !„. s~~~ćd •lcs1ątv<'h gran'
.... - 1 µ. L1:;.1
,
ną miQ~ta stanowił mur miejsC$'.>wego cmentarza i miejski szpital usytuowany w budynku poklasztornym. Datej były nieurodzajne łąki, a właściwie nieużytki. Jeśli mężczyźhi mogli jeszcze zaczepić się w rozbudowywanym właśnie Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego kobiety z reguły były skazywane na
miejsca za sklepowymi ladami lub w najlepszym przypadku trafiały do urzędów. Jedynie latem mogły sezonowo znaleźć pracę w przetwórni Owocowo-Warzywnej przy truskawkach. Co odważniejsze jeździły do Pabianic, Lodzi
l Zduńskiej Woli. do „roboty we włóknie". A tu wiadopowstaje cddzial
mość jak główna wygrana: w Łasku
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Gdzie te panny, gdzie to Wilko„.
PAWEŁ

TOMASZEWSKI

"Wyszedł z laso. Ta
był słup graniczny f
· świętego
Spojrzał

zaraz

figura
Nepomucena.
w tamtym

kierunku.

lleź

to raz7,

zawsze przecie idl\c czy

Jadąa do wujostwa, zbaczał,
nakładał dwa kilometry, ab>
•aJś6 do tego dwora.
Nazywał się zabawnie -

, WilkoH'"

Do Wilka wybra~ się dzlA
mo:!:na albo z Dworca Pólnocnegt> pekaesem, który zatrzymuje się we wsi, niedaleko od
albo z Placu Dąb 
dworku,
rowskiego autobusem podmiej skiej linii 251 do Nowosolnej,
a wtedy resztę drogi - około
5 kilometrów - odbyć trzeba
pjeszo. Można też oczywiście,
śladami Wiktora Rubena, dostacji
do
jechać pociągiem
Rogów i dopiero stamtąd ru-

Operacjo. „Pierścień"
„. HENRYK

DOBIEGAŁA

2 lutego 1943 roku ucichły · strzały trwając~h dwieście dni
i nocy na ogromnym obszarze w międzyrzeczu Wołgi i Doou
zaciętych waLk skład3jących się na gigantyczną bitwę stalin•gradzką. Ta wielka epopeja orężna pod względem rozmachu,
· natężenia i skutków nie zna sobie r&winych w historii. Było to
wydarzenie na skalę światową. Właśnie tu, na głównym fron·
cie U wojny światowej, 'l:ostafo doszczętnie rozbite jedno z największych strategicznych zgrupowań niemieckich wojsk faszystowskich, z którego działaniem kierownictwo wojskowo-polityczne III Rzeszy wiązało daleko idące plany podbojów. Po tej
druzgocącej klęsce wroga nad Wołgą, Armia Radziecka przejęła
· inicjatywę strategiczną I nie oddała jej do końca wojny.
Pierwsze trzy lata wojny, to rozszerzanie agresji i sukcesy
bloku faszystowskiego. W drugiej połowie 1942 roku państwa te~o bloku osiągnęły szczyty swych podbojów terytorialnych. Pod
koniec trzeciego· roku wojny · państwa napastnicze okupowały
terytoria o łącznej powierzchni 12,8 mln km kw. z około 500

mln

ludności.

szyć szosą wiodącą w~r6d p6l
i lasów, przez Brzeziny l Lipierwszy
piny. Tak właśnie
w te strony
przyjechał
raz
Jarosław Iwaszkiewicz.

Było to 1atem 1911 roku. Jozef Swierczyński, kolega z kijowskiego gimnazjum, zaproponował mu wyjazd w charak·
terze korepetytora swoich bra- „w
ci do majątku wuja
piotrkowskie". Dla 17-letniego

SIŁY

wyprawa z rodzinnej Ukrainy hen aż pod Łódź
miała wówczas posmak prawdziWie egzotycznej przygody.
zupełnie
Nie znał przecież
środkowej Polski, która „oczarowała mnie i w krótkim czasie przywiązała do
siebie" - jak napiw
później
sal
moich
„Książce
W
wspomnień".

Jarosława

7'

NIEMIECKIE W 1941 R.

rozmach i napięcie osiągnęły działania wojenne
na froncie radziecko-niemieck•im, gdzie latem 1942 roku, w walce zm-ojnej uczestniczyło po obu stronach około 12 mln żołnie
rzy, na długości linii frontu rozciągającej się ponad 6.000 km.
Blok faszystowski, u progu jesieni 1942, stanDwil jeszcze ogromną siłę, liczącą 6,2 mllll żobnierzy, około 52 tys. dz.iał i moździe
rzy, ponad 5.000 czołgów i dział pancernych oiraz 3.500 samolo.tów.
Nigdy dotychczas nie znajdowało się na froncie radziecko-miernieckim tyle nieprzyjacielskieh związków taktycznych, ile na
początku października 1942 roku, a mia·nowicie aż 266 dywi.zji;
z tego: niemieckich - 194, fińskich - 18, rumuńskich - 26,
11; węgierskich - 14, słowaekich - 2 i hiszpań
włoskich ska - 1. Nie.przyjacielskie wojska lądowe wspierane były du·
żymi siłami lotnictwa i maryncu-ki wojennej.
Ponad 80 proc. zasadniczych sił nieprzyjaciela skoncentrowano
w grupach armii „Pół.noc", „Srodek" i „B", działających od Zatoki Fińskiej do StaHngradu, a na Przedkaukaziu - grupa arIllii „A". W Europie Zachodniej i na Bałkanach panował w
tym czasie względny zastój. W Niemczech i <;>kupowanych przez
nie krajach stacjonowało 71 dywizji, w tym we Francji, Ho·
landii - 35, w Danrii i Norwegii - 14, na Bałkanach 7, w
Niemczech, Austrii, Polsce i Czechosłowacji - 15. Były one
przeznaczone do pełnienia służby okupacyjnej i uzupełniania
dywizji rozbitych na froncie radziecko-'lliemieck1m. Tu właśnie
wyczerpywała się siła uderzeniowa bl·oku faszystowskiego. Ze
wszystkich strat, jakie poniosły siły zbrojne III Rzeszy do drugiej połowy 1942 ro.ku, 96 proc. stanowiły straty na froncie
wschodnim.
Największy

li .....

Foto: M. Zajdle-r
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ARMH RADZIECKIEJ
n+

również skoncentrowano między Zatoką Fińską a Astrachaniem.
Rozwinięto tu dwanaście frontów: Leningradzki, Wołochowski,
Północno-Zachodni, K;;iliniński, Zachodni, Briański, Woroneski,
Południowo-Zachodni, Doński, Stalingradzki, Karelski i Zakaukaski. W armil czynnej majdowało się 3SO dywizji piechoty I

kawalerii, 254 brygady piechoty, pancerne i zmechanizowane, 17
korpusów paneernych i zmechanizowanych. Dysponowały one
blisko 7 mln żołnierzy, około 80 tys. dział i m'oździerzy, ponad
7.000 czołgów i dział pancernych oraz ponad 4.500 samolotów.
Stosunek sił na froncie radziecko-niemieckim, w listopadzie
1942 roku, zmienił się na korzyść Armii Radzieckiej i wyinosoił:
w ludziach 1,1 : 1, w działach 1,5 : 1, w czołgach 1,4 : 1 i samo·
lotach 1,3 : 1.

UDERZENIE NA

z

POŁUDNIE

na
Porażka wojsk niemieckich pod Moskwą, niepowodzenia
)nnych frontach w Związdl:u Radzieekim, zmusiły Niemeów do
zmiany planów strategicznych. Postanowili zdobyć jak najwięk•
sze ilości ważnych, wojskowo-gospodarczych rejonów na południu Związku Radzieckiego, głównie zaś rejonów naftowych
na Kaukazie, opanować rolnicze obszary Donu, Kubania i zdo·
być Stalingrad, jako ważny punkt strate.giez.ny i w::;zeł komunikacyjny nad dolną Wołgą.
Do realizacji t~h planów przystą"r>ily woj5ka , g.ru,py
armii ·„B" feldmarszałka F. von Bocka: ogółem 71 dywi.zji oraz grupa armii „A" feldmarszałka W. Lista:
ogółem 43 dywizje. Należy dodać, iż zmiana planów
strategi~znych wroga podyktowana była również duży-
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Pras11I

NIE PRZEZ
PAOTEKCJfi
M prof. .Mariuu
j•t

t•t -

Gulczyń&ki

naszym

autorem,
mypropagować,
zwrócić Cżytelnikom uwagę na jełG publi~ację
w „PRZEGLĄ
DZIE TECHNICZNYM" (nr 1
Y. 2 stycznia 1983 r., a nie jest
"to m oje, tylko 'pisma opóźnie
ni•, gdyż tak właśnie, a nie inaczej pismo
to
wychodzi)
Mariu.sz Gulczyński proponuje
„Wygrać kryzys". Zwraca uwa-

•1• ;jakie
lili,
H

względu
usiłuje
po1ta~owiłem

na

gę, że „współczesny ame.rykań

skt marksista, David Gordon,
dowodzi, że to właśnie kryzysy
11tanowiły decydujący
bodziec
zmuse11jący do modyfikacji ekonomii i polityki kapitalizmu,
1vrz11jajqcy w efekcie utrzymywaniu $ię funkcjonalności tego ustroju".
.
Nie wynik·a z tego wcale, że
kryzysy
są nieuchronnością
również w socjalizmie,
jeśli
bowiem sprzeczności zostaną w
, porę dostrzewne, a odpowiednie i funkcjonujące mechanizmy gospodarcze i społeczne uruchomione, to nastąpi w wyniku świadomego działania ludzi
takie rozwiązanie sprzeczności,
które nie pozwoli
na priekształcenie
ich w konflikt.
Również wykorzystanie kryzy,su dla osiągnięcia rąodyftkacji '
ll'lie dokona się samoczynnie.
„Dla przekształcenia negatywu w pozytyw
pisze M.
Gulczyński kryzys·u gospodcrczego w usprawnienie powodujące efektywniejszy rozwój, konfliktu politycznego w
modyfikacje systemu zwiększa.iqce skuteczność dążeń i działań społeczeństw nlezbędna
byla, jest i będzie świadomie
zorganizowana aktywność l,itdzka".
Trzeba zdawać sobie' jednak
sprawę z przyczyn • kryzysu.
M.
Gulczyński wyodrębnia
cztery grupy przyczyn:
„1. winni sq źli organiZatorzy
naszego zespołowego działania
-: trze~a ~ięc zmienić 'ekipę·
kierowniczq.
.
.
:?•• przyczutia tl~t!X: ·!l1'· syster!iie ,·
po_lzty'!znym . 1-;onzeczn.a J~Bt
wzęc 3ego glębo~a, modyfikac2a;
3. .gl6w1!e
zrodlo tkwi w
wadliwości. systemu .uospodarczego niezbę~na 1est zatem
reforma sposobow gospoclarowania;
4. nasze niezadowolenie wunika z niewsp6lmierności aspirQ.cji do dostatku wzorowanych
na najwyżej rozwiniętym kapitalizmie z możltWtJściami
naszego potencjału należy urealnić i zmod.yfikowat nasze
aspiracje."
I jeśli trzy pierwsze przyczyny i drogi ich ror-wiązania
nie budzą dziś zastrzeżeń, to ta
' czwa'I'ta
przyjmowana jest z
dużymi oporami. W roku 1956
i 1970 próbo~·ano rozwiązywać
l~ryzys poprzez zmianę ekipy i
dziś już wiemy, że to kryzysu
nie rozwiązało. Dziś jesteśmy
n a początku drogi prowadzące;i,
dó ; modyfikacji
systemu politycznego i itospodarczego,
co
J;1dwinno zv,-iększyć udz·iał róż1~ych gTup społecznych w podejmowaniu decyzji, kontrolowaniu · ich realizacji, jak i w
~atnej realizacji I to nie ma
wię1{szych różnic zdań, co do
kierunku przeobrażeń, określa
jąc · je jako ro'i'Wój demokracji
socjalistycznej i samorządności
w. ramach ustroj-u socjalistycznego. budzi często zastrzeżenia
tempo
tych
przeobrażeń,
sposób' ich realizacji.
Natomiast „konieczność krytycznego spojrzenia na kształt
na:tzych aspiracji do dosta.t ku"
budzi już poważne wątpliwoś
ci. - Jak to? - mówią niektórzy ·- mamy świade>mie zakładać, że będziemy długo jeszcze żyli gorzej niż inni, a
dopiero
naszym prawnukom
b~dzie dane żyć w wysokim
standardzie. Ale można
odpowiedzieć im na tę wątpli
wo.ść czy nas dziś stać na
to,· abyśmy mogli wszyscy żyć
na poziomie Fraifcji czy · Anglii? Profesor
Mariusz Gulczyński nie przypadkiem przypomina Iran. Brazylię, Tµrcję
i ·Meksyk, gdzie również znacznie -wygórowano aspiracje do
dostatku • nie licząc się z realiami i możliwośdam1. Przypo:mina on też pewną prawidłowó·ŚĆ, że ipi silniejsze są dą
żenia do naśladowania wzorów
poziomu życia krajów wysoko
r'ozwlrtiętych, .,tym
większa
:it~t. • groźba · uwikłania w pętlę
· %t!leżności finansowych, technol.c?tticzeych i ideologic::nych od
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ODGŁOSY

' centrów kapital i stycznych''. Co
nam się zre~ztą p1·zytraliło.
·
Poza tym wartQ pamiętać, że
owe wysoko rozwinięte kraje
też mają i będą miały kłopoty
z utrzymaniem owego wysokiego poziomu ' życia. „Bezwzględną barierą pisze M. Gul:
czyński jest bowiem kryzys
surowcowo-ekologiczny, wymurzajqcy konieczność zastępowa
nia wyścigu
w
ro.z miarach
przerabiania przyrody na towary - przez bardziej sensowne współzawodnictwo w racjonalności adaptowania przyrody
dla potrzeb bytu całych społe
czeństw. W tym wspólzawodnictwie
socjalistyczne cele i
zasady mogą «twarzać
podstawy rozumniejszego gospodarowania. Wymaga to wypracowania i wdrażania
racjonalniejszych niż w ro zwiniętym
kapitalizmie sposobów zaspokajania potrzeb bytow·ych".
M. Gulczyi1ski nie głosi t~
r.y popularnej, łatwej do przyjęcia zresztą na ten sam
temat pisał niedawno w „Odgłosach"
ale pozwalającą
wyzbyć się złudze1'i. i zamiast
oczekiwania na mannę z nieba
albo i cud gospodarczy dokonany przez siły nadprzyrod1Zone, zrozumieć, że wszystko zależy przede wszystkim od naszych możliwoś~i i sposobu ich
wykorzystania.
Tymczasem
ciągle
jeszcze
można się spotkać z poglądem,
który głosi:

Koncepcja jest i11teresuJąea.
Są też jak można wywnioskować inne. Ciekawym byłoby je również
· poznać. W
miarę rozwijania się dyskusji
programowej, w miarę zbliża
nia się do kongresu PRON bę
dziemy je poznawali. DyskusJe
takie toczą aię również w Ło
dzi i mam nadzieję, że będzie
my mogli je zrelacjonować i
na naszych łamach.
Skoro

już

mowa o naszych
w oboże
w
„ WIADOMOSCIACH SKIERNIEWICKICH"
(nr • z
27
śtycznia 1983 r.) zdarzyła się

łamach,
wiązku

czuję się
odnotować,

to

POLEMl'KA
Z

„ O DGŁOSAMI"

„,

ezyfo
a ehtoł!q
rmfoftt1
mie3sca zamieszkania, a co u1
tym idzie~ rejonu."

K!RADZIE.t
OBRAZOW ZDARZYŁA
SIĘ W ŁODZ I

1 bm, n,końOllyło się dwudniowe posiedzenie $e,jmu PRL - ostatnie w jesiennej kadencji, która trwała pięć miesięcy.
Uchwalone
trzy ustawy. Dwie z nieb noszą charakter głównif' emer~·talno·ren
towy. !!lą to 1111tawy: o zaopatrzeniu emer:vtaln;vm g-órników i i<'ll
rodzin oraz o zmianie niektórych przepisów o o§wiadczeniach z u·
bezpieczenia społecznego I o zaopatr.,,eniu emerytalnym. Trzecią ustaw~ jest nowe· prawo o ruchu droit"owym.

, w sierpniu 1981 roku. Powtó-

W pierwszym dniu obrad izba wysłuchala Informacji n:ądu o kie•
runkach polityki n,granicznej PRL i podjęła w tej ięprawie uchwałę.

SŁYNNA

rzyła się
później -

ona dokładnie w ro\<'
w nocy z 26 na 27
sierpnia 198~ roku.
Tym razem złodzieje weszli do Centralnego Muzeum Włókiennic
twa i skradli 4 dywany .i 4
gobeliny. Metoda włamania przez właz
przeciwpożarowy
na dachu - podobna do poprzedniej.
Złodzieje
dobrze
rozpoznali teren.
Nie
mieli
jednak tego, kto by im wskazał eksponaty, jakie należy ukraść.
Zabrali nie najwarto.5ciowsze. W związku z tym Jerzy
Z. Lessmann pisze w
„PRZEKROJU" (nr
1964 i
30 stycznia 1983 r):

Z ar-.ty<kułem Ed wa111da Bryla
„Podzwonne
tragedii słubickiej" podjął
polemikę Zbigniew Kostrzewa w artykule pt.
„Słubice
- słowo wymagają
ce
prześwietlenia".
Autor
„Wszystko wskazuje na
to,
wszakże korzysta z okazji, aby
ie mamy do czynieni.a i: jednrrwbić szpilkę również i pismu.
i tą samą szajką, dokonującą
Pisze:
„Nie
wytrzymal
skoków na kolejne
muzec..
nerwowo kolejny ~urnalista i
Które następne?"
wzorem innych
dołączył
do '
Wróćmy do Muzeum Sztuki
najazdu na ' Slubice. N o bo
w Łodzi. J. Z. · Lessmann przywprost trudno
1obie wyobrapomina informację PAP zatyzić, żeby mogło
tam zabrakitułowarną
,,Epilog
kiradzieży
nąć przedstawiciela
szacownedzieł sztuki
w Łodzi" i pyta
go bądź .co bąd.i tygodnika
przy okazji dyrektora Muzeum
społeczno-kulturalnego,
jakim
Ryszarda
Stanisławskiego,
niewątpliwie pragną by~ „OdC!o o tym sądzi. R. Stanisław
głosy". Nie pozostaje
mi nic
„„.TOBIE WCIĄŻ SIĘ
ski występował w Monachium
innego,
jak złożyć serdeczne
na
procesie
jako świadek.
JESZCZE WYDAJE, .ŻE
podziękowanie za tę bezinterePrzypomm::
jeszcze, że z U
sowną zawiść.
COS MOŻNA Z'ROBIC
•kradzionych
dzieł do Lodzi
Zbigniew Kostrzewa zarzuCA
wróciło lL A oto wypowiedź
W TYM KRAJU.''
natomiast Edwardowi Brylowi,
R. Stanisławsikiego:
że. dołączył
do
najazdu na
„Aurer, wl Markiewicz, mil„słubickie miasteczko" (??), jak
Pogląd ten przytacza profesor
czał 1\a procesie ;fak gr6b, ale
również włączył się w . „brutalMikołaj Kozakiewicz w rozmopodobno w. §ledztwie miał orne wchodzenie co niektórych
wie z Andrzejem ·
Jonasem,
wiadczyt!, że trzy nie odnalez butami w sam &rodek Zudzktóra
ukazała się na łamach
zi01tc pozycje skradzione w Ło
kA.ego niesz~zęścia - przesłu
„TU i TERAZ" (nr 5 z 2 ludzi, « to - rzeźba
w brąm
chiwania lekarzu, pielęgniarek,
tego 1983 r.). Przedmiotem rozRenoira orai: obraz'U Adlera t
rodzin",
jakby
uważnie
nie
mowy jest PRON _ jego teHr'Unkowskiego, znajdują się
przeczytał tego, eo E. Bryl naraźniejszość, kształt i przyszw Polsce i 1ą ukryte gdzieś w
pisał. A właśnie miał to ruełość. M. Kozakiewicz powiada:
okolicach Łodzi. Odnotowałem
którym dziennikarzom za złe..
_ „Przede wszystkim PRON-u
1!e wszystkie informacje i zainZa niestosowne ma też Z. Kosjeszcze nie ma. Dopiero PoW~eresowałem. nimi kogo trzeba.
trzewa przypominanie niektóstaje.
Nie ma też zgodności
Nie znaczy to oczywiście, iż są
rych
spraw
łódzkich.
Nie
mam
poglądów w lanie tego co ,iuż
prawd2'i.we.
Muszł
jednalc
zamiaru
wyręczać
E.
Bryla
w
jest". Dopiero kongres . PRON
itwierdzić, 11 tytuły w
prapolemice,
jeśli uzna za stosowprzyjmie deklarację, statut, rerie: „Epilog
kradzieżu dziel
ne zabrać głos.
Mogę tylko
gulaminy i da formalny poutuki w Łodzt" moeno mnie
.czątek ruchowi. Jak !ię jego · wyrazić zdziwienie, że w Loań.rutowa.ly. Po pierwsze nir
dzi _nikt na to oficjalni• i puprzyszłość ukształtuje, tego nie
odnaleziono WSZ1/Btkich skrablicznie nie zareagował, odeg..
wiemy. Ale dyskutuje się już
d~iO'ltych dzieł,
a po drugw,
wał się natomiast
Zbigniew
M.
0 tej przyszłości i prof.
jak dotąd, milicja nt11 schw31Kostrzewa
ze„.
Slderniewlo.
Kozakiewicz prezentuje
swój
tałt1 wlamywaczi1.•
pąglą~„. Punktem wyjścia tego
Tak al~ zło!yło, ;e „TYGOOpoglądu jest stwierdzenie, że
TYMłAZEM
.·,;sU~i' pd.łistwa „ poT.ega tylko n.a NIK KULTURALNY" (nr 5 s
30 stycznia 1983 r.) opublikostopniu poparcia społecznego.
KLAKSON
wał kolumnę lista.w, jalde n&•
Na stopniu identyfikacji naropłynęły
do
redakcji
po
opudu z państwem. A to z kolei
blikowaniu
w 32 numel'Jl•
natchnął Henryka Gaworskiezależy od tego, czy to państwo
„TK" artykułu Edwarda Brygo do napisan-ia wiersza z cyrealizuje wartości i aspiracje
la
„Sposób
na
stołek".
Z
:r&-o
narodu".
kl u „Portrety i portreciki". Odakcyjnej noty mogę skiernie~ fragment tego wiersza:
PRON w koncepcji M. Ko"vickiemu autorowi zacytowad
„N!e mam pojęcia, kto jett ~lalłzakiewitza nie ma być
ani
następujące stwierdzenie: „Nie
son.
wybiegiem taktycznym
polidoczekaliśmy się jedynie
reMote to Arab, S:nved lub 8"-k• 011,
tycznych sygnatariuszy deklaakcji ze strony kierownictwa
hermafrodyta, mąt, niewiasta!
racji z 20 lipca 1981 r. dla
łódzkiej służby
zdrowia ora,;
Pseudo
Jak mgła -bę sluywa,
zdobycia poparcia - tak zreMinisterstwa Zdroioi.11 ł Opiekł
jedno •ł• tyk 11 hj m1ły odzywa.
sztą myśli wielu ani tym
Społeczne;".
A kiedy wiatr i poruszy mgłę t,,
bardziej :tasadOW!\ nadbudówma,Jaczy co~ .lak balon wzdęt.
1 eleń jakowyś &ię porusza
ką przykirywając!\ stare prak„Sposób na stołek" był kryo wyjątkowej krasie uszach,
tyki
zmierzające do nieliczetyką metod pracy
dyrektora
s których by dumny był elefant.
nia ~ię ze społecznymi potrzeNie słoń to Jednak. Nie tit strefa",
ZOZ_ t,ódź - Górna. Oto, co
bami i oczekiwaniami.
·pisze na ten
temat w „TK"
Kim j~st Klakson - wszy„
mgr Bolesław Krajewski
Czymże więc ma być PRON!
scy wiedzą. Pisuje w „Szpilszef Komórki Zespołu Opieki
Powinien być fm:mą współ
kach" stały felieton. Ostatnio
Zdrowotnej
Łódź Górna:
ucz~stnictw:a
społecznego
w
naraził
się
„BARWOM", z
„
Warunki
pracy w ZOZ nie
sprawowaniu władzy. Ale nie
'których wiersz t•n :zaozerpną
sprzyjały spokojnej działalnoś
tylko. Oto, jak M. Kozakiewicz
~em (inr 1 .ze styicm.ia 1983 r.).
ci zarówno kadrze kierowni\\ryjaśnia te kwestię:
I na zakończenie ·zgodnie z
czej, jak i innym pracowniprzyjętym zwyczajem.
kom, co powoduje ich częstą
„Współuczestnictwo polegało
fluktuację.
Wielokrotnie rozby na uzgodnieniu konkretnych
tODZCY AUJO,RZY
mawialem o tych sprawach z:
rozwiązań.
Różnorodne racje
dyrektorem, wykazując mtt, te
spoleczne (społeczeństwo przeNAO·BCYCH
nie ma monopoiu na rację i
cież nie jest jednolite) i różna
ŁAMA
CH
-rodne racje
władzy
bylyby mądrość. Do rozm6w tych Wymieniony
nie
przyw'iązywał
więkpunktem wyjścia. A celem °b'lJ:J?ej uwag1i, z reguły zmienin.- Tadeusz Chróścielewski w
loby dojście do porozumienia,
„TYGODNIKU . KULTURALjąc temat rozmowy". B. Kraktóre rozwiązania sit optymalNYM"
w nr 4: .z 23 stycznia
jewski wymienia tych, którzy
ne i do przyjęcia
dla
obu
1983 r. pomieścił
fragmer..t
nie
wytrzymali
warunków
stron. Po osiągnięciu tego celu
wspomnień „Krajobraz z papracy, panującego tam napię
orgo,nizuje się pop.,.zez PRON
niutkami i Baśką",
a
w.
cia i odeszli z ZOZ Łódź
poparcie społeczne dla tej. kon„SZPILKACH" w nr 4 z 1'1
kretne.i sprawy. Nie generalni~
Górna. ,
stycznia - wiersz "Bronię kadla wiadzy, nie generalnie dla
Do redakcji „TK" napisała
meleonów".
rządu Jaruzelskiego, ·czy kogoś
również była sekretarka
ZOZ
innego, - tylko dla takiego oto
- Roman 'Gorzelsid w ,,NAD
Łódź ....- Górna Mirosława
wiaśnie
rozwiązania
takiej
WARTĄ" nr 5 z 3 lutego 19S3
Deręgowska. Oto fragment jej
konkretnej sprawy."
r. pomieścił wiersz „Stacja w
listu: „Ludzie
pracujący
w
stylu West".
A jeżeli do takiego poro~uZOZ-ie są zastraszeni. Szef ma
mienia nie dojdzie?
uktady. Odgraża się, że nic mu
I to' wszystko
1 ostatnich
ie zrobią, nie tacy chcieli i
dwu tygodni.
„.leżeli do takiego
porozumusieli zrezygnować. Grozi !'1:mienia nie dojdz·ie - powiada
d.em osobom wypowiadającym
M. Kozakie\vicz - to w myśl
się w artykule.
I
sluszme,
te.i i{oncepcji,
która jest mi
przed sądem będę miała wię
bliska i któr4
przyna.1mnie1
cej do powiedzenia".
część czlonków komisji inicjuNa koniec opinia „Byłej pa.7ące.i popiera, to takie focjentki Przychodni ptzy ulicy
rum winno mieć. możność zgło
Felińskiego" - . tak Rię podpiszenia sprzeciwu.
Wysunięcie
sała: „Bałagan w ZOZ-ie Łódt
wszystkich argumentów prze- Górna jest okropny! I dobciw. Ale oczywiście nie odbierze, że ktoś wreszcie się za tlJ
ra to wlad.zy prawa do podję
wzi.ął. Ludzi na rejonach trakcia decyzji sprzecznych z opitu.je się gorzej niż źle, dokunią PRON-u.
Decydować pomenty giną w rejestracji. („,)
winien ten, kto wykoit-uje deJak z tak karygodnych zaniedcyzje i ' ponosi za nie odpowiebań administracja
potrafi si~
dzialność. Z tym, że w takim
wyłgać? Mnie też zginęły doprzypadku PRO!V winien mieć
możliwość ogloszenia
kumenty z rejonu, potem miaswoj«go
odrębnego stanowiska,
łam sporo
kłopotu
swojej
z lecztrkr 11+vt·.i."
•n em. Wszystko co ::le, skoń- LUCJAN BOGUSZ
•
\
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W SEJMIE: POLITYKA ZAGRANICZNA PRL

FRAGMENTY INFORMACJI
MINISTRA STEFANA OLSZOWSKIEGO
Ani obecna skomplikowana sytuacja międzynarodowa. ani głę.bok:!
proces z.mian wewnętrznych w Polsce, nie oodwa~ają dotychczasowych. ~asad polsk·i ej po.lity-id zagranicznej, k:tóre są z.godne z najży
wotnteJszymi interesami narodu i państwa polskiego. Potwierclzcnis
tego znajdujert1y w uchwałach IX Nadzwyczajnego Zjazdu Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej.
U~vzględn~ając gorzki~ nauki ze swej historii.
opierając
sfę
na
wspolnych ideałach sOCJalizmu, zbud-0waliśmy bezpieczeństwo ,Polskl
na trwałych dwu- i wielostronnych sojuszach z sąsiadami i pozostałymi. bratnimi państwami socjalistycznymi, O słuszności dokonanego
wyboru przekonaliśmy się wielokrotnie.

&>jusznicze więzi przyjaź!li i 'lfspólpracy ze Związk·iem Radzieckim,
~yrosłe ze wspólnej walki rewolucjonistów,. przypieczętowane w.s.pół
me przelaną krwią w zmaganiaieh z faszyzmem, pozostają niezmte.nni~ otl 38 lat kamieniem węgielnym polskiej polityki
zagraniczne.i.

SOJUSZ ten ws·zechs·tronnie umacniamy. Stliłle potwierdza się głęboka
wymowa tej prawdy, że potęga i międzynarodowy autorytet Związku
Radzieckiego leży w najgłębiej rozumianym interesie Polski Ludowej,
a istnienie silnej. niepodległej, socjali.stycznej Polski leży w zywotn~'m interesie Związku Radzieckiego,

Sojusz polsko-radziecki pozostaje podstawową gwara:ncją bez·p iePolski, nienaruszalności naszych granic, istotnym czynnlktem zwartości i współdziałania pai1stw socjalistycznych. Służy on
również wspólnej spraw.ie pokoju i bezpieczeń&twa w Europie, je&t
jednym z lsto.t nych jej elementów i składowych.
c~eństwa

(„.) Polska należy do pionierów odpręzenia na naszym kontynencie.
Konf:rencja Bezpi~zeństwa i Współpracy w. Europie .stanowi jedno
z na3większych osią.gnięć w historii stosunków państw europejskich.
Aktywnie przeciwdziałamy potlważaniu wspólnego d'zieła zapoczątko
wanego w He1sir.kaeh, detormacn i erozji procesu dialogu i ws.pó1pracy państw europejskich.

Godnie octpowiedzieliśmy na bezprawne próby mieszania się do
naszych spraw wewnętrznych na forum
spotkania
madryckiego
KBW'E. Dziś z nadzieją odnotowujemy wznowienie w Madrycie rzeczowej dy~kusji.. Pragn1emy, .aby nowa runda prac tego spotka:nia,
d'OZpoczynaJąca się 8 lutego bieżącego roku, toczyła się w atmosferze
konstruktywnych rokowań i aby doprowadziła do istotnych wyników, w tym do tak potrzebnej Európie decyzji o zwołatiiu konfer~cji poświęconej środkom budowy zaufa.n ia l bez,pieczeństwa orM
rozbrojenia w Eu,ropie.
Nie leźy w interesie żadnego tiań&twa europejskiego przeciągani•
l!pot'k.a'Illi.a mad.ryckie.go lub podważanie jego znaczenia. Polska dokładać będzie wszelkich starań, aby spotka,nie ?:akończyło się
pomyślnymi rezultatami sprzyjającym<i kontynuacji,
uma,cnianiu
f
dalszemu roz~ojowf ogólnoeuro.p ejskiego procesu.
Ich
osiągnięcie
mialoby niemały wpływ ta;kże na stosunki Wschód - Zachód.
Do ' priorytetów polskiej pol:i.tyki należy stale sprawa zahamowania

wyści.ęu zbrojeń.
uczególną trol!kę

Stopień zagrożenia naszego kontynentu
dyktuje
o zmniejszenie konfrontacji mi!itarnej w Europie.

:i;as~nieze znaczenie w tym względzie mają dziś radziecko-amerykansk1~ rokowania w sprawie ograniczenia broni jądrowej średnie

go zasięgu, Ważne propozycje Związku Radzieckiego z grudnia ubie-

głego roku mogą przyczynić się do przełamania powstałego impasu.
Potrzebne jest równi.ei; konstruktywne stanowisko Stanów
Zjednoe~nych, poszanowanie przez nie zasad rewności i jednakowego bezp1ec:ieńst 'a Poaytyw-ne· zakończenie tych -rozmów pozwo!Uoby zaP<"biec noW!mlU etapowi wyścigu zbrojeń stworzyłoby warun~-i d\11
dalszych d!'Jalań na rzecz pełnego uwoJ.nienia Europy od broni jadrowe>j.

·. :Dokładać będziemy WS"Zelkich starań dla realizacji doniosłych idei
4otyCZlłCYCh ograniczenia zbrojeń, wysuniętych w praskie.i deklaracji
p.aństw Okła.du Warszawskiego, w tym propozycji eliminacji z obszaru Europy broni ehemicznej.
r>użlł wagę przywiązujemy do toczących 11ię w Wiedniu rokowań
w sprawie wzajemnej redukcji sił zbrojnych i zbrojeń w · Europ:e
Sl'odkowej. Znajdują się one. z pQ.wodu stanowiska Państw NATO.
w dlugotrwaJym impasie. Polska będzie wraz z sojusznikami nadal
podejmowaći zdecydowane działania na rzecz przełamania zastoju, osiągnięcia postępu i rozpoczęcia rzeczywistych kToków
rozbrojeniowych. Ist·nieją ku temu dobre podstawy, Daje je projekt rwrozumielllia o pierwszym etapie .redukcji, przedłożony przez Polskę w imieniu
4 ,pa11!tw socjalistycznych w lutym 1982 roku.

W wyniku wap6lnJ'Ch uzgodnień państwa Układu Warszawskiego
w deklava.ejl praskiej rozpatrzenie możliwości rozpo-

r.aproponowały

częcia procesu redukcyjnego d<l'ogą podjęcia przez Związe~ Radziecki

i Stany Zjednoorone, na zasadzie wzajemnego

przY'kłaJdu,

21brojnych l zbrojeń w Europie ~rodkowej jesz~ze przed
forma:lnego porozumienia w rozmowach wiedeńskich.

redukcji sił
osiągnięciem

Uwa.żamy za konieczne ożywienie i ue<i:yinienie ba·r dziej efektywnymi
innych rokowań rozbrojeniowych, Waruillkiem ich powodzenia jest
UZU!nie istniejącego Układu sił i powstrzymapje się Od działań. które stanow.iłyby dla niego zagrożenie, rezygnacja z dążenia do jedno·
stronnych korzy5ci.

Z zainteresowaniem odnosimy ~ię do niedawnej propozycji Szwecji
w sprawie utwoJ.<zenia europejskiej strefy bez ta:k zwanej broni
jądrowej pola wałki. Łączy się ona z t·raidycyjnym zainteresowaniem
polskiej polityk.i zag·raniczm~j problemem ograniczenia zbrojeń jądro
wych w Europie. Najbardziej znamym tego wyrazem był Pl8n Ra·
packiego, którego 25„lede obchodzHiśmy w ubiegł-ym roku międzv innymi na uroczystej sesji ~cjmowej Komisji Spraw Zagran icznych.

UCHWAŁA

SEJMU

(fragment)
Sejm wz,.Wa pa~·lamenty w:szyatkich państw, a za ich pośrednie~
twem naxody Europy i świata, do współdziałania w najważniejszych
dła obecne.go i przyszłych pokolen sprawach: obróny pokoju, odiprę
żen.ia, wailki z groźbą nu'klearn~o kon.fliktu.
Sejm wyrażit gotow~ć Polski do
wszystkimi. bez wzglę'du na róinice

tiodjęcia

sz.erokiego diaiogu z
ustrojowo-polityezne.
którzy
pragpą bro-nić <ld<prę:żenia, bezpiec_zeństwa oraz wzaj.e mnie korzystnej
wspolpracy.
Sejm sol!dary·zuje słę z apelem Rady Najwyższej ZSRR i KC
KPZR, przyjętym · na wspólnym posiedzeniu z okazji 60-lecia państwa
radzieckiego, skierowanym do parlamentów, rządów, partii poHtycznych i narodów świa-ta.
Propozycje o· zuaidniczym znaczeniu dla konstruktywnego kształto·
wania sytuacji między·narodowej i dla ~ahamowania tendencji zim·
l?)OWojennych w świecie. zostały przedstawione w Deklaracji Po.r.itycznej Państw-Stron Układu Warszawskiego, przyjętej 5 stycznia
1983 rolm na naTadzie Doradczego Komitetu Politvcznego w Pradze,
Wyrażo·na została w niej gotowość państw-stron · Układu Warszaw·
sk-iego, działania na rz6Gz powstrzymanfa pro.cesu pogarszania się
aytuacji międzynarodowej, przystąpienia do wszelkich ro'kowań,, które mo~ą .doprowadczlć do zahamowaIJJia wyścigu zbrpjeń i do postępu
rozbroJellla.
.sz~zególnie istoi?-lł dła perspektywy światowego pokoju i odpręee
'lt1a Jest .PrO~ZY'CJ'.1. zawarcia układu o wzajemnym wyrzeczeniu się
1~wama . siły militarnej oraz utrzymaniu pokojowych stosunków
mi~dzy panstwami należącymi do Układu Warszawskiego i N ATO
S~Jm udziela _tej propozycji zdecydowanego popaxcia. uznając ją
n1ezwykle wazn;\ dla przyszj:o8ci Europy i Ś\\·iata.

zi.
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ml ltratamł, lakłe ponieśli Niem·
cy w dotychczasowyc h aztalan.iach
na froncie wschodnim. Od 22 czerwca do 18 grudnia 1941 roku straze 1trony
ty ich wynosiły ok<>ło 800 tys. zabitych, rannych 1 zagłinłonych, a do końca kwietnia 1942 roku
pOlllieśli dalsze ttrraty, wyn06zące pe>nad 400 tys. t<>lnierzy. Woj·
łka hitlerowskie w tym czasie zostały odNJucone na zachód Olkoło 100 d-0 350 km.
Dlatego Hitler za główny cel operacji wojennych w roku 1942
na frOlllcie radzieckim obrał kierunek południe>wy. W maju i
czerwcu Ndemcy zakończyli koncentrację sil i środków prze'Z'"
naczooych dla let.indej ofensywy na południe ZSRR.
Natarcie we>jsk niemieckich rozpoczęło się 28 czerwca 1942,
przynosząc im w ciągu lipca poważne sukcesy. Potężne siły niemieckie posuwały się naprzód. Jedno ~krzydło tych sił :mnierzało na ws-chód ku Stalingradowi i Wołdze, drugie minęło Rostów i w połowie sierpnia dotado do Kaukazu.
We wrześniu nastąpił akt pierwszy dramatu, ro'Z!poCZęla sii:
bowiem pierwsza faza biitwy staUngradzkiej, wypeŁndcma szaleńczymi próbami Hitlera zde>bycia niezłomnego miasta. 12 września 1942 r. naiwiązała walki o miasto niemiecka 4 armia pancerna, uderzająca z rejonu Abganierowa. Obronę Stalingradu
przejęła 62 armia gen. W. CZ'Ujtkowa i część 64 armil gen. M.
Szumiłowa. Uporczywe i zacięte walki ()bronne w mieście trwały nieprzerwanie do 18 list°'pada. Po wielokroitinych, nieudanych
próbach zdobycia Stalingradu i wyczerpaniu swoich oowodów,
dowództwo MtlerOW$Jkie zmuszone zostało do zaprzesfania alkcji ofensywnych i przejścia d<> obrony również i na tym od-

1

trlnku frontu.

W tej sytuacji dowództwo radzłedk:ie podejmuje decyzję przeprowadrzenia strategiC2111ej operacj.i zaczepnej, mającej na celu
okrążenie i rozbicie wojsk faszystowskich pod Stalingradem.
Trwała ooa od 19 ldstopada 1942 roku do 2 lutego 1943 roku.
W przeciwnatareiu tym wzięł<> udział piębnaście armii, szereg
samodzielnych kcwpusów pancernych, zmechanizowany ch i kawalerii, brygad i samodrzielnych oddziałów liO'lących 1.005.00-0
żołnierzy, około 17 tys. dział i moździerzy, około 1400 czołgów
·t blisko 1300 samolotów. Wojska niemieckie i dywi.zje państw
sateljckich liozyły ponad 1 mln żoŁnierzy. Siły przeciwników w
1u<lz1ach były wyrównane, natomiast Armia Radziecka uzyskała
ale w powietrru górowali
przewagę w arlylerdł i crrołgaeh,
Niemcy.
SkoncentTowan e 1iły radzieclde *lerowane zt>Stały przeciw
l!'liemieckiej 6 armid i 4 armii pancernej, 8 a:rmH włoskiej, 3 i
4 armii l'Umuńskiej i 2 umH węgiel'Skiej.
W dniach 19 i 20 listopada 1942 roku wojska radzieck.le rozod
poczęły natarcie z pozycji położonych na północ i pOłudnie
Stalingradu. Główną rolę odgrywał Front Południowo-Zachodni
gen. N. Watutina. Wykonał on ~otężne i głębOkie uderzenia z
'.Przyczółków na prawym b?"Zegu Donu w rejonie Sierafimowicza
ł Kłeckiej. Front Stalingradzki, pod dowództwem gen. A. Jeremienki, nacierał z rejonu jezior Sarpiń;skich, Zgrupowania uderzeniowe obu frontów miały połączyć się w rejonie Kałacz
Chutor Sowieckij i tym samym zamknąć pierścień okrążenia
gł6wnych sił niemieckich · 6 armil polowej i 4 armil pancernej
pod Stalingradem. Na głównych kierunkach przełamania radzieckie dowództwo zapewniło sobie, dzięki umiejętnej koncentracji
sił i środków, trzy- i czterokrotną przewagę. To w dużej mierze
zadecydowało o losie bitwy. W przeciwnatarciu wziął udział
Front Doński, dowodzony przez gen. K. Rokossowskiego. Miał
on za zadanie rozbić wojska niemieckie, zgrupowane w małym
łuku Donu.
Wojska Frontu Południowo-Zachodniego wspierane były przez
! i 17 armię lotniczą gen. K. Smirnowa i gen. S. Krasowskiego.
,gen.
Działania Frontu Dońskiego wspierała 16 armia lotnicza
S. Rudenki, natomiast wojska Frontu Stalingradzkiego wspierane były pnez S atmi.ę lotni.czą gen. T. Chtinkina.

Operacja .„Pierścień" ·
ealy stan osobowy, uzbrojenie oraz inne mienie wojskowe w stanie nie uszkodzonym.
Gwarantujemy wszystkim. oficerom, podoficeTom i szeregowym,
którzy zaprzestaną oporu, życie i bezpieczeństwo, a po zakończe
niu wojny powrót do Niemiec lub według u:zmania do jakiegokolwiek innego kraju.
Wszyscy żolnierze, którzy zŁożą broń, będą mieli prawo do
noszenia umundurowania , dystynkcji t odznaczeń, a wyżsi oficerowie zachowają także broń 'białą. Dla wszystkich oficerów,
podoficerów i szeregowych, którzy poddadzą się do nie.wo!i, natychmiast zostanie zorganizowane normalne wyżywienie. wszystkim rannym, chorym i dotkniętym odmrożeniem będzie udzielona pomoc medyczna".
Doniosłą rolę odegrał wówczas wybitny działacz niemieckiego
i międzynarodowego ruchu robotniczego, Walter Ulbricht oraz
niemieccy pisarze-antyfaszyści: Erich Weinert i Willi Bredel.
Apelowali onj do żołnierzy 6 armii, aby zaprzestali bezsensownego oporu 1 złożyli broń. Ten wielkodusz~y gest ze strony radzieckiej został odrzucony przez Paulusa, który pozostawał pod
bezpośrednimi wpływami Hitlera.
Paulu& wcześniej meldował Hitlerowi, ±e okrążeni żołnierze
stan
są wyczerpani walką, dokucza im głód i mróz, i że taki
jest nie do zniesienia. Kontynuowanie dalszej walki w takich
warunkach przekracza ludzkie aił)'. Hitler, w odpowiedz.i Paulusowi, rozkazał:

,,KapitulCJCja 1D11kluczonci. ł 4rimfa. 1pełnt 8WOją historyczną
powtr.ność pod Staiingradem, aż do ostatniego żoŁnierza, po to,
by umożliwić rekonstrukcję fTonW. -wschodniego".
Hitler nie zawahał si' w ostatniej chwili mianować Paulusa
feldmarszałkiem, chcąc w ten sposób kupić sobie lojalność dowódcy, którego :tołnierz7 li rozmysłem skazał na śmierć.
,,Historia nie zna Wlfpadku ..... powiedział Hitler Jodlowi - żeby
niemiecki feZdmmszalek dal ri4 10ziqć do niewoli".

Po odrzuceniu radzieckiego ultimatum przez dowództwo niemieckie, 10 styczpia 1943 roku wojska Frontu Dońskiego gen.
K. Rokossowskiego , po silnym przygotowaniu artyleryjskim przeszły do natarcia, aby rozciąć niemieckie zgrupowanie i zniszczyć
poszczególne jego części.
Dowódca 6 armii polowe3 24 stycznia meldował Naczelnemu
Dowództwu Wehrmachtu:
„Zaiamanie nieuniknione. Dla ratot04nia pozostalych jeszcze przy
życiu żolnieTzy,
kapitulację".

armia PTO&i o

WtJTażente

zgody na

natychmiastową

'

Prośba ponownie mo1tała odrzucona.--~ -~~ ~ _

Wieczorem 25 stycznia rejon okrążenia nie przekraczał jut
100 km kw. Wojska niemieckie ściśnięto na małym obszarze,
długość z północy na południe wynosiła 20 km, a szez zachodu na wschód - 3,5 km. Od 10 do 25 stycznia
6 armia straciła ponad 100 tys. ludzi (zabitych, rannych i wzię
tych do niewoli), jednak nadal kontynuowała zacięty opór.

którego
rokość

l

LUTĘGO

1943 ROKU,

o godz. 16.00, rozległy się ostatnie strzały historycznej bitwy.
nad Wołgą. Nastąpiła pełna likwidacja okrążonych wojsk wroga,
działania bojowe w mieście Stalingradzie i w rejonie Stalingradu
całkowicie ucichły. ·
W czasie trwającej 200 dni i nocy gigantycznej bitwy, blok
faszystowski stracił czwartą część sił działających wówczas na
'froncie radziecko-niemie ckim. Ogólne straty wroga sięgały ponad
1,5 mln żołnierzy zabitych, rannych, wziętych do niewoli i zaginionych bez wieści. Straty wojsk hitlerowskich pod Stalingradem,
od 19 listopada 1942 r. do 2 lutego 1943 r. wynosiły ponad 800
tys. ludzi, prawie 2 tys. czołgów i dział pancercych, ponad 10 tys.
dział i moździerzy, około 3 tys. samolotów bojowych i transpor•
towych oraz ponad 70 tys. samochodów różnych typów. Wehr·
macht bezpowrotnie stracił 32 dywizje i 3 brygady, a 16 dywizji
poniosło ciężkie straty. Tylko w czasie likwidowania okrążonego
pod Stalingradem zgrupowania, od 10 stycznia do 2 lutego 1943 r.
rozbito 22 dywizje niemieckie. Wojska Frontu Dońskiego w tym
okresie wzięły do niewolj ponad 91 tys. żołnierzy, w tym ponad
2.500 oficerów i 24 generałów, na czele z Paulusem. ·Na polach
walki po likwidacji okrążonego zgrupowania niemieckiego zebrano i pogrzebano około 140 tys. zabitych żołnierzy ·faszystowskich.
Wspaniały czyn oręta radzieckiego żołnierza pod Stalingradem
po wsze czasy zostanie zachowany w pamięci ludzkości. Tu, pod
murami legendarnego Miasta-Bohatera , osiągnięto historyczne.
zwycięstwo na skalę globalną, które przechyliło szalę zwycięstwa
w II wojnie światowej na korzyść narodów i 'pa11stw koalicji
antyfaszystowsk iej. Cały świat z zapartym tchem śledził przebieg
bitwy nad Wołgą: w Waszyngtonie i w Londynie, w Paryżu i Belgradzie, w Berlinie i Rzymie -wszędzie ludzie odczuwali i rozumieli, ze tam decyduje się ostateczny wynik wojny.
Po bitwie nad Wołgą wojna trwała jeszcze ponad dwa lata,
Trzeba było jeszcze wiele doświadczyć i wiele dokonać.
W adresowanym do Stalina liśc·ie, doręczonym 5 lutego 1943 r„
prezydent Stanów Zjednoczonych, F. Roosevelt nazwał bitwę stalingradzką epopeją walki, której ostateczny wynik świętują wszyscy Amerykanie. Później przysłał do Stalingradu orędzie nastę
pującej treści:

imieniu narodu Stanów z;ednoczonych wręczam to OTędzie ,
podkreślić nasz podziw dla jego męż-.
nych obrońców, których odwaga, sila ducha i ofiarność podczas •
oblężenia od 13 września 1942 r. do 31 stycznia 1943 T. będą wiecz·
nie krzepić serca wszystkich wolnych narodów.„"

„w

miastu StaLingra.dowi, aby

Premier Wielkiej Brytanii, W. Churchlll, w liście do Stalina,
nazwał zwycięstwo Armii Radzieckiej pod Stalingradem wydarzeniem zadziwiającym. Natomiast król Wielkiej Brytanii przysłał w darze dla Stalingradu miecz, na którego brzeszczocie wygrawerowano napis w języku rosyjskim i angielskim:

NA POŁNOC OD STALINGRADU

„Obywatelom Stalingradu, mocnym jak stal - od króla Jerzego VI w dowód glębokiego podziwu narodu brytyjskiego".
Znany amerykański astronauta, D. Slayton, uczestnik II wojny

W wyniku ofensywy radzieckiej pod Stalingradem, wojska
Frontu Południowo-Zachodniego gen. Watutina przełamały front
niemiecki na północ od Stalingradu f posunęły się około 25 km.
~astępnego dnia (20.11.) ruszyły do natarcia wojska Frontu Stalingradzkiego gen. Jeremienki. Obrona niemiecka została przełamana na odcinku 20 km. W wyłom ruszyły czołgi i zmotoryzowana piechota. Próby Niemców powstrzymania natarcia nie
powiodły się. 23 listopada wojska obu frontów radzieckich po
przebyciu w walce 120 km połączyły się w rejonie Kałacz i
Sowieckiej, zamykając obręcz wokół W()jl!lk niemieckich. W gigantycznym kotle znalazła &ię 6 armia niemiecka gen. F. von
Paulusa i część 4 armii pancernej, w sumie przeszło 300 tys.

.
wspomina:
.„Kieqy hitlerowcy kapitulowali, nasz entuzjazm nie mial gTamc. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że to jest zasadniczy zwrot
w toczącej się wojnie, że to początek końca. faszyzmu ..."
Występując 9 lutego 1943 roku przed mikrofonami radia moskiewskiego, wybitny francuski pisarz-antyfaszy sta Jean-Richard
'
B~~m~~
„S_luchajcie, paryżanie! Pierwsze trzy dywizie niemieckie (100;
1~3 i. 29~),. ktore wtargnęly do Pa.ryża. w czerwcu 1940 roku - już
me istme3ą! Zostaly zniszczone pod Stalingradem: Rosjanie po.
mścili Paryż!"
~awet byli. hitlerowscy gei:erałowie musieli przyznać ogromne,
:vo3sk.owo-poh~ycz?e znac2'.erue tego wydarzenia. Doerf, bezposredm uczestnik bitwy stalingradzkiej, pisał:
. „!3itwa pod Stalingradem stanowila dla Niemiec ;edną % na:J•
cięzszych klęsk w historii, a dla Rosji największe zwycięstwo.
Pod Połtawą (1709 r.) Rosja uzyskala prawo do. miana wielkiego
mocl!-rstwa ~uro1?ejskieg!" Stalingrad zaś stal się początkiem jej
przeistoczenia się w 1edno z dwóch największych mocarstw
·
świata".
światowej,

żołnierzy.

Próba przerwania pierścienia okrążającego, podjęta w grudniu
przez Niemców, nie powiodła się, mimo ściągnięcia przez nich '
silnych odwodów z Innych frontów ZSRR. Utworzona silna grupa uderzeniowa ponad 150 tys. żołnierzy, pod dowództwem feldmarszałka E. von Mansteina, została rozbita przez wojska Frontu Stalingradzkiego , Armia Radziecka przeszła do ofensywy także
na Kaukazie i innych odcinkach frontu.

W OBOZIE WROGA

ZKIEJ BITWIE
PO STALINGRAD
.

fi

O tym, co działo się w obozie wroga w cza'Sie przeciwnatarcia
wojsk radzieckich, opowiada włoski mjr G. Tolloy:

~o katastrofie stalingradzkiej zupełnie zmieniła się sytuacja
panstw ~loku faszystowskiego - straciły one całkowicie nadzieję
na . zw~c1ęstwo nad Związkiem Radzieckim. Hitler na odprawie
wyzsze3 kadry dowódczej Wehrmachtu w lutym 1943 r. oświad

zamknął się pierścień

„18 grudnia, na południe od Boguczaru
sil, działających od zachodu i wschodu. Wiele sztabów zaczęło
opuszczać dotychczasowe miejsca postoju, tracąc wszelką łączność
z wojskami. Oddziały atakowane przez czolgi próbowaly ratować
się ucieczką.„ Pozostawiano działa i samochody. Wielu oficerów
rzucali
zrywalo z mundurów dystvnkcje, szeregowi żOlnierze
zostały
karabiny i oporządzenie, Wszystkie rodzaje łączności
kompletnie zdewrganizowan e .•."
Dowództwo hitlerowskie usiłowało powstrzymać za 'wszelką

c.zył:

„Raz '1_la zawsze straciliśmy możliwość zakończenia wojny na
Wschodzie za pomocą natarcia".
Szef Zarządu. Gospod:1rki Wojennej i Uzbrojenia OKW, gen.
G. Thomas, tw1erdz1ł, ze straty Niemców w sprzęcie bojowym
tylko w ~yniku „stalingradzkiej katastrofy" równały się ilości
spr~ętu . bo3owego czterdziestu pięciu dywizji wszystkich rodzajów
wo3sk .1 były równe stratom poniesionym w ciągu całego po-

natarcie wojsk radzieckich. Nieprzyjaciel rzucił do walki
swoje lotnictwo, podciągnął świeże jednostki z innych odcinków frontu radziecko-niemieck-iego oraz 8 dywizji z Europy .
zachodniej. Niemieckie lotnictwo transportowe, ponosząc wielkie
straty (tylko w grudniu przeciwnik stracił ponad 700. samolotów
bojowych I transportowych) , nie było w stanie zabezpieczyć potrzeb okrążonych wojsk. Srednie dobowe zapotrzebowanie wynosiło około 100 ton. Potwierdza to w swoich wspomnieniach
ówczesny szef Sztabu Generalnego Wojsk Lądowych, pisząc:
cenę
całe

prze?mego okresu walk na froncie radziecko-niemie ckim.
Wielka ~rażka niemieckich wojsk stanowiła ogromny wstrząs
moraln?-pohtycz ny dl'.l całej hitlerowskiej Rzeszy, zwłaszcza, gdy
stały się zn~ne rozmiary tej katastrofy, które przez długi czas
były sta~anme przemilczane przez goebbelsowską propagandę. Hitl~rowsk1 gen.. H. Buttlar, oceniając skutki klęski wojsk niemieckich pod Stalingradem, pisał, że:
„Niemcv nie .tylko przegr~ly bitwę i utraciły doświadczoną

„Jak wynikaio z meldunków, które codziennie przedstawiałem
Hitierowi, tonaż przewożonych samolotami ladunkóiv z reguły
otrzymywala
wynosił 110 do 120 ton ..• a najczęściej 6 armia
dziennie poniżej 100 ton Ładunków. Goering obiecywal Hitlerowi poprawić istniejący stan, jednak warunki okrążonych wojsk
ulegaly pogorszeniu".

w walkach ~rmi~, lecz utraciły też tę chwalę, którą zdobyly na
początku ~03ny i która zaczęła. już gasnąć w czasie walk pod

Moskwą, ~imą 1.941 rok.u. Byla to więc strata, która w najbliż
s,zy~ cz~sie muszala wy3ątkowo ujemnie wplynąć na caly przebieg
W?Jny t przede wszystkim zachwiać pozycje Niemiec na forum

mzędzynarodowym".

Paulus zeznał, że w ostatnich dniach przed kapitulawszyscy generałowie jego armii, w tym także on, otrzymywali po 150 ą żołnierze 50 gramów chleba na dobę. Jednak propaganda hitlerowska ukrywała prawdziwą sytuację, jaka pano·
wała wśród okrążonych wojsk. Tych, którzy wykazywali mało
rozstrzeliwano. Wykonano ponad
duszność, odmawiali walki 360 wyroków śmierci na żołnierzach 6 armii.
Później

. W Niem~z~ch panowała trzydniowa żałoba narodowa, rozciąg

cją

OPERACJA „PIERSCIE~'"
ei

4

Końcowy

A

załobne. d~wi~ki dz~onów kościelnych, wtórujące rozpaczy tych,
którzy JUZ mgdy me doczekają się powrotu swych najbliższych.
„Klęska po~ s.taling;adem - jak pisze gen. Westphal - wyW?lala przerazeme zarowno narodu niemieckiego, jak i jego armii.
Nigdy przedtem, w całej historii Niemiec, nie doszlo do tak straszliwej zaglady tak wielkiej liczby wojsk".

QJM

tli

etap bitwy pod Stalingradem

n:ęta rówmez. na pozostałe kraje bloku faszystowskiego. Zamknięto wszystkie_ lokale rozrywkowe, kina, teatry na czas od 4 do
~ lutego ~1ą.cz~1e. Z miast i wsi niemieckich dochodziły jedynie

stanowiła

trwająca

Zwycięstwa pod Midway, pod El Alamejn, w rejonie Guadalcanal, które miały ważny wpływ na zmianę sytuacji strategicznej
na poszczególnych teatrach działań wojennych, nie mogą się
równać bitwie stalingradzkiej. Waga zwycięstwa pod Stalingrad~m polega na tym, że zmieniło ono nie tylko sytuację strategiczną, ale cały bieg wojny i rozmieszczenie sił w świecie umoc„
niło wiarę postępowych sił całego świata w nieuchronnośĆ klęski
faszyzmu.

od

10 stycznia do 2 lutego 1943 roku operacja pod kryptonimem

której zadaniem było ostateczne zniszczenie okrążo
nych wojsk niemieckich. Jednak, aby unikną~ zbędnego przelewu krwi. 8 stycznia dowództwo radzieckie przedstawiło dowództwu okrążonych pod Stalingradem wojsk ultimatum z propozycją zaprzestania bezsensownego oporu i kapitulacji. Proponowano m. in. następujące warunki kapitulacji dowódcy 6 armii niemieckiej, Paulusowi:
„Pierścień",

„1. Wszystkie okrążone wojska niemieckie z Panem ł Pań
•kim sztabem na czele zaprzestaną stawiania oporu.
Z. W sposób zorganizowany przekaże Pan do naszej d11spOz11clł
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. ODGł.OSI
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KTORĘDY

DO PRZODU?

Dokończ~nie

I

„ Wólczanki" I

Miasto ogun~a
euforia. Co pra wda . nikt do kład
nie ntc nie wie
!!le ludzie oielgirzymuj!ł na plac robót, wypytują
przyjęć, !>toś
będzie
nie
robotników. ~oś mówi, że
inny, że zatrudnia ponad tysiąc ludzi. Z miasta
wieść orzenosl się do wiosek dalszych i tych zupełnie ·odległych. Kobiety pokonu;ą ni~raz. dw~
by dow1edz1eć m:
dzie~t.okilometrowe odległości,
czy znajdzie się dla nich miejsce. D~ · Lasku ~a
czynają ściągać młode dziewczyny z mnych woJewództw.

ze st-rony l

Którędy do ,tylu?

Jest roik 1964. Dopiero p~tawlon" jedn" hal~,
leszcze nie ma p-0dłóg, nie są wstawione magzyny,
ws-zędzie gruz po deszczu teren zamienia się w
zawiesiste bło~ko, nie ma dróg ani ścieżek. !I ludzie już przychodzą, już się uczą. D~iś, dla odWólczankę", wszystko 1est proste:
,wiedzających
zakładów
ii;mych
wśród
dojazd, usytuo~anie
(Lódzkie Fabryld Mebli, przedsiębiorstwo dro-gowe nowy Zespolony Szpital Wojewódzki, Szkoła
Budowlana, pudynek z biurami Urzędu Miasta
1 Gmill'ly, nawet wytyczono ulicę: Przemysł-owa).
Ale dwadzi.eścia la,t temu.„

#

których mówiło się
Zgłaszały się kobiety, a
„krawcowa", bo na prywatqy użytek i dla znajomych szyły w domu sukienki I bluzki~ przyszły
dziewczyny, co dotąd nie oglądały zwyczajnaj maszyny do szycia. Przyszły. ' bo to była ich szan~a.
1!1ów1.ć.
Może jedyna I najlepsza. I w.raz zac~ęto
te w „Wólczance" pracują ładne panienki, ze n~e
kawalerowi@
Miejscowi
oderwać...
można oczu
Rze.czywiście:
HYbko sprawdziU tę informację.
·
dziewczyny jak się patrzy!

Tył jest niemodny. I wszysię z odwro11tko co kojarzy
tem, cofaniem, r_egresem, wstecznictwem. Stąd żadna z orien·
tacji nie przyznaje się do tenaprawy
go,· że jej projekty
Rzeczypospolitej mają „tyłowy"
charakter. Każda propaguje je
jako przodujące i postępowe.

wśród tych
A przecież są
projektów i orientacji przeciwieństwa- taJ.t znaczne, że w_ykluczające się wzajemnie, biegunowo odmienne, zmierzające
do popchnięcia Polski i Polaków w skrajnie różnych kierunkach.

Poszukiwanie dróg wyjścia z
powtarzalnych w Polsce kryautentycz-.
zysowych zaplątań.
nie postępowych, ' wiodących
zatem
nakłada
,;do przodu"
co
konieczność zdefiniowania,
jest przodem, a co tyłem. Zdemistyfikowania oTientacji strojących się .w postępowe . szaty,
w istocie
jednak
będących.
wstecznymi.
W obrębie sił dekl~rujących
się jako prosocjalistyczne ujawniły się dwie orientacje o jaskrawo „tyłowym" charakterze.
pretendująca do
Pierwsza miana lewicy, będąca jednak w
istocie „lewicą" w dokładnie

minion'Ym. , staUnowskim rozumieniu. Druga zaś uzurpująca
sobie miano orientacji światłej,
obwolnej od ideologicznych
prezentująca

ciąż~ń,
łość"

„świat

w zdroworozsądkowym,
pragmatycznym sensie.

. Zwolennicy orientacji 'Pierwszej - nie tyle lewicowej, co
lewacka-konserwatywnej
jako
wyróżniają się tym, że
podstawowe remedium na WY:serwuJą
paczenia socjalizmu
do
środki sprowadzające się
wymuszania zgodności praktyki
z ideą za pomocą 'przemocowych sił ! metod. Dopuszczalność takich rozwiązań usprawiedliwiana jest - niczym w
idei przechochrieścijaó.skiej
dzenia przez czyściec do nieba
korzystnością oczekiwanych
przekształceń.
efektów takich
tej
Ko11.ieczność zaś wyboru
nieprzyjemnej
właśnte drogi,
bezspornie, motywują zazwyiż
czaj zwolennicy tegoż tym,
materia społeczna jest u nas
do
niezdolna
niedoskonała rozumienia i realizowania przeobrażeń socjalistycznych, winna
rozwoju
więc taki kierunek
wymuszać świadoma i zorganizowana mniejszość. Masy pracujące są bowiem jakoby niedostatecznie dojrzałe,, by zrozumieć co dla nich dobre, podatne na wpływy wewnętrznych i
przeciwników
zewnętrznych
Stąd konieczność
socjalizmu.
mas przed
osłaniania tychże
szkodliwymi wpływami - niczym dzieci przed demoralizacją. I zmuszania ich do działań
na wet' nie chcianych, lecz kow perspektyrzystnych dlań
wie. Gwoli zaś zyskania doraź
nego poparcia niedostatecznie
rotumnych mas, wysuwane są
hasła populistyezne, odwołująt:e
się do żywotnych · w najmniej
0

świadomych odłamach tęsknot
egalitaryzacją w „urawni-

za

łowkowym"

do
wydaniu oraz
animozji wobec wszelkiej Prywatne.i przedsiębiorczości, ·z doużyteczną i niezbędn~
raź.ruc
wlącrnic.

Tak więc, orientacja ta w issocjalistyczną
tocie ~tanowi
wersjq ortodoksji pojmowanej
w oderwaniu od #realiów, których' istotę ujmuje najtrafniej
hasło ,.cel uświęca środki". To
totalne samorozgrzeszenie spratego nurtu
wia, że rzecznicy
traktują jako wrogów, których
należy

4

\

1

bezwzględnie

ODGŁOSY

zwalczać,

nie tylko i nawet nie 'głównie
przeciwników socjalizmu, ale i
zwolenników innych, bardziej
umiarkowanych dróg realizacji
socjalistycznych przeobrażeń.

nłami

o bardziej
nym charakterze.

pragmatycz-

Ballada

zwaTradycje tego nurtu,
nego potocznie rewizjonistyczdowodnie, że
, nym, świadczą
aczkolwiek zaczyna on od reDotychczasowe doświadczenia
zygnowania z socjalistycznych
ruchu robotniczego dowodzą, że
metod kształtowania stosunków
ki.?dykolwiek ta Właśnie orienspołecznych, to dość szybko dotacja stawała się · panującą,
sic
chodzi i do wyzbywania
nie dochodziło bynajmniej do
właściwych dla tego ustroju ceideą
uzgodnienia praktyki z
Adaptacje tej
lów i wartości.
do
socjaJizmu, ale z reguły
orientacji w· społecznościach,
kompromitowani.a tego ustroju,
które zapoczątkował„ już IO·
osłabiania jego żywotnych sił i
pn:eobrażen.i•ruchu • cjalistyczne
konieczności kurowania
skłaniają do „postępu wstecz"
z bolesnych ran, zaś idei :1 ra- przezwyciężania tego, co parżących zniekształceń.
tackie i niedoskonałe w no~
wym ustroju za pomoc, bezW spółczesi.1e polskie prz:ejakrytycznych zapożyczeń cel6w
wy tej orientacji cechują sil!: i metod właściwych dla stareoprócz zgodności z powyższymi
go.
·ogólnymi właściwościami kon.
lewactwa
serwatywnego
Upowszechniani-u lłę taldcb
pewnymi specyficznymi cechawspółczes
we
skłonności
mi. Główną z nich jest domiPol5ce sprzyja w istotnej
nacja ·defe)'lsywnego organizonej mierze fakt, iż dokonująca
wanfa się w obronie ~ocjalizmu
się w minionej dekadzie kan•
przed wszelkimi zmianami wergencja - szerokie zapoży.
tak kontrrewolucyjnymi, jak i
ClJ?nie idei, metod, środków od
niezgodnymi z marksizmem
Zachodu kapitalistycznego
zbędnymi modyfikacjami, przy
:stworzyła grupy społeczne za•
braku pozytY'"l·
absolutnym
w kontynuacji
interesowane
nych, ofensywnych propozycji
i powiązań.
taki<:hże 'lmian
Wspomina JADWIGA RŻANEK: Pienvszego
pro.e:ramowych pomocnych w
w próbach
się to
września 1964 roku wzięto cztery osoby na p_rzeObjawia
modernizacji systemu. a zatem
nkolenif!. W5ród nich i mnie. I to był początek
konwergencyjprzemilczania
krę
i jednoczeniu szerszych
Wólczanki". Zakład jeszcze był w budowie, je!IZnych przyczyn naszego krny•
gów spąłei;znych.
~ze 11tały gole ściany, a my jui: raczęliśmy przyim, a zarazem traktowania jaOd
300.
j~a pracownic. Poeza,tkowo było lch
Stanowisko · tego typ\t wyniremediów bar·
ko głównych
15 pdd~lunlke cacsęliśmy azkoli~ nwaczkd; pogłównego
ka z upatrywania
i szerokiego
dziej otwartego
ma.gaU w >tym minrz<>wie z l6dzldej „Wólcza!!'lki';.
ośrodków
zła w omnipotencji
cterpania doniż uprzednio
Było 1poro nJeporozumień, dziewczyny pr a w~e !!iii:
an tysocj alistycznyc h. n ieu wzglę
załamywały, bo okazywało 11111, że ta czy Inna w
świadczeń z kapitalizmu. I nit
· awojej W&i uchodziła za dobrą krawcowi\, ' tu
dniania zaś, że to właśnie sła
w sensie taktycznym, wzorowata:zeba zaczynać od początku, uczyć się od nowa.
bości socjalizmu, wynikające t
nym na leninowskiej Nowej
'bo dotychczasowe umiejętności nie wystarczajĄ.
anachronicznych sposobów orale
Polityce,
Ekonomicznej
1 Wie pan, przez puę tygodni to one SiZYlY wszystganizowania życia politycznego
strategicznym - interpretowako w mdttiaturze: male k0\$ZU1ki, kołnierzyki, mani gospodarczego, stwarzały pole
nia tego:! jako trwałego rezygki!ety ·itp. Trwało to aż do stycznia 65.
dla ukrytej i otwartej kontrrenowania z istotnych założeń sowolucji. Nie ma więc w istocie
O.ftcjałne ołwaccle nastl\J)lło w rocznicę wyzwocjalizmu.
l~mła l:.alfku, 20 etyczni.a l~ roku.
innych skutecznych dróg naprawy polski~go socjalizmu, i
Aczkolwiek obydwie zaprePoczątkowo uyłyiłmy tylko na rynek wewnętt"l
wpływów
zminimalizowania
zentowane tu orientacje wrogo
ny. Później naeze WYl'ObY z aczął l:>rać Związek
jak gruntowna
przeciwnika,
ich•
odnoszlł,
się do siebie
Radziecki. Tak było przez kilka pierwszych lat.
modernizacja naszego systemu
wspólnym mianownikiem jest
Dopiero w latach 70-tych przyjęliśmy pierwsze
i politycznego
ekonomicznego
naprawy
zamówJen!a z Zachodu. I to :z:adęcydowalo o nato, iż ich projekty
szej da.łszej pracy. Musie1iśmy szyć dobrze, bo
odpowiednio d o wymogów jaRzeczypospolitej mają wsteczny
aż
tych zamówień Pil'Zychotb:llo cora·z więcej,
kościowo nowej sytuacji.
charakter. Jeśli można tu m6przestawil.~śmy Ilię całkowicie n a eksport do kra "\vić o le'Vlricy czy prawicy jów mk.
polSzczęściem w naszym
konserwato tylko w sensie
skim współczesnym nieszczę
tywnym, wstecznym.
Plerw\!!ze lata były łil'udne, ai.e jakoś nie pamię
::lciu jest to, iż orientacja na
tamy ieh źle. ~awda, nie było tu właściwie nic:
wymuszanie jest zbyt słaba, by
Nie jest to jedyne podobień
ani dróg, ani nawet ścieżek, nie było biurowca,
partią, pat'lzapanować nad
administracja mieściła się w baraku po ekipie bustwo tych ekstremów. Cechuje_
stwem, a zatem i społeczeń
dowlanej, nie było szybkobieżnych maszyn. Był naje także prostactwo projektów
stwem. Z tej słabości wywodzi
tomiast niebywały entuzjazm, ludzie tło czyli się
zadań
rozwiązania złożonych
przed kadrami. A dziś? Dziś więcej od nas odsię właściwa . dla zwolenników
naszej współczesnóśc!. Postęp,
chodzi, niźlt przYjmujemy. Pewnie, dzie·w czyna
tego nurtu skłonność do prowoto
każdy, a więc i społecz.ny,
wyszkolona w „Wólczance" umie wiele, prywaitny
kowania napięć - zwalczania
coraz bardziej
kształtowanie
wy.twórca mający bout.ique zapła.oi jej dużo wię
wszystkiego, co sprzyja uspoce.f niż my. To pnwo rynku. Tylko niekiedy je!!;t
funkcjonalnych cazłożonych
kojeniu nastrojów, jednoczeniu
mi żal, że J)I'zedet to my ich tu uczymy, w nauwzględniających
łości. Lepiej
sprzeprzezwyciężaniu
działań,
szęj szkółce przyzakładowej, a one ·tak lekko nałl
przez złożoność zróżnicowanie
iostaWiiają„.
cźności negocjacyjnymi i kompotrzeb i możliwości wielu sił
promisowymi metodami. Stąd
składających się na społeczeń
Wspomina FRANCISZEK KLUBA: Do łaskiej
i głównym sposobem przezwyZarówno
stwo socjalistyczne.
„Wólczanki" zostałem, że tak powiem, odd elegobezpło- ·
ciężania tego nurtu lewacy, jak i - nazwijmy per
wany przez dyirekcję z Li>dzi, a pracowałem w pateoretycznym,
dnego w sensie
bianickiej „Palli", która podlegała łódzkiej dyrekanalogiam - prawacy serwują
szkodliwego w praktycz-.
zaś
cji. Myślałem., że to na kilka miesi ęcy, a ~kruzało
z reguły zazaś rozwiązania
się, że doczekam tu emerytury. Ale to lepiej, bo
nym - może i musi być umacrówno prostackie, jak i stare.
przecież jestem łaskowianinem, tu się urodziłem
nianie wpływó w i skuteczności
ich zdaniem,
Nic nie trzeba,
i tu mieszkam. Zaczęliśmy od szk<Jlenia, a po zasił poszukujących tra{niejszych
wymyślać, w;ypracowywać, dojęciach myliśmy szyby, usuwał-i gruz, sprzątaliśmy
metod kojarzenia naszej prakskonalić. Wystarczy sięgnąć do
podl-0gi. Teraz, z perspektywy tych lat; widzę, że
tyki z socjalistyczną ideą.
sposobów znanych z przeszłości
ks„żda kobieta czy dziewczyna, która tu pracowała
lub p:racuje, wys,zla spod mojej ręki. Dziś takż·e
socjalizmu bądź kapitalizmu i
. prnwadzę szkółkę, przygo;to-wuję d-0 zawodu. Pypotraktować je jako ponadczaNie stwarza takiej alternatyt
1la paR, co mi zostało z tamtych pierwszych lat?
~owo doskonale i skuteczne.
wy druga z analizowanych tu
Droga. Tak. dro,ga, którą zbudowaliśmy społecznie
możli
zakładająca
orientacji,
nie tonęli \V
własnymi siłami, żeby ludzie nasi
wość i celowość rezygnowania
lewactwo, jak
Stąd tak
bł o.cie.
z istotnych elementów idei soprawactwo - to w istocie proRzecznicy tejże,
cjalistycznej.
Spychanie w bliższy
stactwo.
Jestem starym związkowcem, działam t.eż w egznanej ~ przeszłości ruchu rodalszy tył, przeszłość,
bądź
zekutywie. W nowych związkach mamy już 120 ojuko wybieramy
sób, jesteśmy zarejestrowani,
botniczego i ożywionej na skuniezbędnego postępu. I ,
miast
wl:adze. Ale muszę powiedzieć; że ludzłe jakby
tek kryzysu, zakładają, że pradlatego trzeba zwalczać i komwyczekiwali, nie garną się do n_a s •. Młode dziewpolskiego
przyczyną kłopotów
promitować tego typu projekczyny mówią, że już wszystko mają za sobą, przeSO\!jalizmu jest utopijność, nie,ty i orientacje. Ujawniać, że
żyły życie i niczego nie oczekują~ A cóż ty przeelementów
realność istotnych
jest pozorna,
ich postępowość
żyłaś, mówię, skoro masz dopiero 20 latt? Ja, owzasad organizacyjnych socjalibowiem w rzeczywistości tak
szem. w tym zawodzie tkwię już 35 lat, więc mostycznej formacji. Ich zdaniem,
życiu przejedna 'jak druga prowadzą do
gę powiedzieć, że naprawd<i coś. w
szedl'.em. A ty? Stawiasz pierwsze k'l'oki i już cl
to właśnie przesadnie konsektsłu.
się zdaje, że nie masz nic do zdobycia. I tak rozdo wcielenia
wentna dążność
mawiam z nimi, tłumaczę, wyjaśniam. Nie, nie
idei w praktykę jest źródłem
proponujemy efektownych rOZ\viązań, ale rzetelzła. Trzeba więc przezwyciężać
ność, uczciw-0ść, prawość. T·o tylk-0 niesławnej paten mankament w sposób nadbez po„Solidarność" szafowała hasłamł
mięci
prosty - rewid owazwyczaj
k!l'ycia.
niem założeń socjalizmu nauk.owego i zastępowaniem właś
Wspomniałem, te jestem czl-0nkiem egzekutywy.
ciwych dlań prawidłowości roZ naszej 01'ganizacji partyjnej została nas poło~
MARIUSZ
Może to i lepiej, bo przecież nie ilość, ale jawa.
zwoju społecznego - twierdzeGULCZYASKI
kość decyduje o roli partu w naszym życiu. Ode-

o pięk.Dych

dziew-

czpach

•

tzw. kibice ptutyjnl, ludzie ptzypadk1)wi, ludzie nam obcy Ideo-logicznie. Nlekt6rzy
'ami, niektórych my usunęliśmy. Dziś pracujemy
nad odbudowa autorytetu partii, choć zdajemy sobie s prawę z tego, że czeka nas żmudna pr aca.
W latach szaleiąc:ej anarchii, kiedy na porządku
dziennym było zastraszanie, ia się nie bałe m. J a
tu miałem większv autorvtet od każdego z „Soli:larności''. B-0 mi ludzie wierzyli, Przecież byłem
tu ~ nimi od początku i robiłem wszystko, b_y te
kobiety miały jak naileplej i by umiały jak najwięcej. owszem. tiyły strajki. ale ja nie ehodzi·
na sali.
łem na te ich zebrania. ja zostawałem
Wiele kobiet też miało tego dość, niektóre mówiły, że się bo:iii więc i dą, bo na takie zebrani•
przyjeżdżali speC;e z MKZ z Lodzi i dawaj i krzykiem na te kobie.ty, że jak nie przystąpią do
strajk.u, to marny ich będzie los. Więc szły, choć
nie zawsze wiedziały o co w tym wszystkim chodz.i. Po co, mówiłem do jednej czy drugiej, ten
strajkujesz? Panie
c.;dy strajk? Przeciw komu
majster, Płakały, oni powiedzieli, że mnie mis.zeza.. J a się boję, panie majster. Tak to było. Dziś
ćotygodniowych
często, kiedy s;potykamy się na
naradach· przyznają: miał pan rację, panie majster, źle robiłyśmy, że wtedv nie usłuchałyśmy
pana.

tzli od nu

Tyle mol rozmówcy, najstari.l pracownicy ,,Wólczanki", którzy .ią tworzyli i wraz z nią wrastali
w krajobraz miasta.
Gdy ukaże $ię ten artykut. nowy związek zawodowy będzie mial już swoje władze. Ro=awi.ałem z ludźmi, pytałem jak przebiegał proces od•
radzania s.ię życia związkowe.go . Prawie wszysc1
twi erdzili, że sprawa nie była łatwa, większo~f
si4'.
p.rzygląda
załogi nadal zachowuje rezerwę,
stroni od raz.mów. Może jest to wynikiem zaw()du, jaki spotkał ich po spontanicznym akcesie de
„Solidarności"? Przecie-ż, mówią, tamci także ciu•
le obiecywali, a nic dla nas nie zrobili. Przez pół
tora roku zdzierali gal'dła, agitowali, rnó.wlli o z,bo•
tych górach. Pewnie ptzez następne półtora było
by t-0 samo. Bo ludziom chodzi zawsze o koryto.
o prywatę, o władzę. Kto więc nam dziś za!'ęczy.
:i:e nowy zwlązak jeet Inny? Nie mamy w~ęc co
się spieszyć, my popatrżyrny nań z ba.ku, a ja1'
nemu
okaże się, te to porządna organiza cja, to
nie.
Grupa Inicjatywna, która u.jęł a 1i ę przygo.t.owa.._
niem statutu i pracami związanymi z rejestra cj"
nowego związku liczyła 15 osób. Przeglądając Listę
z nazwiskami, rzuca się w oczy fakt, że są na
n~ej reprezentanci Laslrn, Kolumny, Zelowa, Cze•
sLkowa, Wronowie, Luciejowa, Orchowa i Zduń
skiej Woli. Wśr ód t ej p iętnastkł j est Wanda Motyl. Czyżby to t a sama Wanda, z którą chodziłem
razem ·do szlqlłY powszechnej w latach czterdziestych? Przepru :z:am za t~n osobisty wtręt, ale
w~p.omn.tenia, są ci:a11em sHniejsze od nas samych. „
pięknych dziew•
Zresztą jest to przecież ballada
czynach, a w balladzie jest miejsce na dyg'resje.

„

Tak więc 120-oaobo-wy związek zaczął wwot•
Wólczanka", jak wspomniałem, szydzialainość.
j e na l'ynek dtugłego obszaru platn.iczego. Zdoby„
wa potrzebne krajowi dewizy. SkladaJą tu zamó-

„

wienia fi'!'my z RFN,- Anglii, Hol;tndi.i, IrlandU.
Finlandit i Libanu. Riedy przegląda się tzw. „Zło
tą księgę" są w niej zapisy w' różnych językach:
obok hieroglifów a·rabski·ch są życzenia dla szwa•
czesku,
czek napisane po francusku, rosyjsku,
rumuńsku l grecku, nie wspominając życzeń zlożcmych przez ll!ktualnych kontrahentów.
Na zakończenie che~ oddać głos szefowi laskieł
.,Wólczanki" mgr IRENEUSZOWI KRAWCZY·
KOWI.
P rosz• powfedzłd: łle zatr udni& p&n lud.Ili!

-

Dzlł

- Coraz mniej.

ale jutro

mam 748 O!ób,

K obtiet;r
może ta liczba poważnie się zmniejszyć.
przyczyn: znajduia. lepi.e1
różnych
odchodzą.
płatne miejsca w pryWatnyeh warsztatach, \~oczy
~tają z urlopów macierzydskich .lub biorą tzw. U1'•
!opy opiekuńcze.

Z

- Ile kotzul patran uszy6 Jedna
eiiuu roku ?

tzwaczka

w

3.300.

-

- Czy rok błeła,ey będzie
„Wólczanki" ad mlnianego?
Prawda polega na tym,

-

lepsą

zat em
że

m:it nle

dla

możemy

planować. '.J.1u nie możn a ustalić pi'-0dukcji, opracować harmonogram i potem jedynie pihmwać, b y
wszystko odbywało się według założeń. My musimy liczyć się z tym, że nagle ·na kilka ty~dn!
przed jakimś świętem · przyjedzię właściciel za•
chodniej firmy, z którą utrzymujemy kontakty,
i zechce zamówić u nas partię koszul o modnym.
obowiązującym akurat w jego kra ju, fasonie.

._ Moze p11slut1 11ię pan konkretami. Presz' z...
wykonanie :z: roku ubiegłego :z przewidy•
wania.mi na ten rok.
~tawić

- W 1982 roku wyprodukowaliśmy 1.240.000 s-ztuk
koszul. Natomiast o-becny rok będzie nieco zaniżo 
ny i przewidujemy wykonanie jedynie w ilości
1.191.500 sztuk. Wiąże się to z niższym zatrudnieniem, czyli mówiąc inaczej, z brakiem rąk do
pracy.
- Czy 11 łyeh no•el tran
k rajowych sklepów ?
...:.. Niewiele.
eej.

Jakieś

eokolwłek

p6l mili0;na sztuk, nie

- Po ile pan eenl swa.te k11szule,
wstawia do sklepów krajowych?
biorąc
zł.

- Ogólnie rzecz
w

~anicach

700

de naszycll

j e~lł

W! ę-o

Je pa•

I ga,tunek ksmaltuje

się

mógłby wl ęe pan tych l!IWoich ko1zul oddo naszych l!lklepów w wi ększych Jl ł3półtora
za.miast pół miliona.,
Powiedzmy,
ciach?
a na.wet dwa.?

- N ie

l!ltawiać

- Sprawa znów się komplikuje. W większ-oścł
kontrahenci zagraniczni wprost żądają, by
ctia -.nich szyła „Wólczanka" w Lasku. Dla odbiocco.w krajowych szyją nasze inne .zaldady.

niłsi

I tak ballada o pięknych dziewczynach zbliża -sifl
wystarczy stanąć
ku k-0ńcow.i. Ze są piękne przed zakładem na styku ~mian. Moia baltlłf:l.a
opiewa nieprzemijające pi~.kno lt.t<!Zk!eJ PHliJ"
zręczność rąk . i racjonalimn myśle11a.
Wydaje się, że „Wólczanka" była w l..aBku zawsze, że z;e starych dzielnic, z nowych o-siedli,
;; okolicznych wiosek zawsze ciągnęły wzdłuż trasy E 12,; zaśnieżonymi polam.j, wysokim wałem
przeciwpowodziowym grupki zziębniętych kobiet.
ni-0sących resztkę snu pod powiekami. Takie same grupki przed północą suną w kierunku odwrotnym, spieszą w stronę miasta, przebiegają w popło.chu obok cmentarnego muru. I dopie:ro wów„
czas gasną światła „Wólczanki", a rzadki Jitośt,
cisza, na, kilka godzłn wypełnia puste hale.

EUG·EMIUSZ

łW A.NłCK1

•
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nie mają głosu. Wspomlnająe czasy przedwojenne Tadeusz Konwicki pisze:
„W tamtych latach nikt nie chciał być mlo-

f.

Mlodo§ć byla czym§ wstydliwym, ni2pdnowartościowym, · glupawym. Mlodo§ć byla jakwymierzanym.
by karą bożą albo czyśćcem

dym.

Jedru\ z najbardziej przydatnych kategorii
·ahaliz:t losów narodu jest „pokolenie". Pod po~~lem tym rozumiem zbiorowość ukształtowa
ną w podobnych okolicznościach historycznych,
po'siadającą analogiczne doświadczenia życiowe i
apecyficzne wzory zachowań. Pokolenie stanowi zatem „produkt'' swoistych warunków socjalizacii l wychowania, a równocześnie jest
„podmiotem" procesu dziejowego. Według przydo
są
lłowia arabskiego ludzie podobniejsi
1woich czasów niż własnych ojców.
W naszym społeczeństwie można wyodrębnić
pięć zasadniczych pokoleń. Najstarsze z nich obejmuje osoby urodzone l ukształtowane jeszcze w okresie rozbiorów, a obecnie liczące ponad 75 lat. Następnym jest pokolenie „kolumbów", czyli żołnierzy l partyzantów. Ludzie ci
wychowali się w Polsce międzywojennej, dzi$
aaś mają około 55-75 lat. Kolejną kategorię
nazywamy umownie „pokoleniem ZMP i SP",
ale zaliczam tu także rówieśników ZWM oraz
Judzi uformowanych w bu·
częściowo ZMS · rzliwych latach czterdziestych i pięćdziesiątych.
Czwartą generację stanowi młodzież, której po1tawy wykształciły się w spokojniejszych cza·
sach „malej stabillzaaji" i lat siedemdziesią
tyćh. I wreszcie ostatnie pokolenie tworzą dzie-

•I.Ironia

okrucieństwo losu sprawiły, że każde
• dorosłych pokoleń jest w pewnym sensie
pr zegrane i może mieć poczucie klęski życ!o·
we j. Pierwsze tworzyło podstwy niepodległej
lI Rzeczypospolitej, która przetrwała zaledwie

l

wraż % ojcami - odbudowawojennych i stworzyło
kraj ze zniszczeń
podwaliny Polski przemysłowej, a teraz wystaje w kolejkach i najboleśniej chyba doświadcza kryzysu. Z kolei byli ZMP-owcy poświęcili młodość budowie socjalizmu, doczekali się zaś niednwno totalnego zanegowania dor obku Polski Ludowej. Natomiast współczesna
zrobić dla
zdołała
młodzież niewiele jeszcze
kra ju, a już w znacznej części doznała frusodbierając jako własną porażkę
t rac ji
wprowadzenie stanu wojennego. Cała ta seria
pokoleniowych niepowodzeń ma duże znaczenie
właśnie w Polsce, gdyż naród nasz lubi rozpamiętywać rany~ uchodzić za „Chrystusa nawszystko od początku.
r odów" i zaczynać
S zczególnie odnosi się to . do inteligencji. W rc>k
po zakończeniu II wojny światowej Józef Ch3łasiński zwracał uwagę, że „u nas każde pokolenie inteligencji rozpoczyna pracę od nowa i
zawsze w ten sam sposób".

21 lat. Drugie ło

2.
Pr:tedmiotem mcjego artykułu są wartości 1
. postawy pokolenia m ł o d z i e ż y. Jest to kategoria społeczno-demograficzna skupiająca oso__ J>y głównie w w.il:!ku od 15 do 29 lat. W tym
przedziale wieku znajduje słę 9 mln 219 tysię
cy osób, co -stanowi dokładnie jednq czwartą
ludności Polski. Od ich woli i orientacji ży
ciowych zależy przyszłość kraju. Warto więc
wiedzieć, jakie mają poglądy i odczucia oraz
do czego przede wszystkim dążą.
Zanim jednak przystąpię do opisania postaw
tegQ pokolenia, najpierw scharakteryzuję waprzebiegała jego socjalizacja.
runki, w jakich
zdaniem znaczenie
Otóż najważniejsze moim
Najokoliczności.
miało pięć następujących
pierw trzeba odnotować fakt, że urodzili się
oni wiele Jat po wojnie, dojrzewali w atmosfer ze p.ok'.oju i odprężenia oraz wręcz niewiary
w możliwość nowej wojny. Po drugie - wy·
r astali w klimacie wartości neomieszczańskich.
R!?nesans kultury mieszczańskiej pojawia się
zazwyczaj w tych krajach, gdzie wielkie masy
ludzi w krótkim czasie awansowały społecznie.
I w zasadzie nie ma na to rady. Istotę osobowości drobnomieszczanina najlepiej bodaj wyz
raził Karol Marks, pisząc, że składa on się
„jednej strony" i z „drugiej strony", zaś ideow o waha się między lewicą a prawicą. Na takim poqJ:ożu pgychospołecznym nie utrzyma si~
trwale ż;;idna spójna teoria czy ideologia.
W okresie powojennym miał miejsce szybki
ł duży awans społeczno-moralny ludności wiejskiej oraz klasy robotniczej. Najwięcej jednak
w Polsce Ludowej zyskały dwie grupy: dzieci
I · młodzieZ. Rodzice i dziadkowie postanowili
bowiem daf swytn pociechom to, czego sami
w młodości nie mieli. Powstał więc cały sy1tem dawania i stawiania niskich wymagań.
Na każdym kroku ułatwiano i osładzano im
tycie. Oczekiwano zaś w zasadzie tyiko jedne·
udanej
go - autentycznej lub chociaż
w d z i ę c z n oś c i. W ten sposób przyzwyczajano młode pokolenie do bezwarunkowego brania J grymaszenia, a nie nauczono - jak poradoścl
wiedziałby Aleksander Kamiński
dawania.
Ta powszechna pedagogika szczęścia w wielu przypadkach przyniosła negatywne rezultat y. Rozpieszczone dzieci często nie potrafią r.awet uszanować własnych rodziców, a co dopiero obcych ludzi. Zjawisko to znają także inne
kraje socjalistyczne. W powieści współczesnej
Fiodora Abramowa ,,Dom" pewna matka ubole w a nad zachowaniem syna i skarży się przyjacielowi:
„Wszystko, wszystko mu ·oddalam„. Niczego
nie szczędzilam„. Myśla!am sobie, że skoro ja
ł ojciec nie zalcontowaliśmy życia, to niechże
No i niepotrzebnie!
choć on za nas użyje„. ProsTą wlafoie lifością zepsulaś chlopca! to z mostu rql>nql Michal. - Więc po twojemt<

t ylko w biedzi<> rodzi się porządny czlowiek?
Dobre życie psu3e czlowiel<.a? - Diabli wiedzą,
co go psuje!"

warunków socjalizacji
Kolejną osobliw;ością
l wychowania młodzieży było powstar>ie w naszym kraju tzw. kultury „prefiguratywnej", '!-/
któreJ starsi uznają niezależność młodych i
A jeszcze nie tak
naśladują ich stvl życia.
dawno mieliśmy kulturę tradycyjną, chłopskq
(.,wstfiguratywną "), w której dzieci I młodz;cż
dorokszta~towano na obraz i podobieństwo
lłych. I cz~sto przypominano, że ryby i dzieci
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awansem. To byly czasy krzywych nóg, zwanych nie windomo dlaczego angiels1cą chorobą
To byla epoka ospowatych twarzy, o który::h
się mówi!o, że dtabel mlócil na nich groch. To
byly lata bezzębności. t ntkogo nie przera:::aly
usta wypeł'ltione aczemialymi pieńlcami. Ltt·
dzie wtedy nosili garby, powlóczyli uschnięty
mi nogami, cierpielt bielmo na oczach, pluli
gruźliczą flegmą, gnili z syfilisu, dusili się astz katorżniczej pracy,
mą, obrastali żylakami
karleli od artretyzmu. To byly piękne czasy
zaludnione brzydkimi ludźmi. (.„) Z tamtycl1
lat dorośli chodzili wyprostowani, pyszni i czcigodni. Wymagali dla siebie szacunku, milo.;ci,
pelnego zaufania. Nie musieli się jeszcze kryć
po kqtach albo schodzić z drogi czy przebiemć
na mlodych. Byli tak
się i charakti.>ryzować
rozwielmożnieni, że podawali rękę do. calowa-

dobnlły się; a:!: trudno uwierz~. te k!edyA łst·
nial problem: ,.Irena do domu".
Obok małej własnej rodziny, wysoko cenią
zdrowie, interesującą pracę i wiernych przyjadla współ
że
ciół. Można zatem stwierdzić,
czesnej młodziC'ży liczą się najbardziej wart0ś
ci egzystencjalno-afiliacyjne. Ale nie należy na
tej podstawie wyciągać wniosku, :!:e mamy do
czynienia w całości z pokoleniem konsumpcyjnym. Albowiem najwyżej jedna czwarta usilnie pragnie dobrobytu materialnego, zaś więk
szość marzy o „małej stabilizacji". A poza tym
spory odsetek przywiązuje dużą wagę do warmoralnych. Na przykład w środowisku
tości
studenckim co trzeci mężczyzna1 i co piąta kobieta wybrali w trzech kluczowych dla siebie .
spośród oferowanych czternastu
wartościach - czyste sumienie.
Pod wzgiędem uczestnictwa w praktykach
religijnych młodzież polska zajmuJe chyba
pierwsze miejsce w, Europie. Rzecz jednak w
tym, że jest to religijność emocjonalno-obyczajowa, nie zaś refleksyjno-moralna. Młodzi nie
znają i nie czytają Pisma Swiętego, nię roz-

do wym."

EDMUND LEWANDOWSKI

Pokolenie na zak
nia. I mlodzi calowali ręce matek i ojców, ciotek i s,tryjów, księży i dyrektorów, sklepikarek
i artystów. ( „) A później nagle, nie wiadom.11
Jale i kiedy, zwyciężyla m!odość. Mlodość 'wolna od kafectwa, chorób t brzydoty. Mlod11.~t4
pelna poga1dy dla niemlodych. Mlodość pięk~a
i dlugowieczna."

Cytat jest nieco przydługi, lecz trudno lepiej
wyrazić istotę i znaczenie przejścia od kultury
postfiguratywnej do prefiguratywnej.
I ostatnią ważną cechą sytuacji, w której dorastała młodzież jest pewnie kryzys systemow
racjonalnych i światopoglądów naukowych. Nastąpił on po klęsce Amerykanów w WietnamiP.,
gdzie w obliczu determinacji walczącego o wolsię
załamały
niespodziewanie
ność narodu
komputerowe sposoby prowadzenia wojny. I
gdzieś od tamtego czasu obserwujemy na świe
cie wzrost fali irracjonalizmu: wzmożenie religijności i mistycyzmu, rozwój parapsychologi!,
okultyzmu, astrologii, wiarę w UFO. Ludz~e
są jakby znużeni racjonalizmem, i odczuwaJą
potrzebę ucieczki w świat wyimaginowany. Należy się z tym liczyć, że .Potrwa to jakiś czas,
aż w końcu znowu nastąpi powrót do fascynacji nauką.

3.
Jakie osobowości uformowały się w takich
warunkach socjalizacji? Otóż przede wszystkim
trzeba po dkreślić, że wbrew pozorom istnieje
pokoleń
postaw
bardzo duże podobleń~two
młodzieży i jej rcdziców. Obie generacje mają
w zasadzie ldentyczny system wartości. Wyglą
da więc jakby przysłowiowe jabłko rzeczywiś
cie niedaleko padło od jabłont. Ale izomorfizm
ów wynika raczej nie tyle z bezpośredniego
wpływu rodziców na własne dzieci, co z ogólnego klimatu wartości w społeczeństwie. Duża
l wartości występuje
odpowiedniość postaw
obu pokoleniami,
między
zresztą nie tylko
lecz także pomiędzy poszczególnymi klasami,
warstwami i grupami społecznymi. Oznacza
to, iż naród nasz jest socjologicznie dość jednorodny, a podziały ideowo-moralne przebiegają głównie poprze z klasy i warstwy, a nie
między nimi. W badaniach nad młodzieżą studencką wykazano, że zasadniczo nie różnicuje
postaw światopoglądowych i politycznych pochodzenie społeczne. I co więcej: struktura klasowa prawie nie funkcjonuje też w świado
mości respondentów. Postrzegają oni podziawyznaczników
według
ły społeczne nie tyle
klasowych, co raczej stratyfikacyjnych - tzn.
na tle dochodu, protekcji, przywilejów, wykształcenia, stanowiska, przynależności partylnej.
W hierarchii wartości młodzieży zdecydowanie pierwsze miejsce zajmuje szczęśliwe mał
i udane życie rodzinne. Pragru\ oni
żeństwo
własnym
szybko usamodzielnić się, we
mieszkaniu założyć m al ą rodzinę. Nie chcą
zaś przebywać pod jednym dachem z rodzica-,
mi i żyć w dużej rodzinie. Młodzi stanowczo
nie życzą sobie, aby rodzice wtrącali się w ich
sprawy, ale równocześnie oczekują od nich bezwarunkowej pomocy. Jest to po prostu pokolenie nie uznające stosunków patriarchalnych,
lecz partnerskie. Zasada partnerstwa dominuje
także w stosunkach między małżonkami. Role
znac:mie upospołeczne mężczyzny 1 kobiety

wej · dezawuowano 1. wszystkich przywódców,
lecz fakt pozostaje faktem. A już zupełnie szo•
kująco i niewiarygodnie wyglądały u nas do„
niesienia o wykryciu kilku młodzieżowych gr~
pek urzeczonych wzorami hitlerowskimi. W su„
mie w tym wszystkim ujawnił się duch totali•
taryzmu, przed czym publicznie ostrzegał nawet
Lech Wałęsa. Prawdopodobnie po osiągnięciu wol•
poszukalib.r
rychło
ności młodzi buntownicy
kogoś, komu wszyscy od razu mogliby się pą•
klońić. Przypomina się tu poemat Iwana Kara•
mazowa, gdyż sami obserwowaliśmy zbiorowe
pragnienie cudu, tajemnicy i autorytetu.
Pod względem identyfikacji grupowych soc• ,
jologowie odkryli w naszym społeczeństwie w tym również wśród młodzieży - „próżnlę"
między rodziną i kręgiem przyjaciół a naro~
dem i ojczyzną. Innymi słowy: przeciętny Po"
lak nie zalicza do sfery „my" instytucji pań•
stwowych, gospodarczych i innych struktur po.
średnich. Oznacza to, że nie istnieje u nas społeczeństwo obywatelskie. Po 121 latach wcią::'I
pozostaje aktualną teza Cypriana Kamila
Norwida, że nie jesteśmy dobrym społeczeil.•
stwem, lecz „wielkim & z t a n d ar e m n a r o.,

ęeie

wazaJą głębiej sensu dogmatów religijnych ł
nie przejawiają katolickości w życiu codzien-

nym. Notabene w odniesieniu do całego naszeistotnego
społeczeństwa nie stwierdzono
go
religijnością a moralno;;cią.
związku między
Katolicyzm polski jest zdumiewająco nieefek·
tywny moralnie, co podkreślali już cudzoziemnasz kraj w XVIII i XlX
cy odwiedzający
wieku. A zdaniem Czesława Miłosza nie tak
bardzo mylił się pewien profesor amerykański.
który doszedł do wniosku, że „Polska jest !crajem ludzi niewierzących, ale praktykujących,
w imię miloki do narodowej tradycji".
Począwszy od Sierpnia 1980 roku w wielu

zakładach pracy umieszczano emblematy reii·
gijne. Organizatorami tego byli przeważnie lu·
dzie młodzL · Na terenie „Ursusa" doprowadzili
nawet do odprawienia Mszy św. w normalnym
czasie pracy. Celebrujący ksiądz odniósł jednakże wrażenie, iż więcej chodziło tu o sprawy ambicjonalne i demonstracyjne, aniżeli rekilku
ligijne. Już wkrótce po zawieszeniu
krzyży i obrazów św. Barbary zapomniano o
ich obecności. Proboszcz zaś ubolewał: „Włdok.
krzyża w hali nie sklania ich do refleksji nad
sobą, nad swoim życiem. A przecież każdy taki krzyż powinien być obligacją do lepszedo
życia".

O niezbyt głębokiej religijności młodzieży
fakt, że wprawdzie 65 proc
może świadczyć
studentów deklaruje wiarę w Boga i udział w

prakty.}tach religijnych, ale zaledwie 13 proc.
wybiera jako najważniejszą wartość zbawienie
Znamienne też, że jedynie co trzeciej
duszy.
osobie odpowiada katolicki ideał człowieka.

4..
W porównaniu z młodzieżą lat pięćdziesią
tych i sześćdziesiątych, obecne pokolenie. jest
- ogólnie biorąc - mniej ideowe i bardziej
egocentryczne. Dlatego właśnie słabo działa3ą
organizacje młodzieżowe. A dokładniej sprawę
ujmując: młodzi są dziś przeważnie nie tyle
bezideowi, co bezideologiczni. To znaczy, że ich
poglądy i wartości nie układają się w żaden
zwarty system. I w całości nie. są wyłącznie
katolickie, marksistowskie czy inne. W świa
domości młodzieży panuje ogromny chaos, który powoduje dezorientację i rodzi tęsknotę za
Wydaje się, :!:e
jakimś wielkim autorytetem.
duchową tego pokolenia
największą potrzebą
jest potrzeba układu odniesienia i czci. Ponieważ nie jest ona prawidłowo zaspokajana poprzez działalność rozumną, stąd bierze się ucieczka w irracjonalność. Każdy bowiem normalny człowiek, a młody przede wszys~kim,
musi w coś wierzyć i mieć sensowny cel iycia. Z niewiary i zwątpienia wynikają zawsze
postawy apatii i negacji, prowadzące prędzej
czy później do rebelii i chęci niszczenia.
W miesiącach „odnowy" sporo mówiono o
jednak
wolności i pluraltzmie. Nie wszystkim
naprawdę o to chodziło. Znaczące przecież były liczne przypadki nietolerancji, oskarżania o
zdradę, wymuszania zachowań i bezkrytycznego podporządkowywania się większości. Symptomatyczny jest również renesans kultu Józefa
Piłsudskiego, człowieka o wyraźnej, silnej osobowości i charyzmie, a przy tym dość prymiWprawdzie
tywnego i brutalnego dyktatora.
trudno s ię temu dziwić, jeśli w Polsce Ludo-

Niedawno dało temu wyraz kolejne pokolenie
Polaków. W celu zlikwidowania tej luki mię„
dzy małymi grupkami rodzinno-przyjacielski·
mi, a całym narodem należy rozwijać rozmaite
formy samorządności, wprowadzać demokratyczne wybory, organ!zov~ać sondaże opinii il
referenda. Tylko na tej dr-0dze uda się wytworzyć świadomość typu: „nasz" zakład, „nasza"•
dzielnica, „nas?.e" mias~o. województwo i pań.;
stwo. w przeciwnym razie nigdy nie przezv..')'•
szkodliwego i absurdalnego podziału
ciężymy
s~ołeczno-politycznego na „my" i „oni". Trze•
ba uznać za wielce znaczący fakt, ze po Sierp-o
niu w jednym z zakładów wywieszono nastę·
pujące hasło wzięte z Wyspiańskiego: „Musi•.
my coś zrobić, co by od nas zależalo. Zważyw
szy, że dzieje
nilcogo".

się

tak

dużo,

co nie

zależy

otł

5.
W badaniach nad studentami, prowadzonych
w latach 1980-1982, okazało się, że- gdyby zalez Polski
żało tylko od nich, to wyjechałoby
n a s t a ł e aż od 25 proc. do 31 proc. respon•
dentów, czyli co najmniej jedna czwarta opuś•
c~laby Polskę na zawsze i ząmieszkała za gra„
co ciekawe - na zamiar
nicą. Przy czym wyjazdu nie mają wpływu takie czynniki jaki
sytuacja materialna, pochodzenie społeczne.
stosunek do ustroju i religiL Ważne jest po•
nadto, że aź 66 'proc. indagowanych sądzi, i• '
w obecnej sytuacji należy popierać masową
emigrację zarobkową. Danych tych nie da się
uogólnić na całą młodzież, ale mogą one wska._
uczuć patriotycz•
7.yviać na pewne osłabienie
nych i obniżenie godności narodowej. Dodat•
kowym potwierdzeniem takiej hipotezy możę
być zachowanie naszych rodaków ' za granicą ł
fakt, iż tak wielu zdepydowało się pozostać.
jest
Poważną kwestią ideowo-wychowawczą
.;alamanie się wśród młodzieży wiary w socjalizm, jego możliwości i perspektywy. W odró7.·
nieniu -od pokolenia ZMP i SP, w znacznej
części reagują oni negatywnie na samo poję
cie socjalizmu, które notabene utożsamiają a
rz~czywistością w stanie kryzysu. W programie NSZZ „Solidarność" nie pisano nawet o
Polsce socjalistycznej, lecz „samorządnej''. l
dopiero w aneksie - w jednym z wariantów
podkreślono, że nie
polityki gospodarczej
występuje się przeciwko zasadom ustrojowym
socjalizmu, lecz „przeciw tym elementom sys•

' temu, które są ich zaprzeczeniem".

Stanowisko to można uznać za charakterysnaszej
większości
. tyczne dla zdecydowanej
~!odzieży. Krytykuje ona realny system socjalistyczny, ale czyni to z pozycji ideałów de
facto socjalistycznych. Natomiast zwolenników
kapitalizmu w istocie- nie ma aż tak dużo, chociaż nie należy ich lekceważyć. W zbiorowoś- ,
ci studenckiej za ustrojem kapitalistycznym w
Polsce stanowczo opowiedziało się jedynie 6
,proc. badanych, a umiarkowanie 24 proc. Pon~d. poło'Ya zaś poparła socjalizm. Są to wy•
nikt z wiosny 19&2 roku. Bardzo interesujące
przy tym, że stosunek do ustroju nie zależy wbrew .często spotykanym opiniom - od pochodzerua społecznego i postaw wobec religii.

8.
Na podstawie badań socjologicznych i obserwacji zachowań młodzieży ni~ można potwierdzić tezy o pokoleniu „straconym" dla kraju
czy socjalizmu. Nie jest też prawdą że wi,..kszość jest sfrustrowana i niezadowoiona z iyc1a. ~h<?clai wiei~ przyjęło stan wojenny jako
osob~stą i pokolerucwą porażkę, to jednak moż
na ich .będzie stopniowo pozyskać konkretnymi
czynami.

. ,,Gdyby przejrzeć dziś tel:sty por<:z~mień podpisanych w Szczecinie, Gdańsku, Jastrzębiu powiada ·Jan Szczepa?ski - okazaloby się, że
ponad 80 procent wniosków zostala zrealizowan'ił'.ch. Tylko nikt nie wierzy, kiedy s i ę to mówi, bo opinia jest taka, że nic nie· zrobiono. To
wla_śnte jest 101:zyklad niezdolności do rzeczowe3 analizy".

Ale kiedyś ludziom otworzą się oczy, byleby
tylko nie zboczon9 z drogi reform i demokratyzacji.
Dla młodzieży najważniejsze jest, żeby jej
me okłamywać i nie ogłaszać pochopnie, że
rzeczywistość już stanowi ucieleśnienie id3aiu.
Nie wolno przed nią ukrywać zła lecz trzi!ba
je demaskować i zachęcać do walki z nim. A
ponadto młcdzi muszą czuć, że kanały ruchliumożliw i ają
i
wości społecznej są otwarte
awans najlepszym intelektualnie i moralnie.
Jeśli zaś ruchliwość taka jest n ie m ożliwa , wtedy żdolni i ambitni zawsze org:m :zt' il ouozyc3e
·
·
·
<.h~ą do obalenia systemu.

„
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W

zmierza ZSL
SuMra t kiryiz;ya, au kcNy l porU!lti, "1adizieoje, iriwąbpie.ni.a, reforma.
to wuystk<>
1 epekulaeja, rozdiwi ~k międ z y m'iu tem a wsią ~ miejsca w O<Statn:ich t1·z&ch l at ach. Al e je<lnocześn·~ dokonycałego sy~
\Vladzy
nia
proces pr2 eobra.żeń !ull!kcjonowa
wał

•i•aocjllll:i.tycznej

demok>racji. Tr.udn a ~ytuacj a ekonomic.vna,
żywno3ciowym. epra wiła, iż spojrzenie spoleueutwa ak.ierow.ało się na w ie i I n a part ię chłopsk ą, 1<,tóra w Ja.U.eh 1tiedemdzi~iątych został.a z:epc.ihnięta na ubocz.e życia polityczn.ago, nie pr.ze.ciwsta.wfała s i ę błĘ'.dnej po.lHyce rolnej. Ale j·uż wspól.tem.u

,,WłtHC'Za

na. rynku

aa wytyczne NK ZSL i KC PZPR w sprawie rolnict w1. z 1980 roku
•wUide2yly, ie Stronniotwo, otrząsinąiws zy się z ma~az1mu i ula:rru.aia. poczuło si-ę polityeGym wy.razicielem i·nteresów i aspiracjli ws i,
ie jak ręruaita!llit ru1'.lhu ludowego w pełni ponosi w11póŁodpoiw~e4(l!Jiałność sa le.raj. NB~t iminy, tylko Klub Pose~ki ZSL opr acował
JX'QPO%YCjt upił.u konsty.t ucyjnego o triwałości d nienar;uszalności
cJ!loplkiej ~od.u-ki N~mnej, któn zo&tały :PI'Z~łan• cio }aski
~wskiej.

Niew,tpLi,wie N.ni• Stironniotwa wM<>Ua najoar.c hi•d po "'-i;.pólaym Plenum s KC PZPR. Wspól nie podjęta. uchtwała zadecyduje
1

• 'P<?'ZJ'&dości polSkiego rolnictwa i wyżywienia narodu. Zeby jednak

epraiwy ta nie wstały fyłko na. papierze, co rolm będz ie doilronywa,ae roz:Liozenie s tego, co zreali~·ario :z tej uchwały. A roboty
?.odzi, kitfuy na
jut masa. Jerzy Chojnac.ki, prezes WK zsr_
~lnym Pllenum uczestniczył w komdsji „przemysł dla rolnictwa"
twlierdzi, :i:e dopiero tam wyka'liano niezbicie, jak mi•nillnalny jeg,t
jeszcze epływ m&zylll i środków chem'icz·nych na wieś. Ogrom111ego
zn•c~nia :naibiea:a PTOblem zaop.a.tr.zenia w.-i w wodę. Ale jeszcze
,,..,.aż!rlejsza jest &prawa meHoracji, dziękli której produkcja ro.Lna w
.kJraju mogŁaby WiZro.snąć o 20 proc.
Szczególnego znaczenia nabiera d:zii 1prawa oświaty rolniczej. W
woj. miejskim. łódzkim ty1ko 25 proc. rol·ników posiada odpowiedm.ie
Jc;w.ali!·iika.cje, a w kraju 25 proc. właścicieli gospoda<rilitw nie ukoń
czyło s:zlkoly podstawowej. Tymczasem na,ukowo wykaza:no, iż dobry
!acllowiec potrafi zwiększyć produkcję w g~arstwie o 30 proc.
Jw więc pełna melioracja gruntów w Polsce i podniesienie po1'lomu zawodowego w:szj'ótkieh p.roduceontów dałoby o połow• więk_,,,
J)rodukcję rolną, to jest się o co bić
Spemiając słuźe:bną rolę wobec wsi, ZSL :nci• og•t'ani;eu •wojej 1'0li
~ do sfery produkcji. D.i,iś niezmiernie ważnym ogó1nonarodowym. z,admiem jest troska. o rzeczywistą odmowę morall!lości nllil'Odu. A p.rzec\eż w tradycji ruchu ludowego nie bra!k wrzorców oru
ideowo-.znoralnych wa.rtości. Ponieważ przyikład idzie z góry, we
władza.eh naozelnycll Sbronnictwa nie mogą się już :z;naleźć ludzi•
prz:rpadkowi, wygodllli, przykiasku·jący, dba,jący o mieszk.811l~a i sŁuii
bowe samochody. Zgodnie z ustaleniami pragma;tyiki służbowej podj~tymi prz~ Sek'L'etariat N]{ od 1 stycznia 1983 roku, kandydaci do
eU,.,.,.ej pracy politycznej muszą odpowiadać wymogom Statutu
ZSL, a w 11zezególności repreze.ntować ideowll postarwę moralnll
i -peliityaną, mieć wy~tałcenie wyższe i 3-lebni staż pracy zawodowej, wykazywać umiejętmo'ć i dośwti adozenie w d'l!ałalności poli•
tyczno-og.ranizacyjnej.
~ed wspólnym Plenum w woj. łódzkim, tak ja'lt w całym kra}u.
ludowcy wyjechali na wie. " razęm . z robobn;ilkami, członkam i KC
PZPR. I ieszci-e raz OkązJlłO a · ę, j11l;ąe znaczenie może mieć troska
i z:abiegj o prawdziwą ludl'Jką w~liia<rno$6, ·o przywrQ<lenie rozlutnionej więzi między miastem i w1ia. otóż nieufni z początku robotnicy, przekonali się naocznie, 1jak ciężko żyje się chłopom, zrozumieli ich potraeby, innymi oczyma 5P0jrzeli na problemy wsi
i i:omlcbwa. Tyl!ko w ten epos6b można roziwd•ć mi:ty o rzelkomym
lenistw ie i bogaceniu się chłopów. Bo tego mitu nie wolno opierał::
na podstawie zamożmości niewielkiej grupy producentólW, liczącej
zaledwie 40 tys. wyspecjalizowanych hodawców. sadow ników i og·r od:nikÓW.
Chodzi w ięc o twor.zenil! odpowiedniego kli matu 1v cliym społe
ł!!Ze:ń.s~wie. Dlatego też. po wspólnym Plenum w Warszawie, Komi~ja Współdziałania w Łodzi opracowała ha.rmo.nogram prac. które
mają służyć osiągnięc iu tego celu. Odbędaie się więc wspólne Ple11um Kł. PZPR i WK ZSL, zorganizuje ai11 1,poflkania robotnid{ów
s chłopami w mieście i na wsL
W hi&t.orii ruchu ludowego są jeszCl!• białe plamy. Dz·i alejuy małlu.rzysta nie wie nic o „Chłootr-:e", czyli Straży ChłopskieJ, która
była zaczą:tkiem Batalionów Chłopskich. Ba, nawet wterdeies1tolatkowie nie mają pojęcia o istnieiniu „Rocha". To zoi;Wo przemi~
ezane, e-dyż „Roch", który stworzył później podziemną a.rmię wi;i,
u:zinano w czasach stalinowskich za polityczny organ reakcji. A przecież walczące o wyzwolenie narodowe i społeczne Bataliony Chłop
.r.kie liczyły w 1944 roku ponad 160 tys. żołnierzy. W czasie o1mpa1':i1
-ponad 10 t7a. z nieb !)<>legło lub zostało za:mo.rdowanycb przez Niemców.
W 411 rocznicę podjficia walk przH BCh :aa Zamojnczymie, WiK
I:SL w, Łodzi rorganizuje szereg imprez, m. in. uroczyste spofilta,ńie
z arup, byłych żołnierzy BCh oraz ocólnopolskll wystawę nt. „z dziejc>w ruchu ludowe.go 1895-1949". Rzecz charakterystyczna., iż z inicjatywą zotga.nizowania takiej wysta.wy wystą,pili nauczyciele szkół
łódzkich. Ponad.to Kuraitorium zam6wilo specjalną broszurę z dziedziny histor-i1 ruchu ludowego. l słusz.ni e, młodzież winna poznać
hi.stor·ię tych, co „żywią i bronią". docenić ich wkład w wa1ką o
wyzwólenie narodoiwe i społeczne.
Aktualnie w woj. miejskim ltończy 1i" kam.pani1. 1prawozdawoz.o-wybo1·cza w ogniwach ZSL. Mówi się o Sipra.wa.ch podstawowych:
dos~awach środków prod ukcji, stabi•lności parytetu dochodów i cell) .
!Jwiad1kami. że nie ceny mają kształtować zyski, lecz wyChbopi
dajna praca, ale tl'zeba im stworzyć dogodne wa<runki do pracy.
Trzeba dotować niektóre gałęzie p ra:ernysłu. A w ogóle to dotować
-producentów. a nie konsumentów.
Toczą się żywe polemiki. burzli•we dyskusje, spory. W g.miinach
usta,piło ze stanowiska dz iew i ęciu prezesów ZSL. Bywa i tak, że
tebranie trzeba powtarzać, albo też nie ..odj)ywają się z braiku frek wenc,ii. Ludzie są nieufni. stoją z bok u, starają si ę . pr.zeczekać. No
błędów.
eói:, ZSL w latach siedemdziesiątych też popełni,ło sporo
Ponadto ms·zczą się złe praktyki s tosowane na wsi przed Sierpniem
l'Nez ni~który<:h nadgorliwych sekPeta·rzy pa!'tii, którzy preferowaH
ich w pierwszej kolejności we
zaopatrując
chłopów partyjnych,
wszystkie środki produkcji i mater i ały budowlane. Pośród członków
ZSL rodziło się pocZ'llcie n i es pr awiedli wości.
Poza tym wyda.je się, iż sµ>sunki part nerskie trzeba przenieść
rów•nież w sferę adm i.n is tracy }no-organ i zacy j ną. Jeśli bowiem na wsi
palsk1iej ZSL jest liczniejsze od PZPR (320 tys. ludowców i 22 tys.
c~nków PZPR). to z drugiej strony w wielu gminach ZSL nie
je ma. to nie z.atrudnia ża,dneao
r»siad~ wł.asnych lokali, a je śl i
pracownika etafowego. Natomiast komitety gmi111ne partii zatrud'11iaj~ J)O _kHka osób, pi-zy cz:ym sek1'eiarz jes t najczęściej prz:ewodnicz4eym gminnej rady narodowej. Te dysproporcje ul egną zmianie
wraz z nową ordyna cją wvborc zą. Jedno jest pewne. a potw i erdził
to prof. Henryk Jabłoński na wspólnym Plenum NK ZSL i KC
PZPR: powoływanie i zwoływ an i e naczel ni·ków gmin należeć będzie
do kompetencji rad narodowych.
Problemy tntegncjj politycznej, ideowo,śc i, aktywności i przycią
tania do stronnictwa ludzi młodych były podejmowane na spot!!:an!ath WK ZSL :i; prezesa.mi GK ZSL oraz a,kitywem. Stronnktwu
ehGl!i21! o to, aby chłopów nie traktowano tylko Jako producentów
rolt\ych. Nie moie być jednak mowy o partykularyźmie i zaściainkowości.
Dla ZSL wartością nadrzędną jest dobro całego narodu i państwa.
Stąd też oo wspólnym Plenum sora1ya p ierw szopl anową staje • i ę
dla lud~wców dażnoiir do harmon:zowa:1ia poi r zeb klasow ych z interesaiin.i calego si;ołeczcP,stw a .
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Wojciechowski, wspomina, te
kiedy skończyła się Polska
powiatowa, a zaczęła wojewódzka „Tramp" dostał się w
gestię łódzkiego WOSiR. Ale :s
do Ozorkowa daleko.
Łodzi
co się dzieje Piotr
Widząc,
Wojciechowski i jego koledzy
w 1975 roku patronat
objęli
nad obiektem. Wtedy zrobiono
te lampy, których resztki oglą
damy, wstawiono elektryczną
bo budynek był
dmuchawę ,
nie ogrzewany, pomalowano caboiska,
ły obiekt, wytyczono
zasadzono róże. Były dyskoteki, zabawy i plany zajęcia się
remontem basenu, naprawienia
w szystkich błędów. Wytrzymali
półtora roku. Gdy zorientowali
s ię, że z t.odzi nikt nie chce
lm pomóc, gdy zdali sobie
sprawę z wielko ś ci obiektu i
z nim kosztów
związanych

•

· informatorze tu rystycznym Ło
dzi i województwa miejskiego
wyłódzkiego,
danym w trzydziestu tysiącach
na wspaniałym
egzemplarzy
kredowym papierze, czytamy
„OZORKÓW hasłem
pod
-OBIEKTY REKREACYJNE I
SPORTOWE" : „Obi ekt wypo„Tramp"
WOSi R
czynkowy
ulica Traugutta 9; na tereni e
wypo ży
kąpi elisko,
obiektu
czalnia 1przętu sportowo-wodnego, brodzik dla dzieci , ogr óboisko,
jordanowski,
dek
ścież ke1 zdrowi a, 1,;ręgtelnia" ; a
pod hasłem „BAZA GASTRO„Kawiarnia w
NOMICZNA":
wypocztmkowym
ośrodku
WOSiR ul, Traugutta 9, kategoria III, mie jsc 50 i 20 sezoKRZYSZTOF KRUBSKI
nowych, czynna 10-22."
Gdy podchodzimy do bramy
nawet teraz, w późnojesien
nym krajobrazie cały teren
prezentuje się okazale. Budynek piętrowy, rozłożysty, :t tarasem, duży basen o ciekawym, nieregularnym kształcie,
mnóstwo wysokich drzew. Cały·
metalowym
okolony
teren
ogrodzeniem, pomalowanym na
~zary kolor.
Na szczęście brama niezbyt
wysoka, może z metr dwaGdy przeskakujemy
dzieścia.
przez nill, lekko się chwieje,
ale wytrzymuje. Stary Rosiak,
blisko 80-letni dozorca, pilnuje tylko w nocy, w dzień budka stróża jest pusta, a brama musieli srezygnować. Po prostu
zamknięta na głucho metalobyli :r;a lłabi, aby samemu
wym łańcuchem z dużą kłód
w tak dużym
gospodarować
zmarnowano
Tak
ośrodku.
ką. Od d~óch lat nie ma tit
kierownika ani / konserwatora.
pierwszll azansę.
Na dozorcę dziennego tet WoPo porażce młodzieży do gejewódzkiego Ośrodka Sportu i
neralnego remontu przystąpił
Rekreacji, mieszczącego •ill w
łódzki WOSiR. Pal 1ześć przebłędy projektantów l
1zlość,
Łodzi, nie stać.
wykonawców. Nie wspominajZ bliska wszystko widać i.piej. W basenie brudna bryja, my też czy to sam WOSiR
chciał przejąć „Trampa", ny
zamarznięta po wierzchu, wy1lo kazano mu chcieć. Remont
pełnia może jednll trzecill niecki. Wygląda na to, że znów kapitalny miał wszystkie sprawy załatwić 1 tu zaczyna •i•
jesienią nie udało się spuścić
odpowiedzialność
rzeczywista
:r; basenu całej wody. Zbigniew
zakońc;iono
WOSiR. Remont
Adamczewski, ostatni kierowniedługo przed objęciem funknik „Trampa", piastujący
1978-80 cji kierownika prze:ii: Zbigniew latach
funkcję
wspomina x uśmiechem pospo- . wa Adamczewskiego.
Po remoncie pompa nadal
lite ruszenie, jakie zwoływano
nie działała, urządzenie do
każdej jesieni. Strat pożarna,
chlorowania wody ani wtedy,
Hmochody-wywrotki :ii: zakła
dów pracy, członkowie organi- ani nigdy później nie zostało
zacji młodzieżowych, ochotni- uruchomione, w basenie nadal
było brudno, a instalacja elekcy, wszyscy starali •ill wypę
tryc:i:na była tak słaba, te po
dzić :r; basenu wodę. Najpierw
dodatkowych
wł4czeniu kilku
uruchamiall pompy,
11trażacy
potem łopatami trzeba było tarówek w pokoju kierownika
elektrycznego syll gniazdka
wybierać z dna tony błotniatei
mazi i ładować na samochody. pały •i• iskry. Tak amamowano drugll szansę.
Trwało to. całymi dniamL
Ale WOSiR wymaczył platt
żeby odpowiedzieć, dlacHgo
„Trampa",
dla
ftnansowy
tak było, trzeba cofnllć si• do
kwartalny obrót miał wynosić
,końca lat sześćdziesiątych. W
100 tysięcy złotych. Adamroku 1969, kiedy oddawano do
czewski ratował się urządza
użytku ten ośrodek już było
wiadomo, że popełniono przy niem kolonii. Co prawda Sawtedy zamknął
jego projektowaniu i budowa- nepid właśnie
basen, ale zostały jeszcze urzą
niu trzy błędy.
sbudowano dzenia do zabawy, duży kawał
Po pierwsze opalania.
do
tara1
zieleni,
eśrodek na złym terenie. Pół
Gdań
spod
wai
Dziec~akł H
metra pod poziomem gruntu
ska, Gorzowa, Olsztyna spały
leży warstwa nieprzepuszczal·
a bawiły 1ię na tenej dla wody glinki. Po więk w szkole,
renie „Trampa". Zimll woda,
szym deszczu CZ'lŚĆ okolic budynku i basenu prz:ypomina której nie udało sifł całkowicie
wylać i: basenu zamarzała i
grząskie bagnisko.
Dragi błąd polegał na tym, ' lodowisko było gotowe. Wypote na mokrym terenie brak życzano łyżwy, z i głośników
jakoś to
„Abba"
jest wystarczającej ilości„. wo- śpiewała
azi..
dy. Napełnianie basenu, mimo
11pecjalnego odzbudowania
wiertu trwało około sześciu ty..
godni. Dla wyjaśnienia trzeba
dodać dwie informacje: basen
ten ·ma wymiary większe nit
jakikolwiek sztuczny obiekt do
kąpania się w Łodzi, a pompa
budynku„.
w
zainstalowana
nigdy nie została podłączona
do prl\du. Tak . więc woda lała

Xropkę nad „f'" riostawiono w
październiku roku 1980. Wtedy

to naczelnik Ozorkowa otrzypi11mo z WOSiR w sprawie „dotuczqcej zmiany przeznaczenia basenu :r kq.pieiiska
na staw hodowlany". Wtedy
Zbigniew
zrezygnował
też
Adamczewski. Te nieszczęsne
ryby tak wszystkich zdenerwowały, że jeszcze w tym samym mies iącu doszło z inicjatywy Urzędu Miejskiego do
przedstawicielami
z
narady
WOSiR i Wydziału Kultury
Fizycznej i Turystyki Urzędu
Miasta Łodzi. Ustalono. że do przerobi
basen
tychczasowy
:;i~ tak, by mogły po nim pły
wać kajaki i rowery wodne, a
obok zbudowany zostanie mały basenik do kąpieli. Przyrzeczono dokumentację i środki
na wykonanie tych robót. Do
mał

„TRAMP"
w Ozorkowie stoi

t,

się

długo

tej pory niczego nie zrealizowano. To była trzecia szansa.
Ośrodek leży właściwie w
~rodku miasta, nic też dziwnego, że panujące w nim porządki nie mogły stanowić tajemnicy dla mieszkai'iców. Po
pomyśle z rybami i kolejnej
nie spełnionej obietnicy stawało
jasne, że
się coraz bardziej
:r,arządzany
„Tramp"
dopóki
będzie z Łodzi nie będzie go
wcale. Gruchnęła po mieście
wieść, że to sam WOSiR skła
dał w Sanepidzie na siebie
donosy, bo taniej wychodziło

w
utrzymywać
obiekcie dozorcę

zamkniętym
niż dopłacać

do kulawej eksploatacji. Niepotem pojawiła się nawieść: podobno ktoś z
WOSiR powiedział, że gdyby
tylko znalazł się chętny, to oddad" całego „Trampa" za darmo. Cały ośrodek za darmo!
Ozorko\\·skich
z
Brygady

długo
stępna

~akładów

Przemysłu

Bav.· eł

J,:oi1czy1y
hall
dużej
budowę
właśnie
sportowei. Okazało się, że nawet taki obiekt można wybudować licząc tylko na wła sne
siły. Więc może by wziąć i
„Trampa"? Józef Stokowski,
I sekretarz KZ PZPR w „l\lorfeo" widzi tam już gabinety
odnowy dla schorowanych nóg
kobiecej zalogi, saunę, gabineośrodek
kosmetyczne,
ty
„Praktycznej Pani", kawiarnię,
oczywiście
bazę TKKF, no i
rekreadziałalność
normalną
eyjn4: basen, leżaki. Wyliczono koszty remontu. Niestety,
nfanego

szczęście

,Morfeo"

okazało

się

za

duże.

Wymiary obiektu, stopień zde. wastowania, duży zakres koniecznych do wykonania prac
wszystkc to
adaptacyjnych spowodowało, że pierwotny entuzjazm !lzybko oi1tygł.
Czy mamy prawo angażowa~

zało~! w te>.k i ogrom
prac, co będzi e jeśli w pew nym momencie samorząd powie: do ść, co będzie, jeśli wydatki :i funduszu socjalnego
na wczasy i pożyczki jeszcze
zastanawia się dywzrosną rektor naczelny „Morfeo", Marian Sobczyk.
- Niech WOSiR da choć
trochę pienięd zy na remont mówi - albo niech wlaścicie
lcm wstanie Ur :: ąd Miejski.
Jak organ administracji pań
stwowej może otr z ymać dotaetaty dla pracowników
cję,
slowem ws: ystko,
o ś rocll;,a co potrzebne. „Morfeo" da fachowców do remontit i adaptacji .
Zastępca naczelnika, Jan Kowalski, ma swoje argumenty:
Dobrze, mo?emy wziąć, a:e
tylko wtedy, gdy zagwarantuje
środki.
potrzebne
nam
się
Chociaż c : ęść środków. Roc:::ny
wynosi
Ozorkowa
budżet
20 milionów zlotych. Tymczasem koszty remontu „Trampa"
oceniane są - nie ma tu peł
nej zgodności - na 30-40 milionów zlotych. Mogę wystąpić
o dofinan.~owanie w wysokości
10-15 procent budżetu, ali>
wyśmieją mnie, jeśli popros::ę
o dadatek w wysokości dwóch
rocznych budżetów.
Popiera naczelnika Miejska
Nie chcą
Rada Narodowa.
wżiąć tak dużego obiektu be;o;
gw~rancji. Co prawda WOSiR
obiecuje pomoc, ale w te obiecanki nikt tu już nie wierzy. Niedawno kierownictwo
WOSiR przedstawiło naczelnikowi nowy projekt remontu
„Trampa". Główne prace mogą
być rozpoczęte za dwa, trzy
lata. W najlepszym wypadku i
pod warunkiem, że „realizacja
nastąpi po zatwie1·dzeniu pla nu na lata 1984-85 i 'PT2lU
znaniu dotacji budżetowej na
ten cel. W obecnej chwili, z
powodu braku dotacji , nie mri
pozyskania wykomożliwości
nawcy."
Ludzie chcą by ,,Tramp"
działał i mają rację. Brygady
dużą
mogłyby
„Morfeo"
z
część robót wykonać w rok.
Ale zakład nie ma gwarancji
pomocy, a jako samodzielnemu
przedsiębiorstwu nic mu naka„
zać nie można. Podobnie z;
Miejskim. Zdaniem
Urzędem
Czesława Kinasa. I sekretarza
Komitetu Miejskiego PZPR w
Ozorkowie, WOSiR chce wybrnąć z sytuacji bardzo tanim
kosztem. Miał szansę wyprowadzić tego „Trampa'' na sze·
rokie wody", ale od czasów
tego spapranego remontu właś
nie ta instytucja winna jest
większości zaniedbai1.
W t"j sytuacji za darmo
"'cale nie oznacza tanio. Tymcza~em roczny budżet łódzkie
~o WOSiR na remonty kapitalne wynosi prawie 6 milionów. Musi to starczyć na Arturówek, Stawy Jana, Młynek,
Zużary i wszystkie pozostałe
obiekty. Skąd wziąć 30 milionów na remont „Trampa"?
Wychodzii:ny przez płot. Gdy
drugiej atronie
jeste~y po
Zbigniew Adamczewski mówi:
Za pa:rę lat nie będzie jui
warto tego remontować. Tanie) będzie :bu'l':;yć i : bttdowat nowe.
pieniądz

•

i długo też musiała

potem ...,_, basenie stać, co nie
bardzo podobało się pracownikom Sanepidu. W roku 1978
cierpliwość Sanepidu - się wyna początku
czerpała i gdy
roku następnego zobaczono, że
nic się J'\ie zmieniło to zabroniono w ogóle kąpieli w basenie.
Trzeci błąd polegał na tym,
że niecka basenu jest położona
tak głęboko, iż wylot wody z
basenu znajduje sie niżej niż
sieć kanalizacyjna. Woda „mechętnie pnie się w górę" i nie
jest to żadna tajemnica dla
wszystkich, z wyjątkiem budowniczvch obiektu ze Z~ier
skiego Przed !' iębior s twa Robót
Inżynieryjnych.

Po obejrzeniu ba ~ enu podchodzimy do znajdującego się
nie opodal budynku. Z bliska
nie wyitląda już tak imponuSciany pękaią. w niejąco.
już
można
szczeliny
które
Szyba
ołówek .
\vłożyć cienki
w drzwiac-h kawiarni rozbita
i za s tąpiona dvk 1ą. Na tara~ie
resztki lamp. To smętne pozo stałości po patronacie z:vrs z
lat siedemdziesiątych .
połowy
ówczesn y i1zef miejskiej orgaPiotr
mło.dzieżowej,
nizacj i

Foto: M. Zajdler
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'

wyznanłu

Dokoiłr!t:enle

łym

nte ma

zapewne
tadnej przesady,
zwłaszcza te doli.,,
na
niepozornej
rzeczki Moszczenicy
nale.t1 niewątpliwie do
najpiękniejszych zakątków regionu
łódzkiego.
Tam też znajdował się cel podróży dwóch gimnazjalistów z Kijowa - Byszewy,
majątek
starej, choć zubożałej już rodziny Plichtów.

ze atron-v 1

Wielkoprzemysłowa Łódź odwrócona była od
Byszew, od samego początku
stała do nich
tyłem. Mimo tak bliskiego sąsiedztwa, były to
zawsze dwa różne nieprzenikalne światy. W
pierwszym dominował hałas maszyn, dym z
fabrycznych
kominów,
pośpiech i nade
wszystko - pieniądz. w drugim
- piękno
przyrQdy, cisza i szlachecka tradycja polskiej
wsi, zupełnie jakby w Byszewach. czas zatrzrmał się sto lat wcześniej. I dziś Jest podobnie,
choć dystans tak w czasie, jak i przestrzeni - znacznie się 2mniejszył. Różnica polega
zaś na tym, że o ile Byszewy stopniowo odkryły już dla siebie Łódź, to Łódź nie ?dkryła Byszew jeszcze prawie wcale. Kto wie, może trzeba było przyjechać z dalekich kresów,
by zobaczyć to, czego łódzki mieszczanin szuka
nad morzem, w górach, za granicą?

Latem 1911 roku w byszewskim dworku oprócz gospodarza, sędziego lipińskiego, Józefa
Plichty, mieszkało też sześciu jego ~iostrzeń
ców, ciotka Maria, która
prowadziła bratu
dom, no i „ojciec Laurenty",
jak
od razu
przezwano tu młodego Iwaszkiewicza. Józef,
Wincenty, Tomasz, Tadeusz, Jan i Zygmunt
Swierczyńscy, synowie drugiej siostry Józefa
Plichty, spędzali w Byszewach każde wa!tacj~.
Mówiło się nawet, że któryś z nich odzi~dzi
ezy majątek, ale oni wybrali kariery wo3skowych. Przez ostatnie lata przed pierwszą wojną światową towarzyszył im późniejszy autor
„Panien z Wilka", który czuł się u Plichtów
jak u rodziny.
Oczywiście korepetycje
były tylko pretekstem i chłopcy niewiele poświęcali im czasu
i uwagi. Przede wszystldm bawili sią, polowali
i „szaleli" po całej okolicy. Czę~to zaglądali też
do Skoszew, sąsiedniego
ma3ątku, będące~o
własnością rodziny Zdzitowieckich. Tam właśnie
były panny Zofia i Helena Kurkiewiczówny,
bratanice młodszej pani Zdzitowieckiej. Czy to
one były pierwowzorem. dla panien. z Wilk.a?
W pewnym sensie... Jednoznaczne3 odpowiedzi udzielić jednak nie sposób już choći;y 'l
tego względu, że w opowiadaniu· panien je~t
przecież sześć. Poza
tym ani na chwilę me
wolno zapominać, że jakkolwiek
„Panny z
Wilka" są utworem wyraźnie autobi?graficznym, to jednak nie jest to wierne odbicie rze-

nłe osiedlił Ił~ w poblistdej !!lłerznf, gdzie z f11•
nem gospodaruje na 23 hektarach; specjalizacja - nasiennictwo traw.

- Kiedy Plichta zatrudniał mnie u siebie opowiada - a było to w 1929 roku, dwa lata przed jego śmiercią, też nie wszystko szło
w Byszewach najlepiej. Maiątek bardzo ucierpiał w czaśie tamtej wojny, tu wszędzie było
pole walki, w dworze siedzieli Prusacy, Plichta był w Warszawie... Ale przecież jakoś wyszło się z długów, pozapłacało zaległe podatki„.
Bo trzeba panu wiedzieć, że Plichta to był
bardzo dobry człowiek. O ludzi dbał, mówił
nieraz, że podatki mogą
być nie zapłacone,
ale pracownikom zapłacić trzeba uczciwie za
ich pracę.
- Dom prowadziła mu siostra, stara panna,
bo on bardzo długo był kawalerem. Dopiero
we wojnę w Warszawie ożenił się z córką doktora Wisłockiego, Zofią. Miał wtedy ·55 lat, a
ona 25, i już była wdową. Zaraz
po ślubie
Plichta chciał sprzedać Byszewy, ale jak przywiózł tu żonę, to tak się jej spodobało... Była
pianistką i malarką. Nieraz jak ją co naszło,
to i dwa tygodnie nie wychodziła z pokoju,
tylko malowała i malowała. Była bardzo miła,
ale gospodyni z niej - żadna, więc siostra
nawet po ślubie prowadziła im dom.
A potem, jak ja jut nastałem, Plichta
przed §mierclll znów
Zgłaszali się kuper
- sami Niemcy, ale Plichta
powiedział, że
Niemcowi nie sprzeda polskiej ziemi, żeby nie
wiem ile dawał. I dlatego pewnie jak przyjechał tu wtedy Iwaszkiewicz, jemu chciał sprHdać majątek, prawie za bezcen, to pan wie.
-

rozchorował się. Niedługo
chciał sprzedać Byszewy.

Gdzie
te panny,
gdzie
to Wilko...

czywistości.

na przykład, te literacką . Xazłę
wleloma cechanu naj•
starszej siostry Karola Szymanowskiego, Nu;i
:z którą w Tymoszówce, jak Wiktor z Kazią w
Wilku, wiódł długie i poważne rozmowy. Można się domyślać, że postać Fell wiąże się w
jakiś sposób z osobą Tomka Swierczyńi;kiego
zmarłego w wieku 20 lat na tyfus. Sporo mówią też wspomnienia Iwaszkiewicza z wakacji
w Stawiszczu na Ukrainie, które spędzał mię
dzy innymi w towarzystwie trzech urodziwych
panien: Jadwigi Hanickiej, Janiny Smolnickiej
i Zofii Hulanickiej: „Jadzia Hanicka, drobna i
szczupła, z pięknymi niebieskimi oczami, cie.szyła się być może największym powodzeniem.
Trudno się było oprzeć jej urokowi i chociaż
zniechęcało mnie to do
niej, że nazbyt ju:t
każdy ulegał jej czarom - postanowiłem być
jej przyjacielem. I rzeczywiście
- stosunek
nasz ułożył się po przyjacielsku, a dla pokrycia rzeczywistych
moich
uczuć fiirtowałem
gwałtownie z Janką..."
Wiadomo

obdarzył Iwaszkiewicz

Józef. Plichta spoczywa
na noszewskłm
cmentarzu. Tu pochowano też jego siostrę, Ma•
rię ojca Włodzimierza Plichtę i matkę Adolfę z Kurdwanowskich. Na dziedzińcu ko6-<
ciola
Skoszewach - grób pradziada - Teodora Plichty (1755-1833). To za jego tycia, w
początkach XIX wieku zbudowany został klasycystyczny dwór w Byszewach,,
do kt~rego
rodzina P1ichtów przeniosła
11ę po pozarze
najwidoczniej drewnianego dworku w Moskwie. Wieś ta zawdzięcza awoj~ nazwę prawdopodobnie innemu Plichcie - Konstantemu,
kasztelanowi sochaczewskiemu, a .Później ~o
jewodzie mazowieckiemu, . ucze~tmkowi~ ruefortunnej wyprawy mo.skiewskiej kró1ewicza
Władysława Wazy.

w

Jak więc
możemy się

z tymi .pannami
było naprawdę,
tylko domyślać. Pewne jest natomiast ponad wszelką wątpliwość, że literackie
Wilko, to Byszewy.

Tak, była to niegdyś bogata ł znacząca rodzl·
na. Józefowi Plichcie z olbrzymiego majątku
pozostały tylko Byszewy. Jego dzieciom rodowy sygnet z herbem Półkozić. Niewiele wię
cej.

„Okrągłym łukiem
wszedł przed ganek,

Najstarszy z rodzeństwa, Andr.~~· w ezasie
drugiej wojny walczył w I Dyw1z31 Pancerne3
generała Stanisława Maczka, został na Zachodzie nie wiadomo nawet czy jeszcze żyje. Drugi ~yn, Janusz, budował cukrownie, mieszka
w Warszawie i jest już na emeryturze. Córka,
Halina uczy jeszcze
w szkole
rolniczej w
Gdańsku. Aleksandra i Krystyna (a nie Barbara, jak mylnie pisze
we
w.spomnieniach
Iwaszkiewicz) mieszkają w Łodzi. Częi;to odwiedzają rodzinne strony.
Pani Aleksandra
odziedziczyła po matce zdolności plastyczne. W
jej 2-pokojowym
mieszkaniu
na 9 piętr~
wieżowca ściany obwieszone
11ą
obrazami,
wśród których kilka przedstawia okoli~e Byszew. Iwaszkie~z uwieczniał
Byszewy na
kartach swych opowiadań, pani Aleksandra
na wielu wielu płótnach. Sentyment, powrót
do lat młodości? Zapewne, ale chyba nie tylko.

podjazdu Wiktor Ruben
przez ganek przeszedł; w
przedpokoju, owionął go zapach tego domu"."'
I

W dawnym dworku Plichtów pachnie dziś
farbą emulsyjną i lakierowanym
drewnem.
Puste okna, niedawno dopiero rozgrzane kaloryfery, rzędy wiszących pod sufitem świetló
wek. W przedniej części prawego skrzydła duża sala, do której, przed kilku zaledwie dniami wstawiono krzesła i stoliki. Pozostała część
parteru, łącznie z wydzielonym trzypokojowym
mieszkaniem, do którego wchodzi się ze szczytu, stoi prawie pusta. Na poddaszu, czyli „górce", jak niegdyś, cztery niewielkie pokoiki. To
tu mieszkali latem Swierczyńscy, a później w
okresie międzywojennym - synowie i córki Józefa Plichty. W jedl)ym
z
tych pokoików
mieszkał też Jarosław Iwaszkiewicz. O, w
tym! - mówi pewnym głosem Bogdan Myszakowskl, otwierając drzwi.
Za oknem, przez które mieszkańcy „górki"
wychodzili po kryjomu na dach nie
istniejącej już przybudówki, rosły l!:iedyś dwa
dorodne kasztanowce.
Teraz w tym miejsc1.1
jest błoto. i gnój. Za siatkowym płotem stoj.ą
obory, w których przez ostatnie lata hodowano bukaty, z różnym ponoć skutkiem. Bardziej
na lewo - piętrowe bloki i ddpiero za tym
wszystkim - wspinające się na wzgórza pola.
na końcu których widać sosnowe laski. Dewa~
luacja krajobrazu!
często

Z drugiej strony dworku rósł dawniej kilkusetletni dąb. Kto go wyciął i dlaczego? Nie
ma też już przed gankiem podjazdu ani oko·
!onego kamiennym murkiem klombu z malwa ·
mi. Staw w podw6rku,
w którym do samej
wojny trzymały się karasie, przypomina terał
coś pośredniego między
kałużą a błotnistym
bajorem.

z

tyłu, za dworem był
ogród i park. Na
był, to jeszcze widać„ Gdyby tak uporządkować aleje, pogłębić i oczyścić
zarosłe
już prawie całkiem stawy, w których zamiast
bąków mogłyby jak dawniej
pływać karpie,

pewno

ustawić ławki ...

- Gospodarza, prawdziwego gospodarza tam
trzeba - powtarza
Franciszek
Michalak.
Przed wojną był rządcą w Byszewach, po woj-
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„Jedna rzecz zastanowiła Wiktora, a
mianowicie, że go tutaj tak dobrze
pamiętano, ie przez piętnaście lat m6wlono
e nim w tym ustroniu, podczas gdy on
myślał, że („.) prześliznął się nie za.uważon7
i niepozorny przez pokoje dworu w Wilku,
zawsze postawionego na szerokiej stopie.
Okazało się jednak, że· odegrał tutaj ważn~
rolę •••"
W styczniu 1940 roku, zaraz po śmierci Marft
Plichty, hitlerowcy wysiedlili z dworku pr~
wowitych właścicieli Byszew. Nigdy już ma
mieli tu wrócić na stałe.
Po wyzwoleniu na pewien
czas
majątek
wojsko, a potem utworzono
PGR. W
rozgrabionym i zniszczonym dworku 21amiesz~
kało kilku jego pracowników
z. rodzinami.
Mieszkali, dopóki się tylko dało. Kiedy PGR
wybudował bloki (czy trzeba
było nimi aż
tak bardzo zeszpecić otoczenie?!), przenieśli się
do nowych ' mieszkań, a w dworku
drzwi i
okna zabito deskami, czekając
na co, aż
się zawali?
zajęło

Na początku 1978 roku łódzkie
Pracownie
Konserwacji Zabytków przystąpiły do kapitalnego remontu. Stan techniczny dworku był
już tak zły, że praktycznie
trzeba go było
zbudować prawie od nowa. Ze starych murów
pozostawiono tylko dwie ściany.

PKZ nie tnfały
tego remontu
ujętego w
planach, ale mimo to przyjęły zlecenie, .stosując się do nakazu
konserwatorskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Kto naprawdę stał za podjęciem tej decyzji? Władza
pilnie strzeże swych sekretów, wszystko jednak
wskazuje na to, że człowiekiem, który upomniał się tak skutecznie o dwór w Byszewach
był autor „Panien z Wilka",
niedoszły jego
właściciel.

Nie było chyba roku i przed
wojną i po
wojnie, żeby na dzień, dwa, choć na parę godzin nie zajrzał do Byszew. Franciszek Michalak dobrze pamięta te wizyty, bo mu nieraz
towarzyszył w spacerach. Pamiętają też inni
starszego pana z laseczką, którego pokazują
w telewizji i który podobno wszystko co tu
było, opisał w swoich książkach. Chodził po
byszewskich polach, po parku, zamyślony, zadumany, czasem opowiadał, jak był tu kiedyś
na wakacjach, pytał, co się teraz dzieje.

-

Raz jak

przyjechał

-

mówi Aleksandra

Dębowska, która do końca utrzymywała z pisarzem stały kontakt - jak zobaczył tę ruinę, to tak się zdenerwował,
że natychmiast
wsiadł w samochód i kazał się wieźć do Ło
dzi, żeby ratować Byszewy.
Widać szybko przekona~ kogo trzeba.

Oficjalnie zleceniodawcą i inwestorem remontu był PGR Rogów, do którego należało
gospodarstwo w Byszewach, ale pieniądze pochodziły z funduszy centralnych. Mówiono coś
o wiejskim dGmu kultury, o gminnej bibliotece„.
Nie spieszyło się chyba jednak PGR-owi z
niesieniem kultury na wieś, skoro dosyć długo
nie chciał przejąć z powrotem wyremontowa- ·
nego już dworu. Powodem
były usterki, ale
kiedy w styczniu 1982 roku usterki usunięto,
snalazł się inny ważny powód„. PKZ zwróciły
Jię dó władz miasta. Wydano stosowne dyspozycje. Dokładnie od roku
dworkiem znów
~ysponuje PGR, który w międzyczasie zmienił
szyld i teraz nazywa się: Przedsiębiorstwa Rolno-Przemysłowe w Łodzi, Zakład Byszew)r. Co
~ ciągu tego roku zrobiono?
- Nie mieliśmy koksu, żeby ogrzać budynek
- mówi kierownik Zakładu Byszewy, Bogdan
Myszakowski - to i nic się
nie działo. To
mieszkanie od szczytu, to dla mnie, ale jak
miałem się wprowadzić, skoro nie było grzane.
Mebli też nie można było kupić, dopiero jak
prezydent Krowiranda przyjechał, to załatwił
:ham krzesła i stoły.
..:.. O, tu będzie świetlica dla naszych pracowników (22 rodziny) i okolicznych mieszkańców. Kupi się jakieś gry, telewizor
(ale
tylko kolorowy, bo taki zwykły,
to prz~illż
każdy ma w domu). No i żeby kawę czy herbatę można było wypić.
Jak pan prezydent
załatwi przydział... Tu chcemy
wstawić bilard, taki . duży, a w tamtych pomieszczeni'ach
będą biura. A na górze'ł Na górze pokoje
gościnne. Nieraz przyjeżdżają do nas praktykanci ze szkól rolniczych, to będą mieli gdzie
spać. W tym pokoju,
co mieszkał Iwaszkiewicz, to chcemy urz,ądzić taką izbę pamięci po
nim. Muzeum obiecało, że nam pomoże. Cały
dworek ogrodzi się żywopłotem, a park... No
tak, park trzeba by odrestaurować,
oczyścić
stawy_ Jasnel
Juliusz Olszew!Ąki, dyr.ektor PKZ:
Prosz41
pana, PGR zupełnie nie miał koncepcji, co tam
zrobić. Przez rok dworek stał pusty, nie ogrzewany, a świeże tynki trzeba dogrzać. Na ścia·
nach porobiły się wykwity... Nasza praca kosztowała ponad 7 milionów złotych!
Andrzej Kanwlszer, wicedyrektor ds. merytorycznych Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi: - Od wielu lat czyniliśmy starania o stworzenie w pobliżu ŁodLi
skansenu wsi Polski środkowej. Miałby to być
tzw. żywy skansen, w którym
jak jest na
przykład kuźnia, wiatrak czy młyn wodny, to
można oglądać jak to wszystko pracuje. Myśleliśmy przede wszystkim
właśnie o Byszewach, bo to wymarzone miejsce: piękna okolica, dworek i tak blisko Łodzi.. Nie widzę wielkich sprzeczności między naszymi zamiarami
a interesami PGR, no, ale pan już wie ..• Oczywiście będziemy nadal interesować się tą
sprawą, chcemy nawet pomóc w opracowaniu
programu kulturalnego, urządzić
w dworku
jakieś skromne nawet ekspozycje„.
Wojciech Walczak, wojewódzki konserwator
zabytków: - Oczywiście
wolałbym, żeby w
Byszewach było muzeum i skansen, ale moim
zdaniem, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne nie jest jeszcze w pełni przygotowane
do organizowania skansenu. Poza tym PGR
jest teraz przedsiębiorstwem samod11ielnym l
samorządnym i nawet prezydent Łodzi nie może mu odebrać dworu i przeznaczyć na inne
cele. Wszystko będzie
zależało od tego, jak
PGR zacznie użytkować obiekt.
Chcemy to
kontrolować ...
Krystyna Wojciechowska: / - Kiedyś zabra·
do Byszew synową,
żeby
jej pokazać
miejsce, gdzie . się urodziłam, gdzie spędziłam
dzieciństwo. I, wie pan, jak zobaczyłam nasz
dworek z deskami w oknach, to się po prostu
popłakałam. To dobrze, że go już wyremonto
wano, ale teraz, widzę, znowu
niszczeje. A
park, a stawy?_

łam

Aleksandra Dębowska! - To nie o to chodzi, że to kiedyś było nasze, a teraz jest pań
stwowe. I tak chyba żadne z nas nie zostałoby
w Byszewach. Może moja siostra, Halina, bo ma
rolnicze wykształcenie, ale ona już dawno wyjechała z mężem na Wybrzeże ma tam dom,
ogród... Chodzi tylko o to, żeby nie dopuścić
do zupełnej dewastacji. Ucieszyłam · się, kiedy
usłyszałam, że ma tam być muzeum.
Franciszek Michalak: - Jeszcze przed wojplanowano zrobić zalew r między Byszewami a Skoszewami. Ilu ludzi mogłoby przyjeż
dżać tu na niedzielę„ Tylko trzeba by to 2
głową urz<ldzić. Nie, nie mówię, że musi być
koniecznie zalew, ale wreszcie
coś powinno
się zrobić. Panie, powiem panu tylko jedno:
gdyby żył Iwaszkiewicz, już on by dalej zadbał o Byszewy!
ną

PAWEŁ TOMASZEWSKI

•

Prolesjonał

•
1 mecenas
•

1

1

Jeżell kryzys może mieć także swoje dobre skony, to k<ryzys w kulturze, którego znaczenia na
sz-częście nikt u nas nie przemilcza ani nie pomniejsza, może zapisać na swoje dobro, opr6<:2
zachęty do oszczędności (tj. rezygnacji z. wydatków na dz.ialan!a fasadowe) również ujawnienie
się polaryzacji postaw Ideowo-artystycznych. Ta
faktyczna, od lat Istniejąca polaryzacja była jednak kamuflowamf mitem jedności moralno-politycznej narodu i nie sprzyjała konstruowaniu jakiegoś klasowo zo-rientowanego programu kuHury
przez partyjną lewicę. Bez. tego trudno sobie wyobraz.ić platformę dialogu ludowej władzy z pluraJ.istycznie zodentowanymi propozycjami pactnerów, a ktoś przecież jest powołany do formuło
wania socjalistycznej inspiracji, która by
się
ścierala z odmiennymi poglądami w obrębie polskiej racji stanu.
Przypomnijmy zreaztą, że ew kamuflaż służył
w istocie rzeczy umacnian.tu się tych tendencji,
które cieszyły się wielorakim poparciem „mecenatu zachodniego", na co bodaj plerws.zy zwrócił publicznie uwagę Artur Sandauer, ale to dopiero ostatnimi czasy, ponieważ i jemu, i innym,
kitórzy od dawna zdawali sobie z tego sprawll
przedsierpniowe czynniki odgórne uniemożli\yiały
tego rodzaju wypowiedzi, jako dezawuujące socja•
listyczny charakter oficjalnego kursu w kultu•
rze (i w całości życia społecznego).
Zgodziłbym się więc z ministrem kultury, jeśli
to właśnie ma na myśli, określając proct!IBy polaryzacyjne jako pożądane, przybliżające bowiem '
m{).ffient rozeznania się w kwestii: ,,.z kim jes.t
nam po drodze". Rozumiem, że po szerokiej
drodze dialogu z tymi, którzy lojalnie I po partnersku będą na nas „wymuszali" udoskonalenhł
naszej formuły socjalistycznego humanizmu. ZgodzUbym się także Pod
warunkiem, że nad
owym rozeznaniem nie zaciąży nieśVTiadomość win
i błędów popełnianych przez politykę kulturalną
resortu, polegających na braku umiaru l cierpli•
wości w wyjaśnianiu stanowiska władz
oraz
podejmowaniu nie dość otwarcie umotywowanych
decyzji organizacyjno-personalnych. jak choćby w
sprawie warszawskiego
Teatru Dramatycznego,
którego Istnienie miało kolidować z powołaniem
Teatru Rzeczypospolitej i to na płaszczyźnie„. loka•
!owej.
Jest jeszcze l druga nlajasność, która może,
moim zdaniem wzbudzić niepokój, a mianowicie
dość enigmatycznie
brzmiąca
przestroga przed
,,nadmiemą profesjonalizacją kultury". Żadne znane mi konteksty tej przestrogi
nie podważają
moich obaw, :te łu l ówdUe, na ró:llnych szczeblach administrowania sprawami lwltury zcstanie
ona odczytana jako aprobata dla działań ignoru•
jących artystyczny wyróżnik twórczości.
Nie jest chyba tajemnicą, że jedną z przyczyn
niezbyt wysokiego (przeciętnie) poziomu artystycznego zawodowych placówek kultury w Polsce stanowią niedostatki zawodowych
umiejętności, dla
przykładu: kiepska dykcja
aktorów dramatycznych, braki wyszkolenia technicznego u tancerzy,
nieumiejętność posługiwania się tekstem mówionylń w teatrM:h muzycznych,
pomijając już· nie-pora&ości
warsztatu literackiego pewnej części
wydawanych książek. To zresztą pierwsze z brzegu, wyrywkowe przykłady i niebezpodstawne
wydają mi sii: autorytatywne, moim zdaniem, opinie, że zbyt wiele mamy w Polsce tearorów dra•
matycznych, operowych, Ol'kiestr symfonicznych,
jak na poziom, który sobą reprezentują (niezaleinia przecież od kosztów ich utrzymania), czyli ze
względu na niedostatecmą lch ,,profesjonalność",
Wiemy &kąd to się wzięło. Z bardzo szlachetnych intencji społecznych, aby przybliżyć ludziom
sztukę i skorzystać z wielkiej szansy Ideowo-wychowawczej, jaką niesie z sobą oddziaływanie
sztuki. Ten kierunek myślenia wymaga jednak
pewnej bardzo istotnej po.prawki, a mianowicie
uwzględnienia okoliczności, ie utwór artystyczny,
czy też jego realizacja, nie ma żadnej ideowej nośności (a często odwrotną od zamierzonej),
jeśli
jego wartość formalna lub sposób jego artystycznej prezentacji nie ma •dostatecznej kwalifikacjj
artystycznej. Na op~ytn nieraz pojmowaniu tej
sprawy zaważył w pewnym okresie awoisty dualizm rozdzielnego myślenia o ,;treści i formie".
Zrodziło się z
tego błędne przeświadczenie, że
niech tylko treść dzieła będzie „słuszna", to już
jego oddozdaływanłe da o sobie znać niezależnie od
formy.
Czy można się dziwić, że tak rozumiana przestroga przed ,,.nadmierną profesjonalizacją kultu·
ły" wzbudziła
niepokój wśród twórców I odtwórców, jak o tym świadczy niedawna dyskusja
na łamach „Polityki" z wybitnymi przedstawicielami sztuki aktorskiej, którzy opanowali swój artystyczny :warsztat na poziomie najwyższego profesjonalizmu? Niepokój, za którym może kryć si~
i taka jeszcze obawa, że bagatellzacja artystycznego kunsztu, może wysunąć na pierwszy plan
pieferencje pozaartystyczne, i to bynajmniej nie
ideowo-politycznej natury (bo wtedy sprawa byłaby wat'.ta artystycznego ryzyka), ale całkiem prywatne konekosje l układy sprzyjające za(lWyczaj
miernocie. A to już byłoby dla kuM-ury narodowej
groźne i zbyt kosztowne, jak na
kryzys ekonomiczny. Należy więc czym prędzej zdjąć odium
z „profesjonalizmu", aby uniknąć pozorów, że chce
się premiować beztalencia. z pewnością
jest to
jednak tylko nieporozumienie.
Zrfllmtą cała ta sprawa, jak mi się wydaje, ma
jeszcze jeden aspekt. Docenianie formy artystycznej; dbałość o kunszt, sprzyja znawstwu, c;zyli
pobudza aktywny stosunek odbiorcy do dzieł
kultury airtystycznej. Jest to zgodne z socjalhstycznym założeniem aktywnego uczestnictwa , w kulturze, przeciwstawnym ka:pltalistycznemu, komerc·jalnemu modelowi konsumpcji ulatwionej. Każdy
chyba musi przyznać, że długoletnia już pralr.tyka polityki kulturalnej państw socjalistycznych
stawia so.bie cele ambitne I nawet w swoim „socrealistycznym" okresie obarczania sztuki zadaniami agitacyjnymi nie rezygnowała z szerokiego
udostępniania wybitnych dzieł z rodzimego i świa
towego dorobku. I tak dalece koncentrowano się
na propagowaniu ez.tuki przez największe „S", że
niezbyt wiele uwagi pozostawiano dla rozrywki,
przestrzegając dość rygorystycznie proporcJi pomiędzy jedną a drugą w
zaspokajaniu naszych
potrzeb i upodobań. Mógł być ł błąd w tej nadgorliwości, ale chodziło jednak o to, by to co wymaga aktywności psychicznej I wysiłku poznawczego nie przegrało w konkurencji z tym, co kusi

n•

łatwością.

Nie ma powrotów do minionych syiuacjł. Myślę
jednak, że jeśli nie chcemy ulec pokusie konsumpcji ułatwionej, nie
możemy
też
wyboru·
ideowo-artystycznych wartości, nadających kierunek Edukacji kulturalnej, podPOl'ządkować dykta•
towi wpływów kasowych. Ta humanistyczna formula zakłada uznanie konieczności pa6&twowego
mecenatu.
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sieradzkie
MAREK GRZEGORZ MADEJ

językowej
swoje piętno na tkance
wierszy. Wynalazczość językowa Chróściele'w
skiego wyrażająca się w używaniu słów rzadkich, tworzeniu zbitek słownych (w rodzaju
„ludomorzec'', „ogniorzęse"), raz zmierzająca
w kierunku archaizowania języka, kiedy indziej skwapliwie korzystająca z elementów
gwarowych sprawić mQ.że, że puryście języko
wemu nie przypadną do gustu złożenia, które,
jak się wydaje, darzy Chróścielewski szczególną s~'mpatią. Trzeba jednak przyznać\ że nawet w przypadku, gdy są to kalki wyraźnie
obce językowi polskiemu (np. „Dniepr-rzeka")
ich użycie usprawiedliwia podjęty temat lub
przyjęta na użytek konkretnego utworu maniera stylistyczna.
cisnęły

Gdzieś z wyobraźni leśmlanowskięj wywieść
można fragment wiersza „W niechmirowskim

pegeerze".
Tym, co przede \\'Szystkim zwraca uwagę w
wydanym w serii Arkusze Sieradzkie zbiorku
trzydziestu bez mała wierszy Tadeusza Chróś
cielewskiego jest autors~ zamysł umieszczenia
w jednym wydawnictwie powstałych w róL:nym czasie utworów tematycznie związanych
z ziem i ą sieradzką. Zamierzenie to skłania do
czwór bar,,Gwiazdozbiorów
odczytywania
wnych" jako swoistego raptularza poetyckiego,
w którym zapis inspirowany bywa zarówno
aktualnym, jak i historycznym wydarzeniem
\\pisanym ,,. region kraju wielokrotnie podleg•tjący igraszkom hist<>rii.
.Pomost rzucony ponad czasem, pomiędzy hii chwilą •Obecną współtworzą niekiedy
daty powsta,vania poszczególnych utworów.
Jest tak w przypadku wiersza „Na polu bitwy
pod Sędziejowicami w 1863 r.", którego koń
cowy dystych: „Modlimy się do nieba nieogarnionego' o spędzenie błyskawic z gładkich
)agód jego" jest swoistą pointą dobudowaną do
sensów rozpiętych pomiędzy piosenkowym moepizod
historyczny
ty1.\-·em przywołującym
powstania styczniowego j aktualizacją dokonaw
przez wprowadzenie
ną w tym wierszu
krąg świętych traktorzysty w dżinsach, sprzedawczyni owoców i syna wierszopiscy wrax 1
żoną w „maluchu'',
W kręgu fascynacji autora wierszy o ziemi
i
sieradzkiej mieści się także sztuka ludowa
arkusz dopełniaj• fototworzący ją ludzie grafie rzeźb twórców regionalnych - a fascynacj~ te w stopniu nie mniejszym niż zainteresowania historyczne Chróścielewskiego wystorią

Nie ma parku, gazonu i przed niegazonem
pasą się bezhołowia ciężkie, ślepo\vrone

Okna zbite, wykusze zdarte. Pod nieokno
Ognilce, płazozgręzy schodzą zagrać w oko
grzybice hetmańskie
najczulej kolumny toskańskie.

Ludosmrod~-, 1;tęchtfości.
Obejmują

Dąb

nad
Krz.vk o

dębr, rzezany przez swojskie rezunie,
pomstę do nieba \\ ' zniósłszy rychło

ty>wnym! O czym w na1og61nlej!!lprzedd wł~an1 - ezy11 wymaganie od nabywcy, aby obok
szych zarysach traktują poszczetowaru, który pragn.ie, zakupił
~ólne filmy? Jakie poiawiaia się
również towar, którego nie chee-ł-'
w nich tematy?
nie potrzebuje jest praktyką nieJest czymś zastanawiającym,
zgodną nie tylko z elementaniym
że ilość pojawiających się w filpoczuciem przyzwoitości, ale i z
mach zestawu Konfr ontacje 81
prawem. Gdy jednakże potencjaltematów iest dość ogranilczona,
ny widz pragnie zobaczyć dwa
chociaż poszczególne watki temalub trzy filmy, a zmusza się go
tyczne pojawiają się w różnvch
do nabycia karnetu na filmów
wariantach i kombinacjach. Na
to nikt nie śmie
pierwszym bezwzględnie miejscu
:jedenaście · prutestować, gdyż wszystkich do
tu wymienić temat
należałoby
tego od łat przyzwyczajono. Ca- , wojny, agresji, przemocy, bezmanipulacji człowie
względnej
ły ten proceder jest tym barkiem przez innego człowieka,
dzie.i niemoralny, że organizatorzy szacownej imprezy pod natraktowanie istoty ludzkiej jak
zwą Konfrontacje d<>skonale idazwierzęcia lub rzeczy. Zaraz poją sobie sprawę, że podczas prolem lokuje się temat miłości Lub
jekcji przynajmniej kilku z tych
jej braku, niedostatku.„ Następ
kinowe
sale
filmów
jedenastu
nymi pod WZl!lędem częstości
będą mniej lub bardziej pustadwa tematy,
są
występowania
we.
czy sfery tematyczne (rz; konieczDlaczego tyliko ta cała sprzeje za pomocą
ności określam
daż wiązana tak dobrze się upewnych haseł wywoławczych) dsje? Przecież - jak wieś.i;! niesfera problemów sztuki, fikcji
wszystkie prezen~~ane
artystycmej, problemów związa
sie na Konfrontacjach 81 film:Y'.\zonych ze statusem artystyi
stały zakupione przez polskiP.go
oraz
dyst.rybutora i w ciągu najbliż
- sfera mistyki. magii, metafizyki„.
szych miesięcy wejdą do norm~lnego rozP-Owszechniania.
Za wyjątkiem może c~echoslo-

KONFRONTACJE 81
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Niekiedy konstruuje poeta s utTwalonych w
polskiej tradycji literackiej symboli, prŻysłów
i bajkowych motywów aluzyjną przypowieść
heraltaką, jak w wierszu „Sieradzki pejzaż
dyczny". Przywołuje miejsca starych grodziszczy przemawiające głosem polskiej historii li
na chochołowej nucie wyśpiewujące nakazy powiności narodowych. Korzystanie z symboliki
narodowej utrwalonej w dziełach Wyspiańskie
go, Mickiewicza i pieśni legionowej Wybickiego służy Chróścielewskiemu do dokumentowania osadzającej się w pokł<jtdach polskiego bytu narodowego treści historycznej. Ciągłość
tradycji narodowej rejestrowana y; wierszach
o ziemi sieradzkiej jest więc tej poezji podstawowym wyróżnikiem.

Mojżesz

ezJ Noe?

rolę
~a ~ :i:apewne Istotną
pewien snobizm, jaki wytworzył
się przed laty wokół Kon!ronta- ·
cjl. Jego źródłem było to, że
przynajmniej czę.~ć prezentowanych filmów nie była poza Konfrontacjami w ogóle w Polsce
pokazywana. A bywały to !Urny
bardzo głośne i bardzo niejednokrotnie atrakcyjne. Z biegiem
lat coraz rzadziej pt>kazywano na
Konkontacjach takie filmy. Brak
kh usiłowano zastąpić roz.puszozanymi chyba z premedytacj ~
taki czy inny
pogłoskami, że
~r,Cłwblt!ldozb10!"f
Chr6~clelewski,
Tadeun
film nie został zakupiony i Konbarwne H .,,Pw wystuy11 ne", Wt., Ł6dz 19h.
.kontacje ·~ jedyną okazją jego
zobaczenia. OczywJście pogłoski
te później t>kazy,vały si1t zazwyczaj nieprawdą.
kupuje karnety
Tysiące ludzi
na jedenaście filmów, aby potem
albo i
połowie
w
uczestniczyć
1
lek dawnych czasów. Posmak
mniej ko.nfrontacyjnych projekcji, projekcji filmów, które moliteratury faktu niesie ze 1obą
gliby za jakiś czas obejrzeć 11tekst (fragment więk1zej całośpojedynGoździkiewicza _ placając je.dynd1 cenę
Teodora
ci)
czych biletów.
Woli" „Rok w Zduńskiej
Jest oczywiście teł · inna ka.tena miej1cu.
ważny i bardzo
goria wid:i:ów, którzy cierpliwie
Dwa ostatnie teksty: Jadwigi
i sumiennie uczęszczają na wszystkie, czy prawie wszystkie proJakubowskiej „W kręgu przyjekcje zestawu. To nader chwaczyli o Jerzym Szajaźni lebne, bowiem skoro statystyczWoli i
niawskim„ Zduńskiej
obJ'vatel PRL odwiedza kino
Leonie Pietrzykowskim" oraz · ny
mniej niż cztery razy do roku,
„List
Jerzego Szaniawskiego
to efekt odwiedzenia kina aż jePieLeona
rodziców
do
dendcle razy w c!11gu niesPl"łna
trzykowskiego" stanowilb każ•
dwu tygodni umiejscawia tę gru~
MICHAŁ STEFAN. DALECKI
pę w pewnym sensie już w rarodzaswoim
w
dy
mach kulturalnej elity.
ju, prawdziw4 o;dobę .książki.
Pozo11taje jednak faktem, te
Są wyrafoym sygnałem, że itak długi filmowy maraton musi
„Obranicjatywa wydawców
wywoływa~ zm~zenie, jednoczezów i słów" niekoniecznie ma
lnle nie sprzyja uważnemu i
być uznana za skonczoną.
wnd.kliwemu odbiorowi wszystkich filmów zestawu. Być moie
A i sympatie też przecie! nie
jednak wielu widzom zależało
i: jesiennym wiaumykają
Przyjaciół
Towarzystwo
„powrotnych"
wierszy
śród
nie na możliwości analizy oglą
trem, nie gubiii !!ię w malowWoli :r:afundowało piękny wyjątek, sygnał uniwerZduńskiej
filmów i ich pm"ównydanycH
niczym pejzażu. Przez barwną
pt. „Obrazy i
miastu album
salny - zew ojczystej ziemi.
wania, ale na możliwości narprzybierają
kreskę
i
plamę
słowa". Godna uwagi publikaOdysa zaCoś z :wędró\vki
kotycznego odurzenia się kinem,
ta
kształt obrazów. To jest
cja z kilku powodów. Dwa .:r:
zapomnienia podc:i:as projekcji
wierszu Bogdana
brzmiało w
o codziennych troskach.
druga wartość albumu zduń
nich szczególnie warto wymie„Pożegnanie".
Ostromęckiego
Jednakże dla kinomanów J>i)skowolskiego. Są tu prace tynić: samą inicjatywę działaczy
Oto :fragment:
ważnie interesujących się sztuk111
ale też
powo ilustratorskie,
szacownego Towarzystwa oraz
filmową Konfrontacje z zał~
można podziwiać piękne refleknie
że książka· nie kwituje i
„Miasteczka ciemne, które
nia powinny być okazją całościo
sje na temat miasta, jego zażadnej
,,uświęca" w zasadzie
opuszcza ktoś w młodo ści
wego zorientowania się w aktualułków i detali. Wartość doku-· . nych tendencjach w kinie świa
„okrągłej" daty rocznicowej.
gorzkiej, zbudzony pośród
mentu ma „Widok· Zduńskiej
towym poprze!Z obejrzenie naj„Obrazy i słowa" nie są stannocy
wybitniejszych dziel powstałych
Woli z XIX w.". Smakosz jedardową laurką ani banalnym
i pod płotami smolistymi do
na przestrzeni roku. O Ue Kondnak dłużej zatrzyma się przy
lecz
hymnikiem „na cześć",
stacji pustką idzie
h'ontacje to umożliwiają, o tyle
rysunków
kresce
subtelnej
propozycją do czytania i oglą
niż
rwącym
silniej
głosem
n
sensowne jest jeszcze oglądanie
PietrzykowskieWłodzimierza
dania ku przyjemności i pożyt
jęk porannych syren,
(i to w jednym ciągu) całego zekowi. Kto lubi pr-i&dmioty ład
at się ta ziemia przed nim go, grafikach Sławomira Po- stawu fllmów.
kornowskiego c:r:y Przemysła
pożyteczne,
ne, a przy tym
Czy jednak rzeczywiście jedepo latach znów otworzy
naście filmów pokazywanych w
wa Staszewskiego. A wszystko
niechybnie sięgme po to wyi obrai: jej jedynym listkiem
ramach Konfrontacji 81 jest zedobrze
na pięknym papierze,
dawnictwo.
błyśnie".
stawem najwartościowszych i naj(z
starannie
i
zakomponowane
wspomprzemienia
się
Tak
Dwie wartości sprzęgli auto\vybitniejszych dzieł sztuki fHdrobnymi wyjątkami) złożone.
nienie dzieciństwa w kawałek
rzy w „Obrazach i słowach"
mowej powstałych w roku · 1981,
słowa"
i
„Obrazy
Polecając
I na ile filmy te są reprezentadla zainteresowania czytelnika epopei.
mvadze miłośników Zduńskiej
tywne w stosunku do głównych
i usatysfakcjonowania mieszInny natomiast gust może zaWoli i czytelnikom niebanal-\ nurtów w kinie światowym? kańców Zduńskiej Woli: znak
dowolić „Pieśń o jaworach w
pozostaje to lt".vestią otwartą.
uczulam
ciekawostek
nych
gładzone.
plastyczny i słowo
Zduńskiej W oli" Jerzego WaJak bowiem z k.ilku tysięcy
jednocześnie, aby nie zrazili 11ię
Rysunek, grafika, obraz i foleńczyka, który swoją sympatię
powstających r0021nie fabularnych
wypewną cechą
pochopnie
tografia stanowią nie tylko iluwyraził w pięknej, a miejscami
filmów wYpełnometrażowych
dawnictwa, która piszącego te
brać obiektywnie tych kilka najstrację, ale wydatnie poszerzają
bardzo urodziwej opowieści zazafrapowała. Oto
nieco
slo\\·a
lepszych? żaden pojedynczy czło
obszar treściowy książki. Sło
jest
barwionej anegdo tą. To
materiale
w całym bogatym
wiek, an~ nawet cały zespół luwo zaś - to poetyckie i to , ....
także przejaw działania zduń
dzi nie byłby w stanie obejrzeć
słownym i malarskim tak niestylistyce naukowej czy też liskowolskiego magnesu. I tylko
sklasyfikować taka ilość proi
wiele spraw i ludzi. Szczególproterackiej objawione
przyklasnąć pomysłowi poety.
kinematografii. Kryteria
duktów
spraw
szczególnie
i
ludzi
nie
wadzi czytelnika po ścieżkach W innym zaś przypadku pozaś artystycznych ocen stosO'waByć może
dzisiejszego.
dnia
historii i współczesności. Ponad
ne na wielkich światowych feswaga wiersza i ton historiozowydawca ma w swoich plaUwalach (i wszędzie tam, gdzie
zapełnia
dwudziestu autorów
ficzny trafi z pewnością do
działanie,
ciekawe
równie
nach
obdarza się filmy na.grodami) gą
świa
stronice albumtl dając
przekonania tych, którzy widzą
swodość zróżnicowane, a w doda.trefleksjom i
dectwo faktom,
swoje miasto w nurcie zacho- które będzie jednocześnie
na nie często
wywierają
ku
istym dokumentem.
wrażeniom, według swoich zadzących przemian. Tak to wiwpływ względ:v pozaartystyczne:
dzieje
bo
pokaże,
Przyszłość
interesowań, profesji i sposobKoprowski w
dzi p oeta Jan
komercyjne, ideologiczne, polityfigle.
płatać
często potrafią
nego narzędzia. Wszystkich zaś
wierszu „Pieśń o topolach w
czne... nie mówiąc już o persoPrzypomnijmy, że w roku, w
nalnych. Zatem również zesta11.v
sympatia do
łączy widoczna
Zduńskiej Woli":
filmów obdarzonych najwyższymi
którym Zduńska Wola otrzyZduńskiej Woli, szczery zwią~
i najbardziej prestiżowymi nagromała prawa miejskie, w mieś
zek z miastem lub choćby poW mojej ojczyźnie topól i
dami nie byłby w pełni miarocie Łodzi członkowie magistrawinność np. naukowa. Dla potopól
dajny.
,,,.,
posiedzepierwsze
odbywali
tu
rządku wypada zaznaczyć, że
• jak robotników, fabryk i
A cóż dopiero powiedzieć o 2enia w nowo zbudowanym ratylko niektórzy mają w dowochłopów,
~lawie filmów na Konfrontacjach
Placu Wolności.
81, jeśli organizatorzy calej tej
dzie aktualny adres zduńsko
W mojej ojczyźnie Zduńskie tuszu przy
Może więc trzeba się. śpieszyć
imprezy spośród filmów nagrawolski. Czy ma to jakieś znaWole,
dzanych tu i ówdzie (i to naz utrwaleniem dzisiejszej Zduń
czenie? Owszem, nawet kilka.
Nad Wolami - szumne
i;(rodami różnej rangi) dokonali
skiej Woli, żeby jutro było co
,Jest przede wszystkim widocztopole,
wyboru właczając w
własnego
następcy, żeby
wspominać. A
ny w książce dystans, nutka
nad nimi druty elektryczne.
dodatku do -Zestawu filmy niBę
porównań.
do
okazję
mieli
melancholii, spojrzenie jakby
,S!dzie i przez nikogo nie nagadą wtedy sięgać do wdzięcz
dzane?
z drugiego brzegu. Dlatego doMiasta najmilsze ne.i książeczki „Obrazy i sło
minuje w partii słownej ton
• • •
socjalistyczne!
wa".
Spróbujmy jednak, świadomi
wspominkowy lub może trafpowyższych zastrzeżeń, potraktojeszci:e
niej - wspomnieniowy. I dlaRozmaitość tematów
zestaw filmów maratonu
wać
stwierdzeń
tego też niewiele
bardziej widoczna jest w pro81 jako całość znaKonfrontacje
Wydawca:
słowa".
i
„Obrazy
typu: „w ciemny~h ulic zaduzie. Wysmakowana polszczyzna
czącą i symptomatyczną. Ot doZduń
Przyjaciół
Towarzystwo
mie / jest senność i spokój /lecz we wspomnieniach
Bogdana
konać takiego małego wTóźenia.
skiej Woli 1982. Oprac. red.
serce miasta bije I nieustanOstromęckiego sięga do najlepSkoro można ·wróżyć z :fusów,
oprac. graf.
Feliks Rajczak,
z wnętrzności ofiarnych zwierząt.
nym rytmem'', na które może
szych tradycji gatunku; histo:r: wosku, z dymu I tylu inn:rch
Sławomir Iwański.
ryczny w swej stylistyce fragsobie pozwollć Stanisława Pia::-zecz:v - to czemu by nie z filment prozy Janusza Teodora
secka w wierszu „Zduńska WoMoże przypadek okaże si~
mów?
kawala". Znalazł się jednak ~ poDybows,kliego pokazuje
tym razem przypadkiem obiek-

•

Zduńskiej Woli
pejzaż .serdeeznJ
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stawia .s!e 1ako wzajemne iirz&O
nikanie obustronny wpływ na
siebie.
Mistyczne w swojej tematyce
są filmy: „Poszukiwacze zaginionej arki". .,Austeria" ! do pewnego ~topnia .. Mefisto".
Arka Przymierza między Jahwe a Narodem Wybranym, zawiera iąca szczątki tablic z dwunastu przykazaniami, iakie otrzymał Mojżesz od Boga na górze
Synaj. Arka będąca siedliskiem
tajemniczej siły karzącej profa•
nów - toż to mistyka najczystsze.i wody.
(Nawiasem mówiąc organizatorzy Konfrontacji film ,Poszukiwacze zaginionej arki"' reklamui nie tylko tam
ją w karnecie <.v sposób następujący: .,Science-[iction. Fascyimjąca opowieśl!
biblijne.i arposzukiwan,iu
o
scienceO
Noeg o".
ki
-fiction trudno tu mowie, bo
scjentyzmu w tym raczej niewiele„. ale już na pewn-0 Arka
Przymierza i Arka Noego to
dwie różne rwczy. Pierwsza
zbudowana została w czasach
druga trochę wcześ
Mojżesza.
jeszcze przed potopem
niej przez niejakiego Noego. Poza tym
Arka Noego musiała być znacznie większych rozmiarów. Szkoda, że nasi rodzimi specjaliści
od upowszechniania kultury filmowej o tym nie wiedzą.) Ale
'
ad rem„.
,,Austeria" również przepełnio·
na jest mistycznymi symbolami„
wywodzącymi się ze starotestamentowej, żydowskiej tradycji.
Sama nawet karczma (austeria),
w której dzieje się pra·wie cala
akcja filmu wydaje się pe:wnym
odpowiednikiem Arki Noego, jest
bowiem schronieniem dJa ludzi
i zwierząt w czasie kataklizmu
- tym razem nie potopu, ale
wojny. ·
W „Mefiście" odniesienia do
sfery zjawisk nadprzyrodzonych
~ą może mniej eksponowane, ale
również czytelne. Postać szatana
- Mefistofelesa jako uosobienia
zła występuje w filmie tylko .lako !igura sceniczna z dramatu
Goethego. Ale zło, jakie Mefigto
uosabia jest w rzeczywistości pozascenicznej najzupełniej reah11r.
Odnosi się nawet VVTaźenie, te
w iakiś magiczny sposób bohaaktor grający w
ter filmu przedstawieniu teatralnym postać
Mefista, staje ~ię poza teatrem.
poza sceną demonicznym uosobieniem zła.
Cóż z tego wszystki~go wynika?
Przemo.c. miłość. ·sztuka i mistyka - czy jest to tylko przypadkowy zlepek tematów, które nie
posiadają ściślejszych i głębszych
z sobą związków? Otóż nie.
Wszystkie te tematy sprawiają
głębszej
szczególnej,
wrażenie

wackie.go tllmu „Pomocnik", ~
dącego przede wszystkim ilwt.racją prawidłowości proce5u pie-wotnej akumulacji kapitału . w
dziedzinie handlu i związanych
z tym problemów moralnych wszystl{ie pozostałe filmy zestawu stanowią prawie bPZ reszty
kombinację wyżej wymienionych
'
tematów.
· O wojni e I jej okrucieństwie
w zupełnie ewidentny sposób owietnamskie .,Dzikie
powiadają
„Austeria", rabłot a ", P-01Sk9.
dziecki „Fakt". również francuskie „Ostatnie metro" (choć może dla polskiego widza obraz niemieckiej okupacji Fra ncji w 13.tach 40-44 wyda się dość sielankowy w porównaniu z t~·m.
co działo się w analogicznym ~
czasie nad Wisłą). Węgiersko
RFN-owski „Mefisto" i amerykańscy „Poszukiwacze zaginionej
arki" zawierają (ch oć w różnvm
stopniu eksponowany) obraz faszystowskich metod osiągania celu za pomocą bezwzględnie, nie
liczącej sie z niczym prócz fizycznąj siły, przemocy. Również
- jeśli się zastanowić - takie z
pozoru nie mające z kwestią
jedności.
\1rojny nic wspólnego filmy, jak:
mii:dzy przemoc!\ a
Związek
„z życia mari<>netek", „Zwykli
miłoikią jest bardzo wyraźny ludzie" oraz „Jeśli się odnajdzieprzeciwne bieguny.
~a to dwa
my" zawie;rają temat albo otwardwie antytezy. Zygmunt Freud
tej agresji, albo przynajmniej
dwiema głównymi,
uważał, że
dokonywanej w białych rękawi
walczącymi z sobą silami w psyczkach, lecz również przemocą i
chice ludzkiej są: Eros {Miłoś~)
manipulacji ludź
bezwzględnie
I Thanatos [$mierć). Ten ostatni
mi. W lilmie Bergmana bohain~tynkt ie~t dążnością do dester dołrnnuje mordu na prostytnikcji p't'?Pjawiającą się w agretutce, a prze~1aduje go myśl o
.ii - 11 agresja to przecież przezabiciu żony. W ,.Zwyklyc:h lumoc. Powszechnie . znanym iest
dziach" R. Redforda bohater że u człowieka brak pozyfakt,
kilkunastoletni chłopiec usiłuje ' tywnych
emocjonalnych
v.ięzi
popełnić samobójstwo, zaś jego
wyzwala skłonność do agresji.
koleżanka dokonnje w petni udaTak też się dzieje i w filmach
nego zamachu na własne życie.
prezentowanych na KonfrontacAgresja skierowana przeciw sajach. W „Zwykłych ludziach"
memu sobie jest r6wnież agrechł<>piec usiłuje popełnić s.amosją. Ma też posmak agresji bruw filmie Bergmana bohabójstwo,
talna manipulacja ludzkimi uczupopełnia morderstwo, a odtr;\ter
ciami (choć przyświecają je.i
cone przez niedoszłych przybraszlachetne zał-Ożenia) ukazana w
nych rodziców dziecko w filmie
filmie „Jeśli się odnajdziemy".
.. Jeśli się odnajdziemy" zaczyna
Pierwszoplanowym tematem filzłośli'wie sypać w oczy piasek
Francuza",
„Kochanica
mów:
1woirn kolegom.
„Ostatnie metro", ,,Jeśli się odZ kolei istnieje bliskł związek
najdziemy", „Z życia marionemiędzy miłością, sztuką a mistek", „Zwykli ludzie" jest bez
tyk ą. Miłość jest bowiem (choo
wątpienia kwestia miłości.
nie wyczerp uje to całej jej taWielka r-0mantyczna miłość kopewnym
złożoności)
jemniczej
biety w „Kochanicy Francuza"
przekroczeniem granic własnego
okazuje się tylko pozą, fikcj ą j11, swoistym uznaniem za część
i to fik<:ją podwójJUt, gdyż za~amego siebie przedmiotu uwielwart;\ w narracyjnym cudzysło
bienia, szerzej - w skrajnych
wie wewnątrz samego filmu. Lecz
wypadkach calego świata. Mówi
ta właśni e poza wywołuj e autensię wtedy o mił<>ści wszechogartyczną namiętność mężczyzny. W
niającej. Stan ten jakże blisko
opowiedzianej zaś bez cudzysło
graniczy z mistyczn ą ekstazą.
\vu historii, wyczuwa się wyraź
jak równi eż z myśleniem magiczną nostalgię za czymś, co łączy
- którego sedn.em jest sunym
łoby dwoj e ludz.i, będąc czymś
własn a\
obdarzanie
biektywne
więcej niż tylko sporadyczną wypsych iczn ości ą cał ego świata. Niemianą dwu kaprysów, zetknięciem
przypadkowo też w tak wielu
dwu naskórk ów.
religiach Bóg jest uosobieniem
„Ostatnie metro" jest właści
jest Miłością.
miłości.
wie historią o miłosnym trójka.R ównież sztuka i mistyka cie: mąż, .ż ona i ten t r zeci.
są z sobą ściśie
sacrum
era
t
!
„Jeśli się odnajdzie.my" balanzwiązane. Antr-0pologowie twi ersuje na ·krawędzi melodr amatu.
dzą, że religia i sztuka wyir11staNie chodzi tu co prawda o mij ą z tl'go samego źródła.
łość erotyczną, ale o miłość mię
No dobrze - ktoś zapyta dzy dziećmi a ich potencjalnywiemy już, że tematy filmów z
mi przybranymi rodzicami. JedKonfronfacji 81 stanowią pewnll
nakże obraz sierot z domu dzieorganicznie powiązaną jedność cka potrzebujących miłości letz jakie wnioski stąd płyną?
bez przesady - praw.ie tak jak
Otóż i moja wróżba, wróżba
powietrza, stawia kwestię nienie tyle o stanie światowego kizbę dn ości miłości w życiu czło
na, ile o tym, czym żyje świat
wieka z dużą jaskrawością.
na progu lat osiemdzi-es!ątych
„Z życia marionetek" i ,.Zwykli ludzie" posiadają właściwie ten '-XX wieku, jakie są najczęstsze,
obsesyjnie powracanajbardziej
s'?-m, główny, wspólny ~mat; zające ludzk·ie myśli . myśli które
mk, brak pozytywnych więzi
stanowić muszą jakąŚ' jedność. ·
emocjonalnych człowieka z czMni ebezpiec:r:eńN ajwl ększym
wiekiem i konsekwencje takiego
stwem dla ludzkości jest prze-stanu rzeczy.
moc. Zagraża ona wszystkiąmu,
wiele filmów
Zastanawiająco
co stanowi dorobek kultury, co
dotyka sprawy relacji między
odróżnia człowieka od zwierzę
Główną osią
życiem i sztuką.
ci? lub rzeczy, Miłość jest najkompozycyjną „Mefista", „Kochawiekszą siłą mogąca przeciwstanicy Francuza", „Ostatniego mewić się przemocy. Sztuka, która
tra" jest przeciW!1ta\vienie sobie
stwarza drugi, równole$!lY do
akcji
dwu planów narracji realnego świat oferuje tylko Iluoraz akcji
'~Yda!ze~ realnych
od realności, jest
zję . ucieczki
scenicznego
utworu
fikcyJneJ
bow1e1J1 zbyt mocno z rzec:r.:vwibądź filmowego. Również jeden
związana. Sztuka
realną
stościl\
~ fragmentów „Austerii" oparty
jest ledwie półśrodkiem. P ozoJest na tej opozycji. Oba plany
staje jeszcze. nadzieja na is·tniedla siebie
stanowią
wydarzeń
nie mistycznego porządku świa
Poj awiające
s~oisty komentarz.
...
ta
s11>, analogie, aluzje w życiu do
sztuki i w sztuce do życia skła
oto moja wróżba. Tak powieniają do myśli, że fikcja artydziały mi filmy. Kto chce niech
styczna, mimo całej swojej autowierzy, Kto nie chce, niP~h nie
nomii, jest bardzo ściśle powią
V.."ierzy„.
zana z życiem realnym, podobnie jak artysta jest w rozmaity
sposób związany z kontekstem
społecznym, w którym funkcjonuje. Relacja życie-sztuka w
ADAM BART
·wymienionych tu filmach pczed-
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SANDAUER O %YDACH
W LITERA TURZE
operatywności „Czytelnikowi",
tak szybkim tempie, nie tak
powstałe, szkice. Artur Sandauer drukował je na łamach ,,Polityki" i „Ży
cia Literackiego" z dopiskiem „Rzecz, którą nie
j a powinienem był napisać", Chodzi oczywiście
o „Sytuację pisarza polskiego pochodzenia ży 
dowskiego w XX wieku".
Wszystko, co pisze Sandauer, nie pozostaje
obojętne: wzbudza tyleż akceptacji, co sprzeciwów, a czasem wręcz nieodpowiedzialnych
ataków n a autora. Jednak nikt nie może po~ądzić Sandauera o powie r zchowność, zacietrzewienie, czy niekompetencję. 1 ta książeczka wywoła zapewne spory, bowiem jej tematyka, choć
jest zaledwie próbą naświetlenia udziału polskich Żydów w kulturze ogólnonarodowej, dla
wielu będzie zaskakującym odkryciem.
Pogratulować
wydał w
przecież dawno

który

Artur Sandauer: o sytuacji pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego w XX wieku. Czytelnik 1982.
St ron 98. Cena 50 zł.

ZN.At %YCIE
kolejny tom szkiców Michała
Radgowskiego, wieloletniego felietonisty „Polityki". Są to szkice napisanę w czasie od lutego
1979 do kwietnia 1981 i były zamieszczane we
wspomnianym tygodniku.
Książka ukazała się w czytelnikowskiej serii
„Biblioteka satyry", co mylnie określa jej za~;artość sugerując, że są to jakieś kawałki do
Otrzyma!Jśmy

-
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• ~

-
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z półki
'

tych rzeczy, a jeśli nawet
to uśmiech ironiczny, czasem bolesny. Oto próbka„ a rzecz dotyczy okresu propagandy sukcesu. Otóż wojewódzk4 komendant MO w Katowicach, na pytanie, dlaczego film o Marchwi<:kim, głośnym przestępcy,
został wyświetlony dopiero w pięć lat po procesie, odpowiedział: „Wychodzono bowiem z założerna, że z tego samego rejonu nie mogą się
wywodzić głośni działacze i tego typu przestęp
cy",
Samo życie!
lmiechu. Otóż nic x
11 i ę uśmiechamy, jest

Michał

Radgowskl:

SU. Cena 90

Zna~

tycie. Czytelnik 1982. Stron

zł.

Mieczysław Woźniakowski, mimo iż od dawna zako11czył czynne życie zawodowe w szkolnictwie, nadal pozostaje wierny swojej pasji.
W wydanej właśnie książce-pamiętniku „Było i
tak i siak" wspomina o pierwszych dniach w ·
wyzwolonej ;Lodzi, o początkach odrodzonej
szkoły, o pierwszych Kolach Naukowych, o harcerstwie, o Związku Walki Młodych, o zawią
zywaniu się zespołów scenicznych, o Teatrze
·Wojska Polskiego, o organizowaniu Związku
Nauczycielstwa Polskiego„. Jednak przede wszystkim jest to książka o ludziach: wspaniałych
patriotach, oddanych polskiej szkole nauczycielach, o tych wszystkich, którzy \V trudnych latach odbudowy kładli podwaliny pod łódzk i e
'
IZkolnictwo.
Książka obejmuje lata 1945-1950 I jest drobiazgową, ale jakże ciekawą, kroniką tamtych
dodatkową są
Wartością
odległych czasów.
dokumentów,
fotokopie
archiwalne zdjęcia,
świadectw szkolnych, a także cytaty zarządzeń
i aktów prawnych wydawanych przez ówczesne władze oświatowe.
:Było 1
Cena &O zł.

l.ódzki•. 1982. Stron 290.

tek 1 111.ak. W y d .

PONOWNIE MAREK HŁASKO

znaną.

Cieszy fakt powrotu pisarza do świadomości
czytelniczej, cieszy tym bardziej, że od 1958
roku było o nim w kraju głucho. Teraz Hłasko
powraca na należne mu miejsce, jakie wyznaczyła dlań historia.
Namlętnośei,

Kobiety I•

.

***
.

Wyd. Llt. 1982. Stron

W ubieglym tygodniu rozpoczął się w miescie Porto, w pólnocnej części Portugalii [ll
Międzynarodowy Festiwal Filmu Fanta~ty~zne
go. Uczestniczy około 70 filmow z 20 panstw.
Wydarzeniem festiwalu jest film „Xtro" Harry
Bromleya Davenporta z Wielkiej Brytanii Polreprezentuje „Opętanie"
ską kinematografię
Andrzeja Żuławskiego.

A ona tam tkwi

~

męzczyzn1

Kobiety I mężczyżnł
co weszli bez słowa
w swoje ciemne ogrody
nie zaznają szczęścia
Kobiety I mężczyźni
których krzyk radosny
nie rozszedł się po ziemi

I papierosa drżącymi rękoma zapala
Cholera jak długo to trwa

Circe bezwzględna
A grunt pod nogami nabiera miękkości
Dlaczego on jeszcze nie przychodzi
Minuty skapuj~ ciężkimi kroplami
Na stężałe oczekiwanie
Co ją tu do diabła przyniosło
Nienawiść zalewa i strach
Z determinacja sięga po kieliszek
,By uciszyć podejrzenia
Miota się w sobie
Gryzie pręty swej klatki
SP,ięta. niepewnością

wiedzą
że pozostaje

Potworni\

Im tylko
ta latarnia b6lu
której promień
wciąż pełga

i

W sobotę rozpoczął się XXIIJ Festiwal Telewizyjny w Monte Carlo. W konkursie tegorocznym Telewizję Polską reprezentują dwie po·
zycje: Odcinek serialu „Jan Serce" pt. „Mgieł
ka" w reżyserii Radosława Piwowarskiego oraz film dokumentalny Romualda Dobrzyńskie
go , .Uratować Kraków".
Po dwóch dniach nastąpiła inauguracja na·
stępnej imprezy telewizyjnej w Monte Carlo:
otwarcie międzynarodowych targow telewizyj·
nych TVP przedstawia na targach 63 pozycje
prezentowane przez PHZ „Poltel". Są to seriale, pojedyncze filmy rabularne, dokumenty, pro-

pożądaniem

agrafką własnej podłości

Barbar.a Bianek
<Pabianice)

w zakamarkach :trenie
aby wyłuskać
nie istniejący clerl\.

dzień

Kronika
kulturalna

Orfeusz
Był 1am.
Waliły 1lę góry.
Siedział na kamienln
1 patrzył,
11.ucąe piosenkft

Odwróciłem dzień

do góry nogami
i postukałem w dno
ziemi.
Na miskę nieba

Orfeusz z kamienia

wypadały

11:ramy anirno\\·ane oraz propozycje
muzyki.

jak martwe wróble

maski

życzliwych,

Radośnie brzękła

Czarny

srebrna grudka trudu
1
podstawiłem śpiesznie dłonie,
aby uchwycić

Wacław

Krakowski

<tódz>

.,

kołami

po Mlecznej Drodze.

Sto ciał na ulicach martwych
Jako sto armat
it wystrzelonym gniewem
wszystkie

ldało

Gorzki smak

miłości

WyJH aa 1potkante
minionym dniom. ·
Zagubiona w lablt'Jncle
zdarzeń,

nagle w &wars 1peJrzft
1woim inom.

sto trumien na cmentarze niesiono
Jako sto transparentów
krwią zapisane
robotniczą

t.ódź

wystawę

do wielkiego WHtt.
Wielka Niedźwiedzica
czai 1lę w mroku,
ehce konia pożref.
Wielki wóz dzwoni

Buntu łódzkiego
rok 1892

Zamknięta
wśród da'Wftych przerażeń
I więzi,
nie mam kłębka

Ariadny,
ieby wskazał drogę
na wolnoś6,
w gorzki 11mak

złożono

Dobrzyfisko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne, redakcje tygodnika „Kujawy", „Gazety
Kujawskiej" j „Ilustrowanego Kuriera Polskiego" oraz Wydział Kultury i Sztuki UW w•
Włocławku zapraszają do udziału w konkursie
literackim im. Edwarda Stachury „Kujawskie
inspiracje" w dziedzinach poezji, prozy i krytyki literackiej.
Warunkiem udziału w konkursie jest nalesła
nie opatrzonych godłem nie publiiko'wanych
dotąd prac literackich z adnotacją na kopercie „Kqnkurs literacki im. Edwarda . Stachury
do lS
„Kująwskie Inspiracje", w terminie
dołączyć
kwietnia br. Do materiałów należy
imi';
kopertę opatrzoną godłem, zawierającą
nazwisko i adres autora.
W dziale poezji ka.idy uczestnik -w.inie.n na desłać co najmniej 5 utworów lub poemat, w
dziale pro-zy i kirytyki literackiej prace w Olbję- •
t.o.ś.ci do 30 sttr. ma.szynoi,pisu, w czterech egzem·
plarzach.
Wy!Il.i'ki kooil{u.rSl\J ~ ogmZ0111e dó kiońca
maja br.
Ogólna 1uma przeznaczona na nagrody wynosi 60 tys. zł w każdym z działów, na pierwzł.
sze nagrody przewiduje się sumy 10 tys.
którego
Ostatecznego podziału dokona jury,
skład zostanie podany do publicznej wiadomoś
ci po terminie nadsyłania pr~c.
Prace należy wysyłać, a także bliższych informacji zasięgnąć można w Dobrzyńsko-Ku
ja.wskim Tolvarzystwie Kulturalnym, al. Piwna
ł (Czarn:r Spichrz) 87-300 Włocławek.

miłości

.

Staruszków
•
szczęse1e nieznane
odcisków na dłoniach I łódzkich
które jak zdjęcia długo noszone
przy sobie idążyły się pogiąć I zatrzeć.
Gdyby nie wyprowadzili się z rozpadajj\oego
się w niepamięć domu, nie zdążyliby nawet
posiedzieć w pokoju z żyrandolem,
wykradanym
spod kościelnego sufitu przedtem.

Doroblll

się

wspomnień

I

pomyśleć

Łódź

śpieszą donikąd

-

wytrwale.

1981 r.

PRZED ODLOTEM
Wydawnict\vo Łódzkie, reklamując tę książ
napisało m.in., że zebrane w niej utwory
„charakteryzuje głęboki humanizm, znajomość
ludzi i ich problemów". Jest w tym sporo przesady: zawartość publikacji wywołuje różne
uczucia: od akceptacji, przez obojętność, do zniechęcenia. Najlepszy, moim zdaniem, jest cykl „Ze
Wschodu i z Zachodu": autentyczny, przesycony realizmem i realiami, z próbkami języków
rosyjskiego, białoruskiego i ukraińskiego. Dobre są opowieści „Przeżyte i zasłyszane". Natomiast nie przekonują mnie „Małe opowiadania",
które mają być liryczne i refleksyjne, a są czasem zaledwie szkicami. zapiskami w brulionie,
tworzywem. z którego mogłyby pow s tać w
przyszłości ciekawe opowieści.
kę,

.Tan Adamski: Przed odlotem. Wyd . L6dzkle 1982.
Stron 212. Cena 40 zł.
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Przed MedemdziHięcioana laity pr~- ,,lt>ydiona" Krasińskiego zainaugurował diiałalność
Tea,br Polski w Wairszawie Pie!"W's-zym dyll."ektorem tej sceny był jego założyciel - Ar11old
Szyfmall.
i wielu innych zasłużo
Pamięć ~zyfmana
inycih a<rty'Sltów TP uc.zcrono na u.roczy1Sot.o.ści jubileuft<llWej. Teatr otrzymał z okazji jubileusz11
nsty gratulacyjne od kierownictwa resortu kultury i władz miasta oraz wiele okolicznościo
v.rych depesz. Siedemdziesięciolecie uczcił zesWyspiań
pół teatru premierą „Wyzwolenia"
skiego w reżyserii dyrektora i kierownika arKazimierza Dejmka.
tystycznego -

KONKURS LITERACKI
Il\f. EDWARDA STACHURY

1980 r.

~

dziedziny

Krakowska galeria „Mały Rynek" prezentuje
Dewrina
obrazów Mdhameda Meliha
Beja · - tureckiego klasyka światowego malarstwa abstrakcyjnego. Artysta, używający pseu·
donimu ,,Ne jad" wiele lat s.pęd2ił we Francji,
gdzie uczestniczył w większości wystaw słynnej
szkoły paryskiej. Przebywał w Stanach Zjednoi
c:r:onych, Chinach, Grecji, Jordanii, Anglii
Danii. Od 1969 roku mieszka w Polsce.

zaprzegają

skarbów.

w stu grobach pamięć
jak kapitał na procent
lV stu bankach

koń

Czarny koił
galopuje w noc,
przez witraże pajęcze.
Czarny koń
•trąca gwiazdy
w morską otchłań 1nu.
Czarnego konia

mojego syna
na dobranoc.
O jeszcze jeden dziel\
bogatszy
próbuję w śpie wygrzebał·
pocałunek

i

Zien,li
Nakładem Towarzystwa Miło ś ników
B '. elsko-B;alskicj ukaz.uje s'.Q bliis•k o C\\ .~ . ć
wieku „Kalendarz Beskidtki" uawiązujący do
trad) cj i śląsk1a.h kalendarz~· . wydawa~1ych .1 ,1
Ziemi Cieszyńskiej w okresie L20 lat. PQd tym
n: e ma s·ob:e
względem region nadolz.1ański
równych w kraju. Wydawuictwo to stanowi
skarbnicę wiedzy o tym regionie, dostarczając
badaczom materiałów z zakresu historii, folkloru, hvórczości artystycznej, ruchu śpiewa
czego.

plany.

niespełnione

'łódzkl~h

Rok bieżący zapowiada się przebiegać pod
:makiem Marka Hłaski. Jeszcze nie ustały gonitwy za „Sonatą marymoncką", a już Wydawnictwo Literackie rzuciło na rynek księgarski
jego ,~amiętności" w serii „Polskich opowiadań współczesnych", Napisałem rzuciło, co jest
jawną przesadą, już, raczej kapnęło, bowiem
sy- ,
dwudziestotysięczny nakład w dzisiejszej
tuacji nie ma szans pojawienia się na przysłowiowych ladach.
W zbiorku umieszczono pięć opowiadań :
„Pierwszy krok w chmurach", „Krzyż", „Namiętności", „Pętlę" oraz „W dzień śmierci Jego",
rzecz napisaną w 1962 roku i u nas szerzej n ie

Marek Hłasko:
172. Cena 50 zł.

Zbigniew Adamski
·(Konopnica)

jamę bezpieczną
dla mych klęsk i

WSPOMNIENIA PEDAGOGA

Mieczysław Woźniakowski:

wirydarz poetycki

Jeszcze jeden

recenzenta

ltada Państwa nadala 19 uczonym tytuły p " O•
fesora zwyczajnego, a 81 - profesora nadiwyczajnego.
Spośród łódzkich uczonych nominacje otrzymali: profesora zwyczajnego sztuk plastycznych
- Stanisław Fijałkowski w Pa,ństwowej W.vf:.·
szej Szkole Sztuk Plastycznych, pto!esora nadzwyczajnego nauk chemicznych - .Julian ChojMolekularnych
nowski w Centrum Badail
Makromolekularnych PAN . riauk medycznych
Zofia Danilewicz-Stysiak w Akademii Medycznej, Tadeusz Jędrzejewski w Akademii Medy~z-·
nej, sztuki muzycznej - Zbigniew SzY.monow1c:i:
w Akademii Muzycznej .

Magdalena Kowalczyk - debiut
(Łódź)

Teatr Nowy w

Łodzi informuje, że w
wystąpi gościnnie

dniach
w Małej Sali . TN Teatr im. Juliusza Osterwy z Gorzowa Wielkopolskiego. Teatr 1orzowski zaprezentuje polską prapremierę scenicznej wersji
„Notatek z podziemia" Fiodo:ra Do1Stoje·wSlkiego.
Adaptacja i reżyseria: Bogdan Michalik, scemuzyka: Piotr
nografia: Grzegorz Małecki,
Hertcl. Udział biorą: Ewa Węglarz, Bohdan Mi16, 17 i 18 lutego br.

***

Ale Jest przeołeł eoł poza tym
Co się we mgle wieczornej kryje
I szarym świtem nam zagląda
Do smutkiem spopielałych oczu
Ale jest przecież coś poza tym
Co ciepłą. dłonią chwyta w locie
Pełnp rozpaczy nagłej myśli
Ale jest

zt

zwątpienia
przecie:!; coś poza tym

Wykwitające

kuć i Bogumił Zatoński.
Początek spektakli o

Ry!,

1odz. 16.00 i %0.00.

z. Pionk
ODGŁOSY

9

•
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była mała, prymitywna wytw6rnła lanego asfaltu. Stamtąd dwa czy trzy „rajzery" rozwozlly swój dymiący. ładunek na budowy. Panie,
proporcje wszystkich
Kujawiński tak umiał
niezbędnych składników dobrat, że ani się ten
asfalt nie kruszył, ani pod butem czy kołem
auta jak plastelina nie urabiał . Bo wiadomo;
im mniej tych mączek asfaltowych, a więcej
smoły, to całośt jest do luftu - spływa tylko
na słońcu .
- No, ale porzrrdnle zrobiony asfaltobeton._
- Tak, jest bardzo dobry, jak się da odpowiednie Ilośc i wszystkich składników, jak się
go długo, dokładnie wałuje, żeby swoją leppanu,
kość dostał. A w Łodzi to nie powiem
por~dnie położonym
żebym znał ulice z tak
asfaltobetonem.
- A przy budowie łódzkiej trasy W-Z pan

T

e daty zwykle w kalendarzach zaznaczane są na czerwono. Jak niedziele. t co roku wówczas ktoś kogoś odznacza, tu się przetnie jakąś
odda do użytku Jawstęgę, tam l:oA nam to weszło w krew, że nikt sobie nie
czy „przekazania"
wyobraża .,uruchomienia"
w zwykły, nierocznicowy dzień. Zawsze musf
.
być ,,z okazji" I z pompą. Ostatnimi laty zaczęło co prawda brakować nieco Portów Północnych i Hut
Katowice, ale zawsze jest pod ręką jak nie
pomnik wieszcza, to choć jakieś osiedle czy
nie
komunikacyjny trakt. No. rzecz Jasna,
go ście by
może to być osiedlowa uliczka, bo
1ię nie pomieścili , ale taka .,tranzytowa, dwupasmowa, asfaltowa, wygodna, bezpieczna, nowoczesna". Już wy tam redaktorze wiecie najlepiej jak to ładnie napisać_.
Zdarza się wszakże, i to też nasza, polska
trady.cja, że sąsiedzi przyszłego „highwayu"
widowisku. G<ly
biorą udział w niezwykłym
zbliża się ów termin, czyli „godzina O" na buniespodzianie
się
zjawiają
dowanej drodze
dziesiątki robotników, ciężki sprzęt, pracuje się
rączó,
po kilkanaście godzin, jakoś dziwnie
z ochotą, czasem i po zapadnięciu zmierzchu.
Bo wiecie, jutro przyjeżdża ..•, będzie też„., a
może nawet..• !
I nie zdarzyło sit: gdzieś w tym pięknym
kraju, by wykonawcy nie zdążyli na czas! Cza1em trzeba później zerwać trochę asfaltu, ale
to drobiazgi. Ważne, że było oddane w terminie, były premie, gratulacje, nieśmiertelne „rą.
1ia, buzia, klapa, goździk".
I po wszystkim. Nastają zwykłe dni. Czyli
- tu się zapadnie chodniczek, tam studzienka
wystaje na środku jezdni pół metra prawie, jakieś muldy się pojawiają, „pralki" przed skrzytowaniami. Później mamy „ wiosenne przeło
my" i - czas na generalny remont.
To tempo na1 gubi, czy budować nie umie' my? Kiepskie surowce czy wykonawstwo?
Ano, spytajmy fachowca, starego brukarza. W
przyszłym roku minie 30 lat od czasu. gdy pan
Zygmunt Lebioda zaczął „robić w drogach".
Jak sam kiedyś obliczył, po łódzkich ulicach
Na
przeszedł grubo powyżej 100 kilometrów.
.
kolanach._
- Panie Zygmuncie, napiszmy mote, te. mllośE do brukowania zaszczepił panu ojciec lub
takie powołanie WYHał pan • mlekiem matki,
eoT
- Bl!Jdury. Jestem wiejski chłopak z dawnego „Księstwa Łowickiego", wieś Helin. Ojciec
był szewcem, a że nas w domu biegało siedmioro, ledwo wiązali z matką koniec z koń
cem. Przed wojną tata . kupił dwie morgi ziemi, jeszcze zdążył. W okupację skończyłem
całe
przyznaję szkołę podstawową i to moje teoretyczne wykształcenie. Po wojnie poszedłem w termin do prywatnego zakładu w.dliniarskiego Gajewicza w Piątku...
- Piękny rach- -.ale w czterdziestym dziewiątym firm•
mu zabrali, a ja poszedłem do wojska. Zaczą
w
łem od Brzegu nad Odrą, a skończyłem
Zgierzu, gdzie w 1952 zostałem zdemobilizowany. O robotę było wtedy ciężko, nie to co
dziś, a dwa lata późnie}, tMchę przypadkiem,
trafiłem do Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Łodzi. Zaczynałem od Uucze.
nia resztek kamieni, ale ci przy budowie dr6g
zarabiali więcej i dosyć szybko tam trafiłem.
Jakoś krótko przed tym, jak miałem iść sie·
dzieć
- Za kamienie?
- Nie, za świnię. Czasy były ciężkie, jak
w rodzinie czy wśród
dziś, więc jak mnie
znajomych proszono, to się zamieniałem w
masarza. Ktoś coś rzekł za dużo i w pięć
pół
dziesiątym szóstym zostałem skazany na
roku odsiadki i 400 złotych grzywny, Ale to
wypuścili' Gomułkę,
był gorący rok, wkrótce
była możliwość apelacji, no i amnestia mnie
to mi do· dzisiaj
objęła. Ale za te pół świni
.
wstyd.
- Niech pan opowie Jak 1lę wtedy drogi
budowało.
- No, główpie robiło się

brukowane lub 1
granitowej kostki. Żeby swoją szorstkość miała. Najpierw geodeta robił niwelację terenu, potem się kołkami wysokościowy
mi i kierunkowymi ślad jezdni zabijało. Teren
to należało do obowiąz
się następnie orało ków tak zwanych luzaków. Jak już się miejsce wygładziło, wyrównało, to - wkraczali brukarze?
wozami
zwożono - Jeszcze nie. Piach
konnym! albo takimi małymi ciągnikami
a
„sztejerkami". Ręcznie teren plantowano,
„płyciarze" szykowali materiał.
- Kto?
- No, płyciarze, co ręcznymi młotami polne kamienie obrabiali do odpowiedniej wieltaki
kości. Panie, to byli fachowcy . artyści,
Mietek Walicki, Franek Andrtejewski, Brewiń
ski (cholera jak on miał na imię? „.). Każdy
wiedział jak kamień trza uderzyć, by mu odpowiednio pękł, rozł.upał się na potrzebnej
wielkości kawałki. Te jeszcze obrabiano „szabrownikiem", takim małym, 2-kilogramowym
tak uformowany materiał
młotkiem. Dopiero
w
pomocnicy brukarscy rzucali w „plant",
piach.
- Wciągaliście wtedy brukarskie portki 1
rumowymi latami na kolanach.- Nie ma się z czego śmiać. Najtępsze były
dętki samochodowe. Naszyte na kolanach pozwalały wytrzymać osiem godzi.n na kolanach,
na sucho. Firmowy filc szybko przemakał, a
wtedy - wysiadka
- I z młotkiem w garści, kamień do kamienia, do przodu, na kolanach.
- Błąd - każdy brukarz pracuje jak rak,
do tyłu się posuwa. A I technika była specjalna - największe kamienie układało się od
strony krawężnika. od ścieku, tam. gdzie ruch
w stronę
później szedł największy i dopiero
mniejsze. A miarę to czło
środka jezdni wiek miał taką w ręku. że na oko wiedziałem,
gdzie dany kamień ma Iść. No I w taką mozaikę trzeba było układać, nie byle jak, żeby
potem dobrze związało całość. Byli starzy inspektorzy, majstrowie przedwojenni jeszcze,
znali robotę od podstaw I żadnej fuchy nie
porządnej,

,.

puścili.

Ile się tak przeciętnie tych kamieni kła·
dziennie?
- No wiesz pan, robota była - jak i dziś
- w akordzie, a taka dzienna dawka na dwóch
brukarzy to było 100 metrów kwadratowych.
-

dło

tO

ODGŁOSY

pracował?

- Powiem otwarcie: na szczęście nie. Bo
moim zdaniem to trochę wstyd dla brukarzy,
przed każdym skrzyżowaniem masz pan piękną
„pralkę" „ Ale ja to znam, u mnie też zdarzało
się, że jak cementu na krawężniki nie było, to
i masą betonową z podkładu zalewało.
się
A mało to razy samochód prawie sarn piach
z betoniarni przywoził? Ale niech bym spróbował go odesłać. przecież są plany, mogłoby się
i naganą skończyć. to się tak cienko rozrzucało, żeby choć trochę trzymało ...
- Niektóre nawierzchnie asfaltowe są I bes
deszczu strasznie lllskie, nieprzyczepne. Są takie odcinki i w Łodzi, i w najbliższym srrsiedztwie. Jaka jest tego przyczyna?
- Prosta. Kiepska technologia. Wyłazi z
asfaltu na wierzch sam lepik„.
- Są i ulice, które wyraźnie „siadają", tworzą się muldy, garby, niebezpieczne. wgłębie
nia.
- Wie pan, pod wieloma arteriami znajduje
się masę różnych kanałów, często sporej głę
/
bokości. A u nas zwykle nie przestrzega się
bardzo ważnej sprawy: dokładnego zagęszcze
nia ziemi w tych kanałach. Ot, spychacz dziurę zawali i lecimy z nawierzchnią. A ziemia w
takim wykopie jeszcze przez 2-3 lata siada 1
także. No, panie: na
nawierzchnia nad nią wiadukcie na Przybyszewskiego, gdzie nie ma
nie pomogło „obrobienie"
ścian oporowych,
skarpy, umacnianie betonem. Pod rucheąi ziemia razem z tym betonem siada.- Słyszałem, ie niekiedy barclzleJ zawierza
pan swojej lntuicJl I doświadczeniu, nit planom I projektom, a aawet się uprze l robi "
1w0Jemu. Jak te byłe s ł1t Puszkina!
- A tam, 1zkoda wspominać. Był błąd w
tych projektach i;zędnych, no i zorientowaliś- '
my się, że będzie idzieł 15 centymetrów róż
nicy. To zrobiliśmy po swojemu, a kierownik
Ale
narzekał: "Oj, tle, będziecie przerabiać".
fragment tej Puszkina przy Anjakoś nie drzejewskiej po mojemu zrobiony był w PQ•
rządku. A po drugiej stronie, gdzie już uparli
się by ściśle projektu przestrzegać ~ woda w
dołku 1tała, a ltudzienl!=a odpływowa na górce wypadła. No i jak to bywa - .krawężniki
trzeba było potem zrywa~ l podlewać betonu.

Foto: M. ZaJdler

DARIUSZ DORO%YASKI

Trzydzieści lat
na klęczkach
'

poprawiać.

W osiem godzin. I mało kiedy człowiek a Jiiooo
Ian na papierosa wstawał, i z nosa pot kapał.
brukarzach, bo jeszcze
A mówię o dwóch
dwaj pomocnicy i „taraniarz" - to była brygada.
- Któż to taki ten taranlarz?
- Ten co dokładnie ubijał specjalnym taranem ułożone przez nas kamienie. Taki taran
a facet posuwał
ważył około 40 kilogramów,
się za nami krok w krok.
- A Jak miała być elegancka kostka!
- To po ubici.u wylewało się IS-centymetrową warstwę cementu z piaskiem, czyli „malna
podsypkę. Wtedy my znowu
tę" albo i
kolana i układaliśmy kostkę. Precyzyjnie
szybko, bo taraniarz znowu z przodu gonił.
Potem kostkę wiązało się najpierw rzadką mataką
czyli
są betonową, a potem „szlichtą",
bardziej „sztywną".
- Z kostki to słyszałem całe wzoey 1lę akłada1o."

trzeba było
kostki rzę
najpopularniejszej, prostokątnej - całe „wachlarze". A
i trapezowy i półokrą
był różny surowiec gły też się trafił. Każda kostka miała swoje
miejsce, musiała dobrze „wiązać", majster żad
nej lewuchy nie przepuścił.
- Pamięta pan kumpli co obok na kolanaeh
szli?
- No jakże by nie. Czterech nas było kumpli, młodych brukarzy, ale że dryg mieliśmy
w rękach, to szybko nas dawać zaczęto na
szerokie jezdnie. Tam już trzeba było i dokładności i precyzji i wyobraźni takoż. I nie
wstyd dziś powiedzieć, że Bronek Koch, Czesiek Bujanowski, Janek Górowski i ja na kostkę byliśmy chyba najlepsi.
- A cóż to takiego „rękawek"T
- He, to połówka „wachlarza". Tak kładło
się do krawężnika, wtedy ładnie całość grała
oraz w międzytorzu tramwajowym.
- Ale po tej, no, szlichcie to juł na drog•
-

A jak,

cóż żeś

pan

myślał,

trochę artystą. Na przykład z
dowej robiło się „jodełkę", a z tej
być

można było wjeżdżać?

dni trzeba
Coś pan! Minimum dziewięć
1
„ściągnęło"
czekać, żeby prawidłowo
dopiero ruch mążna było wprowadzać. I wte-

było

dy takich zasad przestrzegano, to nie to co
szybko, asfalt jes:i;_c~e ciepły, a oni jut
te czarne „Wołgi" puszczają na jezdnię.
- Przypomina pan sobie ,,swoje" pierwsze
ulice?
- Oj, było tego sporo. Ale jedną z pierwod Radoszych to chyba robiłem Zgierską jeszcze
goszcza do Helenówka. Przed wojną
tam bruk kładli i strasznie był zniszczony.
pięćdziesiąty
Myśmy, pamiętam chyba to był
sióómy wy11,1ieniali bruk I na górę - kostkę
Brukowałem i Bałucki Rynek, i ugranitową.
licę Boczn ą. Sienkiewicza, całą Tatrzańską. W
al. Kościuszki kładliśmy l bruk, i asfalt (to już
parę lat później), ale że ma podkład porządny
to jeszcze się trochę trzyma mimo takiego ruchu. Pamiętam taką ulicę Gojawiczyńskiej,
chyba w pięćdziesiątym ósmym przemierzałem
to wokoło jeszcze pola były.
ją na kolanach bruk na całej dłu
Robiłem i Dąbrowskiego z Kilińskiego
gości, tylko na skrzyżowan i u
dziś:

dawaliśmy kostkę.

zarabiał

Jako POCZl\tktljl\•
- Jako młody 11zpic, co dopiero się uczyłem
wachlarze kłaść, miałem 11500 złotych miesię
cznie, a cl starsi stażem zarabiali i do trzech
tysięcy, Tylko wie pan: ładne buty kosztowały
wtedy 100 złotych, ćwiarteczka - osiemnaście,
a kilogram kiełbasy - dwadzieścia sześć. Nazwy nie pamiętam - była po prostu smaczna._
- Ale terminy zawsze was goniły l zasady
wielkiej gali niewiele się zmieniły_
- No pewnie, lubimy te ulice otwierać,
to znaczy
wstęgi przecinać. A ile przy tym,
pośpie
wcześniej, szarpaniny, niepotrzebnego
chu, przysłowiowej roboty głupiego. Co nie
- zdążyliśmy na czas - to się maskowało, dziury
piaseczkiem zasypywało. O ustalonej godzinie
wszyscy na miejsca, na baczność, z uśmie
chem, były premie i gratulacje. A potem się
piach odwalało, dziury łatało.
- To Jui taka tradycja prawie?
- A żebyś pan wiedział, każda niemal budowa taka była. Wszystko przez te c;ęsto idiotyczne terminy. Pamiętam, to gdzieś na poskrzyżo
czątku lat sześćdziesiątych było: na
waniu Niższej i Dąbrowskiego kostkę kładliś
my. Panie, przed Bożym Narodzeniem! Termin był i koniec! A śnieg walił jak cholera,
kamienie zasypywał, wszyscy jak bałwany wychlupało.
błoto
glądaliśmy, a pod kolanami
Kładliśmy na mokre, mróz potem powysadzał,
jak ruch poszedł, to jezdnię pokruszyło. Robiliśmy w~ystko jeszcze raz. Ale otwarcie było
o wyznaczonej porze. Ale kochany, daleko szuna
kać. Nie tak dawno robiliśmy Pabianicką,
Przybyszewskiego
gwałt, po ciemku już, a na
w błoto, bo
kładliśmy płyty w międzytorzu
śniegµ padającego nie nadążaliśmy odgarniać„
- No tak, ale powie ktoś, że przez tych kilka
dni przed uroczystościami miało miejsce maksymalne WYkorzystanie potencjału, czyli sił i
irodk6w.
- E tam, bzdury. Zawsze jest wtedy tylko
wielki burdel. Naściągają ludzi, sprzętu, dźwi·
gów, spychaczy, bałagan się robi. Co drugi się
obija albo usiłuje , zrzuca robotę na kolegę, ale
forsę biorą wszyscy równo, prawda?
- Ale wróćmy Jeszcze do dróg I metod Ich
budowania sprzed lat powiedzmy, dwudziestu.
lat
- No właśnie, tak gdzieś w połowie
;... Det pan wtedy
e1 brukarz?

popularność
asfalty, coraz szybszymi metodami się pracosypwało. Bruk zastąpiono betonową masą dokładnie
należało
ką, lekko wilgotną, którą
rozgarnąć i ubić. Z czasem nas zastąpiły walce wibracyjne, ale przez wiele miesięcy robiliś
my to ręcznie, takimi „klepaczkami" z klocków drewnianych. Ha, taką Promińskiego choć
sześćdziesiątych

zaczęły

zyskiwać

by, od Armii Czerwonej do Przybyszewskiego,
jak
ręcznie, niestety. Ale pamiętam,
po tygodniu wszedł na taką warstwę potężny
spychacz, „Staliniec". to beton się nie poruszył
nigdzie„. No, a na taki podkład szła warstwa
asfaltobetonu I asfaltu.
- I te ostatnie. eksploatacyjne powierzchnie
teł
też były tak kiepskiej jak dziś jakości,
rozłaziły się latem pod nogą?
- Ale nie żartuj pan. Był w Łodzi taki . słyn
ny Kujawiński, świetny asfalciarz, a na Chojnach, niedaleko wiaduktu przy Rzgowskiej
ubijałem

- Mówi p;łn, le pośpiech jest wrogiem .._
·
brej n&wlenehnł- -.i tak jest. Jak termin pili to musimy robić \ w śnieg i deszcz, bywało - w mróz, a na
i płaci dwa
wiosnę 1ię poprawia, przerabia
razy za tę samą robotę. Na takiej Chocianowickiej to kiedył kilofami żeśmy zrnarznię~
to
1 ziemię darli, a przecież wiadomo, że wiosną Te
i tak siądzie. I jeszcze raz tueba robić.
to osobny
przedsiębiorstwa towarzy&ZłłCe
rozdział: ile to razy zdarzało się, że kanalizacja czy elektrycy wchodzą ze swoimi robotami,
gdy jest już gotowa jezdnia czy chodnik. To
też klasyka. Na takiej Armil Czerwonej kawał
chodnika jak zrobiliśmy to przyszła, pamiętam,
i
koparka chyba z Zakładu Energetycznego
trzydniową robotę siedmiu ludzi, nie licząc materiałów, w cholerę zniszczyła. Czy to tak tru.
dno zgrać te sprawy wcześniej?
- Nie myślał pan nigdy • zmianie 1awoduT
Co pana łak w łych brukach I asfaltach trzyma?
- Jak by to powiedzieć: z charakteru jestem wierny, nie tylko żonie. Nie znoszę biurka i „zagrody". Lubię pracę na powietrzu, tu
nie jestem pilnowany, sam dyryguję swoją robotą i widzę efekty. Mogę czasem powiedzieć:
„To moja ulica". Taki już jestem, nie zdarzyło
się, by mi zwrócono uwaaę, że swoją robotę
skopałem. No, ale wiesz pan: jak mi płyty na
chodnik przywiozą powyginane, to ja ich przecież nie ohebluję.„
- Sporo starych fachowców odeszło z Kombinatu Robót Drogowych. A młodzi nie garnit
się do tej pracy.
- I ja się tak bardzo · młodym nie dziwię.
To ciężka robota, maszyna jeszcze długo tu
człowieka nie zastąpi, a kilof, łopata i taczka
zawsze będą w użyciu. Tylko, że w tej branży
powinno się zarabiać, a jak dziś brukarz z
2-3-letnim stażem dostanie te 10 tysięcy to
się pan dziwi? „z przymusu" są ludzie, dobrzy
nawet, bo - ,,na bezrybiu" - wie pan„. No,
ale jak pensję dostanie, to . na parę dni trzeba
był
się z nim pożegnać. A pamiętam jaki to
wstyd, jakbym się za moich młodych lat do
roboty spóźnił.
- Ma Pan swoJI\ receptę na dobrej jako,cl
' ·
drogę?
- Pewnie: przyzwoita technologia wszystkich
to rzecz podstawowa. I nie gomateriałów nić mnie z robotą, by na jakiś tam dzień zdą
wykożyć. Już ja sobie wówczas z dobrym
nawstwem dam radę. Nawet bez czynów społecznych.

·

???
A to tak bardziej do ~miechu, bo l my
przeżyliśmy te najazdy całych zakładów pracy spragnionych kopania I grabienia. Ech, śmie
kapitalne
~u było co niemiara, t()ż to by'ly
roboty.
przykłady na marnotrawstwo ludzkiej
na WidzeZabawę mieliśmy przednią, jak tu
wie-Wschodzie pracował kiedyś prawie cały
Urząd Miasta. Znalazły się nowe szpadle i grabie, narobili się setnie, całą · ciężarówkę wody
wypllL Splantowali prawie pół
m~neralnej
osiedla" A potem cl z zieleni mlej~kiej nawieźli
na ~o ziemi i całą robotę zrobili po swojemu.„
-

•
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Nasz ezas

przeszły
'

Panuj(cy w' minionych wiekach różne mieli przydomki.' BoChrobry, Kazi-mderz I - Odnowiciel, Kazimierz II
zwany był Sprawiedliwym, Kazimierz !Il - Wielldm. Bolesław II był Szczodrym, Bolesława III zwano Krzywoustym, a
Kędzierzawym. Natomiast Bolesław V byl
Bolesława IV Wstydliwym przezwany. Henryk I otrzymał przydomek Brodaty
a jego wnuk, książę śląski, Bolesław zwany był Łysym, ale
też i Rogatką, bo duszę miał rogatą.

1esła;w był
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franciszkanina polskiego, uczestnika poselstwa. na ~wó~
go chana: wedlug niej Hen~yk, wzięty do. m;woh, mial „ostaG
ściety przed namiotem dowodcy mongolskiego •
Najazd Tatarów, a i następne, w~warł o~r?rr:ny wpły\':' n~

POCHODZIŁ ZE ZNAKOMITEJ RODZINY

losy Europy, zaważył na historii Rusi, . Po~sk1 t ~n:iyc~ pans~\\·
Dla Polski rosło również drugie zagrozeme na JeJ połnocn;;ch
krańcach: sprowadzeni w 1225 rok:i pr::ez ~onrad_a Maz~wiec
kiego Krzyżacy. Ale ich poczyµama me miały me )WSpolneg?
z: dziejami naszego bohatera - Bol~sława Lysego, z:wanego tei
Rogatką, Srogim i Dziwnym.

KS1:)%ĄT SLĄSKICH

I OTO NADSZEDŁ JEGO CZAS

Jego babką była święta Jadwiga, żona Henryka i Brodat~go
Była księżniczką Meranu, rodowitą ~ Niemką. Kie~y brała slub
i Henrykiem .nie zwano go jeszcze Brodatym. Miała wtedy 12
lat. W trzy lata później powiła mu pierwsze dziecko. W sumi~
Jadwiga zaproponowała
mieli sześcioro dzieci. W 1209 roku
mężowi dalszy żywot w czystości. Śluby złożyli V! katedrze wrocławskiej i właśnie wtedy Henryk I zapuścił btodę i otrzymal
przydomek Brodaty. Zmarł w ·1238 roku.. Jadwiga przeżyła go
pięć lat. Kanonizowana została w 1266 roku.
pisze Paweł Jasienica w „Polsc~ Piastów"
„Sląsk ówczesny -

wyróżnial się od innych dzielnic polskich rozwo3~m gospodarczym, kuiturą oraz 'bliskimi związkami z zachodni'ł Europą.
Już Bolesław Wysoki by? człowiekiem wykształconym t Q,tartym·
w świecie. Zmarł w 1201 roku, przekazując rządy synowi Hen„ykowi, który opierając się na rycerstwie i bogatych "!1-iastach
pot.r am rozwinąć i urzeczywistnić szeroki program politycznif'.

Nie można było jednak spodziewać się po nim wiele dobre~o, .

~ ~ . Biada 1 biada tobie, Botes?awie, jak wielkie nieszczęście

"Przyni~siesz ty ziemi swojej!"

.
A mnich kroni~arz zapisał:
„Ksiqże Bolesław, syn zabitego prze~ popan„ księct11 Henryka,
ni c innego nie robił, tylko płata? głupie figle :
A figle były rzeczywiście głupie. Młody książę w otoczeniu

. "
~ f

... '

:
•'i'<.

„~
,

„,,.
„.....

. '

. '
f

, ' ,;

"

""

•„•·,

'

f'

'

•

•

,,

ł, ,,

",Ir

';.,

:'

_'.

•

~...'.

„Nabycie ziemi lub·u skiej i Nowej Marchii nie t·y lko odcinale
Pomorze Zachodnie, iecz wytyczg,ło również Nie11"tcom drOgfł
dalszego marszu. Wieść ona musiała wzdłuż Noteci prosto kv
Wiśle, na której prawym brzegu umocnili s ię . już Krzyżacy.
Dązenie obu tych paiistw germańskich do zetknięcia się było
tendencją latwą do przewidzenia i zupełn i e zro zv;mialq".
W walce z Henrykiem III Bolesław Rogatka_ i jego najemm
żolnierze zdobyli środę Sląską. W zdobytym mfeście 500 miesz;C"zan schroniło się w kościele. Najemni żołnierze sascy spalili ich

żywcem w kościele. Nie była
Bolesławowi, nie bez pov;ocl-u

w
choć pochodził z bogobojnej rodziny. Babka wiodła żywot :h•1?.ę
tej i została świętą, matka Anna naśla~o~ała teści~\".ą, a OJC&
naZ\~ano Pobożnym. Syn jednak wyrodz_i~ się całkowicie. Babka,
.
ćwieta Jadwiga miała powiedzieć mu kiedyś:

~~

to jedyna zbrodnia. jaką przypisano
zwanemu też Srogim.

WOJNY MIJDZY BRAĆMI NISZCfYtY $L:)Slc

w

Nie opłacani regularnie najemnicy łupili co się tylko dało
Dłużnicy najeżdżali książęce dobra i sami odbierali należność
Rozeżleni rycerze śląscy, po powrocie Rogatki spod nie zdoby·
tego Wrocławia, zamknęli księcia w więzieniu, aby przemyślal

postępowanie i poprawił się~ On im to obiecał, ale postępowania nie zmienił. Pojmał go również · Henryk III. Potrzy·
mał czas jakiś. Zaprowadził porządek w księstwie legnickim
i do Legnicy brata wprowadził. Ale i to nie zmieniło Bolesława
Rogatkę. Nadal knuł przeciw Henrykowi III i Konradowi, ~
remu w końcu dał we władanie księstwo głogowskie.

swoje

Ale nie tylko przeciwko braciom występował Bolesła" Bo- „
gatka. Zresztą i między pozostałymi braćmi nie było zgo~,
W 1253 roku Konrad wraz z książętami wielkopolskimi wpadli
na tere.ny księs·twa wrocławskiego, Henryka · J.II p<>bili i d.o. ~
woli wzięli. Wypuścił go Konrad dopiero, gdy Henryk :robowiąr
l!e.ł się uszanować kpnradowe zabory. Bolesław Rogatka wiódł
natomiast spór z biskupem wrocławskim Tomaszem I. Nie mogąc zdobyć . ziemi na braciach postanowił powetować 1o ~
na biskupich dobrach.
„W dniu 2 październik4 1256 rok~ - piSZ9 Zygmunt Boru
dostoi•
napadł u
w książce „Książęta piastow~cy Sląska" .r -

Były to czasy rozbicia dzielnicowego. Toczyły się nieustanne
walki między książętami o wpływy w państwie i o ziemie. Henryk I Brodaty zdołał pod koniec swego życia zjednoc~yć ~od
i;woimi rządami Śląsk, Małopolskę i południówo-zachodmą Wielkopolskę. Do niego należał Kraków. Nic więc dziwnego, że zarówieśników lubił wypada~ nagle na. targ i ~ylewd m~e~o han~
myśliwał o koronie królewskiej. .
cilującym tam kobietom. Ale tei nie 1tromł od turmei rycerPo śmierci Henryka Brodatego rząd po nim objął syn jego
nika kościelnego, który dla poświęcenia lwiqtyni we t.o!ł Góv-fło
·skich uczt i innych uciech doczesnych.
Henryk, książę wrocławsk.i, zwany Pobożnym. Był godnym na.Ma1'ii Paw,ny
pobliżu Sobótki),· należącej do opactwa
w' chwiii §mierci ojca _ pieza Zy1munt Boras w k~iążcr. (w
stępcą swego ojca. Nic nie utracił z jego lJOsiadłości. Umocmł
Fiasku (de Arena), zjechał tam wraz z probouczem Boguchtmł•
„if.5 iążęta piastowscy Sląska" - J>Ta:~byw~ł ~n na. zamku. Zegnicjeszcze zwierzchnią władzę nad księstwami zależnymi od ojca
łem i kanonikiem wroclawskim liekardem. Z grupą najemnye11
ki.m wraz z braćmi. Prawdopodobnur niewie~e się prze3ą_ł traRównież myślał o królewskiej koronie, ale dążył do tego celu
Niem.ców por.wał go nocą, rozbudzonego ze snu, "' .samej f.1/lko
-:Mar.ci":a
d~it~
w
potem,
niedługo.
skoro
nną,
i
rodz·
gertią
inaczej niż ojtiec. Henryk Brodaty swoją politykę opierał na
bieliźnie, na konia wsad.ził i kazal• mu jechać z sobq. Wuelkii"
ur"ądzil
mimo trwającej jeszcze ,,, kTa1u powszech.?te3 zacobµ :porozumieniu z cesarzem, Henryk· Pobo-żny stanął po stromE'
rzeczy osobiste biskitpa ·i jego Ludzi, konie, odzież, ozdoby, Bttwesoły tu miej rycerski io , Lw6wk11, (nawiase~ '?1-owiąc, by! to
papieża Grzegorza IX, który wła~nie toczył spór z cesarzem
bowano. Marna szkapa, na której jeichal Tomasz, wLo1da -piei·wszy turnie; na Sląsku, o kt6'11m wspomina3ą źródl<9· NaFryderykiem II. Henryk Pobo·żny rozumiał, że szafarzem koron
noga za ·nogq, zadając ból choremu starcowi. Szczękał ąbama
śladowal swego wttja, króla Czech Waclawa, kt~ry pode3mowa!
królewskich jest przede wszystkim y;>apież. A:re jego dążenia nie
z zimna i dopieTo jeden .n sług księcia Rogatki zlitował lię
na swym dworze gości s Franc~ i od nich prze3ął ten zwy~za_1
.
zostały uwieńczone sukcesem.
nad nim i „kazał mu wdziać szorstką szatę, bardzo lichą i stau
Sląscy rycerze jednak~ wstrząśmęct niedawną . klęską„ ze_bralt się
W 1216 roku ożenił się z księżniczką czeską Anną. Podobme
Boleslaw swego jeńc1J
buty". S7Jod góry Sobotki itpmwadzil
w Lwówku i poczęli księciu tlumaczyć, że me godzi się t?. ta·
iak i jego matka - święta Jadwiga - miała ona 1.2 lat. Ich
daleko, aż do :iamku we Wleniu, koło Lwówka. Tam biskupi\
Wo3c~ech
~ycerz
Dopieł'~
turniejów.
wyprawia~
momencie
kim
w
Zientara.
~enf'.dykt_
podaje
jak
-'Bolesław
syn,
najstarszy
3ak i 1'eszt1 duchownych zakuto w żelaza i wsadzono do ~
:i Broda wysuf!4l projekt, Clbfl Bolesl.aw ucztrn~l 3akąś darowzzn_ę
„Poczcie królów i książąt polskich" urodził się między rokiem
.
nicy".
zn~Of?romnyc~
doznał
który
na rzecz klasztoru W .flenrykowie,
1220 a 1225 „zapewne bliżej tej ostatniej daty, skoro W poczqtCzyn Bolesława wywołał ogrómne oburzenie. Bolesław prą
szczeń w czalie tatarikiego najazdu. Skoro ~siązę zgodził ~ur muszał Tomasza I do zgody na zamianę dziesięciny :snopowe!
kach rządó~ pozostawał pod opieką matki". W chwili śmierci
na to i nadał braciom s Henrykowa V1:7orowi_ce, rl)~er;:e przy.
.
ojca miałby więc około 21 lat.
na pieniężną. Tomasz nie godził się na żadne ustępstwa. Arcy•
:stąpiti do rycerakich g®tw mimo w~lkiego zim-na, 1akie wówBył małym dzieckiem, kiedy jego dziad o mało co ~1e :z:gmął
bisl>,up gnieźnieńsk;i yełka rzucił J:lątwę n.a Bolesław~ l_'!.ogatkę.
czas panowało".
w Gąsawie jesienią 1227 roku. W~adysław Las~on~g1 wyg~ał
Tomasza I przewieziono do Legmcy, gdzie nadal więziono. W
zaraz po śmierci Henryka II Pobożne~ rządy spr!lwowała
Władysława Odo,nicza z Wielkopolski. Te11 sehromł się u świa- .
końcu jednak biskup ustąpił. Koło Wielkiejnocy 1257 roku wyjego żona, Anna. . Naśladowała ona - . jak _JUŻ wspomm:iłem -:topełka na Pomorzu Gdańskim i wraz z nim · zagarnął z popuścił Bolesław Tomasza I i · pozostałych duchownych. Bi~kup
sposób życia swojej teściowej, wzoru3ąc s~ę na sposob~e. życia
wrotem Wielkopolskę .z Poznaniem i Kaliszem. Władysław Lawyraził zgodę na zamianę dziesięciny snopowej na pieniężną.
ksiązęce~o
do
sięgała
ręką
uczodrii,
Anna
Księżna
zakonnic.
~en·
i.
Białym
Leszkiem
:r:
skonogi zawarł więc porozumienie
ku zdziwieniu wielu - taką samą zamianę dokonano
.Ą,1e skarbca i rozdawała klaszt<>rom dobra i dochody. Przyczyn*~
rykietl\ I i w celu omówienia spraw z ty.I? poro~um1em~m
Wiele
w księstwach należących do Henryka III i Konrada.
się to do osłabiania więzi pomiędzy księstw8:mi zjednocz?nym1
:>:wiązanych postanowili spotkać się w Gąsawie, P?łozonej mewskazuje, że bracia :z:byt goi:liwie nie protestowali przeciw „wojprzez Henryka r Brodatego i utrzymy\Vanynn w ~ych więzach
daleko granicy Pomorza Gdańskiego. Wezwano. tez do.. Gąsawy
nie Bolesława z Tomaszem".
przez Henryka II Pobożnego. Stary Konra_d Maz?w1ec~i skor:-ySwiatopełka i jego szwagra Władysława Odomcza. Swiatopełka
Nie oznacza to '"·cale, że między nimi była taka zgoda. Bolestał z okazji i odebrał Małopolskę. Do oderwa:iia dązyła Wiel- 1 sław nadal toczył boje z Konradem.
chciano zmusić do podporządkowania się Leszkowi Białemu.
Umyślił nawet uwięził
kopolska. w Wielkopol!!ce Bolesław Rogatka miał. jednak ~tronAle · światopełk przechytrzył spiskowców.
Konrada w Legnicy, zap;:aszając go niby to na rokowania. Ale
ników. Ruszył więc przywrócić awoje panowanie w WielkoDo Gąsawy przybyli: Leszek Biały. Henryk I Brodaty, K~nrad
Konrad nie dał się podejść i sam porwał brata tuż przy wjeipolsce _ a było to w roku 1248 _ i nie nie wskórał. Pozostały
Maz?~ie~ki i Władysław . Odon~c~. Swiatopełk , zatrzymał się w
dzie do Legnicy na . oczach najemnych Bolesławowych żołnierzy
mu więc tylko .ziemie śląskie.
pribltzu 1. czekał· ~posobneJ .ch\~1li. A ~dy t~ s~ę nadarzyła, na·
Uwięził go w Głogowie i wymusił- na nim wszystkie pieniądze, .
padł· ~ąp~ącyclli 1się·: v.; .~mi; piru:ek ,;Biały · i; lnlkJ:l ryce;r_zy ser-. ·"··' Miał Bolęslaw :FWeytka .d_B.ewi~cior~, rodzę.fJ1!.~w.a; ezterec~. .ł~~.a-1 ,jakie Bolesław ·otrzymał od Tomasza I.
-, ~
0
w
zakonnicą
była
wowah się ut;h!'czlu~ ,. na. "k~niac_h.- a'l~ ·..Swiatiopełk .i towai:zy~Ząf'.:\'\: Ci ·i pięć si6str. Jedita 1 jego sióstr,· -Elżbieta
Aleksander IV zażądał od arcybiskupów
papież
'
-Tymczasem
Porwał ją
Trzebnicy. Bolesław zbytnio się tym nie przejął.
mu rycerze dopadli zbiegów i zab1h. Henryka przed smiercią
zorganizowania wyprawy
gnieźnieńskiego i magdeburskiego
% klasztoru i oddał księciu wielkopolskiemu Przemysławowi I
zasłonił rycerz Peregryn z Wezenbur~a, który megdyś wraz. 2
Zebrani w Łęczycy
krzyżowej przeciw · Bolesławowi Rogatce.
.
za żonę czym wywołał powszechne oburzenie.
księżniczką Jadwigą przybył z Bawarii. i teraz towarzyszył JeJ
polscy biskupi. postanowili odczytać list papieski wzywający do
Najst~rszy z braci Mieszko otrzymał wolą Henryka II Pomężowi. Poranionego księcia wrocławskiego wydob~to spod trukrucjaty przeciw Bolesławowi we wszystkich diecezjach oraz
bożnego gród lubuski, ale zm~rł on w 1242 roku, właśnie kiedy
pów i odesłan~ d? Wrocławia, gdzie leczyła go ~ ran małżonka,
dążyli do zwolnienia wszystkich poddanych księcia od przysięg)
Bolesław Łysy objął rządy po okresie wład~y spraw~wan~J
Po wyzdrowiem!l ~enryk I Bro~aty stoczył 3eszcz~ wal~ę _z
wierności. Groźby te skierowane były nie tylko przechv Boleprzez matkę. Gród lubuski wrócił więc do mego .. DwaJ naJKonradem Mazowieckim o pano~ame' nad Krakowem 1 ~ opiekę
słowowi, ale i pozostałym książętom ślą~kim. Henr yk III rozmłodsi _ Konrad i Władysław - przeznaczeni byli jeszcze za
nc::.d małym Bolesławem Wstydhwym. Henryk. rr. Pobozi;y był
począł więc pertraktacje z Tomaszem I.
nich
z
Jeden
duchownego.
stanu
do
Pobożnego
II
Henryka
życia
już wówczas całkowicie przygotowany do ob3ęcia rządow po
\V końcu Bolesław Rogatka ugiął się i \\Taz ze stu gwoiml
właściwi~
~tudiował w Paryżu drugi w Padwie. z Władysławem
ojcu, ale musiał na to długo jeszc~e poczekać, bo _do 1238 rok_u.
w szatach pokutnych, boso udali się pod katedrę wro·
rycerzami
Bolesław Rogatka ~ie miał żadnych kłopotów, poświęcił się on
Stosunki międiy mmi układały się dob~·ze. ·Kronikarze notuJą,
cławską. Papież Urban IV zgodził się zdjąć klątwę z Bolesława,
rzeczywiście karierze duchownej i został biskupem Salzburga
ze „imieniem i ozdobą cnót byl podobny o;cu".
a stało Bię to w grutlniu 1262 roku. Uroczystości tej Kościół
oraz posiadł inne kościelne dostojeństwa. Natomiast Konrad po- . nadał ucząólną oprawę, aby podkreślić tym swoją pozycję i
Ledwie objął rządy po ojcu, a już
prawa
1woje
o
się
ubiegać
postanowił
i
Paryżu
rzucił studia w
znaczenie, przed którymi muszą, giąć się nawet książęta.
WIELKIE NIEBEZPIECZEASTWO ZA WISŁO
„
do ojcowizny.
W 1266 róku zmarł Henryk III, a w 126J3 biskup Władysła:w.
Dzielić już Bolesław Ły1y nie bardzo miał e11. Pozostała mu
KonPięć lat później zmarł trzeci i ostatni brat 'Bolesława NAD POLSKĄ I EUROPĄ
b;lko ziemia śląska, w reszcie księstw utracił wpływy. O swo.re
rad, z którym Bolesław toczył walkę niemal · do ostatniej chwili
a
prawa upomniał się też najstarszy brat Bole~ława - Henr_Yk.
Konrada. Wrocław przeszedł pod panowanie Henryka IV ProPoczątkowo Bolesław opierał ~ię . tym rosz~zeruo;n, ale w koi_:~u
W 1227 roku kiedy w Gąsawie zginął Leszek Biały, a Henbusa, który wychowany na dworze czeskim prowadził · też prodał Henryko.Jovi księstwo legnickie, a sobie wziął wrocławslue.
czeską politykę. Bolesław próbował go zmusić do zmiany tej
ryk I Brodaty 'odniósł rany, w · daiekiej Azji zmarł Cz:in.gis-chan,
~~
I~I
Henryk
i
włościami
się
zamienili
bracia
jednak
Później
polityki, w lutym 1277 roku porwał go . i więził w zamku we
twórca wielkiego państwa Mongoł6w. Pod ich panowamem b;yl~
legmckim.
Rogatka
Bolesław
a
wroeławsk·im,
księciem
stał
Wleniu. Al~ m~ody książę nie uległ. Wrocław i Przemysław Ń
północne Chiny, Syberia, Azja środkowa~ Kauka~ i . K:ym. M1e_ll
Henryk popierał roszczenia Konrada, u którego te~ Konrad paWielkopolski ruszyli przeciw Bolesławowi, aby odbić Henryka
iuż za sobą pierwsze starcie z wojskami europeJsłnm1. 31 i;naJa
wielil:!ll~tętami
s
ezątkowo przebywał, 1'6źniej spuymier:1.ył się
Bolesław
1223 roku pobili nad rzeką Kałką, w pobliżu Morza Az:owskiego,
IV Probusa. Doszło do bitwy w pobliżu Ząbkowic.
.
kopolskimi.
uciekł z pola bitwy, ale jego starszy' syn, Henryk Gruby odwojska książąt ruskich.
Nie było sgody między braćmi. Bolesław Rogatka pożałował
za braniósł zwycięstwo. Król czeski Ottokar ujął się jednak
Batu-chan, wnuk Czingis-chana, parł na zachód. Pobił mie~:i
decyzji o zamianie i zażądał od ~ei:ryka III oddania mu Wr~
tankiem, i:a Henrykiem IV Probusem i w drodze rokowań wrkających nad Wołgą Bułgarów i w 1~37 .roku - u~er;iył na księ
cławia. Ten się oczywiście sprzecnvił. Doszło do wojny. Bracia
·
jednał jego uwolnienie.
stwo riazańskie, zdobył Moskwę, Suzaa1 1 Włodzm;uerz. W 1240
do tej wojny nie byli przygotowani. Zwrócili gi~ o pomoc do
Bolesław Rogatka, zwany też Łysym, zmarł 31 grudnia 12711
roku zdobył Kijów. W 1241 roku wojska mongolskI_.e rus~yły. n8:
'sąsiadów z Zachodu - do Niemców.
a tu-chan, ale. dowodził mm1.
roku na dezynterię. Poz.ostawił po sobie trzech synów: Henryka,
Polskę i Węgry. Prowadził je B_
Warto uświadomić sobie
Węgry były
Bernarda zwanego Skoczkiem i Bolka Wielkiego oraz trzy córzwycięzca znad Ka'.·ki . słynny dowódca SubutaJ.
ki: Agnieszk1', Jadwigę i Annę. Były to dzieci z pierwszej żony
wówczas powiązane więzami krwi panujących z _P?l~ką. Przezwany pózmeJ Wsty<'.111- Jadwigi, księżniczki Anhaltu. Zmarła ona wcześnie, nie mobywający w Sandomierzu Bolesław CZYM BYŁ WOWCZAS SLĄSK
gąc pogodzić się z tym, co widziała na .dworze oraz :z:e spo'NYm - miał za żonę królewnę węgierską, a Henry~ II Poboz?Y ·
sobem życia i post~wania Bolesława. Po jej śmierci Bolesław
i król węgierski Bela IV byli ciotecznymi braćmi. Aby więc
ł.ysy ożenił się Powtórnie z Alentą, córką księcia pomorskiego
Polacy nie przyszli Węgrom z pomocą dwa zagony poszły róv;Cytowany jut Paweł Jasienica pisze:
Sambora. Nie wytrzymała jednak życia w Legnicy i pieszo ucienocześnie na \Vęgry i Polskę. Padł Sandomierz, Kraków, W_ro.Od polttdnia i południowego zachodu dzielnica. g11aft.iczyfo r
do ojca na Pomorze. Bolesław tym się nie przejął. Ostatnie
kła
cław, Opole. 9 kwietnia 1241 roku doszło do bitwy P?d L~gmc~.
głę~
coraz
ul~głymi Niemcom Czechami, oli pól_noc:iego zach?dtt.
:;;woje dni spędził z Zofią Doren, która urodziła mu syna JaroHenryk Pobożny oczekiwał posiłków czeskich, ale ic~ się me
biej w kierunku ujścia Warty przenikali margrabtowiee brandensława, i J: którą prawdopodobnie ożenił s ię przed śmiercią, gdyi
doczekał. Matce, świętej Jadwidze, która go namawiała, aby
.
.
burscy. Wszystko to ponuro wróżyło o przyszło§ci".
jak pisze Benedykt Zientara - „.?eden z dokumentów z
.
nadal czekał na wojska Wacława I, powiedział:
Sląsk był dzielnicą bogatą. Na początku XI,U w1eku było
1284 rok-u wymienia wśród świadków Zofię, wcl.-Owę po 1csięci;u
- „Kochana pani matko, nie mogę dłużej zwleka~ albo:wiem
tam 66 grodów, rozwijało się górnic.two i. hutnictwo. Wydobyjeśli było
Bolesławie". Zofia wychodząc zą mąż za Bolesława zbyt wielkie są jęki biednego I.udu: dlatego muszę ."-!JrlJ-czy,~ i wywano między innymi srebro. Nic więc dziwnego, :te. prący na
to istotnie :!'aktem - miała juz męża, była więc to bigamia, ale
stawić swe życie, aż po .~mierć za wiarę chrześci3a.nsk!f · ..
wschód Niemcy chętnie widzieliby tę ziemię w swo.ich rękach.
nie przeszkodziło jej to wcale po śmierci Bolesława znaleźć koPod Legnicą stanęły naprzeciw siebie nie tylko dwie rozne
Zwaśnieni książęta śląscy bardzo im w tym pomogh.
lejnego męża w Wielkopolsce.
armie ale ludzie ukształtowani przez dwie różne kultury~ obarIII
Henryka
pokona~
~hcą~
Rogatka
Bolesław
Był rok 1248.
czeni 'innymi sposobami myślenia, wojowania, dia~et:alrn~ rozmagarcybiskupowi
więc
musiał zyskać czyjąś pomoc. Odstąpił
nymi tradycjami i obyczajowości~mi. „W decy.du~ące3 ·faz:e b1.BOLESŁAW ROGATKA, ZWANY TE% ŁYSYM
deburskiemu połowę •Z iemi Lubuskiej, a z drugiej połowy uznał
twy po stronie Tatarów - cytu3e Paweł Jas1em~a kr~mkarza
jego prawa zwierzchnie. Wkrótce 1. ta druga połowa znalazła
„buchnęła.„ jakaś para gęsta, _dym .z ll'.yziew. tak
Długosza .
się w ręku arcybiskupa magdebun nego.
smi,odliwy, że za rozejś<;żem się między wo3~kami . teJ. zab62cze~
Był on jednak nienie należy do wyl>itnych polskich książąt.
Benedykt Zientara w „Poczcie królów i książąt polskdch" tak
woni Polacy mdleli i leawo żywi 1Lstali na siłach ' i niezdolnymi
odrodnym synem swej epoki. ęraterskie · walki o ojcowską sputocenia:
ten
fakt
stali się do walki" ... A byly to dobrze znane Tatarom gazy drazciznę toczyły się nie tylko na Sląsku. Bolesława Rogatkę posą
„Lubusz był w XIII wieku powszechnie uważ~ny zo. ,.klucz
niqce oraz dymy bojowe.„". Polakom pomagały w walce oddza się, że przyczynił się do śmierci swoich braci, posługując
Królestwa Polskiego"; świadectwem tego była zaciekła 3ego obdziały Krzyżaków i templariuszy.
się trucicielami. I to wówczas nie należało do wyjątków. W
rona przez dziada i ojca Rogatki, pamię~ający~h o, jeg~ .t naHenryk Pobożny padł na polu walki. Paweł Jasienica ta"* to
okresie rozbicia dzielnicowego. a i później w walce o władzę ·
czeniu strategicznym. Kronikarze XlII wieku 3ednoglośnie po·
chwytano się różnych metod. Gdyby uważnie prześledzić dzieje
.
.
.
,
przedstawia w „Polsce Piastów":
tepili Boleslawa za ten czyn, który umożliwil późniejszą. agre~3Ę
walk o władzę w różnych okresach, to może "I. Bolesław Łysy
„Hewryk Pobożny walczyl do ~one~ t poleg_l pchnięty d~tdą
brandenburską na Wielkopolskę i Pomor~e. W zasadzie ri:-ieł•
·
nie okaże się takim wyjątkowym potworem.
pod pachę w chwili. kiedy wznosil miecz do cięcia. Glow~ Jego
że Bolesław zrobił dokładnie to. samo, co _Jego
rację. '1.'ylko
Wybitnym mężem i;tanu nie był - to nie ulega wątpliwości.
obnosil.i Tatarzy na pice wokól murów grodu, ~t6r_ego nie poIle'!l'rykowi, ma_rgrabiem:v
bmt Henryk III, który ofiarowa?
trafili zdobyć Cialo księcia .odna!azla na pobo3o)visku wdowa
Zaprzepaścił spuściznę dziada i ojca. Po jego śmierci nastąpił
stra_tegiczn11 grod
Miśni, za pomoc pr.z eciw Rogatce, Szydfow da1szy podział ziemi śląskiej, Sporo jeszcze czasu musiało minąć
po nim, Anna czeska, rozpoznaws:::·y ję po sześci.tt palcach u leu ujścia Nysy Łużyckiej do Odry oraz, tereny _między. Bobr:_m
nim s ię zaczęło odradzać panstwo polskie. Ale to już inny roz·
wej stopy".
a Kw isą, albo też Krosno z okręgi;m .. 'L ransakc:1a ~a .'n ie · wes„la
historii.
dział naszej
Ll' życie, ale ni e umniejsza to wspolwiny Henryka i 3ego doradNatomiast Benedykt Zientara w „Poczcie królów i k_siążąt
. .
ców za frymarc :::.enie ziemio, śLqską".
polskich'' inaczej przedstawia fakt śmierci Henryka Poboznego:
Do podobnej konkluzji dochodzi Pa w eł ,Tasiemca w „'Polsce
Odmienną wersję śmierci księcia opartą na wypowiedziac_h
LUCJAN
P iastów".
, .i.(;'iadków mongolskich pnedstawia odkryta niedawno „elacJa
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Trzy stopnie, potem skręt w
kilkanaście
prawo 1 Jcszczę
stopni w dół. Długi korytarz.
Po prawej i po lewej stroni~
ciągnęły s:ę szafy. Błyszczące
lakierem, metalowymi rączk:t.·
mi szuflady.
Mcrnar usiłował liczyć tab·
Uczki przymQcowane na kolej
ale pomylił
szafach,
nych
się g zicś ~o pięćdziesiątej ezy
sześćdziesiątej.

·Gdy dotarli do wejścia do
pomieszczenia,
kolejnego
świat!o, sączące się delikatnie
umieszczonych gdzieś 1>od
z
sufitem lamp, przygasło. Za to
pokoju,
lampy w następnym
dotychczas ·ciemne, zapalilJ

- Proszę przyjść do mnie
gotowym
z
jak najprędzej,
sprawozdaniem I
w
Przy wyjściu, strażnicy
srebrnych zbrojach sprezentowali broń: długie, ostre nakarabin}'
labardy. Laserowe
m ieli przewieszone przez p!eCY· Długa droga kQrytarzem
imitującą drewwyściełanym
no wykładziną, a może to było prawdziwe drewno? Robot,
sprawdzający zna.czek identy-·
fikacyjny. Winda zawiozła l!O
kolei
podziemnej
do stacji
głęboko pod stapróżniowej,
rodawnym zamkiem, s iedzibą
Ministra Dalekich Prowincji.

mu taki wykaz, ale zgubiłem,
W1c
nie był mi potrzebny.
p;;tn co? Niech pan spróbuje
coś
może oni
w rejestracji,
panu powiedzą.
Uścisnęli sobie dłonie. Błysz
obwody auczące, metalowe
tomatycznych sekretarek sko·
z jajarzyły się Mernarowi
kimś okropnym filmem, oglą
danym niedawno w holowi7;ji,
i występującymi tam złośliwy
mi robotami, stale przeszka·
dzającymi ludziom.

się.

przewodnik sprawclzD
coś, naciskając guziki podręcz·
ncgo inforu. Korytarz rozgałę·
Jego

Drzwi trzeba było ołwlera6
kluczem, zamki nic były elektron:czne. Swiatlo zapalało slę
po głośnym pstryknięciu wy·

ział się.

Skierowali

się

w prawo.

Zapachniało ezymA dziwnym,
jakby dawnn nie wycieranvm
kurzem. A mote było to co
Innego? Zakręciło go w nosie.
Lampy w dalszych niżej poło
łonych pomieszczeniach nie za·
pałały się automatycznie. Wy- Jego Wysokość koronowa!
się nie dalej, jak trzy tygod· ' starczyło Jednak dotknąć dena
umieszczonego
likatnie
nie temu - rzekł Saturann,
ścianie wyłącznika, by salę zaDalekich Prowincji
Minister
Wdelkiego Imperium.
lało Jasne, przyJemne światł1>.

łącznika.

Szafy były proste, s jasnego,
sztuczncr:o tworzywa. Nie pa·
na kt61'7
dokładnie,
miętał
poz:om zeszli. Chyba ze sle·
dem p!ęter w d6ł. Te zawikłane korytarze, Istny labirynt,
którym można było się pogubić. Przewodnik zawicsU so·
ble infor na pasie l wyciągnął
z torby jakieś białe płytki s

w

•

Ces rslwo ·wszechś 1010
•

PIOTR KO$CIRSKI

ilfł eh~
pamiętał
siedział w bardzo dal~
kim rzędzie arejańskiego am!iteatru, widział dobrze, jak

IM:ema>r

Choć

nowy Cesarz podjął z Czarne·
go Sześcianu srebrzysty, biją·
cy zimnym blaskiem miecz, a
dwaj konsulowie ' włożyli mu
na głowę- złoty wieniec. Cesarz wznió sł miecz, a z Czarnego Sześcianu błysnęły pło·
mien:e. Nagle, zza horyzontu
p<Jjawiły się pierwsze promie•
nie słońca Hargaah, przygaszając światło tysięcy gwiazd,
odległych prowincji Cesarstwa.
W tej chwili cesarz stał się
prawowitym władcą W.felkiego
imię
Imperium, przyjmując
Hargaah XXXV!.
zajęta jest
- Tajna Rada
podjął
sprawami innymi
w
się
Saturaan, wpatrując
mapę
wielką trójwymiarową
Odległych Kosmicznych Sektorów. - A wieści, które przy·
nosisz, są niejasne.

Niejasne, ekscelencjo!
Mernar.
- No, powiedzmy, te nieminister wskapełne._ To„. na leżący na kamiennym
zał
blacie papier - nie wystarczy,
- Przecież zagrożenie dla
Cesarstwa!
- Nie takie zagrożenia Cechoć
przeżywało,
sarstwo
przyznam, że było to dawno
temu - zaśmiał się Saturaan.
- Jednak sprawa wygląda
bardzo poważnie - powiedział
Mcrnar.
- Może.„ Ale z prz:rniesionym przez ciebie materiałem
Dalekie
wiele nie zdziałam.
Prowincje! - westchnął Saturaan, wskazując palcem świe·
punkc!kl
na . mapie
cące
gwiazd - wyglądają pięknie.„
z oddali. Kto by chciał się im
-

powtórzył

bliżej przyglądać!
wystosuJę
- Zaraz

odpowiednie p:smo.
- Nie, tylko nie toi Będz.ie
trwać zbyt długo. Sprawę musisz zbadać osobiście. Popytać,
poszperać, poszukać„.

- Ale to nie droga służbo·
wa? - zdziwił się Mernar.
-- :nąz na parę lat trzeba
Saturaan
iriclłien:~ zwyczaje wstał,

mundur.
wiednie
dzisz, że

obciągając

błękitny

Tu masz odpopełnomocnictwa. Wi~
sprawę. traktuję po·

ważnie.

Prywatnie„. - minis.„powio?m
głos ter ściszył
c1, że uważam to za najwięk
szy problem od początku mego urzędowanią.. Muszę o tej
sprawie wiedzieć jak najwię·
ee) i )ak najszybciej. A zba·
tu, 11a
tylko
dać ją można
miejscu. Na inny sposób nie
ma czasu.
Mernar wpatrywał się w
dokument. Wziął go do ręki.
Znaczył wiele, samo otrzyma·
nie go świadczyło o zaniepo·
kojeniu min'.stra.
- Dziękuję, ekscelencjo.

jl

A

ODGŁOSY

Zza
reral6w.
Dzlesl1tłld
przezroczystych sasłen wid·
niały rzędy rrubyeh 1koroszy-

- T• ta - neki przewod·
nik. Włożył klucz do zamka
przy drzwiach od szafy i przekręcił. Wycł:unął jedną z .za kurzonych teczek, poszperał w
niej. - O to panu ehodzi'l kartki
spięte
spytał, podając
papieru.
przejrzał dokument·
Mernłl'r
Ten sam, tyle że więcej symadnotacje o lJrzyjęciu .
boli,
oddziały

rebeliantów
sło
trzy układy
neczne. Miejscowe grupy bez·
kosmic:1nego nie
bleezeństwa
dysponują wystarczającymi sicałego
łami. Grozi odcięciem
sektora. Dalej prośba o przesbroJne

opanowały

słanie poleceń.
zniechęcony,
Mernar,

juł

papiery, gdy coł
Co ta1wr6elło jego uwagę.
kiego? A, da.tar Data?!! Przyjrzał się Jej uważnie i z nie·
oczy.
przetarł
dowierzaniem
Czy to możllwe.„ siedemnaście
lat temu?
- Tu Jest Jakaś pomyłka Ta data. Sie·
powiedział. przcdemnaście lał. Jak wy
ehowuJecie dokumenty?!
mężczy:1Towarzyszący mu
na przyjrzał się papierowi. Sądząc po kurzu, wygląda na
przejdzie
sw6j wiek. Zanim
przes wszystkie komórki Mi·
nlsterstwa„. A i nim do nas
przyjdzie, to trzymają w Imperialnej Stacji Odbiorczej, w
Przecłeł
Łączności.„
Biurze
my takich dokument6w dostajemy na tony. Kto by to szyheleJ przejrzał, posegregował„.
!tlę
ugięły
Pod Memarem
nogL Siedemna§cle lat... mo:ie
więcej? A Sektor X/234/58/R?
A S!lsiednle sektory? Rebelian·
elfehciał odłożyć
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męłczyzna
pnodem
niewielki klucz do ołclanie, zapewne
w
tworu
arządzema
typu
starszego
Identyfikacyjnego.
Kolejne dnwl rozsunęły si~
bez111elestnle.
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minut
Regularnie co plę6
·aparat odbiorczy wypluwał a
siebie gęsto zapisane plastiko•
we kartki. Siedzący przy nim
podnosll je, spraw•
człowiek
dzał znak i numer I wkładał
do przegródki obok. W sąsied
nim pokoju urzędnik wystuki•
wprował numer ł adresata,
wadzając go do pamięci kom•
Dyrektor biura informacji
putera, i przesyłał papier dawpatrywał się w skupieniu w
•tos
lej. Na biurku widniał
podpis Ministra.
korespondencji.
- Rozumiem, pilna i ważna
- Wszystko zgod·nie z przespl.'awa. Mam odnotowany nuto skomplikowa·
pisami.
mer. 1prawdzalem. U nas wię· ne. ale Może
lat temu uznawiele
cej danych na ten temat nie
no. że ten system będzie naj·
ma.
lepszy. Muszę powiedzieć, że
- Czy to możliwe?
jestem zdumiony pańską wii.zy.
- Wydział F, który opraco·
rejestracji
szef działu
tą wuje wyselekcjonowane in·
spojrzał na niego podejrzliwie.
:formacje, przekazuje nam ten
- Przecież to nie droga słut
sam materiał, lcl6ry Oltr7.ymuje
bowa. Jeżeli ekscelencja ministym
W
adresat.
właściwy
ter chciał zbadać sprawę,1 póprzypadku pan. I to właśwe
winien.„
rejestrujemy w pamięci kom·
- Minister wie najlepiej, oo
dyrektor
Proszę putera.
czyni - uciął Mernar.
podniósł z biurka jakąś kart·
- Taaak, rozumiem. No cół,
przeleciał wzrokę. Mernar
archiwum, nie
mamy swoje
kiem tekst. Taaak, identyczne.
wiem, może tam się pan czeZespół Rejestrujący Biv.ra lngoś więcej dowie. Czy nie nalormacji Ministerstwa.„ i t'1k
leżałoby jednak przez wydział
dalej, 1 tak dalej, numer spraM.„ albo F„.?
wy."
- Nie. To archiwum, kom- Przykro mi, te. niewiele
puter, jak rozumiem?
by
gdzie gr~
- Archiwum,
mogę pomóc. Proponuję,
madzimy druid. Zgodnie 1
przedłożył pan ministrowi proprzepisami. Oryginały tego, ce
pozycję slderowania odpowiedotrzymujemy.
niego wniosku do Tajnej Ra- Dobrze, pójdę tam.
dy by wyraził zgodę na prze- Hmmm„. Pismo ministra
ba- ·
pr~wadzenie procedury
upoważnia pana do tego. Ale>
dawczejnie pójdzie pan sam, :.1gubiłby
- Czy nie możemy zrobić
się pan. Proszę spojrzeć
zakresie?
tego we własnym
kierownik działu podprowadził
Przez Tajną Radę taki wniogo do sporego ekranu i nacissek chyba nie przejdzie.
nął parę klawiszy. Na ekran;e
przez
milczał
Dyrektor
kontury,
pojawiły się jakieś
wsłuchując się
chwilę, jakby
zarysy czegoś, jakby przekróJ
w stukot maszyn do pisania
budynku, plątanina korytarzy.
swoich automatycznych sekre- Dobre dwie godziny jaztarek.
dy koleją próżniową - wyjaś
- Może i przejdzie, ale me
Lepiej polenił kierownik. za naszego urzędowania. Zna
cieć kopterem. To, co pan wipan chyba zakres naszych o„
nasze archidzi, to właśnie
bowiązk6w?
wum. Zupełnie nie zmechani- Swoich, na pewno. Kon~
zowane - dodał z dumą, jak- .
trola sektora.„
by to mogło stanowić powód
- Nie chciałem pana urazić
by
do dumy. - Ale wątpię,
- dyrektor pokiwał głową. Będz i e
pan coś tam znalazł.
Kompetencje ministerstwa są
znacznie uszczuplone. O wszy- dokładnie ten sam tekst, tyle
że oryginał.„
stkim decyduje Cesarz... osoM)• llł sie. mówiąc, te koptebiście albo przez Tajną Rarl.ę.
rerń będzie szybciej. Same wy·
spróbojednak
- Może
dostanie się z rozlicznych pować? .„
Działu Rejestra'.'ji
mieszczeń
DyrekOOr zamyślił się.
to
jak
trzy kwadranse.
zajęło dcbre
Wydział F." Zaraz,
idzie... Nie licząc drogi poza
pokoi, ży
Niezl:czona ilość
wych i automatycznych urzęd
Ministerstwem, to przez H kontrolę
rejestrację, J
ników. Mimo szybkobieżnych
dowstępną.- Nie pamiętam
wirnd, Mer.nar zasapał się nie·
co.
kładnie, miałem parę lat te-

Z motykq no wieszcza
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XX :Wiek oprócz rewolucji SP<ilc~cznej 1 naukowej przyniósł je-

\V szcze Jedną: rewolucJę umysłową. Jednym /. jej
bezpośrednich
w
Sl"kforzc X/234/56/R dobrze u- efektów było znaczne obniżenie wieku ludzi wchodzących
wiadomość.

Niepokojąca

llillsazna.czonym SC!hemałelll
dynku.
- Jui blisko - powleddal.

Idący
włotył

•

Memar skloniił się głęboko I
papier Prathonowi. To właśnie ten dokument. Wasza Dostojność.
wziął podane
Tajny Radca
mu kartki i spojrzał na nie
przelotnie. - Sprawę znam rzekł cichym głosem.
- Co mam robić? - spytal
Mernar.
Prathon wstał, popraw.ił szerokie fałdy swej czarnej togi.
- Jut nic. Tajga Rade będzie
tym problemem.
czuwać nad
rozsunął
Podszedł do ściany,
Proszę
kotarę. aksamitną
wręczył

spojrzeć!.

. Mernar

ca

podszedł bliżej.

nacisnął

kilka

Rad·
guzików na

zabłysło
płytce,
niewielkiej
parę światełek i otworzyły się
potężne, grube drzwi. Za nimi
szuflady, dziesiątki
widniały

szuflad.
- Tu -

rzek

Prath<m.

Odsunął jedną z szuflad, wyjął niewielką teczkę i włożył
dokument do środka. Przybił
na wierzchu okrągłą pleczeć,
do szuflady i zamschował
Tu jest odpoknął drzw.i. co
wiedź na wasze pytanie:
robić?
- Wasza Dostojność„.
przejęła
Rada
- Tajna
sprawę! Jeśli coś znajdzie się

w tej szafie-

cz~nne ~ycie społeczne.

Szeroko

dostępna

tem. Narastały . koleJne fale zamteresowania młodych, energicz·
problem.ami
nyc~, radyka~me nastawionych ludzi, bieżącymi

wspołcze.sności.

Tradycyjna literatura skupiona nad badaniem „człowieka" po·
woli _zaczęła orien~wać się, że walcząc w imię człowieka o
czło"Y'1eka, pozostawiła z boku podstawowe problemy wspólczes~ośc1, ' mogące doprowadzić do zagłady tegoż człowieka. Analizu·
Jąc. podstawo"."e p~a~va _gry między panią x. a panem y nie zauwaz:'(ła, ~e pisze JUZ me do kręgu pensjonarek, lecz do kręgu
odlu.dzi ś~1adomyc~ współczesności, świadomych zagrożenia
w1eczneJ gry pam x z panem y.
Masy młodych ludzi poszukiwały i poszukują metod czynnego
włączenia się w. żrcie i. ~zta1t?wania go. oto dziś miliony
młodych ~ud~i usw1a~am1aJą sobie w pewnej chwili, że ich 7.y·
c~e, uczuci~ i .marzt;ma zależą od mrzonki szaleńca gotowego na~1snąć n~ Jakiś guzik. Zrozumiałe, że w takiej sytuacji mają pra·
wo. są~z1ć tych, którz?' dopuścili do takiego stanu rzeczy, ie
maJ' prawo sceptrczme podchodzić do bogów młodości swoich
rodziców - Nauki, Techniki, Pol:tyki.
daje im duży odłam literatury określanej
A cóż w odpowiedzi
1
jako „pięk.na '. stojącej dziś na piedesta-le wiesz.cza? Oto mamy
do wybo_ru tróJ!tąty lu_b czworokąty małżeńskie, mamy podstępne
i straszltwe boJe pomiędzy głównym księgowym a in:i:ynierem x
W: zc;.kładach drobiarskich, mamy też pełne romantyz.'llu wspommen:a panów po 50: Nagminną chorobą literatury jest pisanie w
czasie przeszłym, pisarze zapewne sądzą, że ich pogląd "po nat1
choćby potop" jest całkowicie uzasadniony. WyraźJ'lie widać że
„sumienie narodu" ciągle rozlicza się z przeszłością, bardzo ~ie·
chętnie zajmuje się teraźniejszością, a jedynie zapędzone biczem
koniunktury od niechcenia zerka w przyszłość.
o literatur(
Odwrotnie przedstawia się sprawa jeśli chodzi
„getta",· czyli fantastykę naukową. Oto ta potępiona przez wieszczy literatura, krytykowana za poziom literacki, próbuje jednak dać odpowiedź na pytania dotyczące przyszłości. To jedyna
litera.t ura, ukazująca konsekwencje dz.isiejszyoh błędów, pO?JWa;..
·
.
łająca je korygować zanim nfe będzie za późno.
I cóż z te,go, że poziom jej istotnie jest jeszcze ba.rdzo czę
sto niski. Jest to :fa.kt, . z którym należy walczyć, nie jest jednali .
usprawiedliwieniem dla potępienia całej literatury SF. Nie należy przy tym zapominać, że lepiej mieć 10 ludzi, kt6rży dążą
·do walki ze złem, którzy je uświadamiają innym, nit 10 ezoterycznych mędrców rozważających niuanse duszy ludzkiej lub udają•
cych, że to robią. Podczas pożaru domu potrzebni są ludzie, kit6a
rzy gaszą ogień lub przynajmniej głośno wołają „gore" Ziemia dzisiaj płonie.
Nie należy zapominać, że koronny zarzut niskiego poziomu
literackiego i uproszczeń psychologicznych jest w pewnej mie·
rze usprawiedJiwony szeroką rzeszą czytelników, do których jest
skierówana literatura SF. Niesłt.iszbe jest tet negowanie wartokf
problematyki literatury fantastyczno-rtaukowei. "Krytycy częste)
opierając się na znajomości 2 czy 3 kiepskich utworów „wyle-o
wają dziecko razem z kąpielą".
Literatura SF rozważa dziś najistotniejsze problemy teraźniej•
sposób zdecydowany
szości i przyszłoścl i to wyróżnia ją w
ona
spośród przeważającej masy tzw. literatury pięknej. Jest
propagandow~
silnie zaangażowaną swego rodzaju literaturą
stawiającą sobie za zadanie uświadomienie czytelnikowi prob·
lemów świata, w którym żyje i odpowiedzialności za jego przy•
szłość.

Nie jest przypadkiem, że miłośnicy tej właśnie literatury ł11•
na całym świecie w organizacje walczące z wojną, zanieczyszczeniem środowiska, wypaczeniami techniki łtd. Wspo•
mniane organizacje stawiają sobie za cel walkę o te wartości.,
które prawdziwie wartościowa Literatura Piękna opiewała prze9
całe wiekL Dziś widzimy, że to właśnie większość literatury SF
jest literaturą czynną, w przeciwieństwie do biernej większości
tzw. literatury pięknej.
„Getto SF" jest więc miejscem, do którego ci, którzy odcinają
się od czytlnej działalności, spychają problemy współczesności.
Lecz zepchnięcie ich tam oznacza tylko bezradność wobec nieb
i potrzebę wyzwolenia się od odpowiedzialności za przyszłość iri·
nych. W tej sytuacji krytyka (bynajmniej nie konstruktywna)
jest jedynie rodzajem prowadzonej na ślepo samoobrony.
Popularność SF podkreśla z każdą chwilą oddalenie się głów
nego nurtu literatury od potrzeb dzisiejszego społeczeństwa. Eli~
tarne utwory literackie odgrywają już w większości rolę tylko
w wąskich kręgach twórców i krytyków. Coraz rzadziej który'
z nich przebija się przez ciągle rosnącą barierę nieufności mię
dzy kytyką a społeczeilstwem. Literatura określana jako piękn•
służącym
coraz hardzi.ej staje się celem samym w sobie, nie
·
niczemu i ni.komu.
czą się

•

MIROSŁAW MURAWSKI

- Tu, na g6rze,
wolne miejsce!
Człowiek

jesł

pchnął

Jesze"
w6zek.

śliz~al się na antygrawiłacyjnej poduszce. Podszedł
jednej z szaf, włotyl do zamka
klucz, przekręcU. Między równo ułożonymi teczkami widniała szpara" Mężczyzna wziął
wózka niewielką, plastikową
laserowym
PrzykłeU
teczkę.
zgrzewaczem tabliczkę z nu·
merem ł adnotacją:
DO ZAŁATWIENIA ZA !51

który

lawina informacji u·

świadomila młodemu pokoleniu problemy współczesnego świata
o wiele wcześniej i ~csadniej niż bywało to kiedykolwiek przed-

no

z

LAT.

Pod spodem widniały symbole, znaki I słabo widoczna,
czerwona pieezeć.
OTWORZYC "po WYNALE·
ZIENIU MASZYNY CZASt!.
PILNE!

m ieszczony powyżej felieton naszego poznańskłego
olegi naieży chyba uznać za mocno kontrowersy;.
y. Wątpliwości Jnooą budzić zwla.szcza sformu.lqwa·
ia końcowe · dotyczące „getta SF" oraz literaturu
„pięknej" jako takiej. Sądy te, choć . zdecydowane t
bezkompromisowe nie wydają się mi być ani szczere, ani t}lm
bardziej prawdziwe. Nie zgodziłbym się też z wyodrębnianiem
„getta SF". Pojęcie tci, spopularyzowane w Polsce przez
z
można już chyba traktować jako określeniie pewnego stanu
przeszłości. Obecnie, szeroko pojmowana fantastyka, a nie t11l·
ko SF, jest już uważana przez większość czytelników, a i pi'zei
wielu zawodowych krytyków też, za pełnoprawny składnik śJJJia
ta kreowanego przez literat6w. Dlatego proponuję, aby J{ójęci.c
„getta" wysłać do lamusa i jako jedyne kryterium oceny auto·
o
ra przyjąć nie to w ramach jakiego gatunku pisze, ale to
czym, a przed_e wszystkim JAK pisze. Oczywiście inną miarę
przykładać musimy do debiutantów, a inną do pisarzy znanyc~
i uznawanych. W przeciwnym bowiem wypadku po krótkim cza~
naprawdę
sie poprzeczka, dzięki niewielkie; grupie autorów
nic
dobrych, powędrowałaby tak wysoko, że żaden debiutant
'
·
mógłby nawet marzyć o jej przeskoczeniu.
Publikujemy jednak tekst, choć się z nim - częściowo
Mjmniej - nie zgadzamy. Niech będzie to zachętą dla 'innych.
Ponawiamy też apel do czytelników o nadsylanie własnych prac
literackich, krytycznych i opi.nit na temat tego co tu publikuje.
my. Najciekawsze, a zwłaszcza dobrze umotywowane opinie
zamie§cimy. Innym postaramy się odpowiedzieć w kąciku koret-

Z

Lema,

priv·

pcmden.cjł.

DAREK M.

>

•
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W kręgu fan tastyki

WSPOŁREDAGUJE WARSZAWSKI SFAN-CLUB,

ALEJE JEROZOLIMSKIE 2, GROTEKA, 00-375 WARSZAW A

Jeden dzień
w Morinie

J
W gtębi pok<>ju odpoczyv:a.
kocia. rodzina. Mama kotka_ i
trzy małe baraszkujące poc1eonie. Pochylam si~ i prxywołlłl• jedno 1 malenstw. Z_bli114 i wypina arzbiet. B1or1t

~Miaka
dłl, al•

.
'

'

:._

'

,·
•

J

.

~.

I

'

'

~

~

ZBIGNIEW BAJERLEJN

na kolana 1 1łasz

jett niecierpliwy

l

i d l!
wkrótce re-Lygnuje.
e mruczy
- Dość! llaitnie drapie mnie po ręce.
Spuszczam 16 I powrotem.
Beuzeleatnie wraca na legoisko a ja dJ:iękuję Stwórcy,
tiłl a zwierzęta·mi.
~gę
:
poror.umie6. Inaczej nie 1k<>ń11:yłoby , 111 tak lago.dnie.
Pół aiedzę, pó1 lezę na. ~
telu n<>gi oparte o blat st'?
poruszem•
łu 'siedzę każde
?li~wielkiej naftowej lamp~i
bujającej swobodnie pod au tem. · Wsłuchuję 1ię w jej ci:
chy metalicmY jęk:. Podk:re:
pow111echnet0 o la ~eitr6.j
k 1
prężenia.

Dlaczego tak rojno
wiród tysil\Ca brzmieM
Czyżby umierał fdzieś

Dzień

dogorywa, mro
wolna ogarnia świat. Sp<iglą
ciemność i. dobrze
d.am w tę
jakiś ruch.
. Z dr•wiami
·tra
j
mi.a~
M i to Teresa, m<> a uos •

k:r~ą~ się przy kuchni? Albo

też babka Ant<>nina tka coś na

krosnach'?
stukanie. UnosY.ę gl<>W\.
- Proszę'?!
uchylaj' się skrzyDrzwi
l2'C Wchodzi Dz1adek, przystarszy
p<isiwiały
J! b·. ny
ś . hu
1ar io '
'Pan o niepokojącym u m1ec.
na ustach. Nuywamy 10 \hei lest w tym
łmiertelnyJJ\
P~dobno w
prawdy.
wiele
dzieciństwie najadł sic• c~ego•
1 dzięki temu taki długowiec1na~zei
Jly. Pon nim jest w
kilka
zaledwie
ipolec:mości
tak starych osób. Ctego choe
d2isiaj!
_ Cześć1 - n\tea ed wejJak się czujesz?
kła. _
_ w pon:ądku... C<lł powdMgO ~

Man pewnie sporo racf\
p<>wiada staruszek. - Na
przykład taki~ zdanie z Księ
gi; „Jesteśmy eksperymentem
Stwórcy. Istniejemy dzięki JeNie zgadzam
go zabiegom".
się z tym, to jest dogmat wiaudowodnić, że
ry. Mógłbym
Księga się myli.
Nic nie pojmuję. Kapłan) uJa n ie
xnali to za herezję.
mam zdania. Nest<>r rodu wiema SP<Jr<l do P<>le widział,
w iedz.enia.
- Oj, Dziadku - :rozpoczy-

-

Wrnzcte Dziadek 'l'M jencH
11ęga pod płaszcz.
tu oo~, oo będ2ie
- Mam
dla ciebie dowodem - wręcza
mi okropnie starą, przybrud~
Poczytai t.Tochc
ną książkę. i zobaczymy.
Wracam do pozycji 1iedz\cej. Nie mam ochoty na czytanie, ale przynaglany przes:
towarzysza otwieram okładkfl.
Raczej mimowolnie nit świa
domie. Na piMwszej stronie u
,.DRAKONOLOgóry tytuł:
GIA", pod spodem uzupełnia-

-poroz.mawiać !

Wstaje \ przysuwam mu fopasuje
:rnakom~cie
Zżarty
człowieka.
do tego
prze% czas, ale wciąt się jeSolidny nie
trzyma.
nc:z.e
mniej ni:ż Dziadek, :r. dobrej
materii.
staniesz się
- Za miesiąc
mówi starunPk:
mę~zyzną się na fotelu. sac!Dwiąc
Wejdziesz w dorosłe życie dopiero, gdy czegoś dokonasz ...
krz3-Wifl s~ę
- Morina? Potwierdia.
- A więc słowa babki Antoniny !li\ prawdziwe? Czyżby

tel ·Mebel

eię

poważnie

w_y-

śmierci'?!

Tak, mój miły. Pójdziesz,
uśmiech mego rozmówcy nie wzbudza zaufania. Dziadek sięga ręką za
stamtąd
pazuchę i wyciąga
w skórę
gruby, oprawiony
-

to samotnie -

tom

Księgi.

- Słuchaj - odzywa się w
będz i esz musiał tam
końcu pójść. Ządam pe,vnych wiadomości. ..

- Mó\v jaśniej , Dziaduniu,
przy t<>bie nie jestem zbyt do-

Rys. Andrzej Biedrzycki

myślny!

- A załem
wiedzieć , czy

za oknem doNa niebie
Ej, Sr~Księżyc.
strzegam
jąkże się cieszę, te
brzysty,
gości w
blask
znów twój
mym pokoju!... Wstaję i rozpoczynam nerwmvą wędrówkę
Po skrzypiących deskach podłogi.

eo ? ..."

Zamykam "'-'Olumln. C<>ś onogi? Kot!
ciera się o moje
- Mleka! - domaga się pisldiwie wprawiając mnie ':".'
konsternację.

-

maleńki,
szepczę.

Dobrze,
-

przyniosę!

daliśmy

- Czyżby Stwórca miał coś
wspólnego z tą wycieczką? rzucam.
Dziadek zastanawia się. Widocznie układa sobie w mysli
Iłowa. Mo ż e czeg<>ś oczekuje?

Musz~
krótko!
są tam jeszcze
smoki... Rozumiesz?!
- Tak, lecz czy mogę udoczegoś, ce
wodnić istnienie
spotykamy tylko w bajkach?
Nawet Księdze nie we wszystkim można d<>wierzać?!

Czemu wtród 11.ocy rod:d 1ię
1zary błysk niepowodzeń?
Czemu rodzi się przy wtórze
błagalnego szeptu A d a m a·
dlaczeEw o,
„Dlaczego,

r.araz

tak zanam. - To, czemu
przeczasz, uważam akurat za
fakt niepodważalny Co innego mnie irytuje: smoki i inpelno w
ne istoty, których
że to raczej
Księdze. Sądzę,
priez
stw<>rzone
symbole
c<>ś przekaprz<>dków. Mają
zać ...
powoli zamiera ,
Dyskusja
niedosyt i niepewpozostaje
ność. Gryząca , straszliwa n ie pewność. Zerkamy na siebie z
niedowierzaniem. jakby jeden
dr ugiego .
był nledwie snem
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me: „podręcznik dla studentów". Szukam daty wydania i
nie dostrzegam nigdzie. Dziwsystematykę
ne. Przeglądam
rodzaju Draconidae i nie moJakaś potworna
gę uwierzyć.
parodia nie wiedzieć przez kogo wymyślona?!
- C<> to jest? - wybucham
- Kpiny?!
W spojrzeniu Dziadka nieustrach. I wynut,
zasadniony
coś jak: „Czemu jesteś taki tę
p y ?". O co właściwie chodzi?
- Wiesz - ,odzywa silł po

z

obciążen.i Ja, ty .
Jesteśmy
Dziadek."
Czy jeszcze istnieję? Kraina wciąga, wchłania wszystito,
znajduje się u Jej
co tylko
wrót. Czuję strach, nieprzY'emnie tu. Ze skał, z kamieni
hłyszczace
b : ałe,
wvrastają
perłowo kły. Omijam je z da-

leka. W mózgu pytanie, które

babką

na

ławeczce

„C<> to jest M<>rina ?"
odkrywn
„Dziecko, każdy
swoja Morinę ... "
„Powiedz. babciu!?"
..To Kra·ina Smierc ' !"
Ten ~wiat... W~paniała Dolino. kocham cię! ·
ociężał<>ść. S\\' iZmęczenie,
szczący oddech. Przysiadam 11a
prze7.
oszlifowanym
obłym,
Ulga, P<>tem
czas kamieniu.
~oś
zawrót głowy ł upadek
opanowuje
wpełza we mnie,
moje płuca, moje członki. ci-1kołuje sie. To
ło. W głowie
k<>lejna niespodzianka. Pelr.o
ich tutaj.
- Nie ból sie - mówi ~o~
- tywię się tylko cudz14 my~lą ...
"'-'rz~zc7-ę,
- Kto ~esteś tłumi dźwiek.
de otoczenie
Powtarzam.
to gdz ' eś '\Ve
- Opar!
mnie, w śroclku.
Nie potrafię ~ie opanować,
ręce mi się trzesą.
krzyczę.
- Jaki opar!?
istota bei
- Zwyczajny,
nazwy.
- Odejd:t!
- Dlaczego, nie el nie bi:·
<h:le?!
- Ne to kim w końcu je~
teś?

- Opar!
Koniec! Zrywam się l uciekam. Byle dalej stąd ... Cholerny świat! Dusi, otępia, może zabija
Przede mną spore wznie'!ietak wejść na.
nie. A gdyby
górę i rozejrzeć się? Pierwszt"
potem coraz
kroki szybkie,
'''olniejsze. Wspinam się i trudem. Drobne f większe odłam
ki skalne umykają sp<id nó~
Gorąco, to ze zmęczenia. Wre.ucie szczyt. Niezły stąd widok. Oglądam niemały kawałek Moriny. Niestety. nigd1de
smoka, zaledwie dymy i mónumeqtalne bloki kamienne.
Tak, nigdzie smoka.
,.Smok? Bajkil"
Przekona<iz
„Nic. kochany.
~ię. jak będziesz już mężczv
zna."
razie p<nviedz.
„W takim
dlaczego tak: tu m)'. tam Morina?"
„Spytaj Stwórcy. Powiedziano w Księdze: nic za darmo.
Te d\va światy wzajemnie "ie
gtrona
jedna
drugiej i nie
bezinteresownie?"
„A czemu nasze pola 1ą !yzne, wody zdrowsze, życ;e bujniektńre
Dlaczego
niejsze?
przyniesion~ stamtąd minerały, drobno pokruszone i ro7.:rzucone po P<>lach, dają wię
kszy urodzaj?"
„Pojmuję. ale co my możetamtej stro·
my zaoferować
nie?" ,
Spróbuj to
·wiem„.
„Nie
k i edyś zbadać."
C<>ś ciekawego dzieje s i ę na
dole. Widzę tylko ruch. Tam,
tysiąca kilome. w odległości
trów, rysuje się jakiś niewyraźny, opływowy kształt. Z=lcl~zcze~ó
k<>nkretnych
nych
łów, za to ruch coraz 11zybszy. T<> coś oddala się. Czyż
by uciekało? A jeśli to? ... Niełatwo podjąć decyzję. W koń

przed chatą i gwarzyli.
„Babciu, nie wierzę w smoki t"
Babcia uśmiechnęła się.
jeszcLe
jesteś
„Cóż, możesz,
dzieckiem ..."
w tym kierunku.
cu ruszam
„Nie, to ty jest~ stara."
Biegnę nie patrząc pod nogi.
„Powiedz mi jak, a umrę!"
Pędzę co sił, nie stpostrzegłszy
Niebo na północy koloru ohydnej, gnijącej zieleni. Słon • nawet braku plecaka.
Niewielka równina na poce prawie niewidoczne, ciemwolna od wszelkich nit!zór
wulwulkany,
Wulkany,
no.
Nie obawiam się
&podzianek.
kany. Groźne dymy nad krapotknięcia. To coś jest ogr"terami. Ciężko myśleć. Podą
mne i dzięki temu powolne.
żam w wędrówce bez celu.
Tak mi się przynajmniej wv„C<> to takiego smok?"
dogadam się.
daje. Dosięgnę
„Potwór, kochanie!"
jeszcze szybtrzeba
Dlatego
„W•idzialaś go?"
ciej!
„Nie... Są tacy, C() widzieli."
mrok.
Błyskawice rozcinają
Daleki grzmot, potem coś jak
ryk huraganu. Grząski podm<>kły grunt. Bąble powietrza
się spod ziewydobywające
mi. Brunatny, śmierdzący siar.
już nie
ką deszcz. Odwrotu
ma. Oglądam się do tyłu: tam
góry. Tam granica - za nią
jest Dolina i moje życie.
„Masz już osiemnaście lat?
Wybacz, zapomniałam!"
„Naprawdę?!"

„Gratuluję...

kiedyś

ubiegłych
stwierdzić,

można

śmialo

7..e zamierzenia te
z.ostaru\ w bieżący•m roku z:l!alizowane co najwyżej w 50
pr<>c. Zjawisko „poślizgów wyna ctałt ~esz10
dawniczych"
do naszego życia.
obtjmuj;i
listy
Poniższe
pozy~je
wszystkim
przede
przewidziane na rok 1982 plus
t<>, co przewiduje Sll! na mit
83
Dziś pierwsze wydawnictwo:
„Iskry'", a w kolejnych numerach wszystkie pozostałe.
Jeszcze słów kilka o stosowanych oznaczeniach:
stronie: SF Po lewej
fantastyka naukowa
F - fantasy
rrozy
WF - fantastyka
F J - fantasy dla młGdzie
ży

SFJ - fantastyka naukowa dla młodzieży.
Natomiast po prawej !trosymbOlem wynie jedynym
wyjaśnienia jest
magającym
(FP). Oznacza to serię „Iskier"
- „Fantastyka - Przygoda".
Mar"k
Wykazy opracował
wnikliv· ię
Nowowiejski,
S.
studiując „Zapowiedzi wydawnicze" oraz drogą bezp<iśred
nich rozmów z: wydawcami.

MD.
ISKRY

SF 1. Brian W. ALDISS
Cieplarnia (FP)
SF 2. Brian W. ALDISS - Kto
zastąpi człowieka? (FP)
BATKO FJ ~. Zbigniew
Fatalne
czyli
Z powr<>tem,
skutki niewłaściwych lektur .
SF 4. Ki rył BUŁ YCZOW
Miasto na gqrze (FP)
SF 5. Kirył BUŁ YCZOW
Retrogenetyka (FP)
WF 6. Cień krokodyla (antologia).
CUBLESF 7. C<>nstantin
SAN - Trawa (FP)
FIALKOWSKI
Konrad
F 8.
- Adam, jeden z nas
9. Aleksander GRIN
F
(wyd. 5\
Biegnąca po falach
Nie-SF Ursula K. LE GUIN
- Zewsząd bardzo daleko
SF

10.

Stanisław

A-

LElVl -

stronauci (wyd. 9} (FP>
czyta<: o
Nie
WF tl-13.
zmierzchu (zeszyty)
SF 14. Bohdan PETECKI
Pa~r\\oszy Ziem.ianin {FP)
SF 15. Bohdan PETECKI
Strefy zerowe (wyd 2) {FP)
SF 16. Bob SHAW - Kosmiczny kalejd<>skop (FP)
SF 17. Jan SOBOLEWSKI -:Okno nad światem (FP>
WF 18. Strofy z dreszczykiem
(Strofy o ...)
SF 19. A. i B. STRUGACl'.Y
końcem
- Mili~rd lat przed
świata (FP>
SF 20 A. i B STRUGACCY żuk w mrowisiku (FP)
21. J. R. R. TOLKIEN
F
Hobbit (wyd. 2)
TUTUOLA.
22. Amos
'F
Smakosz wina palmowego.

wdzię

ci

czni."
„Nie rozumiem?!''
„ ... może

Odpowiadając na l iczne ligtowne pr<>śby czytelników rvzpoczynamy dziś publikowa.n ~
list. które należałoby zatytu'o wać: „Co w Lasadzie powinno
się ukazać w 1983 roku".
Dlaczego „w zasadzie"? Kitrując się doświadczeniem lat

odejścia

Życz

nieśmiertelnym, będl\

Zamierzenia
wydawnicze
1983

zadałem kiedyś.

uzupełniają."
.,Myślisz, że
coś
gór daje

dl:łeń. "' drodze.
c~
mgła. Rzędy
gzaro, p<inuro,
dziwacznych w formie i barwie skał. Długie życie tu niemożliwe. Ten świat ...
To było tak dawno. D-Oskonale pamiętam miejsce, gdziecała nasza
tmy żyli pospołu,
1zeregi wyrodzina. Widzę
twarzy,
zatartych
blakłych,
między nim~ moja. Laitem sh-

prawa w zaświaty? Mam 15ć
się P<>
znajdę
tam, gdzie

i

bldski jakiś świt,
a d:twięki zbierały •iłl
na pożegnalni\ 11typę?

2

.

_ To zalet~· od ciebie. Chcę

nykowała

pójdę już... Porozchwili mawiamy, kiedy wrócisz.
zostawiając obie
Wychodzi
książki. Czy czegoś nie chciał,
nie mógł powiedzieć? Czy milco powinienem
czał o czymś,
mać, aby go zrozumieć?
Drzwi uchylają się ponowotwór
powstały
nie. Przez
córka są
w.suwa się Anna,
siadów. Moja pr1yszła żona.
- Wejdź - zapraszatn ją do
- idę IW
•rodka i dodaję
Moriny. Sam!
- Do Moriny? - ledwie JP.j
to przechodzi przez usta
stamtąd tak wielu nie wróciło... I nikt jeszcze nie poszedł
samotnie.
w ~j 1łosie.
Jakaś żałość
Wiem, co to jest.
- Nie martw rię, wrócę uspokajam ją 1 usiłuję przyChodt, poeienąć do siebie eałuj mnie!
- Nie, jeszcze nam nie wolsyczy i odpycha mnie.
no - Dopiero jak wrócisz!
Wybiega, a ja zostaję 1am.
lam na cah1 noc. Sięgam PoSzukam
nownie po Księgę.
C%egoś chwilę, wreszcie mam!
Cytuję niemal :z pamięci:
Tyle słów Z<>stało jeszcze.
Szumi morze barw,
choć nie widać fal...
Zbyt głośno tu, zbyt głofao ,
naleńczy ten myśl i krzyK'.

ktoś

ei to samo i ucieszysz

powie

•i'-

c.d.n.

•

Opr. M.S.N. ~

•
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•
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KOLUMNA
Pamiętnik

intymny 3

TRUCIE PLUSKWY

I PROSTO

Jak tępić ukrywa.ją.ce się w kryzysie pluskwy, radzi „Zielony
Sztandar". W tym celu spodki z amoniakiem wsuwa się głęboko
pod meble, żeby nie wylać przy spr:zątainiu, a uczulone na amoniak
pluskwy dootają paraliżu nerwów i giną w szpa.ra.ch. Chrop przeżywa, gdyż n.a amoniak u<>d:pornił się w chlewie, paraliżu nerwów
dostaje po dzienniku wieczor.nym, jak z tego wszystkiego musi łyk
nąć pie1przówki.

IZ

GtOWY

Proste pytania

MAJTKI W GMINIE
Przyctziel<>ne na gminę pięć pa..r gumiaków naczelnik kazał sprzenatomiast deficytowe ręczniki przyznał &2Jkole i UJrzęd
nikom. żeby choć nauczydel miał czyste ręce, a wła."du ·mogła je
umyć jak zwykle. Korespondent „Gromady Rolnika Polskiego"
zastanawia się, komu też nacze1nik przydzieli dam.skie majtki i pa..
pier toaletowy. Wiadomo mala~ce na drabinie w SKR oraz weterynarzowi, bo ma brudną robotę.
dać sołtysom,

tS STYCZNIA
Wczoraj znów
zepsuła się
winda. To
już piąty raz ~d
Jmedy tu mieszkamy. - Pan.ie
- oświadczył
mi pracownik
administracji gdybyśmy ':1"
ruch<>mili
ją od razu, ~ me
dopiero
w dwa . tygodn:e po
wprowadzeniu
się ludzi, na
pewno
zdążyłaby już zepsuć
się co najmniej dzies~~ć faL?'·
Przecież wszyscy woziliby mą
meble! - A nie wolno? - Pitnie, to jest dom mieszkalny, a
rue magazyn meblowy; Trzeba się trochę zastanowić„.
Całe szczęś<:ie, że
n1e ma:
my zbyt dużo . gratów, ale i
tak było co nosić. Na dole teś
ciowa pilnowała rzeczy wyła
dowanych z samochodu, .któ·
ry nie mógł czekać, w ~esz
kaniu dyżurowała Małgosia, a
ja pół dnia
kursowałem na
trasie parter - siódme pię~ro.
Zrzuciłem chyba ze dwa kilogramy. Sąsiad z dziewiątego
zrzucił podobno pięć i pół. No,
ale nie ma się co dziwić: dwa
regały,
kanapa z fot~1am1.
trzy
sza:fy
przedpokoJowe„.
Mówił, że wszystko dopiero co
kupione. Ciekawe, k~ ~u w
to uwierzy? - powiedziałem
resztkami sił, gdy już wszy·
stkie
graty i zmarzniętą na
kość teśc;iową wniosłem wreszcie na górę.
Na te słowa
teściowa od razu odtajała:
Młody jesteś...
Nie to ważne,
kto uwierzy, ale - ile i komu
dał? To może nam też coś
odpali, żebyśmy uwierzyli? - "
zażartowała

Małgosia.

Teścio

wa rozgrzała się już na dobre: Moje dziecko, gdyby
tak mnie chcieli dawać, dawno już byłabym milionerką!

17 STYCZNIA
Winda już działa, za to na
dwa dni odcięli dopływ ciepła.
bo podłączają Sąsiedni blok.
Jak popatrzę na te wszyst·
kie bloki, które dopiero zaczynaJą budować na naszym . osiedlu, to„. Antarktyda!

19 STYCZNIA

WYCII\IAl\TKI
OSWAJANIE ~WINI
• W osta1tnich dniach przed wyproszeniem maciory hodowica w4inłn
często wchodzić do kojea radzi „Chłopska Droga" - by poda•
skać maciorę, lekko podrapać ją po grzbiecie. Chodzi o to, by malksyma'Inlie oswoiła się ona z obecnością hodowcy w kojcu" W te
sposób można zagłaskać świnię na śmierć, zaś oswojony hodowca
zacznie własną piersią karmić potomstwo.

SWATY

Mieli swój kodeks złodzdeje i policjanci, żebracy ' i pieczeniarze,
Żydzi i cykliści, a także inteligenci, sor.jaliśd, arystokraci, urzędnicy państjVowi, kupcy, Cyganie, a nawet przedstawiciele
władtz

owi~

WYSZCZUPLANIE
TKKF „Cieplice„ s Jeleniej Góry poleca rolnlikom koresponden-

abrak.cyjne ćwiczenia wyszczuplające, albo kulturystyczne,
komplet za 120 zł. Gdy bra.k wide1 do ćwiczefi anój - fura
- ziemia, odchudzaniem 111pasionych chłopów muszll si• zająć fachowcy.

cyjnie
każdy

KALENDARZ ZARODOWY
Kiedy krowa lub świnia wydaje się za mąt, rol1111Jk ~'Z'lera ku-11Jr4
z kalendana, "Qrzykleja białkiem do ściany obory ł spokojnie ezeka
porodu. Zeby byro erotyczniej, firma polon!i}na „SCANPRODUCT"
wysłaba ~ wieś kalendarze beiz karte'k, ale za to pe)me nagich
bab w pozach f~kuśnych. Teściowe nie dają tego trzymać w bibie,
więc rol111ik wie.sza w ob<mze, patrizy. a krowy zachodzą.

Nigdy nie czytuję instrukcji
obsługi w windach,
bo przecież sprawa jest banalnie pr'>sta: otwiel'am
drzwi, naciskam odpowiedni guzik i jadę . Błąd!
Dziś rano, zupełnie
mimr1wolnie spojrzałem
i co widzę w klatce naszej windy? Instrukcję obsługi. dźwigu osobowo-towarowego. Jak moż
na było do tego
dopuścić?
Przecież to budynek mieszkal-

ny!

•

najwyższych.

Te swoiste zbiory praw były
rygorystycznie przestrzegane i człowiek wiedział czego
od kogo może się spodiziewać.
dosyć

Nasz drogi Czytelni1k, Zenon S. przyniósł do redakcji zd,jęcie pani
której jest wielbicielem od niedawna, jak oświadczył. NastQ?nie przyjrzał się :zdjęci.u, pop.rosił o nożyce i uciął sporą część
fotogirafii ...
P.aat Zenon twierdz.i bowiem, że nie jest wielbicielem pail'lii Boże·n·ki
an bloc, a jedynie fragmentu pani Bożenki. Cała reszta a1J1teresuje
go średnio bynajmniej!
Brosi zatem o za.mieszczenie fragmentu pan! · Boienki. tego fragmentu., kltóry - jego zdaniem - jedynie zasługuje n.a uwagę, a w
przypadku pana Zenona. naszego drogiego Czy.tel'llika. zasluguje nawet na uwielbienie.
Pan Zenon przy okazji wyjaśnił nam, że nie jest cichym wiel•biel.elem. 'l'akie Określenie jest anachronizmem - SJtwierdził. Pan Zenon jest wielbicielem fragmentu pani BOżenki. głośnym. Nawet bardzo głośnym - dodał.
Prośbę pana Zenona spełniamy. Nasz klient nasz Painl
Za tydzień - .rewelacyjne zdjęcie paDllY Zuzi na plaży!
Bożenki.

Radio na kolumnie &Jency1neJ
- ajent w radio!
•

•

li.

Prz.ed wojną znałem na Nowolipkach pewnego młodego Żyda.
Naa:ywał się Goszyner i mi.sł popularny wśród Żydów zawód:

kręcił sdę.

· Dla mnie f moich kolegów za..ła.twlał czasem jakieś małe spra-wy. Niestety, trzeba było uważać, bo 05zukiwał przy tym nagmilll!lie.
Kiedyś :z.wróciłem się do nieg9
z pretensjami.
-'- Oszukany goj to za.sługa •
Boga., a ja jestem bardzo rel:igijny - powiedział G05zyner.
I.

Na ;,_tatnim posiedzeniu k.olegil\l!!l\ redakcyjnego kolumny ajencyjnej zapadła jednogłośna decyzja ajenta, b. Nacz. Wydz. spontanicznie

Pod

koniec

lat trzydziestych

poznałem
stójkowego
Kusika.
Przyprowadził
skradizioną
spanielkę, do której byłem bardzo

poparta przez cały kolektyw b. Wydz„ a.by rozszerzyć działalność
ajencji. Szukamy mianowicie nowych, audiowizualnych form wyrarzu.
przywiązany. O złodzieju stójkoProjelk.t wzięcia w ajencję łódzkiego ośrodka telewizyjnego s,palił na
wy powiedziaŁ To porządny
panewce - w Radiokomitecie jaat wiadomo nie ma prezesa i nie byzłodziej. Mało kradnie i
łatwo
ło z kim przeprowadzić pertraktacji. Również szef łódzkiej telewizji,
go złapać.
:red. Michał Waloza.k odmówił ja:ki.chkolwiek rozmów na temait przeów złodziej był po prostu fajtjęcia studia. Zrobił t.o w formie ostrej i stanowczej. (Zainteresa.wani
łapą. Kradł mało, gdyż nie pomogą .znaleźć te ostre i stanowcze sformułowania w protokole spol'IZądzonym na okoliczność).
trafił więcej I w wodowisku zło·
dzlejskfm uchodził za ostatnią ła
Bardziej skora do współpracy okazała slę łódzka rozgłośnia radiochudr~. w czym doku.men\!lie <>'<>wa. Spotkaliśmy &ię tam nie tylko z życ~liwością, ale tai\cie z nauym starym znajomym, niejakim Dz\a_dkiem Włodkiem. Nawią.zaliś-\ ia.Sn\l mnie nasz stroi Alfred.
my braterskie kontakty z kabaretem. . radiowym „Super Bazar". Dziś
prezentujemy pierwsze plony współpracy - na n.a.szych łamach goś
cinnie Super Bazar Radio Łódź!
Wkrótce współpraca antenowa.
Stójkowego Kusika !J!>Otkałem
Ozytelnłcy i Słuchacze! Jut niebawem, bo 15 lutego! Ajent w propo wojnie. Jako syn małorolnego
l'l'a.mie kabuetu radiowego „Super Bazar"!
W planach na dalszą przyszłość - spółka polsko-polonijna, produkchłopa, azedł do góry po st~
eJa masowa, Hi.gh Quality! Wsad dewizowy - clnkcia.rz Lola I dok.tor
niaich &IW&llSU w dziedzin\e pronaulk t.eclmic2lllych, Obeanie produlkcja iplastyikowych gadgetów Jan
pagandy.
Plu~rcel
'
Okazał
człowiekiem
by1trym - stary system ocen za•
s.tąplł nowym piętnował maPlacu Wolności
w godzinach
nep.: Piękny wynik.
pracy. W najbliższych dniach ołych złodziei, gdyż do wielkich
Za.sł.: Drugi
prezes namówił
czekuje się losowania obrońcy.
mnie na ciężary.
l tak nie potrafił sięgnąć.
Rep.: I znów sukces?
Czy o to jednak chodziło?
Mer miasta ostatnio zwieMil.
Zasł.: Tona węgla w
Jedno
Był zaskoczony. My też.
popołudnie.
•
Rep.: Trzeci, o tle wiem. był
11. /
W Dzielnicy dokonano otwar- szachistą?
cia. Op!ni.a Publiczna czeka
na
Zasł.: Robiłem za Konia. PaNa
począt-k•U
lat plęćdzlesłą
zamknięcie. Byla to
ostatnia
nie. co ja się naskakałem. Ale
wiadomo.ść, która zes2lła z
taś
się przydało.
tych spotkałem przypadkowo na
my Tełepisu.
Rep.: Teraz
mamy
nowego
ulicy, przedwojennego inteligenta
•
Pre.„prezesa. Czekają mistrza kopracującego. pana Pełkę.
W cyk·lu naszych cotygodniolqne zadania„.
wych wywiadów pod
hasłem:
Był to człowiek porządny
Zasł.: Medal zobowiązuje.
A
„zamienię szare na zielone"
tak prywatnie powiem panu, że
sympatyczny,
więc
ucieszyłem
„ROZMOWA Z ZASLUŻONYM
Nowy najbardziej lubi
oszczę
się szczerze. Pan Pełka krzyknął
MISTRZEM"
dzać. Może zacznie ode mnie.
Reporter: Otrzymał pan medal
na moje powitanie: ,,Ni'ech żyje
Rep.: Dziękujęmy, do usłysze
za ,,szczególne osiągnięcia
na
nia za rok.
sojusz robotnlczo-chłop<>ki!", ropolu sportowym".
Zasł.: Myślę, te to potrwa dłu
zejrzał się i
ujrzawszy grup'ł
Zasłuiony: Za pierwszego Preżej.
panów w jesionkach krzyknął jezesa uprawiałem plotki.
OGŁOSZENIA I
Rep.: Biegał pan?
szcze głośniej: „Budujemy NOW!l
Zasł.: Stawiałem.
Ogrodzenie
KOMUNIKATY
Hutę!", po czym wciągnął mnie
daczy w jeden dzień.
Nieustający,
błyskawiczny
do bramy.
konkurs otwarty, dla zawodowAni rusz nie potrafił się roców i amatorów.
zeznać w obowiązującym właśnie
„CO MOŻNA KUPIC ZA ZLO·
małym kodeksie, a przed tygodTóWKĘ"
niem wrócił z przyśpieszonego
(slownie: Jeden zloty)
kursu przystosowania do rzeczyNagrodę Symboliczną
Zło..
tówkę prześlemy za
zaliczewisto«ci.
niem pocztowym.

'·

•I•

Super bazar
Radio tódz

FORSZPAN
Na pierwszym l ostatnim posiedzeniu Zespół dokonał wyboru.
Zastosowano
popularnego
„marynarza'', Pierwszy lądujący
. za butrą powitany :oostal okrzykiem: pre-zes, pre-zes, pre-zes„.
(Do wyciszenia).
,

SERWIS AGENCJI
WuPePeSim

W Lodzi powstaje B.ank
Informacji. Dyrektor placówki zeznał, że Firma wie gdzie,
co,
jak, kiedy. komu I ile.
Nowe
propozycje przyjmowane
będą
na hasło. Hasło otrzymać można
po podaniu Informacji. Szczegóły
pod numerem telefonu 284-80 od
15 do 16.
* • *
Miejscowy Oddział Federacji
Konsumentów skierował pozew
przeciwko Naczelnikowi. Zródła
zbliżone do dobrze
ppinformowanych donoszą,
że
pozwany
pcbiera opłaty za
zwiedzanie

• • •
• •

• •

• • sprzedam,
•

Nie kuplę, nie
zamienię. Dajcie

nie
mi święty spokój. Oferty gdzie kto chce.

oopo·w1ADAMY
SŁUCHACZOM

20 STYCZNIA
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młodych - lat rM:n•
środowiska miały swoje kodeksy.

t

Na wschod~e Pólskd SUtZęśliwe małźeflstwa rotniików dyskre-tnile
kojarzy „Arka Noego" Młodzi wchodzą na pokład, kapitan zamyka
ich w zwierzyńcu, gdzie macając ja.łowirznę, wymienia.ją poglądy na
hodowlę i kojuzą się naturalnie pośród rżenia koni I beczących

W związku z nagrodą
„Diamentowego
Sitka"
uzyskaną
przez słynny duet m~krofonowy
Sąsiadom z przeciwka zalaNul i Full - Ajent zdecydował
ło w nocy mieszkanie. Wody
się, w odpowiedzi na brak
pobyło pod kostki. A mówiłerri.
1 stuJatów, uruchomić Stoisko Fożeby z malowaniem
poczekaniczne celem prezentacji.
li co najmniej trzy lata. Nig·
W zamian Duet Nul I Ful zady nie wiadomo,
co jeszcze
prezentuje Ajenta. Odbędzie się
wylezie. Ale pal sześć ściany
to w swoim czasie na falach ul- jak oni wysuszą tą wykiatrakrótkich w paśmie 68,51 MHz.
dzinę, przyklejoną na amen do
W ten sposób ukontentowani
zostaną Ci, którzy nie mogą słu
podłogi i co z niej zostanie?
chać
i Ci, którzy nie mogą czyRano przyszedł hydraulik z
tać.
administracji i powiedział
Życzymy udanych zakupów.
jak zrelacjonowała mi Małgo
sia - żeby się nie przejm•)wać, bo awaria
jest drobna:
puściła gumowa rurka doprowadzająca wodę do baterii w
łazience. I rzeczywiście wymienił rurkę
w dziesięć minut. - Jeszcze nie widziałem
bloku na tym osiedlu, żeby kcmuś nie zalało dodał na odchodnym.
A wykładziny
nie musi pani już prać. Nie
ma tego złego„., he, he, he.„

f4

1.

Za moich

(Czytelnicy nas nie pytali.)
ZWIS, INFLACYJNY
jesl to
zjawisko awersyjne wobec NAWISU
INFLACYJNEGO.
Nie
mylić z DEFLACJĄ.
Rozróżniamy ZWISY:
koryncki, rzymski i paryski. Objawami typowymi dla wymienionych
są: dekoniunktura I a.patia
nabywcza.
Planowany eksperyment
doWliedzle, że ZWIS INFLACYJNY
jest schorzeniem uleczalnym.

DO PISY
„Do wyciszenia" - wskaz6wlka
dla reżysera.
„WuPePeSiM" Wiadomości
Przesiane Przez Sitko Mikrofonu.
„Zapis dźwiękowy" taśma.
„Forszpan'' - farsz dźwiękowy.

•

8.
Podarowałem mu wtedy krót·
kl pod'I"ęcznik samoratownictwa
wodnego (Sport
Turystyka,
W-wa. 1950).
Generalne przyka7.anie podręcznika brzmiało:
Pływaj .
jak
chcesz, bylebyś nie utonął.
Czy tak jednak powinno wygląda~ moje powitanie z pnnem
Pel'· ~ ··

'J.

Na podstawie powyższych danych każdy łatwo odpowie na PY•
tanie: Ile lat ma córka stróża?

XAWERY

•
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niesłuszne. To bard2o,
dużo. to nie świadczy

Lewym
okiem

Widmo
lawiny

bardzo
dobrze o
kompetencjach biurokratyc;:nego aparatu władzy.
nas 1- bo o
lnteresowałoby
„Polityce" nie
tym oanie w
czy stwierdzona przez
piszą NT A bezzas'adność decyzji. potwierd'Za nej up1·zednio na pewrozliczne instancje
no przez
wielu szczebli i ośrodków dejakieś
cydenckich. powoduje
. konsekwencje w stosunku do
beztrosko
urzędników, którzy
kolejnymi pieczę
stemplują
ciami czyjeś głupstwq, bląd, a
może nawet złośliwość? Bo jekonsekwencji nie
śli takich
ma, to - obawiam się - Trybunał wkrótce utonie P-Od laktórą weź
winą skarg, a co
mie do ręki - to będzie ona
przemawiać za racją powoda.

WŁODZIMIERZ
Mamy wreszcie, i to ju~ od
z górą dwóch lat, sądownictwo
administracyjne z Naczelnym
Trybunatem Administracy ,inym
na szczycie Można powiedzieć:
ju:i od d'!Vóch lat. ale trafniej
będzie: clnpiero od dwoch lat.
wszystkie kraje
Zdaję się. że
~ocjalistyczne wmyślały o tym
długo przed nami.
Po co jest to sądownictwo1
Po to. żeby zwyczajny pojedynczy obywatel (nie instytc:cja. bo ta ma inne możliwości)
miał \;ię przed kim poskarżyć
na urząd państwowy, obojętne
Pozwanym
jakiego szczebla.
prawie zawsze
będzie · z.reRztą
szczebel bardzo wysoki, bo
pr~:
przecież petent najpierw
buje odwołać się od dec.vzJJ
referenta u jego naczelnika,
potem L1 dyrektora. potem wydrabina się
aż
żej , wyżej poczucie krzywdy
kończy, a
7.ostaje. Wtedy jak .w dym, do

KRZEMIRSKI

•

J

Trybunału .

Zdarzenia

•
•
• zw1erzen1
a
1

Szalona
gaIer1a

Mało kto wie, jak to się robi
ze w ogóle można sobie na
taka zuchwałość pozwolić. Mamy JUZ „ Vademecum ·grafoI
mana" .•. Vademecum erotomana" i kilkadziesiąt innych. spiniestrudzonego
sanych przez
Nie
pa·n a Jerzeg-0 Wittlina.
mamy podręcznika petenta u- '
paflstwowych. Ręczę,
rzędów
podręcznik
że Jeśli ktoś taki
opracuje - będzie on z miejna gi.eł.dach
sća d1:> nabycia
-rzekomych staroci . po cenie
Dziś szczycimy się łOdzkirn
dwudziestokrotnej, zgodnie z
Muzeum Sztuki, nie wiedząc,
prawami gospodarczej reformy.
lub nie pamiętając, że rueTylko bardzo oblatani goście
x
gdyś powstało to muzeum
\Viedzą jak korzystać z aparazwariowanej „szalczupełnie
tu sadownictwa adroinistracy.:j~
nęgo a tyl~_Q. .fiielte'~_ni ,.'t . ~ie~.: 1nekgalęrH~'. ,.,-- . ja!$ ją nazwaL ,
ci najbardziei,'ą;Rit~~ •.,.ęę,cy~\:1~. 1\IIariąn , Minreh, · tak właśnie
Mozna· 'tytułując· swoją piękną książ- ·
się na złożenie skargi.
Pamiętnik
kę-wspomnienie.
załeżyć, ~e
więc - bez ryzyka
Minicha wydal'lO w końcu lat
ledwie parę procent spraw. w
których obywatel czuje się e- pięćdziesiątych, potem wzncw1ono w roku 1962 w śmiesz
w
pokrzywdzony
\videntnie
nym nakładzie„. 3 tysiące egswych prawach, trafia na wotego jeszcze
kand~ sadów. z
zemplarzy.
mmeJszv procent - do TryDziś jest to pozycja zapombunalu Naczelnego Z tymi za- niana, nieobecna
rynku
na
strzeżeniami spOjnmy teraz na
oooksięgarskim, a przecież
przez B.
parę liczb. podanych
ona o pierwszych lawiada
Olszewską i M, Wojciechowską
tach galerii sztuki, która
w ..Polityce" z 8 stycznia b.r.
zanim stała się głośna w !:u(w art. .,Fachowcy od papierropie -- zyskała miano „szaków").
lonej'', wariackiej i nieod.,,'10Oto w roku 1981 do Naczelwiedzialnej. Ale pr~ecież J:
nego Trybunału wpłynęło 6594
war:iactw rodzą się rzeczy 110,sprawy, z czego rozpatrzono we i piękne, zyskujące potem
2041 A więc zaledwie co trzesignum godności i nobilitacji.
cią sprawę zdążono rozpatrzyć
minie pól wieku,
Niedługo
przez cały rok. W ciągu trzech
kiedy to Marian Minich, asyskwartałów następnego, 1982 roSzhki
ku. wpłynęło 6563 sprawy (pra- tent Katedry Histori.i
Ja.
wie dokładnie tyle, co w cią Nowożytnej Uniwersytetu obgu całego poprzedniego roku, na Kazimierza we Lwowde,
jął dyrekcję Muzeum Historii ·
z czego wynika. że ludzie zai Sztuki im. Bartoszewiczów "'
czynają rozeznawać drogi wiow
Łodzi. Zapomniano jakoś
dące do sprawiedliwości), roz„
tym mieście zarówno o pierwpatrzono zaś 4113. Ponieważ z
szym dyrekto·rZie placOwk:d, 1
poprzedniego . roku pozostało
nie rozpatrzonych 4553 spraw, której - uporem, pasją i wiegodne
zrobił muzeum
dzą cały . portfel
jest jasne, te
tego miana, jak i o jego pięk
roku 1981 aż do końca wrześ
nej książce, która dziś jest binia następnego roku nie został
bliofilskim rarytasem, ceniobez reszty załatwiony, a spraw
nym przez zbieraczy a paSJOz roku 1982 w ogóle nie tknię
to. W takim tempie narastania natów.
stanie się
zaległości Trybunał
~">i.!
Przypadkowo (a może
szybko instytutem prehistorii tak całkiem przypadkowo, bo
petenci wymrą. a
społecznej,
lat dzieje kultury
sledzę od
ich sprawy włożą późne wnutego miasta) wiem, że zarówno
ki do najglGbsl \' Ch archiwalpierwsze jak i drugie wydanych schowków . Niestety - na
nie ,,Szalonej galerii" Marian1t
tryb i temp0 pracy1 Naczelnego
Minicha ukazało się bez kilkuTrybunału nie ma iuż do kodziesięciu stronic wielce int.ego iść z odwotaniem.
wspomnień i refresujących
zasugero.
wniosek.
.I drugi
były nie po temu
Lata
leksji.
wany przez dalsze liczby z cykażdą
towanego artykułu. Z rozpa- i tępi urzędnicy tropili
oryginalniejszą myśl.
trzonych w l!)IH · roku 2041
teksty
Otóż, te odrzucone
spraw w 41 proc. wypadków
i s t n i e j ą ! Zachował je syn
okazało się, że rację miał powód · czyli obywatel W na- dyr. Minicha - dr Rafal Mimch. i dziś jest okazja, aby
stępnych 4113 sprawach odsewydać wreszcie książkę pierwtek ten spadł nieznacznie - do
szego dyrektora Muzeum Sztustwierdzić
~6 oroc„ ale i tak
ki w jej prawdziwym kszfał
trzeba , że w !'umie ~ każdych
rozpa- cie. Zresztą określenie „pierwpięciu · zaskarżonych i
dwie były szy dyrektor'' nie oddaje sentrzonych de<:yzji

1

Redaguje
kfłw~k a

zespół:

"\ndrn•

Ryszard BiokowskL Dariusz

l<arnlr1ak l~Pln~tan red<ikcji)

n

ddełania

Mariana

Mindcluł.

W chwili, gdy obejmował plazbiory przypominały
cówkę,
antykwariat w przeddzień uporządkowania.
Czegóż tam

nie było!
Obok
Minich konstytucji i diariuszów sejmowych - niekompletne wydania dzieł Lelewela, SzaJno·
chy. Naruszewicza, Moraczewskiego, Kalinki, Bierowsldego,
Czac.k.iego. („.) Obok wydawfrancuskich, niemiecmctw
kich, li! głównie t;0syjsk:dch, dotyczących dziejów Litwy i Rusi - herbarze, słowniki języ
ka polskiego, stare atlasy, broszury„. (.„) Natomiast kolek~ja
międzynarodowej sztuki nowoczesnej, oddana miastu w depozyt w 1931 roku przez gruar" stanowiła pewną lopę
ilustrującą
gicz~ą ' syntezę,
etapy rozwojowe głównie kuw
bizmu a tu i ówdzie dzieła
różny~h odmianach konpuryzmu,
futuryzmu,
neoplastystruktywizmu
cyzmu." '
Z tego zbiorowiska różn.o
od atlasów do dzieł Piści cassa i Strzemińskiego - Minich począł ti.vorzyć muzeum
„Szaloną galerię'', ·która pózn iej zasłynęła w świecie także tym, że złożyły się na nią
prace nie z a k u pi o n e, ale
o d d a n e placówce przez artystów wówczas jeszcze nie
ti.vorzących "f ten
znanych,
sposób swoje wł as n e muzeMarian Mimcli
um sztuki.
dzieje tej
sprawił, że dalsze
„szalonej galerii" ułożyły się w
logiczny ciąg. Aż do współ

w~pomina

stante

podn~e~

~nierile

T!l-

dakotn. 'l'u i ówdzie daje się
opamiętan : a. <tle
słyszeć glos
archaiczne - wydawałoby .; i ę
- słowo „dary" ciągle jeszcze
panoszy się w naszej codzienWidać, że
nej polszczyźnie.
chyba do roli
przywykliśmy
tych, którym się nąleży, którzy z determinacją w oczach
b i egają od poczty do najbliż
szej parafii i z powrotem.
- Co on pisze, dajcie spo~
zdaje mi się słyszeć
kóf! po.irytowane mruczanda nieczytelników - pnektóry~h
cież te paczki to odruch serca, symbol współczucia i humanitaryzmu. Czyż to nie i:iię 4
kne jak bogaci · pomagają biesię łań
dnym! Ze tworzy
cuch ludzi dobrej woli, którzy zechcie1i - tam daleko pomyśleć o naszej s:ermiężno
kurnej rzeczywistości!
Nie przeczę, że i tak na tę
moż 1.1a
z zagranicy
pomoc
patrzeć. Zwłaszcza jeśli pam1etać o szpitalach, domach dziecka, emerytach, ludziach staDla mch
rych i samotnych.
mogły
przesyłki z Zachodu
być

rzeczywiście

pomocą.

Brakowało

wymierną

przeci eż

tx1wsz~!'łny.
spoglądać na

jednak
Dobrze
fakty i z jru - .
gieJ strony, rta , ich politycl ·1e
i propagand.()we podteksty.
Akcje .,,pomocy" krzykl1v. ie
Zachorozpowszechniane na
dzie mają jeszcze jeden wymiar: „po~1tyczni" emigrand j •
którzy te akcje
„dz i ałacze",
chcą zamanifestoorgani:mją,
wać wobec zdezorientowanych
czy
Belgów
Amerykanów,
Niemców, a także wobec łych.
którzy pozostali w kraju, czyintencji. Idzie
stość swoich
przecież o pomoc dla wygło
głoszą dzonego narodu nobilitując swoje Komitety, uswoje podrbże,
potrzebniając
i apele. Gdy
wydawnictwa
skończy się „humanitarna po-·
moc" spadną do roli politynznych krzykaczy.. - a tych na
Zachodzie n ie brakuje. Jedna
grupka w tę, jedna w tę Jaka ró~ica? Są obecnie !5luchani i użyteczni bo taka jest
koniunktura w m i ędzynarodo
wych . potyczkach propagandy.
się koniunktura, ·to
Skoi1czy
skończą się wywiady, rozmo''-' Y i audiencje. Nie m-0je zresztą zmartwienie.
Ostatnio celnicy znajdują w
paczkach kamienie, listy z pogróżkami, oclpadki i makulaturę. A \vięc „dary" wciąż napływają, wciąż ta::; o nas myślą ...

9
A11 1dnelewski
Łukasz
„Rz<:>czypos po.Uej" nazwa:łb~· to
zaraz prow iJncjQnalizm.am. Napisał on ta.k: „D.ramaitem pCJ.1podoibnie
skiej koszykówka,
jest jeij
uesztą ja,k futbolu,
prowilllcjon.alizm". Co to ZJ-.a.czy? f.tukasz hndrzejewski wyjaśnia to talk: „Jeżełi o .,,Oirt
ch<>dlzlt, pod slo.wem proiW'lrlcjonalitzim ro·z umiem wi,!\irę w to,
te sdę osiągnęło w tym co 1i~
}'Obi,
Mo~na

całk<nwtą

to

pedekcjt;. .•".\
i tatk na.Z1Wać. M<Jt.

na byk>by porwiiedzieć, że jer.t
to k.rólkO·WZ'l."QC'.Z!l'lOŚĆ, ~dufa
nie, bni'k realwmu. Nie o na.z wę z.jawis1ka · chodzi, bo :ie ta;.
kie i·s tnieje, nie ulega wąltpli·
wości.

Nie uiega też wątpliwości, ż-e
spo,r t znal.a.zł s i ę w trudrtym
położellliu. A co ~ tym tdzie,
z do•brymi wynikami na świa:..
to·wych stadiol!lach i b-Oi.s!kach
może być raczej k.rucho. K~bi 
ce, działacze, sami &portowcy
przywykli do tego, że coś tam
znaczyl i śmy w niek.tórych dyscypl inach. B~·ły tytuły, meda„
le, laury i pagrody. K1bice t
działacze, a równ·ioe.ż sam.j sportowcy ba1rdz,o . by chcieli, aby
ta.k byro aałej. Ale czy tak bę
dzie?
W pofow,ie S'tycmia 1983 roku „Prze.gląd Spoiroowy" prze-

leków, odżywek, sprzętu meciyczneg-0 i opatrunków. A i o
niezbędne dla egzystencji arsondę
telefonicZl!lą
prowadził
łatwo: ni~
tykuły nie było
w kilku klubach, kitóre mają
zdrowie, katedirużyny pi łka,rski e w I, II i
wszystkim przypadłości
ctwo bądź inne
III lidze. Oto fragmenty . n:.'!których wypowiedzi ;
losu - pozwalały na codzien- „Tylko ok. 35 proc. zane kolejkowe boje.
GRZEGORZ
obuwie
wodników ma dresy,
wszystkim.
Wiem o tym
możemy zapewn i ć tylko nieliWiem, jednak także, iż prz.yGAZDA
cznym trenującym". - To w
parafialne ogonki skróciły s : ę
Cracovii.
gdy okazało s!ę,
radykalnie,
RTS Widzew: - „Nie mamy
:!:e nie ma już indyków, czeczesności.
sprzętu dtJ.a najtnło.d!&zych p\ł
kolady, holenderskiego pieczyWięc czemu zapomniano ~k
kair'ly i pra wdopoidobni.e b~
ani kaK\'O
wa z rodzynkami,
fascynującej
o tej
szybko
dziemy nmsieli poż.~gnać $ i ę z
ani kawy, a „dają" mąkę, mleksiążce, czemu nie wznowiono
l::zęśc i ą trenujących".
ko w proszku i jakieś tam ocltylu sprzyjających
Jej mimo
Radomiak: - ,.Pierwszy 7'<!T:'o
miszkulancje.
żywkowe
rocznic i okazji? Może zapoms.pół ma prawie wszystk-0, ale
nienie (tak łatwo , zapomina:: · dziś dzień zresztą stoją na kudla po·zostalycb drużyn n il!!
półka~h puszki i
chennych
my), małe co innego?
starczy, Lm niżej tym gorzej".
pudełka w których „coś" Jest,
dl:iiejar.h
w
Ale przecież
Górnik Konilll: - ,,Ja proale co - trudno dociec. Nikt
miasta, jego kultury istnieje to
piłka-rskie klasy
wa.dzę także
„czypotrafi
nie
sąsiadów
z
muzeum, istnieje jego historia
w szkole - tam .teraz każd v
fla„po
ni
szwedzku"
po
tać
i tradycja, jest książka, która
ćwiczy w tym, co ma na nowięc niech stoją!
mandzku",
po latach powinna zostać ogach. Zdarza s ię j·2dnak, t~
Takie kolorowe 'i błyszczącd
publikowana w pełnym kształ
część młodzieży wchodzi do sa
Ta zagraniczna pomoc ma i
cie. Nie będę obliczał stosowli na bosaka".
aspek,y.
niestety
inne
po
~kazj1i
nych rocznic i.
Zaopatrzeniowcy klubowi roczy
zgodzi
tym
z
się
ktoś
Czy
prostu „Szaloną galerię Mariabią wszys,tkQ, a.by sprzętu sta<I"kontenery
paczki,
owe
są
nie,
na Minicha należy wydać po
czyło dla pierwszych drużyn.
i akcje nie tak znów bardzo
przeszło dwudziestu latach od
Ale jak dlugo m<>·Żll1<ł będzie
formą polityczzawoalowaną
jej napisania. Zwracam się w
Sikładu
grać nie uzu.pełnia.jąc
nej manipulacji, propagandotej sprawie nie tylko w imię
tych pierwszych drużyn? ·Dzi:t
wym działaniem o wielorakich
pamięci nieżyjącego już pierwsz.macianką gry w pihkę już si~
intencjach.
szeg<> dyrektora Muzeum Sztuni·kogo nie nauczy, a z gdań
ekonorestrykcje
Stosujemy
ki, ale w imię pamięci o pięk~
s-kiej Lechi.i sygnaliz.ują: nych tradycjach naszego mias- . miczne, cofamy handlowe klau„Brakuje nam także piłek„.".
zule, utrudniamy - ja!r-'tylko
ta.
J·zszcze gorzej jest w LZS.
możliwości gosposię daje f3loński. wicę·pr.ezes Rady
1 Jan
,, ,
darczego manewru. Tak, ale
Głównej Zrze·sz.eni<t LZS· po·,
skier!)•
są to przedsięwzięcia
w,'.edzial reporterowi „Sztanwane przeciw „juncie". Naród
~ai·u Młodych"; - ,,Nawet.
sli kolo wiejskie posiada po~
polski kochamy (dowodem te
JERZY
wiedzmy 3-5 tys. zł, to co za
paczki i kontenery - tu liczWILMAASKI
to można k,uipić?". A tych kół
bv w milionach dolarów wiejskich jest mniej niż było.
zbi6rk:i butów i dżinsów) byStaty8tycznie jest ooo w ro
w swoich
leby nie ustawał
trzeciej polskiej wsi. Ale cz:·
„wysiłkach na rzecz wolnośc: ·
każde dii ała? Czy ma do tego
i praw obywatelskich"'. Czym
warunk i?
będzie u was gorzej, t;..·m hojZapdł to piękna rzecz. Zapał
niej popłynie pomoc. Żeby jezawsz.e potrzebny. Ale
je ~t
ucze ten Przewodniczący bvł
jest
potrzebny
obok· teg>0
więc
Może
aktywnie)szyl
s.po.rcie świat0<wym
sprzęt. W
dziennikarzy
%Większyć liczbę
l!czy s;ę teraz nie tyłko z.a;pał,
pod drzwiami?
· ambicja, chęć walki, l!Qe rówPibkaue wróci!i właśnie ,_
"Pomoc" będziemy kierowa~
nie·ż - i tego nie wołno lekceRFN, gdzie pnygotowywali się
do tych <instytucji, wobęc któdobre przygo.t owan.ie,
ważyć do trudów czekających ich rozrych mamy zaufanie, 'to Jest
dobry sprzęt, wiedza i fachoRozegrali tam parę
grywek.
do kościołów, parafii i organiwo ść, do-świ.adczeni>e. Nie momeczów kontrolnych, strzelili
zci.cji kościelnych. Niechaj tsm
żemy trac ić kontaktu ze świa
a trener Anto,ni
25 bramek,
nad Wisłą wiedz(\ gdzie <i kto
towym spo.rtem, ale też nie
proże
l>OWiedział,
Piechnicz-ck
rozdaje paczki. Rząd podnosi
te.go
że d~a
liczyć,
możemy
w
wstał
szkoleni<lwy
gram
ceny - ale pomaga ci Kościół.
sportu w każdej dzie·dz.ia1ie bę
pełlni zreali:oowan:t. Do AmeryUtwierdzimy w ten sposób dziemy stanowiH konkurencję,
ki P<lłudniowej już wprawdz.ie
w powszechnej świadomościże będ:ziemy mo•g li być w spor nie po.jadą, bo coś t.łm n ie
. prz~ooanie, iż tylko Kościół
towej waJ.ce oartnecr:ami dB.a
wyszło, ale ws,zystko jest na
- w sytuacji, gdy „Solidardruż:rn przygo,towanych w ledobrej dirodze.
ność" jest byłą organizacją pszych wa;runkach, prz.y uiyT<l był-O szkoJ.enie. Egzamin
należy uważać z.a społecznego
ciu lepszego s1przętu.
u,
k
bois,
na
zdać
będzie
trze.ba
reprezentanta wszystkich PoN:e wynika z teg<i, te pa.
chciał
będzi·e
ik'
i
redwn:
pr,
a
nadamy :z; Walaków. Gdy
r awiedliwinni<śmy z góry usp1
wyga-ać i nie będ'zi~ żarł!ó J.1.~
szyngtonu „pogaqankę religijkadrowiczów,
na,s zych
w1ać
Ten egzamin dopiero p.o~.arże.
ną", tlPk'. sprokurujemy kolejrozgrzeszać ich i s'kazywać na
jaok·i e , rze.czywiśeie było przyaby
papieża,
n~ wypowiedź
Nic błędniejszego.
przegraną.
g'Ot>Q!Wanie.
' polityczny.
wydźwięk
miała
Ale nie powinni-śmy udaw.ać,
jako wiadomość
podamy
że spo'l"t nie p·rzeżywa kryzysu
Eg:zaan.in zd.m'l.ać 'bę.dą też
i że liczymy na ogromne sukdnia - ie Przewodniczący uŻyczę
piłka.ru RTS Widzew.
cesy. na setme mi.strz-0w&kie tyczestniczył był właśnie w naim jaik r najlepiej. Wiem jedtuły. Lepi-e-j mów!ć prawdę o
będzie
na1k, że piłkarrze z Liverpoolu
bożeństwie, wszystko
różnkach, jak·ie na;szych dzie
też będą chcieli wygrać, a są
:Jasne: chces:i się przeciwstalą od i=ych.
groźnym prz,eciWlllHdem. Kiedy
idź do koś
wić Władzy więc us.ły·s,z.a.ła:m w DTV, jak
cioła, może trafisz na kazanie
I wcale to nie znaczy, że n.i-e
Michał Bunio mówił, że wi·Prezesa? Po mszy dowiesz si~,
powinniśmy zr-0bić dla s:p ortu
Strrożytni ukuli nawet pr~y
dzewiaicy i ptfroa.rze pozrnań
kiedy masz przyjść po „datyle. ile tylko moina, aby ta
słow-ie przestrzegając przed .'las-kiego Lecha wze,grali dobry
ry".
luka. ja•ka S'ię j.uż wy,twoirzyła,
rami o niejasnych intencjar;h:
mecz. a na ekranie telewizora
i będzi.e s i ę pcfgłębiala, nie byZnów słyszę mruczanda poTtmeo Danaos et dona ferenbezładną k-opain·inę
widziałam
ła zbyt głęboka. Może je·s tem
nawet krzyż'l
irytowanych:
tes (Boję się Danajów i gdyalbo P<J<l br·arnlką Lecha, albo
aJ~ wolę go,rzką
pesymistką,
nie uszanuje! Zatem podkred?ry przynoszą). Otóż te .,dapod bramką Wildiz.ewa, to dop rawdę od najsłods·zej ułud-y.
deod
jestem
daleki
ślam:
ojak
„zrzuty"
rv"! Albo
sfalam gęs·iej skórki na myśl
.precjonowania charytatywnych
kreślają je c·i, którzy niby to
o tym, co to m(}że być w me~
wysiłków całych rzesz księży
sie wobec nich dystansują. Od
czu i: piłkarzami Liverpoolu.
i katolickich społeczników, tym
wciąż ważny
wielu mies i ęcy
Chyba, że nas.i u<la,wa1i pi1bardziej, iż trudno mi sobie
temat dnia. Wprawdzie ekscyka°Mk'ich nieuków, aby tylko
jakąkohviek inną
wyobrazić
zmylić pr,zechvni:ka. Tylim, czy
tacja pierwszymi delikatesami,
mstytucję, która mogłaby ~ię
ta,jni agenci piłkA.rsk1iego wy~
tvmi z grudnia 81, znacznie opaczek w
podjąć dystrybucji
·wiadu dadzą s·ię na to n.ts.iabla, jednak vdeść „rozdają
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iełatwo jest poznać ł przejrzeć zagadkę „eurorakiet". Wiąże się z nią

bowiem nie tylko gra liczb, ale i
strategia oraz militarno.polityczne
tło całej kwestii. Wcale jednak nie
dla
potrzeone jest zgłębianie tych tajemnic
sobie
stwierdzenia, że „eurorakiety" kryją w
potencjalne wielkie niebezpieczeństwo dla naszego kontynentu.
Stoimy właśnie wobec niepokojącej skłonno
!ci Sojuszu Atlantyckiego do zainstalowania w
Europie 108 Pershingów II i 464 Cruiserów.
zaMa to „wyrównać siły". SS-20 rzekomo
chwiały tę równowagę i . Rosjanie mogą teraz
dominować nad Europą. „Jeśli chodzi o korzy~cl
polityczne, które ZSRR może osiągnąć dzięki
rakietom SS-20, to należy powiedzieć, że przez
co najmniej 10 lat ciążyła nad kontynentem
groźba radzieckich pocisków SS-4 i SS-5, groź
ba nie różniąca się jakościowo od tej, którą
to
stan~wią SS-20, a przecież nie przydało
Moskwie korzyści politycznych, gdyt Europa
wcale nie zwracała na to uwagi" - stwierdza
wicedyrektor
osoba zorientowana w sprawie,
Londyi'·~kici;o Jnstytutu Badań Strategicznych:
G. F. Treverton.

H!STOR1A
Aby usytuować w odpo:wiedniej perspekt~
dzisieJwie polemikę jaka rozgorzała wokół
szych „eurorakiet", warto przypomnieć etapy
uzbrajania starego kontynentu w broń atomową.

O ile bomba zrzucona na Nagasaki

ważąca

4 tony wyzwoliła energię o mocy 22 kiloton, to

pierwszy pocisk atomowy, czyli zminiaturyzowana bomba (został wystrzelony w maju 1953 r.
na pustyni Nevada), miał moc nie przekraczającą kilku kiloton. Ta miniaturyzacja ładun
ków atomowych, a z drugiej strony budowa
rakiet w oparciu o doświadczenia niemieckie,
końcu
pozwoliły Stanom Zjednoczonym już w
lat pięćdziesiątych na wyprodukowanie jednostopniowych pocisków „Jupiter" o zasięgu 2.800
km, a wkrótce po tym rakiet „Thor" o podobnych parametrach. Z kolei został skonstruowany dwustopniowy pocisk rakietowy „Atlas" o
rodzaje
zasięgu 10 tys. km. Wszystkie trzy
rakiet były odpalane z wyrzutni naziemnych
startoustawionych na betonowych placach
wych.
Era „eurorakiet" rozpoczęła słę w 19:59 r. I
Eisenhowera
otworzyły ją decyzje prezydenta
Brytanil
polecające zainstalować w Wielkiej
60 „Jupiterów" i „Thorów" oraz 30 „Jupiterów"
we Włoszech i 15 w Turcji; w tym czasie ni•
mogło być mowy o instalowaniu rakiet na terenie RFN.
Wobec tego, że Amerykanie wcześniej mielt
wielką przewagę w lotnictwie strategicznym posiadali gigantyczne bombowce B-52 do przenoszenia broni atomowej - Nikita Chruszczow,
jak stwierdza się w wielu publikacjach, kładąc
wlelki nacisk na postęp w dziedzinie sputników, jednocześnie przywiązywał dużą wagę do
rakiet średniego zasięgu. Niemal równocz€'śnie
r0%Począł
:r. amerykańskimi „eurorakietami"
Związr-k Radziecki instalowanie swoich v:yrzupociski
tnl z pociskami atomowymi. Były to
SS-4, a od 1961 r. pociski SS-5. Ogólna liczba rakiet radzieckich, jak twierdzi się na Zachodzie, osią~ęla w początku lat sześćdziesią
tych 700 jednostek.

TAKTYCZNO-OPERACYJNA BRON JĄDROWA
to głowice bliskiego zasięgu (do I.OOO km)
• wystrzeliwane przez artylerię, przenoszone prze•
taktyczne lotnictwo myśllwsko;.bombowe lub za
pomoc:\ systemów rakietowych.
Bronie tego typu przewał:ole rozmieszczane s•
'blisko ewentualnych Unii frontowych. Stwarza ło
poważne niebezpieczeństwo, bo dowódcy
wojskowi \V sytuacji !l'dY nie będa w stanie
obronić 'SW:Vch pozycji, moga zdecydować się na
użycie

środków

•
atr WOJDY

I

(1962 r.),
W okresie konfliktu kubańskiego
gdy .ZSRR zażądał wycofania rakiet z Tu:cji, w zamian za demontaż wyrzutni na Kubie,
Stany Zjednoczone, według różnych źródeł, posiadały przewagę w dziedzinie rakiet między
kontynentalnych i bombowców do przenoszenia broni atomowej, podczas gdy_ ZSRR przeeuropejskim.
ważał liczbą rakiet o zasięgu
Wkrótce po konflikcie kubańskim prezydent J,
Kennedy wystąpił z niezmiernie szerok'm programem rozbudowy amerykańskiego potencjału
rakiet międzykontynentalnych i rakiet średnie...
go zasięgu. Program ten, rychło zaaprobowany przez kongres, przewidy-wał budowę 1000 rakiet balistycznych „Minuteman". a także trudmniejszego
ną dziś do ustalenia liczbę rakiet
zasięgu. „Minutemany'', które działały wybitnie
destabilizująco na układ sił USA i ZSRR, pojawiły się w komplecie na wyrzutniach w 1967
460 rakiet
r. (ZSRR posiadał wówczas tylko
oalistycznych).
USA tak
W zwinzku z uzyskaniem przez
znacznej · przewagi w bronfach strategicznychnad Związkiem Radzieckim, jak i w związku
z wprowadzanym uzbrojeniem łodzi podwodnych w rakfety, prezydent Kennedy polecH w
początku 1963 r. wycofać ze starego kontynentu
wszystkie 105 rakiet „Jupiter" i „Thor": zastą
piły je 144 ,,Polarisy" o zasięgu 2000 km i
384 .. Polarisy" o zasięgu 4.600 km.
Ten typ rakiet, jak i zmodyfikowany ich ropodwod:izaj - .,Posejdon", instalowany na
nych łodzlac1' atomowych (realizację programu
wyrównał
zakoń~zono w 1!l64 r.) praktycznie
lukę" i zagroził nieruchomym wyrzutr-iom nie
budzqcych zaufania i nieprecyzyjnych rakiet
SS-4 i SS-5.

C''"':d.tOSV

podjęła hw. podpaktu zgodzllł •ł1
na rozmieszczenie w Europie Pershingów ft

Przed trzema laty NA TO

wójną decyzję: członkowie

H5NRYK SROCIYASKI

CZYM
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SS-10

l
Instalowane przed 20 laty rakiety SS-4
SS-5 (zasięg 2.000 km i 3.500 km) stanowią
dziś niezmiernie łatwy do zniszczenia cel. Przy
obecnym postępie w zakresie sterowania rakietami, co zapewnia bardzo dużą dokładność trafienia, wspomniane dwa typy pocisków można
już określić jako „trafiające na ślepo". ZSRR
uznał więc za rzecz naturalną, że ma prawo
do wymiany tych rakiet - głównym argumentem obronnym ZSRR jest to, iż SS-20 nie stanowią czegoś nowego, lecz tylko unowocześnio
Unowocześ
ny rodzaj poprzednich pocisków.
nienie polega na zwiększeniu precyzyjności i
4,5 tys. km) oraz
zasięgu tych rakiet (7.asięg na wprowadzeniu wyrzutni ruchomych.
Rozpoczęta przez ZSRR w końcu lat siedem·
dziesiątych modernizacja arsenału rakiet śred
niego zasięgu wywołała w Stanach Zjednoczonych lawinę „ostrzeżeń", według których Zwią
na
zek Radziecki szybko zdobywa przewagę
Mistyfikacja, którą
europejskim".
„teatrze
zwłaszcza Stany Zjednoczone posługują się w
w
porównaniach potencjałów obydwu stron
Europie, zachęciła też wielu wybitnych specjalistów do sporów i· polemik na łamach prasy.
radzieckim
Według różnych ocen pociskom
Europa Zachodnia przeciwstawia (w porównywalnych $ystemach broni), 64 pociski „Polaris

A-3" znajdujące się na angielskich okrętach
trzy
podwodnych (te pociski mogą przenosić
głowice na odległość 4,5 tys. km), 400 amerykańskich pocisków ,,Posejdon" będących do dyspozycji NATO oraz 64 pociski o zasięgu 1.700
km, umieszczone na francuskich okrętach podwodnych. Pocisków „Posejdon" nie można uważać za przestarzałe,. gdyż są one w gotowo-.
ści bojowej od 1972 r.; zasięg każdej z tych
rakiet wynosi 4,5 tys. km, a ładunek zawiera
14 głowic niezależnego naprowadzania.
Bez względu na to, gdzie przebywają łodzie
Północ
podwodne, na Morzu Sródziemnym,
nym; czy w innych rejonach Atlantyku, „Polarisy" i „Posejdony" są w stanie dosięgnąć każ
dy punkt europejskiej części ZSRR; na obszarze do Uralu znajduje się mniej więcej połowa
radzieckich najważniejszych miast i przeważa
więc
jąca większość lotnisk. NATO posiada
możliwość, dzięki właśnie pociskom na wyrzutniach ruchomych i głowicom wieloczłonowym,
wyrządzić ZSRR poważne szkody, a w tym
zagrozić jego potencjałowi rakiet starszego typu.

..EURORAKIETY" to bro6 j!ł(łrowa łredoiego
1aslęgu (od I.OOO do ~ tys. km) słutąca do
ratenla celów strategicznych w głębi terytorium
przeciwnika. Ten system broni określany Jest
także „silami jądrowymi teatru" (Theater Nuclear
Forccs, TNF) i służy, według najnowszej doktryny
strategii wojennej USA, do pierwszego uderzenia,
którego celem przede wszystkim powinno by6
„pozbawienie rłowy całego politycznego
I wojskowego kierownictwa potencjalnego
przeciwnika".
Rakiety llrednlego zasięgu mog111i poslada6 ttet
kilka lab nawet kllkanai§cle głowie, z których
kał:da Jest olezale:tole naprowadzana na cel.
Bronie TNF mogl\ · by6 odpalane z wyrzutni
stałych I ruchomyeh, z lodzi podwodnych I
1amólotów. Do tego systemu Jądrowego zalicza
1lę równłe:l skrzydlate rakiety „Cruise" startujące
I wyrzutni naziemnych, z samolotów I łodzi
podwodnych.
Srodkl nuklearne llredniego zasięgu niewiele się
rółolą od :łrodków strategicznych pod względem
1kutków łeb zastosowania. Moc niektórych głowie
bojowych rakiet TNF może by6 zblitona do mocy
rakiet międzykontynentalnych.

w
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Według wydanej w ub. roku przez radziecki
Komitet Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie broszury, zatytułowanej „Zagrożenie Europy", potencjały obydwu stron na naszym kontynencie są mniej więcej wyrównane: każda
~ stron ma po około 1000 nosicieli broni ją
drowej o podobnych możliwościach.
rakiety
się
Na arsenał radziecki składają
SS-20, SS-4 ł SS-5 oraz bombowce średniego
zasięgu. W NATO potencjał ten obejmuje ponad 700 amerykańskich samolotów bombowych
FB-111, F-111,
i myśliwców bombardujących
oraz
F-4 i A-6, które stacjonują w Europie
Wielkiej Brytanii broń jądrową Francji i
300 jednostek.
'\/

jądrowych.

Liczba głowic taktycznych po stronie zachodniej
nie nlega żmlanle w Europie od 1966 r. - tak
pr..::vnajmniej twierdzi się w NATO - kiedy to
McNamara oceniał ich liczbę na T tysięcy. Są. one
ro:r:mieszczone w setce składów na terenie różnych
krajów europc,isklch, (\rey czym dwie trzecie ich
przypada na nzbrofonie ~rodków przenoszenia.
lakimi dy~portują. et•ropełsc:v ćzłookowłe sojuszn,
a jedna ti:zecla - Amerykanie.
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Cruiserów, ale zgodę tę uzależnili od wyniku
ograniczenia Hc.zbi:
rokowań jakie w kwestii
H
neurorakiet" podeJmą Stany Zjednoczone
:l:wiązkiem Radzieckim. Rokowania takie rozpoczęły się na przełomie października i listopa-.
da w 1980 r., dotychczas jednak nie przyniosły,
żadnych rezultatów.
Rozmowy genewskie, które na przemian od·
bywają się w siedzibach misji USA i ZSRR
przy ONZ, utknęły w martwym punkcie wskU•
tek odn:ucania przez Stany Zjednoczone wszel•
kich propozycji radzieckich i obstawania przy
tzw., wariancie. zerowym. Opcja „O'', obsesyjnie
wysuwana przez prezydenta Reagana, zakłada
rezygnację NATO z instalowania 108 „Pershingów 11" i 464 „Cruiserów" pod warunkiem, że
wyrzutnie
już
ZSRR wycofa rozmieszczone
~S-20 oraz zniszczy stanowiska rakiet starego
tyc~
typu (SS-4 i SS-5). Na niedorzeczność
propozycji, jako nieżyciowych i dających jed·
nostronną przewagę USA, wskazywała nie tylko prasa radziecka, ale także wiele gazet za•
choanioeuropejskich.
W ostatnim czasie, jak wiadomo, poważne
zainteresowanie wzbudziła propozycja sekreta•
rza generalnego KC KPZR, Jurija Andropowa.
stwierdzająca, że ZSRR gotów jest w zamian za
rezygnację NATO z „Pershingów II" i „Cru1•
serów" zachować tylko tyle rakiet, ile posiada
ich w Europie Wielka Brytania i Francja, przy
czym zareaguje w przyszłości redukcjami swego potencjału, jeśli ulegnie zmniejszeniu arseJurij
nał tych obydwu krajów. Jednocześnie
Andropow podkreślił, że potrzebne jest porozumienie w sprawie zredukowania do jednakowych poziomów liczby średniego zasięgu 5amolotów ;p.lolnych do pueno!li.en\a broni )ądrowe'),
nalei.ących do ZSRR i NATO. Choć w pospiesznych wypowiedziach Waszyngton- odniósł si•
krytycznie do tej propozycji, to jednak rozsą
dek w niej zawarty niełatwy będzie do podrozpoczyważenia w nowej rundzie negocjacji
nających się w Genewie.
Oferta radziecka w odniesieniu do „eurora•
kiet" jest bardzo i.bliż.ona do wcześniej lansowanych poglądów w niektórych kolach euróroczniku
pejskich. W wydanym w ub. roku
PokojoMiędzynarodowego Instytutu Badań
jes\
zawarta
wych, SIPRI, w Sztokholmie
skasować
właśnie opinia, że ZSRR powinien
wszystkie swoje rakiety typu SS-4 i SS-5, zaś
liczbę rakiet SS-20 zamrozić na poziomie 182
rakiet średniego zasięgu znajdujących się w posiadaniu Francji i Wielkiej Brytanii. W za•
mian za to NATO powlnno zrezygnować
rozlokowania 572 Pershingów l Cruiserów.
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CZVM SĄ PE'RSHINGI
I CRUISERY!
'

RAKIET!' Ml'"'ZVKONTYNENTALNE ez7'll
balistyczna bro6 11traterfezna to naJwłęksn
systemy broni nukleameJ. Dro6 ta proda1un1r,
jest w wielu werwJaeh. lstnleJ1ł rakiety •
poJedYJ\czyml ełętklml ładunkami Jl\drllWJ'lllf erMI
rakiety z systemem wleloezłonowym,
zawleraJl\eym klika lułł kllkanałcłe n!nałełnłe
rterowanych ll'łowle.
Bronie strategiczne mop by6 amłennone na
wyrzutniach !ltalych - Sił ło glebokle I ehronłtrn•
paneerZ'em sllosy lub na wyrzutniach "7Chomycll
(r>rofel>:t' rakiety Mx). Najnowsza wersję brcmł
mledzykontynentaloeJ maja stanowl6 tzw. rakiet„
dwuznaczne, kłóre osh~lll'TU~lyby z4'nlno46 ntłerzenla
rozbraJaJacero przeciwnika - t~!r:•e rakiety
wYmll'rzone w 111tosv z W".VrZrlłl'faml tłrudeJ llłrenY'.
b:vlybv w stanie uolemoł:lłwl6 Jej przedwadenenła
.
ałnmnwe.
Pornmmlenłe SALT n "IVY"e~.fo'W'1l"" w tm li.
fitn rnt:vflkacłl J<:tórf'lt'O nff! dO!l'lllo w USA).
llU'?rłczałn llczbfl stra.tl!!IJ!IC'1.„:VC'lt nukłl!!amyell
•roil'lcr\w nr„"nns"e"'" t,. mlf'tb:ykonłynenf.itłnY""
noc,s'kńw "~'IRtVC?lttYc". 11am1t!otów 11tr11.łt'!irłczn:re'.h
wY"ln~d:n~vrb w tinmhv j~dr1twe orlll!: 10~7.l
t!lo !.łf!e
nodwnłlnvl'1t .,, ""'•letaml batlstyeznymł
(po kaMcJ stronie).
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Pershing I, który od wielu lat jest na uzbrojeniu państw NATO, ma zasięg '120 km, zaś je
go nowa wersja, Pershing II, będzie w stania
Celność
osiągnąć cel na odległość 1.800 km.
trafienia nowej rakiety została wybitnie poprawiona, wyposażono ją· bowiem w nowoczesny
system kierowania lotem. (Pociski te znajdujll
si~ w fazie prób).
Cruisery są jak gdyby samolotami pilotowanymi automatycznie - lecą na wysokości 100
- 150 metrów tj. poniżej zasięgu fal radarowych.. Skrzydlate pociski Cruise są sterowane
programu
podstawą
przez minikomputery;
jest rzeźba· terenu, nad którym ma się odbywać lot. Rakiety tego typu posiadające zasięg
2,5 tys. km trafiają w cel z niezwykłą dokład
kilka
nością; niekiedy pole trafienia wynosi
metrów.
Z rakietami Pershing II i Cruise wiążą się
zwłaszcza dwa poważne niebezpieczeństwa. Po
pierwsze - zasięg tych pocisków i ich wielka
precyzja mogą postawić w stanie zagrożenia
centralny radziecki arsenał atomowy, w tym
porozumieniami
objęte
balistyczne
rakiety
SALT. Cała więc równowaga strategiczna mię
dzy obydwiema stronami może stanąć pod znakiem zapytania. I po drugie - za projektem
wprowadzenia nowych broni w Europie kryje
się chęć dosięgnięcia terytorium radzieckiego z
nowych, bliższych wyrzutni, które, jak wyobrażają sobie Amerykanie, mogą trafiać rakietami w bardzo krótkim 'Czasie nie pozwalają
cym przeciwnikowi na podjęcie kontrdziałań.
O ile bowiem w przypadku rakiety mięcfzykon
30
tynentalnej czas lotu pocisku trwa około
minut. to Pershing II na przebycie drogi do
celu będzie potrzebował tylko od 4 do 6 minut.
Ale z tym wiąże się niezmiernie ważny problem. Otóż w przypadku pomyłkowego wystrzelenia rakiety balistycznej czy zboczenia jej z
kursu, istnieje dostatecznie dużo czasu na korakieta
rektę toru, natomiast gdyby odpaliła
obszar przeciwnej
Pershing wycelowana na
strony, nie starczyłoby czasu na korekty i błąd
taki mógłby zakończyć się katastrofą.

~

* *
Polityka USA jest kręta l trudna do rozpo~
znania. Europę gnębi dziś pytanie czy admin~
stracja amerykańska ma w og6le jakąś poliwiele wskazuje, ze raczej
tykę zagraniczną tylko kieruje się ona obsesjami antyradziecki·
jednak
mi i antykomunistycznymi. Wątpliwe
skłonnośct
aby na dłuższą metę niepokojące
mogły
USA do rakiet, bomb i innych broni
być podstawowym narzędziem politykl
Stany Zjednoczone będą musiały zdecydowa~
się albo na logikę konfrontacji, albo na logikę
próby
współpracy. Logika konfrontacji, czyli
zasady
rozmów z pozycji siły I odrzucanie
si•
równoprawnych porozumień, nie wydaje
możliwa do kontynuowania. Europa nie wierzy
bo'wiem w zagrożenie ze strony ZSRR. Europa
nie chce też polityki, która w przyszłości mokontynencie.
głaby otworzyć nowe rany na
Wyrazem tych przekonań jest przede wszystkim coraz szerszy ruch antyatomowy w 'fielu
zachodnioeuropeiskich krajach i co jest · zanacisk
pewne tego skutkiem, stały łagodzący
nolltyków europejskich na prezydenta Reagana.
swą
Z pewnością nieprędko USA wyzwala
politykę zagraniczną od zależności broni atomowej. Ale \VYdaje sit: również pewne. że Europa, kt6ra była słłą napędową . odprężenia,
będzie skutecznfe. i coraz skutecznfej w miar•
zbliżania się terminu instalowania Pershingów
U, nalef!::ić na ~tiinv Zjednoczone, aby doszły
w kwestii „evroraklet" do tak koniecznego porozumienia z ZSRR.
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