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f. PLANOWANIE
W PIU.EOS-i!i@l•\l~STWlE
·iycm gospoaarrzyru. poilóbriie jak w armii, iaeałem dztała.:
. nia jest dobry plan ,;trategll'Ul) µJlqczuny 1 dobrij taJtlyk,1 Je&o
realizac;i. Mistrzowską ..itrategii: latwu popsuć uą taktyką, leci
zupełnego braku strcitegiJ iadm• t<iktyka iastąpić
nie
może.
Wspołzależność ;trategil
1.<1klyk1 w go~µodarce oznacza, że centralne ustalenia spolel'l.11" ekunun111·l.lle iawarte w
Nl'Sli. I
działania przeds1ęhiontw tworzyć pow11my ~wną
harmomJ_ną
całość. Podstaw'! takt>·k1 działania
reforinuwan.> l'!J przedsię
biorstw jest ich swobud1;1 w dzwd1.i111t- phlłlowama. ::.tanowi o~<i
ważny atrybut iamodz.lt'hl•>śc1 µrLeds1ęl>iorstwa, swego
rodzaJu
proh :erz jego autonomii l'konomi<'z.neJ.
Na podstawie wynikow badan emt)iry1.:wych przepro.wadzonych
w 1983 r. przez ;:.espół prac<Jwmkow Instytutu c.kunomn Politycz·
nej UŁ w 49 prz:edsiębwrstw11t'l1 reµrezentujiji.:ych głównie przemysły: lekki, chenul'zny l mas.tyn..iwy należy
sformułować
wniosek, ie podmiotnwość prze.ls1ęb1orstw w planowaniu utrwaliła się w lwi.el c~t.o.:\ badany1·h Jednostek. Jednol'ześnie z:aobserwować można nddal u n.~mu1ąn1 ~ię ikłonność niektórych ogn iw centralne1 admiru-;trarJI go~podarcz.e} do
komenderowania
p r zedsi«;>bior~t w11mi ora1 e~zek w11wania od ni.eh nadmiernie roi.7
budowanych informacji ,1atysty . znyt•h I r6żnorakil'h -iprawozdan
pr7.ypominagcych niekiedy „dobre" czasy panowania zjednoczeń
branżowych.

Plany te;;hnlczno-ekonomiczne przedsiębi orstw na rok.. 1983
opracow;wane były czę>t<~ w I połowie 1983 r. (25 prz:Yµadk6w,
czyli ok. ao proc.I W IO pr~d,iębiorstwach odnotowaliśmy powstani os(1tecznej wersji planll dopię, o w Il połowie l983. r.
(lipiec-wrze-;ieńl. Warto również w~pomn:eć, że w
3 pneds1ębiorstwłtt!.11 m·eliśmy do 1·z.ynh:nla z planem ,otwartym";
wff
wrze>śniu 1983 r. olany tych przed~ięhiurstw nie •niały
nadal
charakteru osta!P<'znego i\n<ilizują1· problem terminu budowy ostatePznej wersji olanu w ujędu: pr1e>my~ly dóbr rynk•>wych l
z.aopatneniowych nale>i~ w,;kaia~ na fakt„ ie w
przedsiębior•
stwa('h wy\wari.ają('ych dobni 7.aopatrz.eniowe 'itabi\noś(' planów
była większa nii w prz.ec'"\t:hi 1r<;twa<'h
produkuiąl·ych
dobra
rvnknwe. W drugiej nolowie 1!1!13 r 9 pr2ed<;iębior!'tW z dz.\ału
dóbr zaopatrzeniowyeh posi::d?ło aktualne plany, natomiast tylko
5 z sektora dóbr r.vnkowych.
Zasadniczą przy < zyną wyja~niaJącą fakt opó:tni~ w k0?1struoplanów jest występująC'a nadal niepewno~ł I zm1enno~"
iewnętrznych w stosunku do przedsiębiorstw warunków gospo-

waniu

darowania.

W sz.czególności dotyczyło to takich d?Jledzin jak:
- zaopatrzenie w surowce, materiały I części zamienne (w
tym przede wszystkim pochodzące z Importu);
-

więzi

-

zatrudnienie (niedobór robotników);

-

problemy z eksportem do II obszaru

kooperacyjne;

płatniczego.

Foto: Tomasz Misia_,

Perturbacje pojawiające się na tych obszarach stanowią zara•
zem czynniki ograniczające samodz.lelno4~ przedsiębiorstw w sen·
1ie rzeczowym i regulacyjnym, gdył wymusz.ają stosowanie rozdzielnictwa deficytowych surowców, materiałów l ~rodków dewizowych, a takte w pewnym zakresie obowiązkowego poirednletwa pracy.

W porównaniu z praktyką planistyczną lat poprzednich została
inakomlcle ograniczona sfera oddziaływania narzędziami dyrektywnymi na planowanie w pr7E'd!>lębiorstwach. Podstawową rolę
w budowle planów odgrywaj<1 informacje planistyczne płyną~e
do przcd;:ięhlorstw z rMnych tródeł <Instytucji). Na
zasadZie
sprzężenin zwrotnego przed•ięblorstwa przesyłają mnóstwo vótnorakich informacji o ~wokh planach I efektach działalności do
wieb instytucji - ucze~lnikńw ~yda ~Mpodarrzego w reformowanym systemie . Zn11111irnnr je~t. Iż w opinii kadry kierowniczej. nasila się nieknr zv•lne> 7.jawisko obarczania przedsiębiorstw
obowlątklem spor1.ąd1.1mia szcze~ółowych informacji dla różnych
ogniw I instytuC'ji t_'nqpodarC'zych oraz administracyjnych.
Wyma~anla w tym 7.akresie wedlul'!: oolnl respondentów - 1ą
wlększ~ w badanvm okreslto nit w 1982 r Na podstawie analizy zakresu I frhdeł informarli planistycznych oraz Ingerencji
w ustalanlto nlanćw przedsięblnrstw można sformułować nastę
pujące stwl<'rdzenla:
lnstyturjaml najczęifrlej otrz.ymulącymt
Informacje
od
na tPrnat irh nlant'>w są : banki
(4P. przypadków\. zr1eszenla l~ll). tihv c:;karbowe (31), Komisja Planowania
(30), o r~r nv z~łnżvrielqkfe 129);
-

przc1 ~ iębiorstw

- wś r ód lnsty!u('jl emltująeych lrformacje użyteczne w procesie oprn rowvwimia olanu nr7Plisięblorstwn prym wiodą: organy Z'lłoż v c:el ~ k;e <2,1 przypAdkil. zrzeszenia (19), Komisja Planowania (17) I ie~n~~lkl ohrotu towarowego (13).
- problemem budząrym kontrowersje jest sprawa Interpretacji d 'inyC'h wyrnżn i1)<·y1'11 lir·zbi; przypadków ingerencji lub prób
lngerE'n cj1 cł>żrn·C'n :n<iylu('jf w k.;ztaltowanie zadań planowych
przPrl< 1~h1 ·r .;tw <>tM , najbardz1eJ aktywne w tej dziedzinie są
or~an " 1.<ił •7v1·1pJ.;kie 112 przypadków). banki
(10),
zrzeszenię
(8l. K ·•ni<in Phmowania !3). jednostki obrotu towarowego 121 unrnny admlnistrarji terenowej (2), przedsięblorst w;i h.mdlu zagrani<'znego (2). I biuro pełnomocnika do
sprnw nrogn.mów operacyjnych Cl).
In t rygującyn1 faktem jest względnie duta liczba prą·
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TERESA JERZYKOWSKA
Zakupy - zarówno te codzienne, spożywcze, jak i dokonywane rzadziej, co kilka
tygodni czy nawet co
kilka
lat robimy wszyscy, zastanawiając się przede
wszystkim
nad iym, oo kupić I gd~e kupić. O wiele rzadziej
zdarza
nam się myśleć o sprawach,
związanych z warunkami,
w
Jakich kupujemy,
rozważać,
jakie stwarza prawa i jakle
obowiązki
naklllda na nas,
klientów, sam fakt dokonywania zakupu. Do takich {<YZW'l·
żań dochodzi przeważnre wo·
wczas, gdy nie jesteśmy z nabytego
towaru
zadowoleni:
buty okazały
się za c!a„nr,
krzesło po tygodniu użytk-lvni.
nia rozleciało się na elementy
składowe lub po prostu w domu doszliśmy do wni01;k11, że
to, co k·uplllśmy, bo „w<;zyscy
brali", wcale nie jest nam potrzebne.
Jak zachować
się w takiej
sytuacji? Od niedawna wszye.tkie takle I podobne sprawy

reguluje nowa, ogłoszona w
czerwcu 1983 roku, a obowią
zująca od 1984
roku uchwała
Rady Ministrów,
kitórej oficjalny tytuł brzmi:
"Ogólne
warunk.J umów sprze~aży de-

talicznej towarów oraz ogólne
warunki gwarancyjne, dotycz"·
ce towarów trwałego użytku".
użytek tę długą
brzmiącą
nazwę
można z powodzeniem
zastą
pić krótszą:
kodeks konsu-

Na codzienny

I oficjalnie

menta. Wszyscy
prar-ownlcy
handlu z ·raejl wykonywanych
funkcji musieli zapoznać s,ę z
treścią tego dokumentu, wart;)
również, aby poznali go klienci.
Nie trzeba w tym ~lu łię
gać do Monitora P'Jis~1ego . w
którym
uchwała została <>PU·
bllkowana. Przepisy te pr>'winny z.nale:tć się w każdym sklepie, w miejscu łatwo dostęp
nym dla klientów.
I rzeczvwiśeie,
w wielu sklepach zwłaszcza
w plac,ówkach dużych, fd-zie lstnlej11
epecja.lne

komórki, zajmujące się załat

wianiem reklamacji, wisi ~l
ny tekst dokumentu, lub też
wybrane, najbardziej
Istotne
jego punkty.
W mniejszych
sklepach branż przemysło\i.rych
znacznie trudniej go sp1.>tkać.
choć w niektórych byl w Innych, na pytanie
o uchw:ilę
nr 71 (taki bowiem numer .:iosl dokumentl spr:r.edawcy wy.
nosili ją z zaplecza. Nie •·dało ml się natGmiast sp >tkać 1
wywle11wnym tekstem iub
choćby informacją, że coś takiego Istnieje I jest do wglądu
- w żadnym sk'eple spożyw
czym.
Od chwili wejścia w tvr:le U·
chwały upłynęło zaledwie 1t1J.
ka tygodni,
być może
więc
brak ten zostanie wkrótce uzupełniony. Ale I obecnie kaidy klient rn<>że bez większych
trudności odwiedz.ająeo wię
ksze
placówki,
jak choćby
Central, Uniwersał czy Juventus - zapoznnć c;ię z tekstem
„kodek.iu konsumenta.". Taka

lektura, n iezależnie od poży tk u
jaki daje z.najumuś~ przeprsó~
w przypadku
jak1ejkulwiek
sprawy spornej, to po prostu
sama pr.i:yjemność. Dokument
za~1era
bowiem spis praw,
jakie Pl>llladamy
my, klienci,
oraz ob , >wią1.ków, jakie mus:t11
spełniać spnedawcy 1 pozJ~ta
ly persvnel 'lk!Ppów, w których post.an11wiltśmy kupić cokolwiek: od bułki po komplet
mebli.
Oczywiście i dotychczas istniały
przepisy,
regulujące
wszelkie „Interakcje"
między
kupu.jącym i
a ~przedającymi,
a mimo
to nrejE'dn ukrotn le
dochf)(Jzilo do ~P·lTÓW i nieporozumlt>ń. Czy nowe przep sv
przveozvnlą się do zmniejszenia
ich łbści .
czy są one jasne,
precvzvlne I kor zystniejsze
od
popr1P.if'1i r h 7 nlln:<fu
widzenia klientów i
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ułatwiające
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Jurij
Andrepow
_ (1914~1984)

Jurij Wla.dlmlrowlcz Andropow urodził ~ię
15 czerwca 1914 roku w miejscowości Nagut!lkafa w ltraju Stawropolskim w rodzinie kolejarskiej W wieku 16 lat roz!>ocząl
pracę. Był robotnikiem w miejscowości MozA.utonomicmc.i
dok w Północnoosetynskiej
SRR. W tym nkrr.sie, w 1930 r. wstąpił w
szereri WLKZM. W 1932 r. rozpoctą.ł nauk'
w Technikum Transportu Wodnego w mle.i scowsści Riblń11k. Jednorześnle pracował Jako marynarz, 11temik I pomo1·nik kapitana
na ró~nych Jednostkach wołżań'lkieJ żeglugi
rzecznej. Następnie studiował na uniwersytecie państwo\vym w Pietrnzawndsku. Uknń
przy KC
Partyjną
Szkołę
czył Wyźsz~
KPZR.
W 1936 r. J. Andropow został wybr:m ·
organiwcji komso ·
etatowym sekretarzem
• molskiej l'echnikum Transportu \Vodnego w
miejscowości Ribińsk w obwodzie jarosławwysunięty na stanoskim. Wkrótce został
pracy Komsomolskie.i
w.l.!ko organizatora
KC WLKZM w Stoczni im. Wfoclarskiego w
mit>lscowoścl Ribińsk.

W 1937 r. Jurij Andropo \' z o stał mianow~
ni\stępnie wykierownikiem wydziału .
brany sekretarzem, a w 1939 r. pierwszym
Obwodowego
sekretarzem Jarosławskiego
Komitetu WLKZ1'1 . W trm samym roku znl'ltał edonkfem partii komunistycznej, W 19\0
r. J. Andropow zostaje pierwszym sekretarzem KC WLKZM Karelii.
Od J>ferwszych dni Wielkiej Wojny Narodowej J. Andropow b;\·ł aktywnym u<'zestnł·
klem mchu part ·zanckiego w Karelii. Zajpodziemia kom~omował si,ę organizac.ii~
polih·rznej w'ród
molskiego I dzfałalnośi:i
młodzieży na przejściowo okupowan,·m przez
pneelwnłka ter:vtorium radzieckim, przerzuI
caniem u tintę frontu gr1:p b'liow:vch
··-~eprowadza.niem operac.il na tyłach wrora.
Po wyzwoleniu spod okupac.li fasz~·stow
Pletro'lawodsk w 19t4 r. J7
skie.i miasta
Andropow został skierowany do pra.cy parh·.ine,,: wybrano go drugim 11ekreotarze1n Komite!.tt '\łiejskiego putli w Piet'rouwocl~lq1.
'lekretar'7.E"nl KC
a w t9n roku, drui!'lm
Komunistyczne,f Pa.rtii Karelii. W 1951 roku
tlartyjn~-m
nzpoc'l!'.\·na pra~ w at>ara<'ie
Komitetu Centratne;:ro KPZR, gdzie pocntjako łns"ektor, a następn\e
kowo praeti.łe
kierownik działu Komitetu Centralnego.
kleru.Je .T. Androllowa
W 1953 r. partia
do pracy dTplomah·czneł w MSZ 7~RR. a
w 1954 roku 1osta.ie ml1'nowanv amb~«"l.r'lo.
rem nadzw-ycza.inym f pelnomorm·nt Z<;RR
w \Vt"l."iersklef Repnbtke L~ilowef.
W t9!ST r. J. Andronnw 7.Mfa.je 7.atwil"r<'lll·
ft'.1' na stano'lrlska kierownika wyd'l:iału KC
n~·

9 lutego 19!1ł r. w TO roku życia po dłu
giej chorobie zmarł srkretarz generaln'· Komitetu Centralnego Komuni1Jtyrmej ·Partii
Związku RadzfP.ckh•ao. 1>rzN,·o<lnle1ący Prez..;ft.R. Bohater
ogydfum Radv 'lllajw~ źs1ef
Pracy SocJatist~·rznej, Jurij Władhnirowlcr
Anflropow.
Odszedł wybitny dzlalaei partii komunl!I•
tycznej I państwa radzlerkiego, międzynaro
dowego ruchu komunłstycznrg1> I robotnie'l!ero. Z Jf'lt"O łmlenłem lłleroztnndnłe mą11a
ftt .iest dalsze- umocenlenlr if'dnoś<'I 'Partii
I narodu doskonalenit' 11połec7.t'•i"ltwa ro1wlnięte~o 11odałłznu1, padnleslenie po7lomo iY·
cła narodu, 11m1Wnlmle pntencialu fospodarczern I ob'!'onnt''o na11teł oic?::nnv. wpro ~·a
dzenie· w tyrle leonlnowskleJ t>OkoJoweJ polltykl sag-ranlczneJ.

KPZll.

W 1961 r. na XXlt, a. nastennle na wszysttdeb kole.inych %Jazdach '1artił . .T. Androoo'v
hvt WYbłeranv na cdonka Komlteht Centratner";, KPZll. w tata«'n 1!16:?-f'tT 11nrawo'"''' fm1kclę Kekrl'tuza KC KPZR.
i„ ('!>. r7łon
W t96T r. 'l!nstait "''·br?n''
lra Biura Polltyr1nno KC KPZR. Od 11173
r. .l . Andropnw łn· ł cz'onkltm Blura ~otl
trrznu·n KC KPZR.
Od 196T r. do 1!.18~ r. .T. Andropow na po-

„,

lecenie parlU pracował Jak!> przewodnłcza
Państwowego
ey Komitetu Bezpieczeństwa
ZSRR.
W maju 1982 r. J, Andropow zostaje ponownie wybrany Aekrełarzem KC KPZR.
Nadzwycza,tne plenum KC KPZR, które
odbyło się 12 listopada 1982 r. wybrała J.
Andropowa sekretarzem generalnym KomiPartii
Komunlstyefne.f
tetu Centralnego
Związku Radzlerklego.
J. Andropow był rteputowanym do llad.
z.;;rtR trzeciej I 8-10 kadenNa.iwyisze.t
cji. Na ósmej ses.il Rady Najwyższej .ZSRR
dziesiątej kadenc.Ji w czerwcu 1983 roku J.
Andropow został wybranv przewodnicącym
Prezydium Rady Najwyi11zej ZSRR.
Na wszystkich stanowiskach, na kt6rych
7. woli partii pracował Jurij Andropow, clo·
hilnie prze.iawiała się iego wierność wielkiemu dziełu Lenina. Wszystkie IWO.le sllr.
wiedzę. doświadczenie oddawał on dalsieniu umacnianiu polltycznf!j f organizatorskiej c1 ziałalności partii, zwiększaniu jeJ klespołeczeństwa
i,·ciu
w
rown iczej roli
odpowieddalnośl'i
WYSvkiej
rad'T.ierkiei:-o,
l<a'l<lcito komunistv przed partia i narodem.
.T Andropow stale troszczył się o konsck·
leninowskich norm
wentnc prxestrzeganie
życia partyjnego, zape~•·nienie kolegialności
od Biura
w pracy organów pa,rtyjnych Politycznego KC KPZR po terenowe komltctv partyjne.
Znaczący jest wkład J. An drop owa w teaktualnych l)robleoretyczne opracowanie
mów współczesności. W je1ro wystąplenfach,
rozwinięte ceclJ~·
pracaf'h zostah• głęboko
char2kterystycme w~półczesnego etapu rozwo,iu sPOłf'. czeństwa. radzteckłego, wyraźnie
sprecyzowa'!'e bieiące i perspektywicme 'Z&.clania partłi l państwa radzieckiego w budownictwie komunlc:tycznym.
na.
Główn~ uwagę J. Andropow skuviał
Tealizac.il twórczych pfan.óvr wypracowan vch
J'rzn XXYJ Zj;J.r.d parHi. U:topadowe (l!lf\2
r.) i kole.ine posiedzenia plenarne KC KPZR.
W .iegn wv-itąt>łenlacb wysunłf;te Tostah· 7:adanll\ Z\'l<"iek~'l:enla efektywności produke~I l
noprawy .iakości nracy, doskonnJenia zarzą
<l'llania, 'Planowania I merhanizmów gos„od1rc7.. ·eh ..T. Andronow przywią'zywa.! ogrem·
ne znaczenie do lnlcfatywy Jttdri nraev w
,,-a.kl" o r.a-prowadzt'nie dyscypHr:'.\' I porz:-.tku, poprawe organli-acJI I 'liwl~kszenła odpo,riedzlalno§rł.

J. Andropow stale troszczył się e i 1111rno
nalenle ' ldeolorlcmeJ działalności partii,
uwruntowanie wysokiej ełYkl. e w1zecb1tronwychowania
"' poprawę komunlstycznere
ludzl pracy,
StoJite na czele ftady Obrony ZSRR J.
~ndr9pow pneJawłal stal' troskę o rozwój
•li sbroJnyeh ZSRR, o utrs1mante na nałe
łyłym posłomle potęcl obronnej naszej eJczymy,

Wiele •li l enerrlł J. Anclropew połwlęcłl
iycie pro1ramu pokoju.
I Innych \Vystąpienlach J.
Andropowa dotyczących problemów polłtY
kl iawranleznej zawarta Jest rłęboka anallza klasowa obecne.I sytuacji międzynarodo
wej, uJawnione 1111- źródła napięcia l pokazane drogi walki r. niebezpieczeństwem które
zagraża ludzko§d. W dokumentach ' tych
przedstawione 1ą najważniejsze konstruk·
tyWne inicjatywy partii, ukierunkowane na
um~cnienie powszęchnero 1tok0Ju I bezpłe
czenstw11. międzynarodowego. .J. Andropow
konse!'w.entnłe wypowiadał się na necz U·
mocmenra współpracy, ,fednoścl I zwartości
krajów socjalistycznych, międzynarodowego
ruchu komnnłl!tyc:r.nego I robotniczego, pop:trcia walki narodowowyzwoleńczej naroWpr~wadzaniu w
W oswiadcr.enłacb

dów.

Wiele sił J, Andropow poświęcił 11grun~
podllłavr w stosunkaeb
towanlu zdrowych
między11arodow,.ch, zasad odpręienła, umacnianiu podstaw pokoJowero wsp6łistntenla
P!'ństw o rótriych ustrojach 1połeemych, o·
kiełznaniu wyścigu zbrojeń

cfroJ)tln-a w t:t"ch dzledTlnach 1potykała się
z. roracym odzewem I jednnmyślnym poparciem całego narodu radr.ieckieto miłlonów
•
ludzi za granicą.
J.
Za. ogromne za.sługi wobee ojczyzny
Andropawowi, wybitnemu działaczowi partu
w
komunlstyczne.J ł NLil1twa radzieckiego
1914 r. przyznano tytuł "Boba.tera Pracy Socczterema
Jalbtycsuej. Został odimactoft,
Orderami I.t>nlna. Orderem Rewolucji Pa:tclzlernJkoweJ, Orderem Cii:erwonego S'Ztandaru, tnema Orderaml C'l!~rwonego Sz'hlndto.rtt 'Pracv oraz medalami.
komuniści raW osobie J, Andropowa
ludzle praey. nul zagradziecc~·. wnyscy
ninnł przy~aciete wicb:iell \Vybltneio przyWyr6m\a.1 się
wódcę leninowsldero typu.
serdecznym flłotmnk\em do ludzf I 1kro111\
nośrf:t. Cieszył 111le gl~ltoklm szacunkiem
Z"l.ufaniem lud1f radr.ie('lt\eb. Cała dro~a ły
dowa Jurija 1Vładlmlrowlou ~11dropowa od robotnika do 1ekretana !'1\tn.lnego KC
Prezydium lbdy
KPZR, pnewl)dnfozlłce~ojest dobitnym 11nYNajwyisze.ł ZSRR f narodo·
kładem ofiarnego alufenla partłf

Głc!Jokle nren:v I wnio<ikl dotvr7ąre J>O<lr~21w11iu
dalsreęo
i:ta.wowv<'h kierunków
"'""nodnrr7.E"IM kn.ju sformułowane ro.;tały
n ·>
w wystąple'litt
nnt'1 .r. And„o"lnwa
l!'ntdnłow •m f191l3 r.) Plenum KC KPZ~. W
frm ważnym dokumencie polltyc7nym dobttnle przedstawiona 710stała. !l'!>Oltcmo-!l'Ol'wł.
„odarcza polltyka partlł I pań!twa radrlet'·
S'Zlach°;łny wfrenmek lnrUa. '\\''łdlmlro,..i
kl„S{o na obecnym etapie.
~za, Andro9owa, bojownika o 'POkó! ł Hcteś
l;eninowska polityka narodowośdowa zo~ie Jud,.;! D"l uwue por.osbnie \V ~ercacb ko•·· r"ferade .T, Androuon·a m nlstów. w,zystldeh ludzi nddeckich.
"' 2 la rozwlnl„•
nf..•.liO '3.t Z~RR". l'o~óln;onfl w nin1 do~ ·
.'\'l'fadr'lenia wynika.Jace 1 re11ll7:ac.U "'" ra·
KOMITET CENTRALNY KP7..R
n ym kra:lu ldtl przyjaźni I bn,ter~twa .ra·
PREZYDIUM R .\DY N .\JWY:ZSZEJ ZSRR
rodów. <'a'ko vitl"gn równoupra'l'llniE"nia na·
ltADA ~DNISTR0W ZSRR
rodi1w I narodowości kra.i u.
~-

,;, "rzegląd
prasy

~r,1u}lcz.nycJl. Stef.a nem ..Qll.i.owsldm

t-amłesżezoną w' .,'Pl<.:l\SPEKTY·
WACH" (nr 6 z tB lute10 Ul84 r.)
pt. .,Po!łt11kc otfpov•inrfajq~a M•
'l'odow•J Mejl ~ttt"u''. Jest to w
gruncie r:z:ec?.v no~r.uklwanle od-powledzl na P:"tanle:

KU CZEMU ZMłERZA.
SWIATI
Jest to

więc

ocena te10. jakim
był 1983 rok I jakle obecnie tendencje występujq w potltvce mię·
dzynarodowej.
- „Role 19B3 był f'zeezvwikłe
powiada Stefan Olt?'udn11 szowski. - Siły tmperf11Uatyeme,
systematyczni•
Przeglądająe
pras~ tygodn'iową, a takte mle.
1lęezniki I kwartalniki, dor-hodzl
si~ do pewnych spostrrezP.6 ł o-

gólniejszych wniosków. N'a "Drzy~ład. że powoli fClrmą dominu·
l!'Ca w naszej pnblłcy<:tv«'e- i;taJe~1ę ro7.mowa. Nie powiem. bywa·
ro-i:mowy nnder intt'!resv.iace.
J~
autorzy tych rMmńw wvbiP.raj11
sobie rozmów('ÓW, kt6.-7V mall'!
coś do powied7.enia chcą 1:>od?.ielil· ~ie 7. czytP.lnilrnmi cieka\\•vml
maja rze~to ospo~tr ? P.~eniaml
ryg:inatne pogJP<lv ra wieli! \nterE'~11jacych ·nas sprnw. Ro1mowv
sę więc, pożvtearne i rhetnł" C?.Y·
·
tane.
Preferowanie . w pnblic_v~tycE'
:ozmowy .tako formy wvpowiedzl
Je~ 1 bezspr7.f!('znie r-.:r.nlt11le1p ·1•'mokrstyzadi na~1e.t?o h'l'f<1 kiedy htd7IP r.bc.a WiE'rł7.leć . ('0 i lak
myśla ri. kt6r7V -inraw•1i~ wła
podej.mniE necvzJe. ·~s1t11t
dz ę,
ti!j ą po~ityk~ , 11_ • ootityr,v. ur?ęd
nic;<-·. d7.1ararZP. !?n<:nnrlarl'l!v ł ~no
twor7!l barlf!r i nie
ł<!:zni nie
•itnldnfa'i" llo~t"n" dl) ~i„bifo . To
je~t he„ WRtni"T'iA 1n·wt<;wnv rf'7.U1tat 7.mian , · iAlde «le .-i'l~ nnalv
i dol{OTllliA w kr:iin
Ale- 7 dr11giei st..rl'lny preferot.t'n njp,

ro - t'f1ó~.v

hP'„

h-: 1 1. t i of'„~l'lPi

troski o r6wnomiernv

doołvw

wła!'inych or!ii•1tor~'l{irh v; vpowledd. jest do~r htotnvm n!Pb~'."Pł"·
C7.e_ństwem . Pro•„11d„i bowiem rlo
zasłaniania \;fe nutorvł...+l!mł . ;!o
unikania ore:r.entowanfA włMnP11n
zdania, co w k'ln<:ek\V"l\dł oo
prostu ·:r.walnia 7 ohow!11„lrir mv~\!enia, Wprawr'i>ie lnterPsU iace 1
trudne ":vtanla te'~ t.r•1>b11 wymyślić, ate to i talf nie iest or~
?.entacjn tego, ro qję myldl nie
stanowi prtecle·>. 1tutorsklej wypnwitdzi puhlicv~ty.
Marzv mi ~le więr l«"dnoct.e~nie
~yle;: samo !"i·•kawych rnr.mów.
co I r!ekawvcti artykułów oisartych prze:r. specJal!stów rńżny<'h
dziedzin. Ntm !lię iednak tego
doczekamy, chda!bym zap!.'ezentować roimowe .Tęr7.el(«'.' Wal~ska
z r,"1.łonldem Fllura PÓt!tycznego
KO PZP'll, ministrem spraw za-

2 ODGŁOSY

glównłe U SA, '1>1'Zllst4płl11 do reisplanów mafąeyda ft4 celu
zmiisnf łstniej4ceJ r6umowis17ł 1łł
z11równo w 1k11lł 17!ob11lttej, jisk ł
lł.mcjl

w

l:uro„ie„.

układu sil zwiększa zana świecie.
wojenne
zostałv
napięcie,
WzrdRło wiec
zawies:zone rozmowy na temat
rozl;>rojenia. Rozpoc7.ął się wyścig
1broień. Propci:vciE' i'0'7.broienioWe ZRRR i paiistw SOCflltistycznych pozostały ·w zasadzie bez
odpowiedzi;
- „O tosach l!:tiropv t iwiatc
- mówi dalej Stefan Olszowski
- nie deeydttłG j1?dn11Jc ~Bm!? Stany Zjednocrone f ich so;ustnku
z N ATO. Gto11•4nej4 bezpteezet\stwci międwnarodowego jest pokojowa. politvkR f>olństw wsi:>6tnot11 •oeja?istycrneJ. 7>0tmcjał o7-SRR 1 Pnft~fm •.C:t. 'O'ł
h„nnnv
aktywUkładu Warsziitos1dego,
noś<! toszystkich. nostepowyeh, an-

Zmiana

grożenie

tyu•ojennych. ~il '" !lwieeie . któ„e; dowodem. ji>st m.in. wielomiHonowu nich p1'ote~t•1 nr-eci.w·
'ko oheenośd ~mer11kołl~ld„h ro.~
!det . m.ojoe11 mii>•~ce w Europie
'1"'11,odnf?j t TTS 4".

Mimo łrur!no~rl i napięć do;pdnak t'lo :..wołania lconferencil w Sttokh„lmle, kt6rej rezult.at;.> ac1kolwiek oslairnlete nie
tak s7.ybko i nll'I bei trudno~!.
oowinnv rtoorowAd?.ić do !ltopniowego rozładowania napięcia w
~to:mnkacl1 mlędzynarodowyeh. W
f:l7.tokholmlE' r:m~epMwad7ono te:i:
1;1,·ielp ro?'m6'17 dwu~t.-onnvch. co
równie7 ma wptvw na lcutałto
wani" ~iP ~tosunk6w w ~wiecie.
Mled?V innvml rozmowy takle
OiR7.owsk!'.
St.efan
odbył min.
ie z min.lstrami
Pr"l•~nrowlldzi?
l")anii , l"inl11ndil. Franeii, f;recji;
J'u~osławii.
Hi~?:oanll . 'Holandii,
Kan!lrlv. l'łF'N, S7.wecjl, Watykanu i Włoch.
- „Rezmowy dtoust7'onne
powied7.iał Stefan Olszowski •.v11~Mnl!1 riototool~ wletu i>llt'tsf.w
zrichednlch dtl popr111t1y ~fo8unków
Potwie„dzeniem. teqo
z P!l!skłf. ~tanowisT:11 ;e,•t tminna tonu ofieja.!ny<'h wystitpień, t1 t'llde .f akt.
ie było to pierweze •d kłlku lat
s?.łn

spotrtan1

młęd~yn11rodowe

ta.~

w11so1cłej · rengi, na którym spra~
polskie nie 1>11ły po".lnds?one
pubhc::n.le przez żadne inne pań
stwa. W tym konteklcie widzlec
t'l'zeb4 równie• pereg usta.lei\ w
spra.wie kon.foktó10 politycznych,
a t4k!e uzuodnien.111 w 1pr4wie
rozmów o wspó!pr4cy
podjęciis
gospodarcze;, kulturalnej i nauNiemnie;, ciągle jeszcze
kowej.
odnotowujemy przypadki ute1711ni4 przez niektóre rządy p«i1\Btw
za.chodn.ioeuropejsk!ch. 'P1'•s.1i 'wvadmin.istrac3f
przez
wleranej

wu

wasz11n11tm\ską ,

hiimu;ącej i:>Oatęp

normalizacji stosunków. Generalnie Jednak, podejście 7.a.chodu do
problemów Polski staje się bardziej reo.lłstyezne".
Ten cień optymizmu, jaki wynika z wypowiedzi mln. Stefana
Olszowskiego. a który !est rezultatem wnikliwej analizy stosunku różnych państw zachodnich do
Polski, przesłania sprawa restrykcji 7. uporem stosowana
pr·zez administracjo;: Ronalda Reagana.
oczywistą - „Jest sprawą
powiedział min. Stefan aJszowski
Waszyngtonu
d!4
- l"ównież
iż polityka restr11kcji poniosla fiaja.le dotąd
próby sko. Stąd

tylko pozorne - zmia.nu fej polityki. Sw!Gdczq o tym me4awne
decyzje prezyde1tta Reagao/\a w
11pr4wie co.fnięci4 ztikazu i:>olowów
'M wodach nmeryka'l\sk!ch oraz
u1 spra.wie lotów czarterowych do
Stanów Zjednoczonych. Ta gra
po~or6w nie może przesłonił faktu, ie wszystkie istotne re~tryk
cje zostały utrzymane w mocy.
Tak więc ameryka.ńska polityka
mobec Polski nie ulega ia.dnej
istotnej zmiani e".

Wszystko wskazuje na to, że
polityka zagrani<'rna USA „bę
dzie utrzymana we wszystkich
Rferqch i regiono.rh". z tP.go mo ż
na tylko wyciagnąć- wniosek. że
trwać . lub nawet ulec
„mogą
nasileniu, konfHkty lokalne" Nie
jest to wesoła perspektywa, ale
wynlka1ąca 7. realnej oceny faktów i tendencji.
Jeśli cho<f?.I nr.tomlast o politykę zagraniczną Polski, to min.
Stefan Olszowski podkreślił, że

,,polityka. 211graniczoo, obok polityki obronn"j państwa, nie prze~ywala kryzysów ł n.ie 'llodtegalci
wirażom ezy zakrętom". Politvka

ta w

całym

40-leciu .,cif?s:i:ylci

się

poparciem spoleeze·ń!twa". a dlatego, że odpowiadała ona „narodowej rcicji sf(tnU".

Inny problem podjął Tadeusz
w rozmowie z człon
Polltvczneao KC
ldem Biura
PZPR, T sekretarzem KŁ. dr inż.
Tadeus7em Ci:echowlczem. Rozmowa nosi tvtni: „Zamiast IM•
tntt w r.6rę" i łlka1P~8 się -na
łam<trh . TU T "'i'.'F:'R A.Z" Inr 6 z
~ JutP:!o t!IB-ł ~. ). Sa to ,....ied7y
Innymi rozważania na temat tego,
Kuchar~ki

wvelfmlnowa.nłu

groźby wojny jądro''"e,l. D~iał;lność J. An.-

CZY LUDZIE
SPRA WUJA CY WŁADZĘ
WIEDZĄ WSZYSTKO
O TYM, JAK SIE
LUDZIOM DZI$ 2YJEI

l

Żf. ziir.ob1;ł 1il l\as::fl'l'l .,,....ze!l!yfl„
si nttau' 0,1! przecłctn;ttel,& 1l! ~Cłl-: .
ju. Naj!>arddej M poziom t11c111
1'tiieazk111\c6w nutuje niedorozwój
i nfYastrnktury mlejs~ieJ. Opóźnie
n:a w budownictwie Mfeszkcinlołlll/m,

zaniedb4ni11 iu remontach

starej substanc.1i młeazk<tniowej,
komunik11ejl
nl.edottntek taboru
mie;sktej, układu komunikacyjne

nie odi:>owi4dajqee
trzebom

mi4sta,

d~siejazym

po-

niedoskonale

wc!qż

Istnieje takle przekonanie, te
gdyby ludzie sprawujący władzę
wiedzieli wszystko, jak się lch
decyzje łamie, jaka jest prawda
na dole, to by inaczej decydowalł
i inne przedsiębrali ~rodkl. Nie
jest to przekonanie t!2:ymś nowym. Już dawno temu uważano,
że wodzowie SI\ dobrzy ł dobrze
chcą, ale mają 7.łyc'h doradców i
złych wykonawców, którzy wszystko psują. kradn'ł i oszukują.
Jest to mit dość wygodny. Rozkłada bowiPm winę na anonimoludzi, doradców,
wych 7.łycb
biurokrat6w, karlerowicz6w i tak
dalej. Nie twierdzę, że takich nie
ma. ale każdy. kto logicznie myśli i realnie ocenia rzeczywistość.
musi przyznać, Iż r?.ecz leży akurat nie w tym. Taki pogląd
reprezentuje też Tadeusz Czecho;vicz. Na swoim przykładzie, jak
1 w oparciu o pracę Bim·a Politycznego KC PZPR, innych organów władzy, zaprzecza takiej
sytuacji, w której „w1ndze oddzielonf? 1q od spolecuństwa ;a-

nlac6wek
rozmieszcre7'ie
trudnokl z tch
handlowych i

nłeiłod4tek p?tt·
za.opa.tr~eniem,
c6wek Klutby zdrowia, 11 jeucze

, Taltł

m.iędzy

no-

IMLymf wntostfl:
. wvdągnĄć z nuzych
„wjtini~my
dotyehc:z:uowych doświadczei1.

Inni

już

to zrobili.

HA PRZYKŁAD
JUGOSŁOWIANIE

a

#4

S!erple6 1980 roku wrbudzil t .... .,,
zainteresowanie Polską. Mó.
o tym na łamach „ZDANIA"
(nr 1 :te stycznia 19114 r.). " rozmowie .,, .Jadwigą Monni wieloletni korespondent "Tanyuc" I
tyl:(odnlka .,NlN'', Ilija "-iarinković. Tytuł rozmowy: „Co rłowo
duże

wł

bardzie; oltoitity... "
Są to wprawdzie problemy, z
jakimi też borykają si~ lnne du- „Polska" znacz11 4ta. i;rzeclflntgo
że aglomeracje miejskie, ale spoJugos~wła.nina" ._
soby Ich rozwiązywania zależą
Zdaniem Uili Marinkovlcia ,.to
tez od odmiennych możliwości.
Na przykład w małym przecie!. Belgradzie panuje „rzlkOl'lanie, i•
" Ml i u was
województwie ł6dzkim miejskim 11eneza kry:i:11su
.'.!Mćznie •ił r6tnl. Dltiłego bylozaopatrzenie w artykuły spożyw
bv blędem 11zuk11ł tu w1p6ln11e1l
cze może być pokryte tylko w .20
„unkt6w. Jest ~. oezywiki1, zbyt
procentach z wlMnych zbiorów ł
dute UJ>Toszcz11nie. Fciktem ;est,
produkcji. Trudn ''~ci komunikałe mechanizm kr112u1u jest łnnt1.
cyjne Łodzi ro~wląże dopiero metro, a na to nie można zbytnio U M• ttie doszlo do t11kiej eTa~
można bu ruc, że no.u
plozji,
liczyć, fdyż dopiero przygotowukry:i:111 7'0zwłj11 tif „spokojnie".
je się projekty. a dziś jeszcze
Dzłękt temu. !e tti• mtt wstrzą
nie wiadomo, kiedv powstaną ta~6111. możtiw11 fest ott1111rta dyskle mo:mwosci, al:.y prolekty moMrzef
kusja nad problemami
gły być reatlzowan~. 'T'e mo+.lł
ueroke11
• także
spasoby . „atabi!łzaeH".
też
woścl ogranicza~łdeł".
wumlan«
rozwiązywania innych problemów,
Przecież jednak 14 Jakie~ '!'Omają do c?.,-nienia
jakimi
7.
dobleń<:twa . Zat>:vtan'." o to wprost
mie!zkańcy t.odzi. Nie maczy to.
Illla Marlnković powledzial :
że nic się przecież nie robi. 0,.Podobid1tw11 20włffaj4 s;ę
gran!e?one możJlwo~ci rozwiązv
wanla trudności Łodzł zmuszajlł '" cfef!niełi dyktatU1'tl protetarirtkai s zklaną, d=wlękochłonnq plutv okr"f!eniu ?'Oli kt11sy rodo selekcji spraw I ustanowienia . tu.
również temu, że
tą''. Przeczv
e iqa!~
alę
botnłe!'ej. Prou1ad::i
hieruehii w kh rozwiązywaniu.
„do tts~częśtiwieni11 11poteezmsttvci
dy~Jms;e, czy jest 07MI. przectnlaJednymi z ważniejsrych proble- 1 na eiy nie docenit1.na. htnym
wystcirczy sam<t wiedza przedstamów sa sprawy budownictwa
wicieli wl<idz o istnie;qcej svtuamsp6!nym problemem ;1st !>iumieszkaniowego uraz rekonstruk- rokr11eia,
cji".
s ię
kt6ra Mjs:i:ybciej
włókienniczego.
przemysłu
cja
Tak wcale nie ]est, „glówną
umacnia ł ncjtrud7'te; pozw4la
uważamu
wszystkim
„Przede
Czepowiada Tadeusz
barierą na odebranie sobie przywilejów'•.
chowicz - w rozwiqzywttniu wie- - powiedział Tadeu~z C11echowicz
Mimo tych zastrzeżeń probleM
- te ncileży w Łodzł 11kupił się
Ju trudnych problemów ;est nie
mów wspólnych jei;t sporo, aczna tuch technologilleh t0l6kienbrak wiedzy o klopofa~h nękają
kolwiek sposoby rozwiązywania
nictwa, które tvymagajq wysocych apoleczeństwo, lecz ogranikryzy8U w obu krajaeh są bllrkich kwa,lifikacjl zawodowych, bo
aosP.Of1a.rcze
motliwo§ci
czone
d?:o różne ł nie ma w tym nic
dośwladc:i:one
Ł6dź ma bardzo
paftstwa.". Nie ulega wątpliwości,
dziwnego. Alf' nawet gdyby pozaloai. Wymag4 to modernbac,t dohl<'ństw Istotnie byłu mało, to
że ludzie sprewujący władzę muma.pork
o
opGrciu
w
przemysłu
szą wszystko wiedzieć o społe
sadzę. że I tak warto poznawać
szynowy zcirówno krajowy, jak
czeństwie. ale do rozwią.i:ywanla
problemy .Tugosławii, szczególnie
Uwa.żamy,
RWPG,
kra,jów
z
też
okre5losą
potncbne
problemów
jej doświ1tdczenie z samorządem,
ie w opa,1'tiu o te" pa,r~ będzie bo my równie?. możemy al4 czene możliwości. Stworzono do tej
pory różne formy czerpania wie- moż"4 zmodernizować •.żczeg6lnłe go~ nauczyć. Leplej jest - miwstępne fazy pl"oeesu technologi.
dzy o Rpołeczeń.stwie, Informacje
mo wszystko - uczyć się na cucznego, z tkaniem włącznie",
„z dołu" przepływają ku .,"órze",
dzych błędach I do~wiadczeniach.
Na pytanie o ~rodności w spraprowadzi się sondaże, bada się
ni7. na wła~nvch. Podobnie mv.ilł
prowadzi się wowaniu władzy Tadeusz Czecho- też Ilłja Marinkov!ć, stąd fego
opinię publiczną,
konsultacje, wnikliwie anatl:r.uja wicz odpowied1iał, :ile stanowi je uw!lga. że „tvbrew dowcipntsiom,
nieustanneao prze„kcmiP.C:i:ność
się listy, jakie napływają do róż
to r<tez•j wu zfHfttiełe dę do nazwyeięta.nia niedesta.tk6w ku!turu
nych Instytucji do ludzi spraszych „robl.emów. niż my do tu4·
polityczne; w nciszvm społeezen
wujacych władzę.
S!UC?ł.". Zatem uczmy i;ię "'za iem.
Jak więc na llOdstawłe tej wie- stwie". Polega to między innymi nie, jak unlk!lć bł~llw j;.1 ż. podzy - l'yta T. fl'.ucharskl - Ta- na tym, że wielu ludd, a ł or·
pełnionych.
ganizacji wszystkiego oczekuje od
„w
deusz Czechowlc:r mógłby
A
nicr.e10 od siebie.
sposób maksyma.tnie syntetyczny" innych.
.,warunki t11ei& miesz-- więc „Mmlast ciągle JMłriec! at
określic
176„ę" należy solidnie wiłą~ 1!4
kańcóto Łodzi"?
do roboty, bo jeśll wszyscy t„1.
- „Opólnte trzeba bu stwfffodpo·..,;e::l?ia) Tadeusz ko będ-'1 ocze-ldw11.li ed innych, a
d•i<!
LUCJAN BOGUSZ
:!-e Str on? dość
nic. nie daj~e w zamian od sle.
C7Pr!i o w lr~ bie, to nlc2egs me &l!!lllgniemy.
trudne. I to ni;i tylko dlatego,
\

•
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padtc6w Ingerencji (lub prób Ingerencji)
ban1&e strony
ków. Uzasadnienia dla tego taktu nalei7, jak 1ąd:dmy, poszukiwać w utożsa
mianiu przez niektórych resp.ondentów funkcji
banku wynikających z prowadzenia transakcji
kredytowych (kredyt obrotowy 1 lnwestycy jny),
' ingerencją tej Ln.stytucj.i w kształtowanie planów przedsiębiorstw.
Przeprowadzone badania pozwalają na wysunięcie wniosku, że zadania dyrektywne odgrywały raczej marginesową rolę w kształtowaniu
planów przedsiębiorstw na 1983 r. Z uzyskanenego materiału empirycznego wynika, iż zadania dyrektywne otrzymało 8 przedsiębiorstw, 11
dyrektywy Qwe pochodziły w całości z organów
założycielskich. Zadania dyrektywne dotyczyły
produkcji o'bjętęj
programami operacyjnymi

l>okoiłczeni~

l

(4 przedsiębiorstwa), zamówień rządowych

(2

przedsiębiorstw),
przedsiębjorstwo)
przedsiębiorstwo).
ności programów

asortymentu
produkcji (1
i produkcji
specjalnej
(1
Problem zakresu dyrektywoperacyjnych i zamówień rzą
dowych omówiony będzie w dalszej części a_r-

tykułu.

Realia
a odzielności
Zutawiając dane przedstawiające zakrH rozliczania przedsiębiorstw z wykonania zadań a
podanymi wcześniej przypadkami
atosowania
iratrumentów dyrektywnych można dojść
do
wniosku, że między nimi występują
jaskrawe
sprzeczności i w związku z tym brak jest logicznych przesłanek do wydania sądu o zakresie :r.jawiska rozliczenia przedsiębiorstw a wykonania zadań. Z uzyskanych informacji W')'nika, że spośród 49 badanych przedsiębiorstw 28
(czyli ok. 60 proc.) odnotowało fakt rozliczania
ich a wykonania zadań planowych. Natomiast,
jak stwierdziliśmy poprzednio, jedynie I przedsiębioratw było obiektem .oddziaływania dyrektywnego.
W iwietle obserwacji, opinii i danych 111dzl1ny, iż wyjaśnienia kwestii rozbieżności między
przytoczonymi danymi należy szukać w 1posobie, w jaki kadra kierownicza interpretuje pojęoie „rozliczania przedsiębiorstwa". W percepc:ji części. kadry kierowniczej
zainteresowanie
różnych instytucji tycia gospodarczego wykonaniem zadań planowych i 1ytuacjl\ tinansow'
przedsiębiorstw traktowane jest jako pr6ba ich
rozliczenia. Stąd tet w odpowiedziach respondenci podali przykładowo aż 15 przyipadlr:ów
rozliczania przedsiębiorstw przez banki i
'
przypadki przez Urzędy
Skarbowe,
chociai
wiadom,0, iż banki, a tym bardziej Urzędy
Skarbowe nie dysponują w stosunku do przed•\.~'o\.ontwa możliwościami stosowania klasycznych sankcji za niewykona~ie zadań planowych. Bank interesuje się dziaJalnoloJą prud•ięblor•tw o tyle, o ile związane jest to
•
przyznaniem kredytu obrotowero lub inwe1tycyjnego. „Sankcja" polegać może jedynie na
odmowie udzielenia kredytu, co pozostaje
w
zgodzie z ogólnie ' prtyjętymi regułami gry w
reformowanym systemie. Należy przy tym zaznaczyć, iż kryteria przyznawania
kredytów
1ą nadal nieprecyzyjne, co może rodzi~
w
przedsiębiorstwach poczucie „kr~ywdy" a
powodu odmowy kredytu.
Reasumując dotychcu.sowe rozważania war•
to podkreślić, że istotnym moment.em w amianie charakter•1 planowania jest odejście od systemu oceniania przedsiębiorstw na podstawi•
wskaźników wykonania planu. w zasadzie poza
8 przypadkami narzucenia
przedsiębiorstwom
zadań obligatoryjnych Iw tym 4 z tytułu programów operacyjnych) nie wystąpiło regulowanie przv pomocy dyrektyw zadaniowych. Nie oznacza to, iż brak jest prób · zakamuflowanego
komenderowania przedsiębiorstwami ze strony
zrzeszeń czy organu założycielskiego.
Wprawdzie zakres oddziaływania dyrektywnego poważ
nie zmniejszył się, to jednak - według opinii
respondentów - resorty częstokroć posługują
się instrumentem tzw.
zalecenia resortowego
jako substytutem tradycyjnych dyreldyw. Kadra
kierownicza przedsiębiorstw reprezentuje pogląd,
iż mnożenie owych zaleceń stanowi zagrożenie
dla c;amodzielności przedsiębiorstw w dziedzinie planowania i
samodzielności
przedsię
biorstw w ogóle.

2. PROGRAMY OPERACYJNE
~.AMOWIENIA RZĄD9W~ --

l

rządowe
stanowią ważne rozwiązania mające służyć eliminowaniu podstawowych wąskich ~ardeł w

Programy operacyjne i zamówienia

(

gospodarce i zaspokojeniu elementarnych potrzeb konsumpcyjnych w okresie, gdy skuteczne działanie mechanizmu rynkowego ze wzglę
du na głęboką nierównowagę jest
w wielu
dziedzinach n i emożliwe.
U podstaw koncepcji programów operacyjnych i związanego z nią rozdzielnictwa surowcowo-materiałowego legło przekonanie
o potrzebie przyznania priorytetów
zaopatrzeniowych dla istotnych ze społecznego punktu widzenia, kierunków produkcji. Na 49 badanych
przedsiębiorstw 31 uczestniczyło w 1983 r. w
realizacji programów operacyjnych.
Zdecydowana część badanych przedsiębiorstw wykonywała jeden lub więcej programów
operacyjnych.
Na podstawie ocen formułowanych przez respondentów można wnioskować, że przedsię
biorstwa nie miały trudności
z uzyskaniem
„wejścia" do programów operacyjnych. Badane
przedsiębiorstwa na ogół kontynuowały realizacię owvrh programów, które narodziły się w
1982 r Odnotowaliśmy tylko jeden przypadek
charakteryzujący się tym, że przedsiębiorstwo
<Jtarające się o udział w programie
operacyjnvm spotkało się z odmową. Warto także skonstatować, że w badanej zbiorowości nie st'!Vlerdziliśmy zastosowania zasady przetargu
efektywnościowego przy zlecaniu produkcji objętej
proitramem operacyjnym.
z badań wypływa wniosek o Istotnych implikacjach dla obiegowego sądu o obligatoryjnym
cr"rakterze zadań ujętych w programach ope-

racyjnych. Z poprzednio przytoczonych danych
wynika, ie zadania zawarte w programach operacyjnych tylko w 4 przedsiębiorstwach miały charakter obligatoryjny. A więc dyrektywno6ć zadań pozostaje w przeważającej liczbie
przypadków tylko formalną cechą
rozwiązań
przyjętych w systemie programów
operacyjnych. Powodem tego jest niedostateczne pokrycie potrzeb materiałowo-surowcowych przedsię
biorstw realizujących programy operacyjne. W
związku z. tym organ założycielski rozliczający
przedsiębiorstwo z
wykonania
określonego
programu operacyjnego nie ma podstaw do zastosowania sankcji w przypadku 1iepełnej realizacji zadań programu. Stąd
należy
wysnuć
konkluzję o iluzoryczności obligatoryjnego charakteru zadań produkcyjnych wypływających z
programów operacyjnych.
Innowacją systemową roku 1983 było wprowadzenie zamówień rządowych jako instrumentu kształtowania pożądanej struktury pi_:odukcji dóbr rynkowych i zaopatrzeniowych.
Zamówienia rządowe stanowią podstawę zawierania przez przedsiębiorstwa , umów o dostawę określonych materiałów i wyrobów, przy czym
stroną zamawiającą jest upoważniona
przez
właściwy
organ
jednostka
organizacyjna.
Przyjmując zamówienia rządowe przedsiębior
stwo zobowiązuje się do dokonania określonych
ilościowo i jakbściowo dostaw w terminach
i
na warunkach objętych umową, natomiast strona rządowa cwarantuje przewidziane umową
zaopatrzenie materiałowe i odpowiednią pul~
dewizową dla tej produkcji. Ponieważ umowa
zawierana jest na ogólnych warunkach, prz.ed1iębiorstwo nie ma obowiązku przystąpienia do
niej. Dlatego te! przewidziane są specjalne zachęty dla przedsiębiorstw podejmujących produkcję szczególnie ważnych artykułów. Zachę
ty te obejmują ulfi w podatku dochodowym,
ulgi w obciążeniach na PFAZ i preferencyjne
warunki kredytowania.
Badania empiryczne wykazały, te zaledwie
10 analizowanych przedsiębiorstw
(20 proc.)
realizowało produkcję
objętą
zamówieniami
rządowymi. Respondenci stwierdzili, iż w 8
przypadkach przedsiębiorstwo mogło odmówić
przyjęcia zamówienia rządowego, zaś w 2 przypadkach była to „propozycja nie do odrzucenia", przekaz.ana w trybie nakazowym
przez
organ założycielski.
Z zebranych materiałów wynika, te w
I
przypadkach zamówienia rządowe zostały przyjęte przez przedsiębiorstwa na skutek korzyści
ekonomicznych wyrażających się w
poprawie
wyniku finansowego I wzroście produkcji oraz
stopnia wykorzystania aparatu wytwórczego, W
I przypadkach zawarcie umowy dokonało się
przy utyciu nakazu i nacisk6w nieformalnych.
W tym kontekście warto odnotować negatywny
fakt, a mianowicie niewykorzystanie przetargu
efektywnośclowego jako sposobu
ulokowania
zamówień rządowych u odpowiednich
producentów. Przetarg efektywnościowy zapewniłby
optymalne zagospodarowanie rzadkich czynników produkcji.
Przedmiotem zamówień rządowych
objęta
była w 4 przypadkach produkcja rynkowa, w
tej 1amej liczbie do•tawa dóbr zaopatrzeniowych, w 1 - przypadku budownictwo mieszkaniowe oraz w 1 - produk~ja specjalna. Zdecydowana większość przedsiębiorstw realizują
cych zamówienia rządowe (9) reprezentuje po'ląd, ie przyjęcie zamówienia jest dlań korzyitne. W opini_i kadry kierowniczej
przedsię
biorstw korzyki ekonomiczne wypływające z
realizacji zamówień rządowych przejawiają się

w:

-

parantowanym zaopatrzeniu w 1urowce l
zarówno krajowe jak i zagraniczne
(4 przypadki),
- ulgach w podatku dochodowym i obciąże
niach na PFAZ (3 przyp.),
- możliwości zwiększenia płac dla pracowników produkcyjnych, co pozwala na zahamowanie odpływu siły roboczej z
zakładu
(2
przyp.),
- przyznaniu środków dewizowych (1 przypadek).
Powodzenie zamówień rządowych jako instrumentu usuwania podstawowych
wąskich
gardeł w gospodarce zależy od spełnienia kilku
ważkich warunków:
- lista ·grup towarowych objętych zamówieniami rządowymi nie pow.inna być zbyt długa;
wystarczy jej ograniczenie do artykułów wyraźnie priorytetowych.
Zamówienia
rządowe
muszą przecież gwarantować zaopatrzenie niezbędne do podjęcia produkcji i
ewentualny
przydział dewiz. Negatywne doświadczenia wynikające z funkcjonowania w 1982 r. nadmiernie
rozbudowanych programów operacyjnych stanowią ostrzeżenia przed szkodliwością podob- ~
nych praktyk w przypadku zamówień
rządo
wych;
- zamówienia rządowe powinny być lokowane w trybie przetargów efektywnościowych opartych na kryteriach materiałochłonności produkcji, jakości produktu i jego cenie;
- sposób zawierania umów nie może naruszać zasady
samodzielności
przedsiębiorstwa.
Stosowanie dyktatu przez organ założycielski w
celu zmuszenia przedsiębiorstw do zawarcia umowy może uczynić z zamówień
rządowych
„obce ciało" w mechanizmie reformy.
materiały,

*

* *

I

Samodzielność przedsiębiorstw, mimo
licznych ograniczeń, stanowi trwały element polskiej reformy, jeden z filarów reformowanego
;ystemu funkcjonowania gospodarki. Próby osłabienia tego elementu
podejmowane przez
różne ogniwa administracji gospodarczej w
imię obrony interesu ogólnospołecznego i
zapewnienia większej sterowności gospodarki mogą spowodować zawalenie się gmachu reformy.
Nie oznacza to, że wierność zasadom reformy
wymaga eliminacji wpływu państwa na działalność przedsiębiorstw. Byłby to
absurdalny
wniosek. Problem polega na tym, aby oddziaływanie państwa na przedsiębiorstwa
oparte
było o reguły systemowe, zapisane w
dokumentach stanowiących swoistą konstytucję reformy. Niektóre z owych dokumentów np. ustawa o przeds•iębiorstwach państwowych,
określają przypadki, w których
dopuszczalna
jest ingerencja organu założycielskiego w działalność przedsiębiorstwa.

•

Mniej Osmańczyka
1.
Zamiast tradycyjnego motta
fragment spektaklu pt. „Xią
żę Józef Poniatowski ze stemplem 1946" zaprezentowanego w
tymże roku w Teatrzyku „Zielona Gęś" Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (druk: "Przekrój" nr 80; rok 1946):
„CHOR NOWYCH POLAKOW:
Pracować trzeba jak cholera.
Czyśmy to jacy tacy?
Więcej Osmańczyka, mniej
Grottgera
i wszystko będzie cacy, (.„)"

2.
Gałczyński
jesienią

napisał

t41

„Gęł"

bodajże w
Właśnie w kato-

1948 roku,

pa:tdzierniku.
iwickim wydawnictwie A WIR
ukazał się zbiór drukowanych
przez całe lato w „Przekroju"
szkiców Edmunda Osmańczy
ka „Sprawy Polaków".
Dziwna
to
była książka.
Trwała jesz.cze powojenna euforia zwycię5twa, a Osmańczyk
już martwił 1i•, czy nie przegramy pokoju, jut wskazywał
na niebezpieczeństwa i 1łabo6cl
Polski oraa jej obywatell
w stosunku do wszystkich 1ą
siadów. Latem 1948 roku roz.poczY\l'lała 1ię szczytowa faza
walki politycznej w kraju, w
lasach ciągle ostro strzelano, a
w Bieszczadach toczyła się regularna wojna z. pogrobowcami
„samostijnoj Ukrainy" zaś
Osmańczyk
domagał się od
Polaków zgody narodowei
i
jednoki. I to w sprawie najważniejszej w 1prawie budowy silnego państwa, podczas
gdy niewiele jeszcze zaawanrowana była odbudowa tego, co
w czasie wojny straciliśmy, a
w codziennym bycie kraju wię
cej było kibiców nit uczciwi•
pracujących.

Dziwna to

szarpiąca

wiedział:

liczne, a nawet uniwersyteckie
w tych ostatnich Osmań
czyk trafiał raczej pod klucz,
do działu ściśle
strzeżonych
prohibitó_w). Dzięki temu
na
poc~u
lat sześćdziesiątych
przeczytałe!Jl
„Sprawy Polaków" po raz pierwszy, acz nie
jedyny. ' Nie
ukrywam,
że
książka ta była dla mnie
kilkunastoletniego wtedy chło
paka - pierwszą praktyczną
lekcją politycznego
myślenia.
Przesłaniu tej lekcji
pozostałem, jak sądzę,
wierny
do
dziś. Do: dziś czerpię z poznanego wtedy zasobu argumentów, posługuję się osmańczy
kowsklm
realizmem, na tym

„W 1948 roku płsząe
„Sprawy Polaków" post(lwilem
emigracji nasze; pytanie: most
czy przepaść? Wt.e dy sytuacja
byla taka, że odpowiedź da6
mogla tylko emi~acja, Potrzebowaliśmy wówczas wielu - rąk
ł umyslów do pomocy przy odbudowie zrujnowanego · wojną
kraju, Dził 111tuac;a Jest odwrotna." A wcześniej w tej samej mowie: „To, co potrzebne,
więcej co konteczne
jest
dziś
krajowi ł emigracji, to
calkowite
wyzwolenie się od
polityczno-historycznych uwikłań, w których ugrzęźliśmy po ,
-szyję ł zapadamy się tuż 10'
aposób beznadziejny."

tekście

Nieprawda nic 1ię
nie
zmieniło.
Nadal
jest jedna
Polska, między Bugiem a Odrą.
I to realnie istniejące państwo
jest sprawą wyłącznie naszą tu mieszkających Polaków. Niczyją inną... Zwłaszcza nie jest
sprawą tych, , którzy 1wój 101

(choć

była książka

nerwy, „bolesna I
okrutna", jak
napisał o niej
prof.
Jan Szczepański, który
też
zauważył, co następuje:
„Sprawy Polaków" przedstawfaly platformę przezwycłęze
nia perspektytoy tragłcznej
ł

zbudowania postaw
realnych.
dta perspektywy n.adzłeł, budowane; nłe n.a młstyczn.ych sł·
łach, ale n.a reatłzmłe codziennej pracy. Wielu ludzi w Polsce nie akceptuje 'te; włzji.''
Powiedzmy jasno - nie tylko w latach czterdziestych, na
początku Polski Ludowej do
d z i s l a j wielu Polaków
tej
wizji nie akceptuje. W 1948
roku Osmańczyk wywołał pewien szok (I spore zainteresowanie swą koncepcją), ponieważ zaatakował
bardzo ostro
stereotyp Polaka
zbrojne~o,
walczącego bez liczenia się z
kosztami, a przeciwstawił temu stereotypowi Innego Polaka - pracowitego, konsekwentnego i cierpliwego.
Takiego,
jakim sam był i tysiące innych Polaków, członków tego
narodu, lecz obywatelł Rzeszy
Niemieckiej przed wojną... On
l jego współplemieńcy
spod
znaku Rodła przeraźliwie jasno
wiedzieli, te !IW!\ świadomość
narodOWll mogą wygrać tylko
w ostrej konkurencji codziennej, na polu go11podarczym I w
oświacie, z potętnym
tywiołem niemieckim,
wspieranym
przez silne państwo.
Rzeczpospolita
niepodległa w mię
dzywojennym dwudziestoleciu
nie kwapiła się z realnll pomocą dla nich. Ale gdy powstała na nowo w roku 1945 I
doszła do Odry I Nysy Łutyc
kiej_ pokolenie Polaków przedtem na tych aiemiach urodzonych i wychowanych miało za
sobą twardą lekcję realizmu,
wiedziało, te tylko silne pań
stwo może nam wszystkim raz
na zawsze zagwarantować niepodległy, suwerenny byt narodowy. Z tego przekonania wywodzą się „Sprawy Polaków"
- refleksje publicysty sprzed
lat prawie czterdziestu, boleś
nie aktualne do dziś.

3.
Egzemplarz któregoł z płę
clu kolejnych wydań „Spraw
Polaków'' w latach czterdziestych przechował się w naszej
domowej bibliotece,
bowiem
ojciec nie mu1iał oddać książ
ki na przemiał, jak zrobiły to
liczne biblioteki 1Zkolne, pub-

ciągle

uczę się

głosze

nia rzeczy l poglądów niepopularnych
ł
nieakceptowanych,
chociat racjonalnych.
To tylko jeden z powodów,
dla
których z niekłamanym
talem na początku musiałem
postawić tytuł „Mniej Osmań
czyka". Drugim, nie mniej waż
nym I wcale nie ostatnim, z
powodów tego żalu jest głębo
ki szacunek, jaki żywię
dla
Edmunda Jana Osmańczyka posła Ziemi Opolskiej, dziennikarza i polityka o randze

dobrowolnie wybrali poza Polską. Umówmy się bowiem,
że
poza nielicznymi
wyjątkami,
Polska nigdy nHcogo ze swych
obywateli bezapelacyjnie i „za
karę" nie usuwała poza granice.
Prawdą jest, te różnie l
międzynarodowej.
nie zawsze najwłaściwiej postępowano z tymi, którzy wy•
jetdżali ł wracali, aie rzecz nie
w obra:taniu 1lę na ojczy.znc nawet gdy popełnia błędy.
Nie oznacza to, :te komukolAle milczenie
w kwestlł~ wiek, kto cz.uje się Polakiem
odmawiam prawa do polskoś
którą chcę tu podnieść, było
by sprzeniewierzeniem - tak- ci - rzecz to indywidualna, a powiedziałbym inte ze względu na ideały
i nawet
argumenty, które przyswoiłem tymna. Ale eł, którzy 1wój los
świadomie wybrali, lub mu się
1obie dzięki Osmańczykowi.
Chodzl ml o działalność pos- skutecznie nie przeciwstawili,
nie mają w mojej
ojczymie
ła
Osmańczyka w dziedzinie
praw. A zwłaszcza
szeroko pójmowanych stosun- :tadnych
prawa do wsp6łgospodarzenia,
ków między
Polską a polską
do czego
zdaje się zmierzać
emigracją tu poglądy gło
Pan
szone przez posła Osmańczyka koncepcja Osmańczyka.
poseł proponuje, abyśmy przy
budzą mój głęboki sprzeciw.
Sprawa ma jakby dwte płasz- pomocy ustaw zbudowali solidczyzny.
Mniejsza 1. nich
l _ ny most do swej emigracji bardziej konkretna
to
tzw. taki, jaki maj" narody skankwestia
paszportowa.
Nato- dy.nawskie, germańskie, latyPan
miast większa i ogólniejsza do- noskie czy anglosaskie.
tyczy kwestii budowy pomos- poseł jest uprzejmy zapominać,
granicą
tów między krajem a emigra- ie tamie !hosty nad
stoją wewnątrz jednolitego na
cją, jak to obrazowo określa
ogół obozu ideologicznego. Most
sam Osmańczyk.
między
Polską a jej diasporą
Szczegółowo o sprawie pasz•
przekraczałby nie tylko granice
portów nie chcę
wspominać,
zresztll została ona uregulowa• państwowe, ale przede wszystI
na przez ustawę, która za pół· kim ustrojowe, systemowe.
tora miesiąca zacz.nie obowią to jest ta maleńka różnica, dla
której nie wolno się zgodzić na
zywać. Można się tu oczywlś·
cie spierać, czy 1łusznie uczy- wyprzeda! pryncypiów, na jakiekolwiek koncesje.„
niono, pozbawiając obywateli
To, co nas łączy (mam tu
możliwości zaskarżenia decyzji na myśli siebie i mych współ
w sprawach paszportowych do
towarzyszy) z emigrantami róż
Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nie mam w tej kwe- nej maści, to tylko cieniutka
warstewka lukru, ukręconego z.
stii zdecydowanego
poglądu
sentymentów, wspomnień, folkale Intuicja prawnicza każę mi
loru, z abstrakcyjnej
miłości
mniemać, że taką
motliwość
do Polski z plakatów -'- kraju
można byłoby stworzyć z wywierzb, Chopina,
Pulasky i
raźną korzyścią dla społeczne
Koschiusko, w )<.tórym gdzieś
go poczucia
praworządności.
jest ta wioska tatula albo maAle jut np, sprawa posiadaczy
tuli. To o wiele za mało
do
tzw. paszportów konsulamych
jakiejkolwiek
jest przez Osmańczyka przed- budowania
wspólnoty, poza
emocjonalną,
stawiana zgoła absurdalnie albowiem poza nią dzieli nas
prawo do bezpłatnego przekrawszystko. Nie chcę się porozuczania granicy nte jest prawem
konstytucyjnym, a taki przy- miewać z emigrantami, albowiem są mymi wrogami ideowilej dla ludzi nie ponosząwymi i politycznymi. Dokonacych tadnych
ciężarów
na
mmy sprzecznych a sobą wyrzecz. państwa
byłby
dalece
borów .„
niesprawłedliwy. Jest to jednak sprawa, o której nie chcę
rozwodzić się szerzej.

4.

6.

s.

Z dwóch Osmańczyków wolę
tego sprzed czterdziestu prawie lat, niż poglądy posła Ziemi Opolskiej AD 1982-

poglądy

Czym Innym wszakte
„budowanie
pomostów",

jest

jeśli
już trzyma~
się
osrpańczykowskłej terminologii. Z żalem,
dbając o zwięzłość
wywodu,
muszę

pominąć

84.

tu arcycieka-

wą
- kwestię
gospodarczych
związków z emigracją, w pos-

taci
tzw. firm polonijnych.
Jest to temat na inne opowiadanie.
Prawie czterdzleAcł lat temu
Osmańczyk
właśnie
w
„Sprawach Polaków" - napisał tak: „Caly ciężar pracy nad
odbudową Polski, więcej, pracy
nad atworzeniem
warunków
fBtnienia silnej Polaki (.•.) spoczyw11 dzlł, Jak wczora; i Jutro,
na Polakach w kraju, Emigracja Jest stanem nienormalnym
narodu. Utrzymywanłe te; nienoT'malno§cł w T'ozmiarach. podważających lilę kraju jest argumentem polłtyczn.ym za drogim, ,?ak na ·natz błedny naród.
( "·) Do Polaków w kraju i&tnteje dla emigracji tylko jeden
most: praca dla Polskł.
Ale
praca realna rąk ł umyslów, •
nłe uczm! t 1zumnych slów".

Dzisiaj
zmienił

poseł

Osmańczyk

zdanie. W mowie sejmoweJ a I lipca 1982 roku po-

i

~

W tym miejscu muszę uczynić dwa zastrzeżenia. Po pierwsze - osobiście nie jestem
związany z źadnl\ emigracią, nie
mam- nikogo z r·odziny za granicą. Być może wpływa to na rady_kalizację mego punktu wld:że
nia - nie chcę zaprzeczać: Po
drugie zaś - żadną miarą nie
chciałbym podwatać rzeczywistego wkładu niekt6rych przedstawicieli polskiej emigracji w
rozwiązywanie
naszych problemów ani dezawuować pomocy, jakiej Polsce oni udzielają ...
Ale pamiętać musimy o najważniejszym tu i tam BI\
Polacy, tylko Polska jest jedna - tu i nigdzie więcej. Ta
konkretna, współczesna ·socjalistyczna Polska
tadnych pomostów dla swoich rodaków ł
byłych obywateli budować nie
musi. Mamy ważniejsze problemy do załatwienia.

TOMASZ SAS

•

ODGŁOSY

3

(

D oko1iczenie
%~strony

1

handlowcom - pyta.łam lud'Zll
o obu stron ·lady.
Zaczni jmy
Od wypowiedzi
lklientów.

PRZEPI Y D B E,
ALE PRAKTYKA
SWOJ DROGĄ
- Kod~ks konsumenta? Nie
wiem, nie słyszałem . To pewn ie coś takiego, jak te dawniejsze napisy,
ż e klient ma
zawsze rac ję. I nic z tego - poza
napisaniem - n ie wynikało ...
- Znam, ov."Szem. W telewiz ji omawiali,
potem przeczytałam w sklepie. Akurat tak
s i ę złożył.o, że kilka dni póź
niej
kupowalam
konserwę,
w ołowina z grochem, w stoik u. Zamk.nię cy
był, jak
się
wyd awało,
dobrze, data produkcji niedaw na, a jednak po
, otwarciu
okazalo si ę, że zawartość
jest s!Qwaśnlała. To
nie był wielki wyda.tek i 'l:>rm.alnie po prostu
wyrzuciła
bym. Ale przejęłam si~ swoimi
pr aw ami, zaniosłam z powrotem do sklepu.I tu sie zaczęło:
a skąd mam wiedzieć, że pani tu kupiła, a nie w inn~·m
sklepie, a może w domu stał
dług o otwarty i się zepsuto, a
teraz ja mam ze swojego pła
c i ć, wygląda całkiem dobrze ł
pewnie
taki ma mi e ć ~mak,
nie bi:dę próbować, bo nie mu-

tlę tak:
handlowcy przede!
wiedzą, 'akie ~ ' ' ~
częściej · reklamowane. Z ka:tdej dostawy powinno się więc
częś ć zostawiać na wymianę. Może
nie w każdym slclepłe. bo potem mote być rótnie: klerownik odłoży na ewentuałn' W'/•
miani), a tmiy kl.tenit zrob1 awan.i w., tie ailtrnr& na handel
od tyłu. Ale srobl~ jeden 1pecjalny skilep, ezy wymieni~
be?JPC>średnio w hurbowni. Dotyczyłoby to tylko
towarów
drogich, kupowanych raz na
kilka lat. Jak już kto~ po wie·
lu brudach zdobędzie ten telewizor ezy pralkę, to niech ma
z tego pożytek,
a nie mowu
kilka miesięcy
czekania. Z
tańszymi rreezamt, jaik np. odzież czy buty, nie ma takich
problemów. Nie mo:bt'la wymienić rol'Jlatującej
~ię pary na
taką samą
dobr' - weźmie
się pieniądze l kupi w innym
sltlepie„.
- Zwróciłam uwaH na jeden przepis: że można reklamować także towary
prz.e::enione. Zawsze pr:iy tak.ich rzeczach była wywieszka·, że nie
podlegają reklamacji, a tf!ru
me>żna, jeśli ujawni!\ ale inne
wady, nit te, z powodu kit6rych nastąpiła przecena.
To
bardzo słuszne postanowienie ..
- Wiem, te ukazały 1lę nowe pr?Jepiay, widziałam nawet
odpowiednie
wywieszki
w
sklepach.
Nte czytałam, bo i
po eo! Jak bi:dzle diuł.e towarów, handliowcy będl\ zablegal!
o ląienta, to będzie moł!na m6wi~ o jego prawach,
stawhać
wymagMtia. Ale tak jak 1e11t
tel'M: - nie
po~gl\
nawet

nteWre •

ntdl -. jut eh)'ba
Np. rocJl\7 ~
min gwarancji na wózki dziecięce. Jdll coś _ się zep!Uje po
miesiącu cey dwóch to jasne, trlleba nybko zreperować
lub wymienić. Ale tak
jaloOll dzłwftle akł~da, te do mojego skilepu mąsowo trafiaj!\
wózki tui:t przed upływem terminu
1W&rancji.
Prod·ucent
naprawiał, w międzyczasie miJał termin, • crego reklamują
cy tylko li• cieseył. &al pieniądze
- a niepotrzebny (bo
dziecko jta* odchowane) wózek, ba.rd21o zniszczony, nie !la·
dający alę do powtórnej epr?.edaż~·. JJ05tlliwał w sklepie. Myślę, Ze w takich
przypadkach
przywidejamł.

należałoby

potrącać

s.Uitnę

a-

mortyzacji.
Przecież
używał
tego sp~ przez prawie li
miesięcy„.

że

-

Przepiey mówi' o tym.
klientowi, zgM.szającemu tlę

reklamacjlł,
można obniżyć
cenę na wadliwy towar. Myłlę, :iAI wielu by z takiej możliwości skorzystało.
Za ode-

z

bmn'

część pieniędzy

mogliby
uszkodzenie w punkcie
usl'Ug-()W)'·m , lub, jet§li jest to
wada
nie
uniemożliwiająca
korzystanie ze sprzętu,
lecz
np. tylkio
obnLżająca estetykę
- po pr<>ftu, w zamian !Za C1bniżenie ceny,
odstąpiliby
od
reklamacji. W obecnych warunkach jednak nie korzystaj!\
.s takiego
r<>zwil\zania, trwa
to bowiem z1)yt długo. Zakupiony arltvkuł trzeba zostawić
w 1k.iepie, nowi\ cenę m-usi u•tallć komisja Sądzę, te kier<1W'lli·kiom placówek warto by
okl:zać 1'i~ saufania ł umousunl\Ć

d r o gą. Tak było i tak będzie„.
- Kupowałam
niedawno
s pód ni c ę.
W Uoku, nie byle

w arunków do przymierzen ia.
W domu okazała s i ę za duża.
N a stęp n eg p.
dnia poszłam ją
zwró c ić .
Owszem, ekspedien1ka przyjęła , aie potrąc()Jlo mi
5 proc. Co prawda nie było t.o
w.ele, zaledwie 80 zł. Znałam
n owe przepisy, nigdzie nie mó\1; i
si ę tam o pot rącan i u . czegoko l wiek w przypadku zWTotu t·owaru. W sklepie wyjaś
n'ono
mi jednak że istnieje
prz::pis wew nętrzny. Nie wiem,
czy faktycznie istnieje I kto
g::i wydal,
ale jeśli tak, to
jest on n ie tylko sprzeczny z
u clnrnłą,
ale
i
szkodliwy .
Przecież zwłaszc za w obecnej ~ ·tuacji
zaopatrze ni owej
- zacheca to lud zi do c;p~lw
lacj!.
Nas tępnym razem, gcl v
prz:vpadklem lrnplę co ś nieridpowledni ego,
nie zwr ócę w
sklPpiP. tylko sprzed am kom u~ .
w naj1torszym wypad ku po lej
samei cenie, a me.że i z zysk'.em„.
·
- Przepisy s ą do bre, ale n ie
~:i re~'izow a ne, na wet nie 1l:i1e"'J. ·'e sprzed a wca
czy kierown:k ~kl ep u nic ch ce. czy
lekcn·aży
klienta.
Kupiłem
wartliwy te lewi zor . R eklam-0wa~em .
rzeczo zn awcy uznali,
7e nadaie
się do
\\rym iany.
P ri· ·i„„o to nastąpić w dl')gu
dw · c i tvr-0d ni - a je śli nie,
to 1a knżd v <i?.il"il zwłoki sklep
pri\\ in i en mi nl aC'iĆ k arę. Ale
d'.11eoi w
r7.r>ol~a~ h m ówi ~ : ę .
if' klien t m aż e wyrn 1.i ć v:! o'lę

nri c1luższe oczel•iV1'a11 ie. f' C'w nir>. 7o wvrazilem i bP.dę czekał nól
rok•.i,
all)Q i dłu :~ei.
Mo«lem clo tać
z P"Wrotem

pieni"lt'17e
h·l kn
,...., O'i no
nich, iak gdzie inclziei t<>l e1•:i zora też za to nie ku pię? My-
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najlepsze przepi y, klient zawsze bodzie pokirzYWdzony..•

NIECH I KLIENT
MA ·oaOWIĄZKI
Z drugiej 11trony
la.dy nie
- jak to miało
miejsce w przypadku
wielu
klientów - z nieznajomości' nowych przepisów, ale l pracownicy handlu ocenili je keytycmie, choć ocz,ywiAcie zar:i:u.ty
były
formułowane
z innego
punktu widzenia.
- Jedną .i istotnych zmi841
w porównaniu t poprzed·n imi
pr.zepisami jest wprowadt.enie
terminów,
obowiązujących
przy załatwianiu reklamacji i
kar za kh
niediatrzymanie.
Terminy te są. moim zdaniem,
zbyt krótkie. Np. klient przynosi towar
do rekla.macji w
piątek,
prred wolną
sobotą.
Nim
tra!i bo do producenta,
nim ten z kolei usunie us,;kodzeQie i C>deśle - termin minął. Musimy płacić kary, alb-O
llWrócić klientowi
pieniądze,
albo też dać w zamian taki
sam artykuł. Na ogól klie,nci
chcą skorzystać z tej ostatniej
m-0źlłwości. W końcu zreperowany przedmiot wraca do nas,
ale - oprócz wady, która była
przedmiotem reklamacji , nosi
ślady użytkowan i a. Można go
sprzł"dać komu
i·ninemu, ale
trzeba przeceni ć. Pomijam już
wszystkie 7lWiąi;a-ne z tym zabiegi, jak po\V-O?anie . Iromisji ,
spisanie protokołów - jest to
f inansQwa
strata dila skilepu.
Braik tu sankcji
dla niesumiennych producentów, działa
jących tak, jRkby ich nie obowiązywały żadne terminy„.
- w czasie, gdy na półka :: h
nie bvło prawie nic, nie byto róv:nleż z\wotów. Obec.1i e,
gdy
zaopatrze1,le
trochę się
poprawiło
- ni~ brak klientó\J· zwracajacych towar, k~ó
ry 'w pośpiechu. niepotrzebr ie
kur>ili. Obecnie nie wolno j • iż
potrącać 3 proc. ceny z&kUfl•l,
a sądzę,
że
był to przep•s
słusmw. Klient b!\il"dzlej zMlanawlal się \'n'·Y zakupie l trudniei decydował na zwrot t-0waru.
Teraz
wielu oddaie
wl.d clwie
n ie w iadomo dlaczego.„
- Klient musi mieć
jasno
określon{!
i
respektowane

.spotkałam się

praez

drugą &tronę

prawa. •

.

•i•

·Kodeks konsumenta
te rii i w praktyce
zę, · a zreszt' może pani tam
cz.ego na.sypala, wazyscy biorą
i jakoś nikt nie C>ddaje, tylko
pani.„
Mogłam
oczywiście
pójść
oo sprzedawczym do
kierownic2lki sklepu, a gdyby
i to nie dało efektów, jeszcze
dalej, do dyrekcji,
albo do
wydz i ał u
handlu, tylko po co
tr acić czas? Ze złości wstawiłam sł oi k na ladzie I poszł&m.
A przecież
powinnam ·dostać
nowy sl-0ik. lµb, gdyby takich
konserw już nie
było, zwrot
pieniędzy.
Tak przynajmniej
m ówią
przepisy.
Oczywiście,
gdyby chodziło o drogą rzecz,
nie us tąpiłabym tak łatwo. Ale
przepisy sobie, a życie swoją

Turyśei

żliwić
ba.rdzi j samodzielne
działanie,
P.rzychodzi klient..

wspólnw u.ta.lamy nQWll cenę,
•pisujQ protokół.
który oboje
, poqpisuje-Jcy i rozatłl.jemy się
w zgodzie. Nie przypuszczam,
aby pracownicy h•andlu nadużywali
tego typu uprawnień,
przeceniając
dobre towary,
sprzedawane
znajomym, lub
dzieląc
się powstałym w ten
1poaób zysdciem
z
klientem.
Bywa, te trafia.ją d-0 handlu
nieuczciwi ludzie, ale ci meliczni będą taey be& względu
na przepisy, a zresztą długo w
sklepie nie popracują ...
- Myślę, że 21a dużo w tej
uchwale o prawach klientów,
brak natomiast choćby wzmianki o obowiązkach także i tej
strony. Jiak bowiem zachować
się wobec klienta,
który chce
zwrócić towar
nie unkodzony
wprawdzie l nie noszący śla
dów użytkowania, ale pozbawiony metek, nie mówiąc już
o pairagonle,
a na odm<iwę
przyjęci.a
reaguje awantu·rll?
Jakie san•kcje zastosować wobec klienta,
który
usiłuje
wcisnąć

jako

.

-

„Przedsiębiorstwo Turystyczne w mieście Z.,
oferuje wycieczki jednodniowe do Warszawy,
Lublina t Majdanka, Częstochowy, Łańcuta i„.
Łodzi".

• • •
l.ODZ, 1odzina T.SO. Parking na „Manhattanie".
s, 'jut t·rz:r, a włdnie podjeżdża czwarty. Autobusy turystyczne - wygodne, czyste z dużymi napisami na burtach. Ten czwarty to autokar zakładowy. Wygląda raczej mizernie w
towauystwde Berliet6w i Ikarusa.
Goście przyjechali. Turyści do miasta Łodzi.
Dziś podróżnicza pasja przywiodła ich z Radomia, Kielc, Płocka. Obok równo ustawionych
autobusów 1tygną lllniki
Fiatów, Polonezów,
Skód, Trabantów to wehiikuły Indywidualnych tury„tów. Są: rzeszowiacy, poznaniacy,
warszawiacy. Wcn.r a rejestracją częstochowską,
pilską, płocką, konińską,
skierniewicką, sieradzką. Zjechali chyba wszyscy krajowcy. zagraniczni wybieraj' widać lnne a:tla:lti..
Ich
strata!
Notowania ostatnich trzech dni.
Wt.orek - POZ, CZH,
PLE, RAA, KLA,
RAA, CHA, BBC, SIL, SIS, PTI.
Sr<>da - RAA, TAC, TAA, SEB, CZB, WAA,
WAR, PIA, SKT, $IS.
Czwartek - RAA, PLA, RZB, SKB, SKT,
PTH,PTA,TOC,OLA.
Miłośnikom motO!ryza.cyjnych aacek oraz 06•
tatnich nowości made in Japa.n, made in Germany made in France, polaoam inne miejsca.
Kilka' kroków dalej, na małych
parkingach
przy ul. Sienkiew.ic-ia, al. Kościuszki, ul. Roosevelta, można owe lśniące cudeńka oglądać
do woli jut od najwczetniej17,ych &odzlln rannych.
Stoj' tam włamie, bowitm w aamoch<>dowym
jwiaU<u, grubym nietaktem jest wja~ di~low
skiej ary1tokracii pomi~xy krajowe toczydła.
Zreszt!l, ich skierniewiccy 1 warszawscy właści
ciele prxyjechali wcześniej i zapewne teraz czekaj' pokornie na otwarcie bram Muzeum Sztuki czy: kas Filharmonii.
Możfta za.tern dotknąć rubinowej karoserii Daihatsu Charade (rocznik 83), spoglądnąć
do
wnętrza Datsuna czy Lancii, napisać palcem
„brudas" n.a szybach: Mercedesów, Opli, Citroenów.••
Wycieczka opuazcu autokar. Zaspane oczy,
ziewajj\ce usta. Prawie wyłącznie. kobiety. zamiast foto&raficznych aparatów, ilustrow~nych
przewodników,
dz.ierżą w rękach, racze] du.tego formatu, tQrby, torebki, 1iatld, koszyki.
Kierunek - CENTRAL!
7.55. Turystki powięks~ają tasie~COW>: og~
nek przed wejściem do „Centralu • IvlieszaJą
się z tubylcami i innymi przyjezdnym!. Napięcie rośnie. Setki oczu wpatrzone we wskazówki zegara zawieszonego na. froncie _b udynk.u.
Jeszcze trzy, dwie, jeszcze mmut11. Kilka osob
biega niecierpliwie od głównego do bocznego
wejścia. Gdzie otworzll wcześniej? Chyba Jednak główne!
a.oo. Poszli!
Tempo znakomlte! Wszyscy razem! M.lodzi,
starzy, mężczyżni, kobiety. Są już w pierwszym wirażu - dziesięć metr6~v od. schodó;y.
Panie mimo zaawansowanego wieku i podobnie
zaaw~nsowanej tuszy, osiągają doskonałe wyniki na krótkich dystansach .
Już opanowali parter! Wpadają na schody!
Na czele siwy pan w berecie. Ale dochodzą go
młodsi. Sadzą po dwa, po tny stopnie.
Ktoś gubi kapelusz. Ktoś wplątał guzik 'Płasz
sza w siatkę rywalki. Starsza kobiet.a rezygnuje z laski i kontynuuje Il<)goń za czołówką. Wy-

.:

.

~

.

''

.

:

\;,

.

.

'

pieki na twarzach. Pasja i rutyna. Siła l spr)'ł.
Obłęd.
t l "
8.03. Pierwsi klienci wychodz' • „Cen ra u •
Dziś nie mieli 1zczęścia. Byli najsz~ł J)X'~Y
„sw<>ich" stoiskach, ale nic nie ,,rzucili • Maże
jutro, a może pojutrze? Tr~eba próbowat.
Na parkingu tymczasem kierowcy a.utobw;6w
kończą jeść śniaddnie, układają się do •nu.
- O której pan wyjechał z domu? - Ki ...
rowca Jelci.a macha ręką w geście rezygnac}ł.
- O czwartej. Panie, na tej trasie można do•
stać bzika. Oczy ml wydrapią, jak nie zdą.ż<s
przed ósmą. A jakby, nie daj Boże, aw.ana.
Strach myśleć!
- Dok4d potem jedzłecief
Nigdzie więcej. Wracamy do domu. Czekani
tu do szesnastej. Zdrzemnę się, potem pogramt,
w karty.
·
- z kim?
- Z nimi - pokazuje na szoferską bru I
sąsiednich autokarów.
- Panie, my tu się :znamy prawie wazy1cy>.
Ja jestem w Łodz.i drugi raz w tym tygodniu
A razem, to już będzie - ho! ho!
- Co najczęściej kupują?
- Wszystlro. Zawsze targają jakieś pakt. Towary, buty, płaszcze, noże, dywany, zegary ...•
- Kiedyś zawalili ml wóz garnkami. Cal'
drogę to dzwoniło, że uszy pękały. W zeszłym
tygodniu to jedna taka przytargała lodówk'9
Ale na szczęście nie chciała wejść do wozu.
- Albo rowery. To jut koniec świata. Pa.r1
trzq ja sobie, a tu moi wracają i prowadzą rowery. To ja mówię, że nie jadq, ie nie ma
miejsca. A te, jak na mnie nie wsiadły. Pani
trzydzieści bab, to pan n ie saknyczya!l!
- I oo?
- Pojechałem. Alłl potem to w lasku. .talij.I
my chyb.a z godzin41, bo nie sposób było '!}'jśf
za potr.zebą.
- Dlaczego jeździecie właśnie do Łodzi?
- Mówią, że u was najlepiej ze wazyatki,ml
Ja tam nie wiem, .tona kupuje.
- Jak -pan chceu wiedzieć co. 1chie jdii
to zapyta] pan tego z Berlieta. On panu PowiL
I rzeczywiście. Wiem już co idzie w Pozna•
niu, w Warszawie, w Bydgoszczy. Wiem,
iA
Radmory i kolorowe Ne-ptuny jeżdźą do Wrocławia 1 Katowic. Wiem \et, że Radom nie
gardzi niczym. Wiem jeszcn \<> \ owo. Moźe
się przydać.
Około 11.00 odjeźdżają
sobowe. Turyści muszą

pierwsze samocnoo'y ~
jeszcze zwiedzić: ,;\ln\wersal", „Pioniera", „Teofila"
.i
konieczn\e
„Modę Polską". Być w Lodzi i nie widzieć „Uniwersalu" - hańbal
Piechurzy ruszą na szlak ulicy Piotrkowskiej~
Jeśli dopisze szczęście, wyniosą słodycze z ,,We.
dla", herbatę z „Delikatesów", koszule " „Wól·
czanki". Albo, jak wycieczka z Chelma, i..ałap1'
się przypadkiem na sybskrypcję tnytomowego
„Sł o wnika języka polskiego". Przechodzili właś•
nie, ~dy przed księ g arnią formowała się kolej•
ka. S~nęU. W·zy cy brali, więc wzięli i oni.
Może się przyd:i ? Najwcześniej odjedzie kremowy autokar p. T. „Brda". Zatrzyma się jeszcz•
w Pabianicach. Atrakcje P~blanlc? - SDH,
„Dotnino", sklepy firmowe „Pamotexu" l „Polamu".
O zmroku umęczeni turytcl zasiądą w wye
godnych fotelach autobusów. Tyle było wrażeń.
To nic że zmęczenie, że bolą nogi. To wszy.
stko nic. Najważniejsze, że w torbach są pa •
miątki i upominki. A teraz szybko do domu.
Ciężko rusza \VJ'Ciec:z:kowy Sanos.
Do zobaczenia! Łódt · życzy przyjemnej pod : óży.

Niebawem spotkamy
dom ... -

się

znowu.

Go~ ~

w

•

reklamację

przedmiot, który najwyraźniej
sa.m uszkodzi!? Wydaje mi się,
ie przed wejściem w życie uchwała poiwinna
ZO$t&ć skonsultowana i z klientami. i z
pracownik.ami handlu. Dostaliśmy
do zapoznania s i~ jej
projekt - a e>beonie już oboWil\zuj ący te-kst. Nie mieli ś my
iednak możliwości zapr3pon owanla jakichkolwiek, wynik<> jącvrh z praktyki zmian.
Jak widać - obie strony w
nowej uchwale widzą, nie tylko dobre, ale także i zło strony, tych ostatnich zresztą wcale niemało. CltJęść z nich wynika zresztą nie z nledoskonałoAcl przepisów, leu z faktu, ił przy
obecnym stanie
rynku bardzo trudno niektóre
z postanowień uehwały prawidłowo realizować. A więe i w
tym
ttl'ZYJladku
najlepszym
mzwląunlf'm. zmierzaiąeym do
tego, abv ludzie 7: obtt stron
lady b:vll 'Zadowolc'nł z wza:lemnych
lt„nła\ttnw,
będzie
poprawa za,:}patrzenia.

TE'R·E'SA
JERZYIKOWSKA

•
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nnlc

pułkowniku!

przypadując:,

l:llCD

Lcsdulej

przy ul.

Z
19 sty-

cznia rocznicą wyzwoic:iln ł,ocizl, wią·
że się tC'i~lc historia
Drnkarnl Wojskowej

Gdańskiej

130, którą

pan kieruje od dwudziestu kil·
ku lat. Ona to Jut w dwa dni
r>t>:tnlej wydałn drukiem pierw·
ny dokument o władzy pań
„Obwieszczenie Peł·
łtwoweJ:
nomocnfka Rządu" ł wykaz
nazw ulic łódz
~lenlonych
ltlch. Drukarnia ta stała się
głównym

państwowym

zakła

dem poligraficznym, drukują
tym pierwsze w tym c:-.asle za•
rządzenia władz polskich I ró:tne wydawnictwa wojskowe. W
Jakich okotlczn~clach pan. Jako
oficer w aynn~t słu:tble wojskowej, znalazł się w Lodzi I
objął kierownictwo drukarni?

Pytanie to skierowane do dyrektora wojskflwego zakładu
poligraficznego płk Mleczysla·
wa Gardeao. początkowo wprowadziło go w pewne 7.&kłopo
tanie. Nic barclzleJ kłopot11we10, nłt na nleoe:r.eklwane 7vczenle przywołYWa~ wspomnienia
aprzed kllkuclzlet1;fęclu tal
Po chwłlł mllc7.enl11 mój rozmówca zacz!\! m6wl~:
-

lle

un

słę lcłwłqże
z moją slużbą wojskową,

Fakt

z

ną. odbytą

1.ampanfą wojenw latach 1944 ł 1945.

Punktem
10 życiu

przełomowym w
był rok 1939.

zwlaszcza

„.

-

je-

Gdy wpbuchl4 wojM mia-

łem 15 lat -

snuł

swe wspom-

Gardy. - U-kończt1lem w PrzemyAlu raledwlt> trzy
ktas'!I gtmnazjatM. Nie moglem
kon.wn:u.ować dolnej nauki Poatanowflem wzlą~ udz\al w woj·
nie przeriwko oku1'Qnt111.DI hł
tlerowskiemu Ale na tę chwł·
lę musłalem czeka~ :lluno a.ż crterv lata, do chwilt wyPrzemy§la 27 lipca
~o!enfa
1944 r. W młeśde by1y jut
wladze polskie ł przyjmowaly
Ale
f'Chotników do wojska czy z taką Wiedzą mogę na coś
zasię przydar w wojsku? pytywalem siebje. - Spróbuję.
W sie1'1>1lłu · teaoż rokt1 zglosł·
Zem się na ochotnika do wojska polskiego ł ku wielkiej
mojej radoscf :ostalem przy1ę

nienia

tv.

płk

Otr:i:1f"Mltem

przydział

pułku

do

Il
Armii w Rzeszowłe. W ciqgu
przeszedlem
mlesięcp
trzech
wyszkolenie w oficerskiej 11zkole
płechoty w Lublinie f zostadou:Mcą
mianowany
łem
f'flsznk
plutonu
pierwszego
W lutym
przecłwpanccrny::h,
vvruszylem na· front.
Gardemu,
Podporucznikowi
Idy znalazł slę na pierwszej ll·
nil frontu, wszystko dokoła wydawało się zrazu nierzeczywiste. Było to jakby przedłużenie
lektur historycznych, czytanych
drugiego zapasowego

na ławie szkolnej w gimnazjum,
które teraz mu się materializowały.

Przez Piotrków, Zduńs1<ą Wolę, Kalisz I Poznań mns1erownł
ze swym oddzlalt!m pod Wrocław. Tu Il Armia WP pod dowództwem gen. Karola Swierc1.ewsklego zmagała się 1 przeważajqcymi siłami wroga. Potem było forsowanie- NYS\ Lużyckiej I bitwa poci Rothenburgiem. W bitwie te1 por Gardy
został ranny. Celny strzał snajpera 1 wieży kościelnej w Rothenburgu wyrwał go chwilowo
z szeregów walczących. Miał
jednak szczęście: kula trafiła
w orzełek czapki. przebiła go i
przeszła już mocno osłabiona po
powierzchni głowy, raniąc jq
nieznacznie. Po podleczeniu rany, ppor. Gardy wziął ud:r.iał w
bitwie pod Nleskaml w kwietniu 1945 r.

Sllnle umocniony na wzgórzu
wr6i? przywita! maszcrui:•«c> no
równinie oddziały polskie gę
stym ogniem karabinów mas~·
nowych. 7ołnler7.e rozsypali się
w tyrallere ł zajcll pozycję ontakownć,
bronną. Nic mogli
gdyt odsłonięci zupełnie w C7.Ystym polu stanowili dogodny
cel dla Niemców. Trzeba byto
niebezpiecznej
przeciwdziałać
a'kc.fl wroga I zepchną~ go z dogodnych stnnnwlsk górskich.
Kto§ krzyknął: - Powstań!
Naprzód! Kllkn postaci podniosło sle, ale momentalnie celne
serie karabinów mas:r.ynowych
wroga skosił\• je fakby 1..a dotknięciem r67.d:7.kl c1arnciziejskle1.
Zapanowała 7.łowrnga cisza. W
pewnym momencie poderwało
się kilka odd7.lal6w <10 ataku.
Jaldlf młody oficer krzyknął:
- Chlopeyf Zn mną' Kilkadziesiąt postaci ruszyło naorzód.
W morcłerczym ogniu rekaem6w b\egnn 'R\\ku clet.ko ranAle
i:>a~lo. Są 1.ab\cl.
nych
wlęks7.o§~ doszł11 do shnowlsk
wro~a I zmusiło go do oowrotu. Dopiero pod naoorem czoł
gów odcłzlał wYcof'ał się I zajął pozycje obronne.
.Tednym 2 t.vch. którzy' poder·
wali nddziałv do ataku. był
ppor. · G11rdy. Nie traktował tego czynu bvnaimnlei iakn bohaterstwn. WreC? ór-zeclwnle,
w hkił"'i ~I~ w•esvtuacia
rly -...nalazł. naraH7owała począt
kowo ws7.elkle jego odruchy.
-

Sq jednak w t11ctu

czło

wieka chwłte - opowiadał płk
Gardy - w których zdol>ywa
sfę na odwagę, nie zdając .~obłe
może w pelni z tego sprawy. Leżąc wtedy obok innych na szo.
pod silnym ostrzalem wro·
trzeba byaa, Z1'0zumia1em,

m

ło przerwać
tuac;ę. Byli

u

svw móim oddziale
tę

nieznośną

doświadczeni w bojach
łołnlerze i oczekłwalł ode mnłe
- młodego, odbywającego do·
płero pierwszv swój chrzest bo-

starzv

Jowv -

dowódcy, rozkazu do

ataku. Zdawalem sobie , sprawę

z nieliezptcc:c1istv:o, jakie

r;ro-

ztlo. Dal.ęza bowiem taka bieriolntcrz11 mogla
na 1105t11wa
przynll!t~ taglad~ nam wszystkim. Chodziło rm:ccld Jl!SZCZC
ł o lnnq sprawę. Za nnmi- szly
oddzialy f pull•f. Trzeba bulo
utorować im droaę. Nie moglem
w takiej s11tuacjf zawf!'śł mo!cl1
dla
być
żolnierzy. Musialem
nich P"lYklarlcm oficera o:lważ
nego ł zdeterminowanego. Poclerwalem wiąc ich i poprowadzilem naprzód.
Potem byl B:dzis:yn. Tu rozegrab. się jedn!l z najkrwaws::yc1i r.a tym odcinfou bitew.
Nfamcy po 2'.:?brani:i c:nac::n11ch
sil uderzvlł n:i Il AJ'mię WP.
Na nasze odrlzi~ly rimc;ty niet1mic:te dotą1 w bojach hitlep:mcerne,
rowskie jednostl:i
na odsiecz
t'1ące 7 po!ndnfa
Berlinowi. Cel T:o'.1t:-:!derz:?nia

wyrafay: rozbł<!
wroga byl
olcrqżające
frontu
skrz11dlo
B2rlin od poludnf~ ł zaskoczyć
wo.iska radziec1,ie ł polskie. A·
tak zn'lczn11ch sil p!incernych
wroga doprowadzłl w pierwszej
chwili do rozczłonkowania nie·
którvC'h pozycji polskich. Przez
killurna§cłe nnł toczyly •fę tu
zatarte walki.
Żaden

z

fołnlerzy I oficerów

tl Armii nic zapomni gen. K.

tamtych cłnł.
- W Klein Welka pod Budziszynem -sztab 11 Armfi WP

Swierczcwsklego

!

Tcwaterowal w odlcglo§cf- zaledwie 600-700 metrów od pierwszej lłnfł frontu. Byl to najokres walk ll Armłł.
cięższy
Nap61- rnacmych słl wroga stale wzrastał. - Jeżeli cofniemy
do t11lu sztab - mówi! aeneral, - tolnłerzt broniąc tego
odcinka nie wytrzymają napo·
ru. Nasza obecnr>U dodaje Im
Odcłnek zaZasłl ł odwagi m11W4l się. Trzeba oo bylo utrzymat zs ws:::etkq cenę. Po·
on nłe tytko
wstrzymywał
kontruderzenie niemteckte, ale
przegrupowanie
zabezpfeczal
kilku naszych dywfzjł do zaję
cia stanowisk obronnych. W obwodzie pozostal tylko jeden batalion saperów. necuzja generala byla szybka. KilT•a błyska- .
włcznych dyspozycji dlą ofice,;ów sztabu. - Ja idę tam!.„ powiedrlal na potegnanle. Tam,
to znaczy na odcinek "a;bardziej zanrotonv. I poszedZ. Abu
odwaqi saperom i ich
dodać
Karol
dowódcy,
młodemu
osobikie poproSwierczewskł
wadził batalion. Odebrał utraconq wie§, a pod wieczór zdobyl drttgq.

W bitwie pod Budziszynem
ppor. Gardy odnl6sł drugą
ranę od pocisku artvleryjsklego.
Leżał kflka dni w szritalu po·
towym.
P6źnlej inów poszedł na -front
l razem z jednostkami 28 puł
ku piechoty po przeprawieniu
prze1 f,abę,
słę y batalionu
7.nalazł się razem z innymi na

utworzonym przyczółku w osicd lu Potzscha. Pod jego osło
nq przeprawiły si~ prze1 r:r.ek~
dalsze pododdziały oulku. Tu,
9 maja 1945 r. dotarła wieść o
kapitulacji Berllnn.
-

Radotć

ze

zwycięstwa

byla w pulku tym wic:~sza, -

opowiada! pik

Gardy, -

te

wielkie poworlzen-!e f ~dobycie
terenowe ostatn!cli dni wstaly
minimalnych
przy
osiągnięte
naszych stratur/1 • ,,, c<a~iP po§cig11 pulTc mial zaledwie trzech
lekko rannych żolnlerzy.

Poczatkowo trudno było unaprawdę
że to .iuż
koniec wojny. Niektórych dziwiło. że pułk został zebrany na
biwaku. zamiast obsadzić linię
Laby. Po kilku god:r.innch sprawa siC) wyjaśniła. Okazało się,
7.e dla TT Armil WP wojna
je3Z('Ze siQ nic s!:oi'.:zyła.
wierzyć,

W po~cigu z::i wycofującym
się dużym zgrupo'.Vnnicm wojsk
hitlerowskich pod dowództwem
marsz. Sch6rnera n Arm'a WP
do Czechosło·
pomaszerowała
wacj!. W kilka dni p6folej po
kapltulncjl wro~n. wo.fskn polskie wstrzymały po§clg I wróciły do kraju. Ate nie nadszedł
Jeszcze czas odpoczynku. Przez
oddzlnł ppor.
kilka miesięcy
Gardego musiał stoczyć szereg
walk I potyczek z lnnym wroupowskimi,
giem - bandami
grasującymi w Bleszc7.adnch.
Wreszcie po T mlesłąeach
walk z bandami, Mieczysław
Gardy 7.nalazł upragnlQny odpoczynek. Uzupełnił szkole grednlą, przeszedł kolejno wyi.o;zl\
szkolę dowńdców, kurs dowód·
c6W sztabu I kurs operacyjny
Akademii Sztabu Generalnego
w Rembertowie. Prze7. pleć I
p6ł roku pracował na odpowiedzialnym stanowisku w jednym
z

n'"r!"'flłtw

wofc;knwvi-h.

W \!16\ r. został sldernwnnv
l\o Lo"1.I nn 5tnnmvls'ko ,,,v„ektorn miejscowej Drukarni Wojskowej.
- Zlożyly się na to dwa momenty - opowia:lal pll( Gardy.
Pierws::y to 1credyt zaufa.
nia, ja/dm darzy!o mnie Mini:.
Narodowej,
ste1·stwo Obrony
powierzając mi stanowislco 1ciew przedsiębiorstwie
rowni1ca
państwowym. r>r:i11im. r11e mn:e1
ważnym momentem. bylo to. :te
znalazłem się w gronie oddanych mi ludzi, pochodzących
jak ja z tego samego środowi·
ska oficerów i podoficerów. którzy po zako1iezeni:i wojny w
1945 r. zamienili karabin na
kasztę drukarsku.. Mile wspominam tych ludzi, przy pomocy
Wojskowa
których Drukarnia
mogla rozwijać sit ł ostqgac!
sukces11. Bylł to m.in. kapitan
:fózef Krygier, sierżancl: Leon
Kukulka, Stan.islaw Mazur, Sta·
nislaw llińskl i Mateust Rozbicki. Jednym z poprzedników

motch, zarządzających druTcamią
byl major tVladyslaw Bortnowakt, obecnie frJ,ll(ownik rezerwy
). profesor Unlwers11tetu l..6dz1cieoo.

Sukcesy Drukarni Wojskowei
w Lodzi są naprawdę lmponu~
jące. W przeclngu 40 lat swego
Istnienia 7.nplsała w swej kronice wiele pięknych oslągnleć
I tak w ogólnopolskim współ
zawoclnlctwle pral'v drukarnia
otrzymnła: w 1952 r. Po trzykrotnym kole.!nvm zwvciestw1e
pierwszy sztandar, w Hl56 r.
równlo7 Po trzykrotnym kolejnym 7.Wyc!estwlc drugi sztandar
Zarządu Gtównego Związku Zawodowego Pracowników Poligrafii I Główne!{o Zarządu PoWP I w 1968 r.
litycznego
przec'-C'clri ~rc ·· e~ ~
sztandar
Ministrów I Centralnei
Rady
Rady Zwlqzków Zawodowych
we wsnół:r.awodnlctwie o najłc::iszv zakład w przemyśle poligraficznym. Przez okres następnych 13 lat tego wsoółza
wodnictwn. L6dzka Drukarnia
Wojskowa znajcłowała si~ zawsz~ w śclslel czołówce mkła
dów poligraflczn:vch w kra tu
Ponadto w l::itach 1962-1979 we
wspólznwo::lnlctwic o kulturę.
b«:mlecze~stwo I higienę pracy,
Wojskowa
Lodzka Drukarnia
7zdobyła w skali krajowej
·krotnle I miejsce I 4-krotnie
II miejsce. W sumie zakład ten
W ciąini "0 Int ~-.··c"0 ; 0 •n;n_
nln :r.dobył aż 23 razy I I n
miejsce w różnego rodzaju
wspólzaworlnlctwach.
uzu- Nasza dru1ł::rnłit pełniał dyrektor Gardy - mote poszcz11c!ć slq jeszcze tnnmnl
suT~eesamf. Jednym z akcentów
reform11 gospodarczej byla zorganizowana przez naszą drukarni~ w 1980 r. pierwsza w
woJskotvym przemyśle poligraficznym ole!da pomyslów 1cynatej głeldy
lazczych. Wynikł
oczelctwania.
nasze
przeszły
Zgloszono 7Z projekty racjonalizatorskie ł nowatorskie, w tym
21 z dzied::tny łiezpieczeństwa
ł higieny pracy. Zakupfliśmy 62
pomys1y. z których tvięlcszo§ć
zostala
!)rzeanaUzowaniu
po
111drożona w nasZ?1m zakladzie.
W rok pMnfeJ oqlosfl1Jm11 drurią t1teldę 1>0d has'em: .Os·„~r
dzam11 materialy I energię". ByZ
h "-:~-: nrhew na apel premlerci ł generala armH WoiMccha
J!Z·n::els1deao o os':czr.'.fna f10Spo:lar1:t: surowc'lmf f obniiktt
kosztów produkcji. W og6Te w
ruchu racjonali::atorskim uuatrttjemy ąlóumą dźwirmie po')'Jrawy naszej (]Ospodar1d. W ostat·
nich trzech łatach liczba zalos·onych w nnr.-e1 rlru!·arni pnten·
tóto wzros'a 7-krotnie. R:1h to
mo't7we rf.-;e'··i 1•a'eb1tcm•t rfprowanh ruchem W!JMl'tzczym poprzez s'cataloaowanit> procesów
ręc:i:nych. oprc:cowanie tematów
do rozwiązania, dobrze prowadzoną pracę w Stowarzyszeniu
Inżynierów i Mechaników Polskich ł w 7,akl.zdowym Klubie
Techniki ł Racjonalizacji, które
w branży poligraficznej w okrę.
~ajmujq czolowq
nu lódzklm
lokatę.

-

Czy

wasza

współpracuje

z

drukarnia

lnnymł

zakła

dami?
- Tak. Współ„racuJemy z kilkoma ośrod1.:amł naukowo-badawCZ?1mł w l,odzf, Warszawie
I Lublinłe. Wynikłem tej wspólpracy jest Podpfsana ostatnio
umowa z lnstytutem Papiernictwa f Maszyn Papierniczych
oraz
l..ódzkiej
Politechniki
Branżowym Ośrodkiem Rozwoju Przemyslu Poligraficznego w
Warszawie, Umowa ta dotyczy
budowy (w produkcji anty!m.
portowej) płerwszeao w Polsce
do wykonywania
urządzenia
form drukowych fotopolimerowych o dutym znaczeniu dla
gospodarki krajowej.

-

A w , Lubllnfe?...

-

NawtązalłAmy to ubieglym

roku kontakt :z lubels1':im

środkiem

o-

Postępu Organizacyj-

n?· Techntczneao. Wesp6l i tym
osrodkiem przeprou,adzllumy po
pierwszy w kraju próby
raz
zastosowania wibroizolatorów w
maszynach typoaraficznych. Wynik prób tych byl wprawdzie
negatywny, ale potwlerdzfl możliwość Ich zastn.! owanla w innych maszynach ł urządzeniach
poligraficznych. Ponadto festd·
my w stalym kontakcie z takimi wydnwnictwamł, lak Pań
stwowe Wydaumictwa "Naukowe. nssnlineum, Wydawnktwo
Lódz1cfo 1 inne, dla ktńryC"h na
zamówienie drukujemy .:faiela ł
czasopisma w różnych 1ęz11kach.

- Prze7.ył pan w swoim fyclu wiele złych I dobrych chwil.
Które z nich najbardziej utkwiły w pańskiej pamięci?

Prezydent B. Bierut ł marsz. M. Rola-Zymierskł (z lewej) oraz gen. ~rOnł S. Popławski (• prawej) to rozmowie z wyróżnionym
(Zdjęcie archJ
na ćwiczeniacli w obozie w Jablonnej ppor, M. Gardym.
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- Do najmilszych chwil mego życta zaliczam dwa momenty. Pierwszy, którv mi.al mfe;.
sec w Jablonnej, kiedy jako

niowyC'h. zo11talem przed"stawłony
przez aen. Stan;slawa Poplawskieg,, pr?ebywrijqMJm podówobozie
w
czas 7M inspekcji
prerydentowf Boleslawowl Bie·
rutowi. ma.rszalkowi Michalowł
Roli-7.11mierski!'mu i towarzyszqcym im nenl'ralom i oficerąk
rom. ntrzymalem w~edy
prez11denta ' zci n.~iif gnięcia w
11zknlenłu bo_jowym tJOdori dzialu
11!i(lro-łę pieniężną. Drugim waż.
nym momentem w moim_ ż11ciu
b1Jlo spotkanie z l sekretl!rzem
nnrtii,
Komitetu Centrnlnr>ąn
premierem W. .Taruzelskim w
paźd:ierniku 198.1 r. Na spotka.
niu t~1m wraz z innymi zaslużonym.i ofiC'erami :i:ostalem wpi·
sany do Honorowej Księgt. Czy•
nów ?:o1nie1"sldch f otrzymalem
dziecizinU.
w
nagrodf MON
nauki f Postępu techniczno-or•
aantzacyjnego,

·z

- Czy znajduje pan czas na
wypoczynek. na uprawianie ja•
kiego§ hobby?
- Niewiele czasu starcza ml
na ~oz~ywkę. Jeżeli taki ~zas sit
zna1dz1e, to c11ętnie uprawiam
w. swoim ogródku dzialkowym

róze.
-

A co pan czyta?

-

Codzłennte

-

A z książek?

prast."

- Dziela klasyk6w: Ml~kfe.
wicza, Sienkietvlcza, żeromskte
no f innych nisarzy. Najchętniej
jednak st1tdiu:il.' fachową litfl•
·
raturę poligrafic:mq.

- A tycie towarzyskie? Cą
spotyka się pan w szerszym
gronie :i: cławnyml towarzySza."
mi broni?
- Rzadko kiedy. Ciąala tro&ka o rozwój zakladu pr~esla•
nia nam życie towarzyskie. C1:a•
sami fol ml trochę, że starsz11
bra~ fTontowa poszla w rozsypkę. 1{rmta1:tu z nłq są rzadkie,
przypa.dku do prz11padku,
od
Ale trudno. t.oszysc;1 dzi~ pozostajemy pod przemożnym wplywem 1171ecj'!liz11~.1i zawodou;ej,
równie!
wojsTcowł
Weternnf
musz11 cłotrz11m11ć kroku ~wołm
koleaom w cywilu. Im tnarzej
~„ poza nim i. A
znnlef1i1111
przecie? rhodzi nam a to . f>t1
nii> naddawać się zestru·zentu.
zdystansowaniu przez innych,

FRANCISZEK _
U:WANDOWSKI

dowódca jednel • orup ukoEe·
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druitej połowie stycznia ubiegłego rollu na Bałtyku
rouulal si• sztorm. Spiętrzone .s~lnymi wiatrami Z za·
chodu· i północy fale przez wi~le dni nieustannie biły
o brzeg. W rejonie Wybrzeża Gdańskiego powainie
naruszyły w wielu miejscach pas nadmvrskich umocnień, a w paru wtargnęły w ' głąb lądu. Na żuławach woda
zalała około 4 tysiące liektarów, pokaz~ła
się na niektórych
ulicach Dolnego Miasta w Gdańsku. a pod Karwią o mało nie
doszło do zAtopienla niziny Kar wiellskie
· Błota. Szczególnie
dramatyczna sytuacja powstała na Półwyspie Helskim. Poważnie
ucierpiał port w Helu, a w innych miejscowóściach woda wdarła
11, do piwnic wielu domów.. Od strony otwartego morza fale
pochłonęły pu plaiy o szerokości od kilku do kilkunastu met~
rów, rozmyły cale oddnkl wydm, dotarły na niżej połotone po ~
łacie lasu, a następnie pod Kutnicą - podmyły nasyp toru
kolejowego ł przez asfaltową drogę zaczęły przelewać się do
Zatoki Puckiej. ~ad półwyspem zawisła katastrofa. Dzięki szybkiej i sprawnej akcji ratunkowej
udało
się jedna!( wreszcie
powstrzymać jakoś :l!ywioł. Półwysep pozostał pólwyspeP\, choć
kto wie, czy: gdyby napór morza był dł1iżuy ł gwałtowniejszy„.

W
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„Krowi Ogon"

ze znakiem zopytnnia
PAWEŁ

TOMASZEWSKI

w XIV-wiecznych zapiskach mówi

·· Kto w ł'olsce ptzyn•jmniej nie słyszał o; Helu? że malowniesy, urzekający, jedyny w swoim rodzaju, unikalny.„ Szerokie
piaszczyste plaie, pachnące sosnowe lasy, orzdwiające .morskie
powietrze.. , Niezapomniane piękno krajobrazu i znane od dawna walory rekreacyjne. Opowiadanta znajomych ł przewodniki
turystyczne pełne Bił westchnień ł zachwytów. I nie ma w tym
chyba wielkiej przesady, choć tnówlą tylko połowę prawdy <•
półwyspie. Drugą połowę tę mniej przyjemną ·odsłonił dopiero zimo\VY sztorm a.d. 1983. Takie przynajmniej można od-

nieść wrażenie.
Być mote gdyby

nie ten sztorm, rozwiązanie problemów pół
wyspu, o których sporo pisze się ostatnio - zwłancża na Wybrzeżu odkładano by z roku na rok jako sptawę do załatwie
nia w jakiejś bliżej nieokreślonej
przyszłości.
Bo tak u nas
często bywa, że póki wrzód nie pęknie, ci, którzy powinni temu
zapobiec, udają, ie w ogóle tadnego wrzodu nie ma, a jesli
nawet jest, to wcale nie aż tak groźny jak się wydaje. Po cóz
więc „robić wokół tego hałas", „niepokoić
opinię publiczną ' ',
„siać pańikę"?
·
A przecież chyba wszyscy, którzy dobrze znają lub powinn1
mać historię i problemy półwyspu, zdawali sobie sprawę, źe
kiedyś taki sztorm przyjdzie. Jut ponad sto lat temu pisał Hieronim Gołębiowski: „Chociaż osady półwyspy do~ć są ubezpieczone przed wodą, to jednakowoż przy nadzwyczajnych
burzach
zdarza się, że wielkie morze (otwarty
Bałtyk przyp. P.T.)
przy bardzo niskich dynach prze2 półwyspę do małego (Zatoka
Pucka - przyp. P.T.) się rrzelewa''. Czy można zatem mówić o
zaskoczeniu?
Ale nie to jest najważniejsze. Ubiegłoroczne styczniowe sztormy
były bowiem tylko ostrzeżeniem. zapowiedzią
czegoś znacznie
gorszego niż przelanie się fal przez półwysep, a nawet
- odcięcie go od stałego· .lądu, co dla mieszkańców Helu, Jastarnt,
Juraty, Ktiźnicy i Chałup mogłoby mieć wszelkie znamiona katastrofy.
' Mierzeja Helska - wyspą? Jeszcze rok temu sformułowane
tak pytanie brzmiałoby niczym fragment literatury :1cience-fictlon i wzbudzało raczej wesołość ni:! skłaniało
do przemyśleń .
Dziś nikt się już nie śmieje, choć nie wszyscy potrafią to so·
bie wyobrazić. Tymczasem wystarczy zajrzeć do XVII-wiecznych map, na których w mieJscu półwyspu wyratnie wida~ kilka niewielkich wysepek oddzielonych od siebie wąskimi przesmykami. Co prawda historycy nie są całkiem zgodni, czy taki
stan rzeczy był w przeszłokf trwały. c~y tet półwysep okresowo zam.ieniał. się ~· pasmo .wysepek,_ n~ przykład w~aś,nie pod
wpływem · wy}ątkowo gw<ałtównyt'h sztormów.
Ale' jak łły nte
było, nie można wykluczyć, że historia
znów się powtórzy.
Przecie! rw · najwęższym miejscu Mierzeja Helska ma zaledwie
niewiele ponad 200 metrów szerokości.
Co upoważnia do takiego myślenia? Dlaczego właśnie teraz,
mimo tak wielkiego rozwoju techniki i wiedzy, nad Półwyspem
Helskim krąży widmo nie tylko ode!'Wania go od stałeg6 lądu, ale
nawet zupełnego zniszczenia?
Powodów jeit co najmniej kilka. Aby je przedstawić, znów
należy wrócić do przeszłości, a konkretnie do roku 1936, kiedy
to w Wielkiej Wsi (od 1938 roku - Władysławowo) rozpoczę
to budowę dużego portu rybackiego. Fakt to z pozoru nieistotn)
ł zupełnie nie związany z ochroną półwyspu, a jednak„.
Zdaniem naukowców, Mierzeja Helska
została
zbudowana
przez prądy morskie niosące ze sobą duże ilości piasku wymy·
tego wzdłuż brzegów ~łudniowego Bałtyku. !>rądy te płynęły
s zachoda na wschód i osadzały niesiony materiał u wejścia
do Zatoki Gdańskiej. Oczywiście morze raz przynosiło piasek,
raz znów go zabierało, jednak bilans był
w sumie dodatn1 !
Półwysep Helski stale się powiększał. I oto po wybudowaniu
portu we Władysławowie Lkształtowanie dna morskiego u nasady półwyspu uległo zmianie, a falochrony okazały się zaporą
nie do przebycia dla niesionych przez prąd piasków. Tak więc
n • skutek działalności człowieka półwysep
pozbawiony został
naturalnego ir6dła budulca na uzupełnienie ubytków. W stosunkowo krótkim czasie bilans stał się ujemny i nadal takim
pozostanie, jeśli ezłowlek nie przywróci co na jmniej stanu równowagi.
Oczywiście najprostszym ro,;wiązaniem .>yłoby zlikwidowanie
·portu we Władysławowie. Ze zrozumiałych
względów jest to;:
'jednak niemożliwe. Pozostaje zatem drugi sposób. Naleiy sztucinie przedłuży~ dzlełanłe przybrzeżnego prądu, wybierająr pła·
sek na żachćd od portu we Władysławowie,
gdzie się terar
osadza, stale spłycając wejście do portu, po czym przerzucić 10
kilka kilometrów na wschód, a dalej morze same jut rozprowadzi go wzdłuż mierze}.
w · Wydziale Ochrony Wybrzeza Urzędu Morskiego w Gdyni ocenia o;ię, · te aby zapobiec rozmywaniu
półwyspu , należałoby
ws y pać u jego brzegflw naty<'hmiast ro najmniej •nitlon metrów
sześciennych piasku, po <'Zym co roku uzupełniać ubvtki 200 -300 tysiącami metrów sześciennych. Należałoby,
ale ..• Na razie Urząd Morski nie iysponuje odpowiednimi urządzeniami do
tego <'elu:· Jest t<t też przedslęwzięde niezwykle 'msztowne, gdyi
koszt przerzurepia jednego metra sześciennego piasku wynosi
200 złotych. Powstały też kontroweNije wokół projektu budowy
stałego rurodąini. którym dnstarcwny byłb.v pia~ek .
Póki co odbudowano więc t ylk11 znisz<'wne przez wodę wały
w;vdm,iwe, a pod K11:F.nirą , ~dzie inorn• 7.aat.akowało najdotkllwie.i, usvpano stosunkowo wysoki wał ochronnv długośl'i około
półt o ra kilometra , Ciekawostk<1 jest to. t.e tamia~t drogiej faszyny wykorZV!!:lan0 przy jego wznoszeniu inaterar
powiązanych
że sobą zilżytych opon. który ('tbriążono kamieniami; zasypują<'
żwirem, gliną i plaskiem. Nadal trwają .lalsze prace zabezpi~czające. „
.
' Nie .test to · n1ało. Urząd · Morski wykonał dutą pracę, ale do
ostatecznego ro~iązania problemu ochrony ' Półwyspu Helskiego
przed atakami morza i"St jeszcze bardzo daleko. I co roku b~ 
dzie coraz dalej .

się o Helu, jako watnym ł
bogatym mieście. Zna j dował się .w n~m port, domy r y bakó~, _a
tak~e szpital, łatnia, karczmy, ciemnica oraz ratusz,
na w1ez""
którego tkwił już me,chaniczny zegar - niewątpliwie
Jeden z
pierwszych na Wybrzeżu Gdańskim. Strategiczne położenie miasta i całego półwyspu (czy też zes~v~ wysp). spraw iło, że p~ze
chodził on z rąk do rąk, raz znaJdUJąc
się pod panowaruem
króla polskiego, raz - wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego,
to znów będąc posiadłością gdar1skiego mieszczaństwa. W roku
1814 Półwysep Helski wł<\czony został w skład państwa pruskie ·
go, a samo miasto Hel ubożało i wyludniało się, tracąc w roku
1872 prawa miejskie.
Początek ubiegłego stulecia to odkrycie Półwyspu Helskiego
jako celu wycieczek krajoznawczych i miejsca dla letniego wypoczynku. Przyczyniły się do tego między innymi pierwsze rejsy
statków parowych z. Gdańska do Helu pod koniec lat 20 XIX
wieku. Ale musiało upłynąć jeszcze 60 lat zanim Hel otrzymał
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28 września 1983 roku. Jadę opustoszałą drogą s Władysławo
wa na Hel. Przy wjetdzie na p6łwyśep, - mały, murowany domek. To właśnie w tym miejscu ustawiono latem szlaban. Karty wjazdu wydawali zatrudnieni sezonowo studenci. Mieszkali
w namiotach. W przyszłym roku ci, co lch zastąpią, dostaną· do
dyspozycji ów włunie domek. Obliczono ju:I!, ie na półwyspie
nie powinno znajdować się jednocześnie więcej r't tysiąc samochodów. Za prawo minięcia szlabanu trzeba też będzie zapłacić
- prawdopodobnie 100 złotych od osobowego, zaś 300 od cię
. iarowego samochodu. Ostateczna decyzja co do wysokości opłat
jeszcze nie zapadła.
Po prawej stronie drogi widać Zatokę Pucką - niegdyj liedlisko wielu gatunków ryb. Jeszcze Sil, jeszcze miejscowi rybacy
zastawiają sieci na węgorza, ale to jut nie to. Od kilku lat wody zatoki umierają. Czy sytuacja ulegnie poprawie, gdy sk01\czy
się budować wspólną dla Pucka i Władysławowa oczyszczaln : ę
ścieków w Swarzewie? Czy nie można było pomyśleć o tym wcześniej?
Wzdłuż brzegu oarkinii, pola namiotowe. Głucha cisza, spokój. Półwysep odpoczywa po letnim najetdzie. Teoretycznie 15
jego plaż mote korzystać 200 tysięcy osób. Praktycznie - znacznie mniej, bo nie ma tu tylu łótek , miejsc w restauracjach, na
campingach„. 1 chyba to dobrze. Z przerażeniem myślę, co by
się działo, gdyby te 200 tysięcy 'ludzi wyległo na pla7.ę. a potem,

wieczorem„. Czy byłby to jeszcze wyrwwzynek?
Senne uliczki Jastarni, pozamykane na kłOdkę lokale, kioski z
pami<1tkumi. oh~kurne budy. obok któryL:h unosi się jeszcze za·
pach i;mażone! ryby, pla<'ków :demniaczauych. frytek i go!rów.
Kiedy<\ była tu stylowa rybackll wioska. Dziś architekta·
niczny kicz! I tylko patrzeć, jak ktoś wpadnie na pomysł zbudowania tu wleżowra ' wielkiej płyty. Obserwując to, co juź
stoi, myślę. ~e wszystko jest możliwe .
Niedaleko Kutnicy widoczne l'iągle ślady styczniowego sztormu. Pod torami kolejowymi leżą .le~z1·1e worki i piaskiem. To
wła§nle tutaj
wielkie rnor:ze'' przelało się
do „małego". Tu
chC'iało prze<'ią~ „Krowi Ogon" jak rza~em nazywają jeszcze
Kaszubi Płiłwysep fłel!lki.
Od strony otwartego Rałtyku ciągnie się usypany pośpiesznie
wał ochronny nagi i surnwy, pomarszczony niczym szew na
gojącej się ranie. Takic'h .. szwów"
jest na półwyspie więcej.
Stary rybak mówi:
- Panie, to wszystko diabła warte. To jest nic. Jak zimą
mowu przyjdą takie wiatry, morze t tak zabierze, co swoje.

„

Burzhwe są dzieje tego skrawka lądu wrzynającego sl• na
kilometrów w morze. Już ponad 2 tysiące lat tem11 osiedlili
się na nim p!E:rwsl ludzie. Zajmowali się głównie
rybołów
stwem. co s czasem musiało przynos~ im duże dochod7, skoro
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lłełe połąciaenie • Gdańskiem i Sopotem, 110rgani10wane l PrGwadzone przez gdańskie Towarzystwo żeglugi, Parowej, ktore
wkrótce wybudo\vało też w Helu dom zdrojowy. I tak oto obok
rybołówstwa drugim iródłetn dochodów miejscowej ludności
wówczas rnniej więcej pół na pół: kaszubskiej ł niemieckiej - staje się turystyka.
W roku 1920 Półwysep Helski wchodzi \V skład odrodzonego
państwa polskiego i z roku na rok staje <>ię corat popularniejszym ośrodkiem let niskowym. setki ludzi
spędza wakacje w
Jastarni, Juracie czy Chałupach, tysiące - odwiedza Hel. By
sprostać napływowi turystów i poprawić warunki życia mieszkailców półwyspu, w 1922 roku zbudowana zostaje linia kole-jowa łącząca Hel z Gdańskiem. 'Proponuje się również wytyczenie szosy, ale - ju:I! wtedy! - odzywaj" 1ię głosy, ie wpuszcze.
nie samochódów na mierzeję mogłoby mieć zgubny wpływ na
6rodowisko naturalne. Projekt ten zrealizowany zostaje dopiero
w roku 1960 i jest początkiem prawdziwej inwazji turystów l
wczasowiczów, którzy obok morza śtanowią drugie źródło zasrożenia dla półwyspu.
I to te:!! - można odnieść wrażenie -r- uświadomił dopiero w
pełni lokalnym władzom ubiegłoroczny' styczniowy sztorm. Nil!
znaczy to, rzecz jasna, it wcześniej nikt o tym nie wiedział.
W 1978 roku na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Na'todowej
w Gdańsku utworzony zostaje Nadmorski Park Krajobrazowy,
obejmujący swym zasięgiem ponad 144 kilometry kwadratowe
lądu i wód Zatoki Puckiej, w tym cały Półwysep Helski. Jego zadaniem jest ochrona środowiska,
a
takie koordynacja
wszelkich działań na rzecz racjonalnej gospodarki na tym tere11ie. Nie zmienia to jednak faktu, że dopiero tego lata zdecydowano się na pewne ograniczenia w ruchu kołowym na pół
wyspie.
Od 15 czerwca do 15 września ub. roku swobodnie
mo żna
było dojechać samochodem tylko do Władysławowa, gdyż tut
za miastem na helskiej drodze pojawiła się rogatka ze szlabanem. Przepuszczano przez nią jedynie tyle pojazdów, ile moźe
zmieścić się na parkingach półwyspu, przy czym każdy z wjeż
dżających zobowiązany był poinformować, gdzie i na
jak dłu
go zamierza się zatrzymać. Oczywiście ludzie, jak to ludzie, robili co mogli, by ominąć przepisy i dostać się na przykład na
zatłoczony parking w pobliżu zwyczajowej plaży naturystów i
pooglądać sobie nagusów, mówiąc, it udają
się zupełnie gdzie
indziej. Byli teł kierowcy-analfabeci, niezdolni przeczytać napisów na tablicach zabraniających parkowania w lesie, czy wjazdu na plażę. Trudno więc powiedzieć, że samo ustawienie rogatki rozwiązało problem. Faktem jest jednak. że był to pierwszy
widoczny dla wszystkich znak, it gospodarze półwyspu zdecydowali się wreszcie na uporządkowanie ruchu turystycznego.
Tu kilka słów wyjaśnienia. Otóż oy:ych gospodanty jest. wcale
niemało: urzędy miejskie w Helu, Jastarni
i Władysławowie.
Nadleśnictwo Wejherowo, dyrekcja Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, Urząd Morski, miejscowy gatnizon Wojska Polskiego.
Poza wymienionymi głos chcą tet mieć Polskie Koleje Państwo
we i Rejon Dróg Publicznych. Każdy naturalnie ma swoje racje
gdyz tak rozdzielone są kompetenc1e, tylko te - „gdzie kuc11arek sześć„ . "
,
.
Krótko mówiąc, na Helu nadal panuje bałagan: dosłowny, eo
zawdzięczamy turystom i wczasowiczom, a takie po cz~ści miejscowej ludności, oraz - organizacyjny, jako te wnyscy che.\
współdecydować, ale nikt nie chce (i na razie nie może) wuą~
pełnej odpowiedzialności za to, co dzieje się na półwyspie .
I taki stan rzeczy trwa już od wielu, wielu lat. ,Kaidy ze
współgo~podarzy deklaruje gctowoś~ współdziałania
w dziele
zaprowadzenia porządku i cl\ronienia Mierzei
Helskiej przed
dewastacją i zniszczeniem, ale w praktyce na ogół górę biorił
partykularne interesy poszczególnych instytucji, co tu duto mówić często ze sobą sprzeczrie, niekiedy wydaje się - nie
do pogodzenia.
Instytucje zajmuj9ce się organizacją
ruchu
turystycznego
chciałyby mieć względną swobodę działania, by jak najwięcej zarobić. Wczasowicze nie lubią ograniczeń i zakazów, zwłaszcza,
że pobyt na Helu coraz więcej ich kosztuje, więc chcą wiedzieć
za co płacą. Nadleśnictw-0 i . strażnicy
Nadmorskiego
Parku
Kra iobrazowego ocze~ują . z kolei większego zdyscyplinowania
od ludzi .pdy,rieqzają~ p,óJwysep. ·Stali mieszkai1cy nie zawsz•
chcą . ~rozumieć, ~ " w . ~pec;yficznych warunkach
Mierzei Hel_skiej nie moina budować. WSZ<:dzie, g<&ie się chce i wszystkiego,
co się tylko zamarzy. r. tak dalej, t tak dalej.
Dodatkowych trudności przysparza szereg 6d dawna nabtzmialych i ciągle nie rozwiązanych problemów. Jak bowiem oczeki·
wać lepszej ochrony środowiska naturalnego, skoro na przykład
nie ma na półwyspie ani jednej komunalnej oczyszczalni ście
ków? Jak wymagać od wczasowiczów, by nie chodzili po lesie t
wydmach, jeżeli brak odpowiedniej ilości ogólnodostępnych urządzeń i instalacji sanitarnych? Jak?.„
I znów nie sposób pominąć milczeniem, ie o tym wszystkim
się myśli, że są opracowane odpowiednie plany i programy, wydane stosowne przepisy. Cóż jednak z tego, skoro brakuje funduszy. etatów, .,mocy przerobowych", konsekwencji w działa
niu. ' Pozostają pół- t ćwierćśrodki, apelowanie do dobrej •olL
zrozumienia, powoływanie się na wyższe wartości."
A czas udeka.„

P'otoc .M. Za;dtw

•
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dostrzega wszystkie jeszcze potwterdzłłem prawdc,
:te
prawd•,
zmlanv nastroju, 1ytuacjl poll· starą teatralną
tycznej Itp. Wida~. :te autor tra- tekst musi współbrzmieć z 1yoraz, ie
od- tuacją, z atmosferą,
fił w gust wsp6łcio.esne10
specybiorcy, s niekłamaną satysfak- każdy naród ma .swój
flcznv sposób obchodzenia swocją i skromnokią zarazem móich świąt.
czterdzieści tewił mi, :te ju:t
Przypadek zdarzył, :te spekatrów gra jego .sztukę. A werw
obejrzałem
sja mińska jest o tyle cieka- takle, które
przykład
wa, :te teatr, który podjął się Moskwie stanowiły
w
wystawienia „Mojego szczęścia", dwóch różnych epok. Oto
o
Na Teatrze Małym, w teatrze
to instytucja szczególna.
czym ta „szczególność" polega? pięknej przeszłości mogłem zobaczyć adaptację powieści GorOtóż teatr ten nle posiada autonomicznego zespołu aktorskie- kiego „Foma Gordiejew", natogo, aktorzy występujący na .sce- miast na scenie im. M. JermoA.
„Kino-Studia", to aktorzy łowej, współczesną sztukę
nie
filmowi, będący na etatach w · Czchaidze „Od trzeciej do szósfilmowych tej".
przedsiębiorstwach
Spektakl w Teatrze Małym
Ich profesja to praca w
jest w stylistyce
jest utrzymany
zaś
teatr
filmie,
eposu o losie człowieka, który
antidotum
rodzaju
swego
filmo- dąży do wolności, a któremu
planu
stresy
na
wego. Ko11sekwencją tej specja- ciasno w ramach skonwencjolizacji jest styl gry przeniesie- nalizowanej rzeczywistości koń-

w1panłale,

ledy przeglądałem nozastanawiając
tatki
konstrukcją
się nad
tego, co napiszę, odposzczególrzucałem
ne pomysły: reportaż? literacki
w
esej? zwykła informacja,
której napiszę po prostu, że byłem w tej podróży z grupą krytyków teatralnych i dziennikaPolski, w dniach
rzy z całej
od 2 do 13 listopada 1983 roku
itp. itd.? Wszystkie te pomysły
wydawały mi się płytkie i marło atrakcyjne dla czytelnika. A
może, jak na teatrologa przystało , zajmę się tylko teatrami?
Nęciły mnie jednak inne formy: połączenia eseju literackiekrytycznym,
go z artykułem
reportażu z dziennikiem podróży, omawiającym poszczególne spektakle, ale nie uciekają
cym przed refleksją nad sytunatury, nad
acją ogólniejszej
społecz
szerokim kontekstem
nym. Zacznę jednak od obrazu i wrażeń.
Kiedy z okien autokaru oglą
dałem Mii'1sk, a prze .... odniczka
wyuczonym tonem komentowała
obraz znikający co i rusz za
oknami, myślałem o... ludziach
kim oni
mijanych na ulicy,

są? Zgadywałem: . piękna młoda

KAZIMIE·RZ

A. LEWKOWSKl

teatru

Podróż

kobieta z futerałem skrzypiec,
to pewnie skrzypaczka tutejszej
filharmonii, jej partner, młody
człowiek, to może
przystojny
zdolny dyrygent, albo muzyk,
który nie skrzypce, lecz kontrabas trzyma w objęciach, teraz
zaś z dziwną tkliwością patrzył
na swoją współtowarzyszkę. I\
ta kobieta spiesząca z siatkami
pełnymi zakupów, to zapewne
pani domu, czy
matka, żona,
obiad dla
zdąży przygotować
męża !I dzieci? Ten starszy, siwy pan. może pisarz, tłumacz
literatury polskiej, która ma tutaj ogromną rzeszę czytelników,
myśli zapewne o kształcie no•
wego utworu lub zastanawia
słowem,
się nad właściwym
które będzie ekwiwalentem jego polskiego odpowiednika.
I znowu jesteśmy w centrum,
wysiadamy :r. autokaru, aby
wejść w gościnne progi Domu
spotPrzyjaźni. Gospodarzami
kania są pisarze, aktorzy, reży
;serzy, krytycy, słowem ludzie ny z kina do teatru, mający
teatru. Dlatego nie ma tu mo- cechy naturalności,
zwłaszcza
wy o konwencjonalności, teatr w geścle 1 w słowie. Gest jest
bowiem jest magią, która obez- stonowany, daleki od rytmizawładnia każdego, kto trafił do
cji wyrazistej Dalcroze'a, któprofesji związanej J. teatrem. remu pr7.ecież hołdował StanisOto aktorzy improwizują scenę ławski. Głos natomiast jest ści
1 prezentują fragment aktual- szony i nie ma nic wspólnego
nie granego w białoruskim te- .z wyrazistością, o którą walspektaklu. czył twórca MChAT-u. Nie ma
atrze narodowym
Oto występuje przed nami ak- tu owej melodyjności
mowy,
tor teatru rosyjskiego, gitara, i
język kolokjest potoczność,
piosenki jego autorstwa, następ wialny, konwersacyjny. Bywały
nie aktorka. piękna młoda ko„ takie 1teny, , kt6re dla widia
bieta mówi monolog w obranie znająceko li tylko literacką wy.
ludzkości, · mowę, stanowiły barierę nreżeńskiego rodzaJU
patrzą z aprobatą,
mężczyźni
zrozumienia nie do przebycia.
tego. co słyszymy
choć treść
Następnego wieczora, był to
powinna w nas wywołać zgoła już trzeci dzień naszego pobyPotem jeszcze tu w Mińsku, wszyscy zostaliś
różne reakcje.
rozmowy, zaproszenia. Jesz.cze
my zaproszeni ' do loży repretylko kilka zdjęć do prasy, kil- zentacyjnej Białoruskiego Teatka uwag do magnetofonu i no- ru Akademickiego. Sala teatraltatki, dużo notatek. A wieczo- na
wypełniona do ostatniego
rem teatr. Właściwie były trzy rzędu, a na .scenie
ludowa
kolejne wieczory i trzy spek- śpiewogra, która
aczkolwiek
takle w teatrach Mińska: „Rebogaty
sięgała do przeszłości:
spod szubienicy" . wg chłop białoruski, mieszczańskie
portaż
Fuczika (Teatr Młodego Widza), zwyczaje i nawyki, służba, poMoje szczęście" A. Czerwiń kojówka, to nie strornła od no;•kiego (Teatr Studio Filmowe) woczesności, nie licząc się
z
„Żeń
oraz ludowa śpiewogra
czasem, ani z historią. B9 nie
(Białoruski
się i nie marudź"
czas i historię tu chodziło,
o
Teatr im. Janki lecz o zabawę, w której uczestAkademicki
Kupały).
niczyli i aktorzy, i widzowie.
Spektakl w Teatrze Młodego W pewnych jednak momentach
Widza był utrzy"Tlany w stylis- wydawało mi się, że lepiej batyce teatru epicko-politycznego, wią się aktorzy, ale może to
z zastosowaniem ekranów, na mnie się tylko tak wydawało
których wyświetlano (projekcja (?). Wszak zastanawiałem się
tylna) refleksyjne sceny ilustru- nad obejrzanym spektaklem nie
Były
jące przeżycia bohatera.
na wygodnych łóżkach hoteloone improwizacjami barwnymi wych, lecz w pociągu pędzącym
wyd:i.rzeń i odczuć.
na temat
prosto na
w stronę Moskwy,
Często także zjawiał się narraDworzec Białoruski.
zgodnie z intencją
tor, który
tam ekspresem
Dotarliśmy
autora, był jednocześnie boha- „Białoruś" Ił listopada nad raterem „Reportażu". Wymagało nem. Moskwa tonęła jeszcze w
to odejścia od typowego realis- ciemnościach, ale była bogato
tycznego aktorstwa ku pokazy- iluminowana,
przecie:t nazaAktor jutrz, 7 listopada przypadała 66
wani u, przedstawianiu.
nie wciela się tu w postać ani Rocznica Rewolucji Patdzierniw sytuacje, ale panuje nad ro- kowej. Zakwaterowano nas tuż
lą wiedzą i intelektem, wie, że
u wylotu ulicy Gorkiego w houczestniczy w sztuce o wartoś telu „Inturist". Z okien
tego
ciach także dydaktyczno-propa- hotelu widać Plac Czerwony,
gandowych, politycznych. Czy Kreml, ulica GorkiegÓ bowiem
jednak w całym spektaklu do- zaczyna swój wielokilometrowy
konsekwentne bieg
strzec mogłem
Prospektu Marksa
od
nie, przylegającego do Placu Czereoickie aktorstwo? Otóż
zabrakło go w rolach niemieczbiegu właśnie
U
wonego.
kich oprawców. Może zaważy Gorkiego 1 Marksa oglądaliśmy
wraz
ło tu połączenie epiC' kości z reuroczystości 7 listopada
alizmem Stanisławskiego, sło
z Anglikami, Francuzami, Wę
wem przeżywanie z dystansem
grami i wielu jeszcze innymi
do roli, tak więc mariaż dwóch
Europy,
delegacjami z całej
koncepcji jednocześnie spójnych Afryki, Azji. Staliśmy w róż
i r ó żnorodnych stał się powo- nojęzycznym tłumie w oczekiwaniu na przemówienie Ustinode·n wielu niE>koni;ekwencji.
rzecz się miała z wa, defiladę wojsk pancernych
Inaczej
„Moim szczęściem". Sama sztu- i rakietowych, na manifestację
Byliśmy
ka, jak sądzę, jest typowym u- ludności Moskwy.
rozRzecz wszyscy pod wrażeniem
tworem obyczajowym.
rozgrywa się w dwóch płasz machu uroczystości, jej monuczy.tZ.naC'h · czasowych, w czasie mentalizmu i sprawności organizacyjnej. Udzielał się i nam
przeszł v m i teraźniejszym. Informu i<l o tym zarówno rekwi- autentyzm święta , nie raził pawidowisk,
zyty (w pewnym momencie ze tos telewizyjnych
styl spikerów
nortret Stalina), deklamatorski
ścian znika
jak i zachowanie. sposób bycia radiowych, a także, co i rusz
bohaterów oraz charakteryza- padające pozdrowienie: „dzień
dniu hvięta"'. Raz
cja aktorów. Widownia reaguje dobry w

(Mińsk -

Moskwa -Leningrad)

HR 1 (1351) XXVU 18 LUlEGO t984 I.

„

!est al nader wł·
doczna, warstwa pierwsza, to
prezydent miasta i jego problemy, druga, to człowiek, który
.z dystansem patrr.y na POCJ.Y~
nania urzędnika, dodajmy, urzędnika na właściwym miejzatem
warstwa
scu. Jedna
jest prezentacją, druga refleksją nad nią.
Tak więc dwie różne epoki,
klasyka Gorkiego i współczes
ność Czchaidze spotkały się w
kreacjonizmie aktorskim, który, o dziwo, potrafi błyszczeć
zarówno w dziele sztuki („Foma
Gordiejew") jak i w papiero(„Od trzeciej
wej komedyjce
do szóstej").
wysokiej próby
Aktorstwo
udało mi się zobaczyć także w
im.
Leningradzie w Teatrze
„Lensowieta", ale w innym niż
w Mińsku i w Moskwie repertuarze, w komedii L. Pirandella „Człowiek, zwierzę i cnota".
Utwór ten świadczy, jak głę
boko styl dramatyczny tego pisarza tkwi korzeniami w tradycji rodzimej, pomimo oczywistego nowatorstwa w dziedzinie teatru. Nicoll np. zwraca uwagę na związki komedii
Pirandella z machiavellowską
„Mandragolą", u Machiavellego
bowiem kochanek podsuwa namiłosny swej wybrance,
pój
aby zapewnić rozkosz .amemu
sobie, natomiast w pirandellowskiej komedii, nby pchnąć ill
w objęcia włas..'lego męża. „Ow
mąż, kapitan marynarki nazwiskiem Perella, rzadko pojawia się u swej żony, a gdy ją
odwiedza, jest tak przerażony
na samą myśl, iż może mu się
urodzić jeszcze jedno dziecko,
że szuka pierwszej lepszej oz
kazji do posprzeczania się
Ale
zoną i opuszczenia domu.
Signora Perella pocieszała się
w objęciach kochanka, skromnego nauczyciela Paolino, i na
nieszczęście stwierdza, że zaszła w ciążę. Dla ratowania sytuacji Paolino musi więc sięg
(aż do użycia
nąć do fortelu
włącznie),
napoju miłosnego
do
Perellę
by doprowadzić
małżeńskiego łoża". W Teatrze
Paolina
„Lensowieta" w roli
próbuje tego dokonać znakomity aktor średniego pokolenia
A. Rawikowicz. Jest to majstersztyk inwencji i rozległych
temożliwości warsztatowych
Charakterystyczną
go aktora.
ucechą jego aktorstwa jest
miejętność dwojakiej interpTetacji postaci: od wewnątrz i
od zewnątrz. Oto patrzy na nas
Rawikowicz-Paolino ze wszystkimi swoimi kłopotami, ale za
chwilę Rawikowicz się zmienia
i przybiera maskę obserwatora,
widza, komentatora. Przy czym
przemiany te to istne mistrzostwo metamorfozy nie farso·
wej jednak, lecz typowo pirandellowskiej, gdzie śmiech zaprawiony bywa histeryczną go-

płetowo~~

ca XIX wieku. Jest to spektakl o tzw. „rogatych duszach",
ludziach o niepośledniej energii
i naturze nonkonformistów. Jest
to wreszcie spektakl o „przedwiośniu rewolucji rosyjskiel" - jak pisano w końcu 1981
roku o „Fomie Gordiejewie" na
scenie Teatru Małego, tuż po
premierze.
choć poPowieść Gorkiego,
traktowana jako materiał wyjś.
ciowy dla fresku epickiego, nie
straciła nic ze swego narzucającego się realizmu. Aktorzy
i twórcy spektaklu utrzymali
konwencji z dużą
się w tej
z
:sprawnością. Wiąże się to
ryczą.
przyjętym i stosowanym systeKiedy nazajutrz po obejrzemem Stanisławskiego. Tu dostrzec można było dążenle do niu przedstawienia rozmawiaTeatru
łem z kierownictwem
życia postacią, a jednocześnie
pozostawanie sobą, obdarzając im. „Lensowieta" (niestetv Igor
swego Władymirow, kierownik artystę postać w czynniki
System tyczny teatru od lat dwudziesżycia wewnętrznego.
pole- tu, nie mógł z powodu choroby
Stanisławskiego bowiem
spotkanie),
ga na daniu aktorowi świado przybyć na nasze
techniki, zrozumiałem, że styl, który rep.
mej, przemyślanej
pozwoli mu dojść do rezentował w pirandellowskiej
która
komedii Rawikowicz, nie . był
twórczości podświadomej. Punkt
i odosobniony.
centralny systemu tkwi zatem przypadkowy
w twórczym procesie przeży Komediowo-muzyczny repertuwania. Przykładem tego typu ar teatru, wprowadzony przez
Władymirowa kształtuje aktormiędzy
jest scena
techniki
więćej.
„Lensowieta'',
stwo
Fomą a jego chrzestnym ojcem,
który jest czło zmienia oblicze tej sceny, staMajakinem,
wiekiem mądrym, refleksyjnym, wiając inne, jeśli nie większe,
aktorso szerokich horyzontach, choć wymagania zespołowi
kiemu, który Władymirow mopełnym sprzeczności, rodzących
cynizm i bezwzględność. Aktor deluje wg prostych zasad: umiejętność gry na instrumenkreujący tę rolę drobiazgowo
analizuje jej wnętrze, budując cie, śpiew, taniec, zdolności meW tamorfozy i rytmizowania gespostać.
bogatą w odcienie
.scenie, o której mowa, Majakin, tu. Czyli harmonia wszystkich
beszta Fomę, ten pełen energii elementów sztuki aktora w jedostro protestuje, twierdząc, że nym instrumencie, którym jest
·
nie jest już smarkaczem, od- jego ciało.
swego pisania
Na początku
scena,
powiedzią jest niema
formą.
zastanawiałem się nad
pełna wyrazu i bogatej techniW rezultacie nie zasta.sowałem
Otóż Majakin
ki aktorskiej.
żadnego z wymienionych
podchodzi zdecydowanym kro- tu
kiem do siedzącego na krześle sposobów. Jak zatem nazwać to
moje pisanie, sądzę, że reflekFomy i wyciągniętą z kieszeni
sją, zanotowanym wrażeniem z
chusteczką wyciera mu spocozakończyć?
je
nos. podróży. Jak
ną twarz i zasmarkany
Jest to majstersztyk działania, Również refleksją. Otóż więk
W sze wrażenie zrobiły na mnie
świadomego kreacjonizmu.
znajdzie się więcej miasta, ludzie, święto, architekspektaklu
tura itp. niż teatry. Być może
takich fragmentów.
Niestety nie można tego po- nie obejrzałem w · nich sumy
spektakli,
reprezentacyjnych
wiedzieć o drugim spektaklu,
który obejrzałem w Moskwie. ale zobaczyłem, jak sądzę, ich
Jest to współczesny komedio-re- codzienność, wszak podobną do
teatralnej conaszej, szarej
portaż gruzińskiego dramaturga,
godzi- dzienności. Może tylko kunszt
opowiadający o kilku
nach pracy prezydenta miasta. aktorski jest tym promieniem,
Przez jego gabinet przewijają który rozjaśnia ciemny ob;az
obserwacji, ale czy u
moich
się różne sprawy, od interwencyinych po... kurtuazyjne, aby nas ten sam promień nie jest
przyszłości
jedynym blaskiem
się dziennikarskim
zakończyć
najlepszych teatru? Przypominają się boDo
wywiadem.
bez- wiem słowa Tairowa: „gdyby
należy
stron spektaklu
sprzecznie aktorstwo kierownika mnie ktoś spytał, jaka sztuka
Teatru im. M. jest najtrudniejsza - odpowieartystycznego
sztuka aktora.
działbym Jermołowej, Włodzimierza Anspytał,
I gdyby mnie ktoś
w
drejewa. Jest on znanym
ZSRR i za granicą reżyserem oraz jaka sztuka uważana jest za
cenionym pedagogiem Instytutu najłatwiejszą, odpowiedziałbym
Sztuki Teatralnej w Moskwie. także - sztuka aktora."
Rola, którą zagrał w omawianym spektaklu, posiada dwie
warstwy. cho~ jej literacka pa-
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Studniówka
- czyli świńska sprawa
„Po chłodniku szły raki, karcięta, szparagi,
W towarzystwie kielichów węgrzyna, mala,ł;
Jedzą, PiJl\. a milczą wszyscy, (.„)
Nie pamiętam takiej posępnej wieczerzy;
Tylko pukanie korków i brzęki talerzy
Odbijała zamkowa sień wielka i pusta:
Rzekłbyś, iż zły duch gościom zasznurował usta.
(A. Mickiewicz, ,,Pan Tadeusz"
Księga V)

O tym, czy ma to być impreza „pełną gębą", nikt nie dy.skuto.
tradycja. Zresztą, wszelkie ekonomiczne decyzj4i
zapadły wcześniej, w trzyosobowym gronie słynnego Komitetu
Rodzicielskiego.
rut.
Rodzice-społecznicy, za pomocą klasycznej metody „pi
oko" określili wartość karty wstępu na 3 OOO złotych od uczniowskiego łebka (wraz z osobą towarzyszącą). Rzecz oczywista, z o•
płaty owej zwolniono zaproszone grono pedagogiczne, dzialaczy
pracr,
społecznych, przedstawicieli zaprzyjaźnionych zakładów
etc„ etc.
Wielki Bal JN setną noc przed maturą, zabawa na progu dojokazja do
rzałości, ostatni karnawał przed maturą i .. ostatnia
nawiązania i zacieśnienia szlachetnej wsp6lpracy na linii 1zkoM
- dom.
Czyli po prostu - STUDNIÓWKA.
- Nas, uczniów, powiadomiono o wszy~tkim na końcu. U mnł9.
w domu nie „przelewa się", trzy tysiące to ogromna suma piezbytnio
niędzy. Mama moja ma to do siebie, że nie lubi $ię
„wychylać" więc milcząco wyraziła zgodę. Pewnie bała się, żeby
mi nie zaszkodzić na maturze. Reszty dowiedziałem się po ze•
braniu rodziców.
wał. Wiadomo -

Reszta, to tzw. kwestie organizacyjne, a w tym naczelny pro.
blem - ile sympatycznych świnek pójdzie pod nóż dla zaQośću•
czynienia ambicjom Komitetu. Jak bal, to bal!
Stanęio na tym, że impreza warta jest ofiary jednego citlęcl•
ł jednego tucznika. Z :tywcem kłopotu nie było. Zaradni ojcowie
czym prędzej zorganizowali zakup i tran11port zwierząt. Był koniec grudnia - pora ku temu najwyższa. W początkach rok11
9podziewano się podwyżki cen mięsa. Zwierzęta trafiły tio chłoP"
&kiego gospodarstwa, gdzie wynajęto dla nich stanowiska w obórce i chlewiku. Niech sobie jeszcze poiyją przez parę tygodni.
Może dojdą na wadze?
żeby wszystko było jasne, trzeba w tym miejscu dodać, it kla.:
sa maturalna liczy osób 25. Co wraz z zaprosronymi gośćmi
Zapowiadało sit
daje liczbę konsumentów zbliżo.ną do stu.
„wielkie żarcie".
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tym
1 powiek. Nie na
garkończyły się wydatki. Trzeba było kupić jakieś ubranie nitur, buty ... Nikt o tym wcześniej nie myślał, nie bylo takiej
potrz.eby. Teraz zbliżała się matura, może egzaminy wstępne.
Niektórzy zaczęli wyłamywać się, szukać jakiegoś usprawiedlł·
wienia, ale z drugiej strony, chcieli też przyjść na imprezę. Nana klasa jest zgrana, pragnęliśmy być na „studniówce" w komTe trzy

tysiące spędzały

nam sen

·
koszty, postanowiliśmy przeprowadzić docho.
dowe dyskoteki. Wszelkie zyski odprowadt:eliśmy do wspólnej
kasy. W efekcie dało to zysk, któ.ry w połowie pak.rywal koszty;
„studnićiw~i". T1,> było jtlż. do przyjęcia.
Tynicąsem. ip.achina organizacijna nabierała rozvędu. A że na•
ród mamy gospodarny i zaradny, tak i pękały wszelkie bariery niemożności. Niektórzy nauczyciele wiedzą zapewne, że wśród
rodzicieli znajdują się reprezentanci wszystkich, niemal, rynkowo
atrakcyjnych, zawodów. A ileż oni mogą! (0 tym również wyżeJ
·
wspomniani wiedzą. - Prawda?).
Przykuchenny składzik szybko zapełniał się rarytasem handlowym. Były: owoce cytrusowe, czekolada, kawa, herbata, słodY•
cze, dziesięć butelek szampana i inne, tymczasem starannie opa.
kowane, dobra konsumpcyjne.
inwentad
„szlachtowali"
rzeźnicy-amatorzy
Za miastem
tywy, dobrze znaną metodą gospodarczgo uboju. Inni zaś użyczali swoich prywatnych pojazdów, kursując na trasie wieś miasto - szkoła.
W szkolnej kuchni, niestrudzone mamy krzątały się wokół ko•
ciołków bigos·U, barszczyku, rosołku . .' Rosły sterty sałatek, kanapek, galaretek, koreczków. Z domów donoszono nocne Wypieki ciasta i torty. A wszystko w duchu zgodności, oddania i dobrze
plecie.

żeby zmniejszyć

pojętego obowiązku.
O godzinie 20.00 napięcie sięgało

zenitu.

„Roziskrzyly się §wiatłem wszystkie ściany
jako skaly złote wyszły z mroku
i zacząl się BAL STUDNIÓWKOWY
który zdarz~ się tylko raz w roku~'.

(Motto z zaproszenia na bal)
Sala taneczna, udekorowana fabrycznymi odpadkami aluminio•
wej folii i paskami kolorowej bibuły, jako żywo przypominała
wnętrze stTażackiej remizy. Orkiestra nie oszczędzała się. Pod
ścianami czcigodne grono i kilkanaście mam w kuchennych far•
chwili•
tuszkach. Młodzi byli trochę skrępow'ani podnioślością
elegancją garniturów i krawatów:
'
A potem była uczta. '
- Najwięcej było ciast. Dużo było jaj z farszem. Sałatka byla
- barclw. ~użo był:O sałatki. Owszen:, pojawiła się szynka, ale
~tarcz~ło JeJ na dw:ie kromki angielki. Kawa tylko na specjalne
zyczeme. Jeszcze bigos, kurczak w galarecie - na osiem osób
porcja, lampka szampana, oranżada i to wszystko.
Nie, nie byłem głodny. Przy stole nikt nie powiedział złego
słowa na kuchnię, ale zrobiło się jakoś smutno.
Biesiadę kontynuowano w dwóch grupach. Stoliki pod ścianą
pod oknem przezn~~zono . dla ucznió~. .D rugi rząd stołów zapełmh goście maturzystow. Po, północy, ci drudzy dyskretnie opusz~zali towarzystwo kuchennymi d1zwiami. Widać byli .zmę•
czem.
W poniedziałek podsumowano wrażenia . ze „studniówki''. Mo·
~iono o ~ym i o~ym, ale wszyscy wiedzieli, że w powietrzu czai
się pytame zasadnicze. Wreszcie padło i ono.
- Gdzie jest świnia?
Komitet stanął na wysokości zadania. Systematycznie i rzeczo.:
w~, acz tonem z lekka urażonym, wyjaśniono młodzieży organizacyJne meandry.
- Dla zapobieżenia deficytowi w budżecie klasy postanowiliś•
my część mięsa i jego przetworów odstąpić, pe c~ach detaliczuzyskaliśmy
nych,. osobom.... ~ainter~sowanym. W ten sposób
środki. n~ opłacem7 orkiestry oraz na inne produkty spożywcze.·
I to JUZ w zasadzie wszystko.
W końcu jedna świnia nie powinna psuć wspaniałej atmosfery
~ satysf~cji .~e społeczni;j pracy. Cel został osiągnięty, a ś rodki
Jego reahzacJi okazały się nader skuteczne. Zresztą ma '. " :i _ tuż,
tuż. A po maturze - może bal absolwentów?
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1'łłe poWafię my~eć o Hannie
BecJryńskiej jako
o senior~
łlliit'torek łódzki.eh. cz:r ie:i: jako

e dostojnej jubilatce. Zawsze
· ob Ja wia mi aię jako uosobienie czaru i teatralnego wdzię
ku. Z jej ukazaniem się na
1cenie robi się jaśniej i cieplej.
ł tak było jak sięgnąć pamię
cią, że wspomnę niektóre tylko
z kilkudziesięciu post.act, w
które wcieloną miałem
mot11ość oglądać, a które wyiraźniej
zakodowały mi się w pamięci.
Ergo PllCzynając od niezapomnianej,
fascynującej
DonU
Marii w ,,Dziewczynie a dzbanem" LoPe de Vegi (1953, rekordowe
powodzenie,
171
przedstawień): Joanna w „Not:y
listopadowej"
Gertirucla
w
"Hamlecie", Masza w ,Trzech
siostrach", Helena w „Zabusj",
Lizzie w „Ladacznicy a zasadami", George Sand w 1,Lecie w
Nohant", Laura
w
„Ojcu",
dwukrotnie
Podstolina
w
„Zemście" (w reżyserii
Zatorskiego i Dejmka), Pani Orgon~
wa w "Damach
i huzarach".
Wszystklle enumerowane
role
:z.realizowała Bedryńska w Te-.
atrze Nowym, z którym zwi~
zana była (i jest) przez mniej
więcej trzydzieści
lat. Trzydzieści z trzydziestu pi'łciu,
jakiie złoiyły 1ilł na jej iasłu
tony jubileusz aktoroki.
U wagi te 1tanowi'
jed)rnł•
wstęp do recenzjd i jubiletlłzo
wej
p~miery
Bedryńskiej.
Dlatego nie rozpisując się na
temat przeszłości, pragnę pnywołać jedan
tylko
przykład,
świadczący o wybitnym talencie aktorskim, Równo
dwadzie~cia
lat temu WY'.Jtąpiła
Bedryńska na Malej Sali
w
mc>nodramie
Andre Guelmy
„PJotr i ja.„". Tekst
raczej
&redni o zabarwieniu sens.acyjnym. Bedryńska potrafiła j~d
nak tchnąć we1l. tyle autentyzmu i prawdy życiowej, ie pół
t o„ ,godz;nne sam na sam i publil't.n-0ś cią zamieniała w prawdzi\l,:y koncert ntukri ' aktorskiej.

Hanna
Beclry1uka zdołała
sobie zaskarbić wielką popubrność i sympatię u mieszkań
c6w nastego miasta. Datuje się
ona ;icze~ólnle od wymienionej
w~;z e · roli w „Dziewczynie
z
di.banem". Nic dziwnego, że na
premierze jubileusrowej gorące
oklMki. powitały aktorkę iui
w momencie weiścia na scen,,
a powtan&ly się zwielokrotnion e po zakończeniu przedstaw ienia. W ten sposób teakom a.ni łódzcy dzji:kowali aktorc•

za jej ~loletni tirud l zapew.
niali Jl\, ie uznanie dla ni'l to
nie tylko cJ:U przeszły, ale ier.atniejszy,
Wybór a:ituki na jubileusz
aktorski to zadanie niełatwe.
Musi ona zawierać rolę, któr·a
uwypukliłaby najpełniej o~e
możliwości i umiejętności ju-

bilata, w danym
przypadku
Jubilatki. Musi to być zatem
rola prow,adząca, a w kazdym
blłclt ruił
eksponowana, by
prezentacja wypadła jak naj·
wspmialej. Za.ryzykuję twierdzenie, że nie najlepiej służą temu celowi sztuki widowiskowe,
eksperymentalne, silnie
kontrowersyjne w niesionej treści.
Wówczas bow:iem iru;cenizacja
lub problematyika sztuki mogłaby wysunąć
sią na plan
pierwszy przed wykonawstwo.
Uważam, że wybór „Profesji
pani Warren" G. B. Shawa był
z tego punktu widzenia
jak
najbardziej słuszny. Wielki (jak
1ię zwykło mawiać) Kpiarz napisał jlł w 1894 roku, wy<:1tawiona została po raz pierwszy
dopiero w 1902 roku, a i potem
miała przez wiele. lat kłopoty
cenzuralne. Prapremiera polaka odbyła się w 1904 roku.
Na przełomie wie-k(>w, w ok.resje
walki
z moralnością
mieszcz.ańskfł

i

pruderią,

Baua Bedryńska
i „Profesja pani Warren"
w niej egoiunu,

schlebiaria Warren gorąc11 mowę obronczą
aamej siebie, ale czyż podoba ile
szczerego uczucia, truooo do nie wzruszających bajeczek nie
końca ocenić. Wprawdzie przy . ma na podorędziu każda koko11cu pierwszej części przedbieta, która zeszła z tak zwastawienia wypowiada
pani
nej drogi cnoty?
własnej

zarozumiałości,

była

"Profesja pani Warren" sztuką
h,•lladomie prowokującą, zacie·kle atakującą szańce zacofania
obyczajowego. Dziś jako osiemdziesięcioletnia staruszka st.Taciła jut tęby,
sklasycyzowała
się, zeszła do funkcji
niemal
muzealnej. Trudno więc UC%yć,
by tekst Shawa gorstył kogokolwiek, ezy rozbudzał ożywio
ne dyskusje. Oglądamy sztukę
raczej z pewnym rozbawieniem,
nic nu w niej nie uokuje,
ani nie angażuje emocjonalnie.
Czy to tle? Nie. M<>żemy w
pełni smakować wartki, dowcipny dialog i sycić oczy grą
aktorską, pod warunkiem
ze
dobrej marki. Przedstawienie,
jakie oglądamy na Małej Sali,
odznacza sht właśni• dobrym
wykonawstwem, w czym niemała zasługa odtwórczyni roli
tytułowej, czyli naszej jubilatki.
Cechy, jakimi
obdarował
aut·or panią Warren, czynią z
niej osobę raczej przewrotną.
Nie jest ona ani tak dobra, iak
tlę na t>O'tór mogłoby wydawać,
an\ tU zła, Jak mo~a b:r podejrzewać. Najbarmie-J
pozy.
tywny kom.p0nent te-j postaci
- miło~~ do cór.Id - nie jest
bynajmnfeJ
Jedn~m'lT· Ile

słania

zatytułował swoją ostatnią
Lichn!ak (PAX, nakład 20

książkę

Zygmunt

ta
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ntesl-ro1kzoność wo14,
dzłeń jedyny,

wpaid jak ekspres jak.U

któremu stc rzucę pod kola!"
Chciałoby aię przypuszczać, te tomik PIW -u
da początek stałej już obecności Beaty Obertyńskiej w świadomokl wydawców i krytykó,v,
a tym samym w świadomości krajowego odbiorcy.
Za ,granicą

powstała takze powieść
Marka
Hlask i „ Palcie TYŻ ka żde go dnia" (PIW, 30 tys.,
cena 100 zl.), napisana w Stanach Zjednoczo-

niebyt".
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przeatrzeń

moralną

Swiadomoś~

Toto: Andrzd Bru1tma11

bv mt łl4 wolne, zblękftniale szyny,
mógł

właś

na wodzy te środki akto.l:'11kie, które słuźll swoistej o•
bronie pani Warren. W efekcie
otrzymujemy kooterfekt jasny,
pastelowy,
ale odsłaniający
chwilami ciemne ba.r wy
pół
światka, do którego
przeciet
pand Warren wbrew pozornej
ogładzie należy.

Bardzo ud.ana
Bed ryńskiej,

rola

Hanny

odciskająca

się

dyskretnym piętnem na całości
przedstawienia i nadająca JDU
kierunek.
Obok wkłal;łu jubilatki
nA
sukces przedstawienia złoiyła
się sprawna,
choć zgodnie 1
charakterem sztuki ,,niewidocz•,
'na" reżyseria Wojciecha Pilarskiego i wyrównana gra całego
zespołu wykonawców.
Z przyjemnością odnotowuję,
że młodzi aktorzy
dorównują
doświadczeniu starszych. Krys-

tyna Tolewsk.a konsekwentnie l
przekonywająco ra'dzi sobie
;i;
rolą WiwM, która to postać przyznajmy - nie całkiem się
autorowi udała. Mł<>da aktork.ai
zwycięsko omija rafy doktryner•
stwa I werbalizmu,. wydobywając na wierzch to co ma ży
ciowe uzasadnienie. Może tylko
zbyt skąpo manifestuje swe uczucie dla Franka
w dr ugiej
części przed.stawienia.
Mirosław Sdedler,
w
roll
, Franka, głównego nosiciela autorskich paradoksów i przekO•
ry, ma zadanie niewspółmiernie
wdzięczn'!ejsze. WyWiązuje się :1

niego dobrze, z
dozą charme'u.

odpowiedni;\

dystansem wo.i luclzkich sła
bości ujmuje rolę
architekta
Praecta Bogusław Mach. Moz.
l!la by natomiast podyskutowa~.
czy Stanisławowt Olczykowi
najlepiej leźy rola załganego
baroneta Croftsa. Jako Pastor
Wojciech Pilarski tworzy ~
stać nadętego i nie najmądn:ej„
azego bufona.
Dobrze służącą charakterowt
sztuki
oprawę
plastyczną
przed.stawienia
przygotowała
Iwona Zaborowska, która jako
scenograf
wierny
Teatrowi
Nowemu · ma także swój
poważny wkład w d zieje tej sceny.
Z

bee

łagodnym
wydarzeń

ambiwalencję

Usprawiedliwie-

je jej ludzki wymiar.

lorami publicystycznymi zawiera niebagatelną
ilość historycznoliterackich Informacji,
bibliograficznych przypisów I not. Rzeczywiście zatem
,,zanim powstanie panorama" tekst ten może
pełnić wcale istotną rolę poznawczą.
Na emigracji kontynuowała swoj'l twórczo~~
poetycką Beata Obertyńska, której tom „Wierszy wybranych" mogliśmy w styczniu znaletć w
księgarniach (PIW, fO tys. egz., cena RO zł.).
Córka Maryli Wolskiej, wybitnej p0etkl Młodej
Polski, debiutowała w roku 1924. Przed wojnll
wydała w kraju cztery tomiki: ,,Pszczoły w sło
neczniku", „O Braciach Mrof.nych", „GłóS przy.
drożny" t „Klonowe
motyle", a Zawod:>:lńskl,
podsumowując te twórczość, napisał: „źebu nie
bylo Ma1'łt PawUkowakfej-Ja~norzewsTcłe:I Beatci
Obertf/1łaka zajęlaby :le:I miejsce". Nader pochleba to opinia, ale l nieco dwuznaczM Andrzej z. Makowiecki, autor biograficzno-interpretacyjnego wstępu do PIW-owskiego wyboru
pisze wprawdzie, te wojna, rosyjskie losy, słut
ba w armil Andersa, a potem pobyt na emigracji nie odmieniają kanonu poetyckiego Obertyń
skiej, jednak - co trzeba przyznać - chyba
dopiero w twórczości na obczyźnie odnajduje
poetka swój oryginalny ton, nie pozbawiony
zresztą akcentów tragicznych.
„Dni moje ciemne - jak puste wagonu
przepvcllam wciqż nci boczny, AlePfl jakłA tor,
co to je

zasmakować

krytycy7.1nu.

I jesicze dwa cytaty: „Charakter1ntvcz1ui jednak wydaje mł aię ta aklonność - plsze Lich~
niak - ku krańcowości: ;edni od razu chcq ocal.ać wszystkich i P1'awie wszvstlcim dziełom
przypisywać rang4 niemal wybitnq, inni od
Ta.zu redukować sprawę do kilku zaledwie nazwisk i zjawuk. Ani jedni, ant drudzv nie dajq
dobTego P1'Zlfkladu moralnego obcowania a li·
teT~turq polskq na emf(11'ac;i". I dodaje: „W1z11.stkiego na pewno nie wydam11, bo to i niereal- '
ne, i niepotrzebne, ł niealuazne. Wnystkich także
nie zadowolimy ł nie pogodzim11, bo to równid
i nierealne, i tttepotrzebne, ł ntesluszne".
Książka Zygmunta Lichniaka poia swoimi wa-

tys., cena 120 zł.),
która jeszcze kilkanaście miesięcy temu mogła
by być uznana za kulturalny ewenement. Dziś
gotowi jeste~my ją przyjąć za fakt niemal zwyczajny, potwierdzający w oczywisty sposób Jedni\
z dyrektyw obecnej polityki kulturalnej. Dyrektywa ta niegdyś postulowana, teraz przybrała
realny kształt: literatura polska jedt jedna, bez
względu na miejsce swojego powstania. Pisałem
już na tych łamach o krakowskiej „Historii literatury polskiej w zarysie", w której · kończący
rozdział Mariana Stępnia pre:ientował w syntetycznym skrócie obraz naszej llteratury po roku
1945 w jej krajowych i emigracyjnych realizacjach. - A był to jeden z przykJadów. Starania
wydawców, krytyków i edytorów przywróciły
krajowemu czytelnikowi (napiszmy ostrożniej:
przywracają} twórczość Wierzyńskiego i Lechonia, Milosm i Wittlina. Czuchnowskiego i Balińskiego. To tylko niektóre
nazwiska. Inne
(w!ele ich jeszcze) oczekują dopiero na rewindykacyjne zabiegi.
K 'iążka Lichniaka z założenia ma przerzucać
most pomiędzy „tą" i „tamtą" llteraturą (z taklch
inżynieryjno-konstrukcyjnych . pomysłów
zrodził się tek11t Alicji Lisieckiej,
drukowany
ostatnio w „życiu Literackim"). Subtelna to robota, może zatem dlatego tyle w tej ksiązce
stylistycznych zawijasów i dyplomatycznych ostrożno ści. Lichniak, jak tylko mo;te. broni się
p rzed pr zyklękaniem w emigracyjnych kapliczkach - jak sądzę jednak - nie zawsze skutecznie. Co jasne przecież - pieczęć „llteratura
emigracyjna" - nie może przytępiać ostrości
krytycznego spojt•zenia, Nie wszystko co „tam"
pows tało jest literaturą.
Wprost przeciwnie.
Można zakła d a ć argumentując choćby spojrzen:e,n redaktora (Tymona Terleckiego) i autorów dw n opasł.' ch tomów (w sumie około 1400
stron) ,,Literatury polskiej na obczyźnie", wydanych w Londynie w roku 1965 - że tylko po
części , opublikowane na emigracji książki, broni ą się swoimi artystycznymi walorami. Gdyby
tylko o takie walory chodziło! Zacytujmy tu za
Lichniakiem slow a Wittlina: „Zcjdźmv na zte·
mię , gdzie · emigrac,a polityczna
jest przede
wsz ystkim n izszczęściem. Kto % tego n!eszczękia.
' stwarza. sobie Teligtę, nie bęazic zbawiony. I
da.leki od chwaly j est ten, l•to nie potrafi tego
n iesz cz ęścia
przezwycię;l:yć , l <?cz uważa ;e za
norma.Iną fcn· mę bytu, poza Tćtórą jest już tylko

się

nia bohaterki 1zuka w tym, co
Jest w bohaterce po kobiecemu
głupiutkie, a tym samym nada-

mlesiąca

„Za.nim powstanie panorama.", a w nawiasie
,,wobec literatury polskiej na emigracji" - tak

wydała

nie w tym sposobie na robi~le
mają.tku, c~ czyni ją dodatkowo nieczystą wewnętrznie.
Czy zatem na tym tle przekonywający ja>t jej
bałwochwalczy stosunek do
jedynaczki i prag!llienie, by wyrosła ona na wykształconą 1 ze
wszech miar porządną kobietę?
Łatwo możemy dojść do wniosku, że stosunek matki do c6rki jest dość konwencjonalny,
mieszczący się w zamiarze bycia wobec świata clamą.
Tak scharakteryzowana osóbowość pani Warren składa się
na obraz raczej negatywny. O
wiele trudniej
znaleić
pozytywne rysy.
! właśnie Bedryńska skupia się w a~j interpretacji na tych anemicznych i słabo uwierzytelnionych
w tekście dodatnich
stronach
bohaterki. Stawia sobie zatem
zadanie niełatwe, ale zgodne 1:
własnymi dyspozycjami aktorskimi.
Pani
Warren Bedryńskiej
przy wszystkich swoich wadach
da 1i41 lubić.
Jest osobą miłą
w obejściu, urokliwą w stosunku do otoezeniia, z gruntu dobrll, choć
lekkomyślną.
Nie
przeprowadzając
zatem generalnej ob.reny tej postaci, gdy!
byłoby to w sprzecmo~cl z założeniami autora, potrafiła aktorka uczłowieczyć ją, wyposaiyć w motywacje, kt6re budz•
raczej rozbawienie i wyrozumiałość nit potępienie.
Nie oznacza to, te Bedryńska
domaga si~
akceptacji pani
Warren, albo te chce ją na
siłę wybielić. W grze swojej nie
gubi cieniów obok światła, od-

mać

tej damy i wszelki brak samo-

Literatura eDaigraąjna
eseje i trzy powieści
Bestsellery

Ponadto pańi Wa'l'l'en, choć
aie unikała wesołego tycia., nie
kupczyła przecież
sobą, lecz
czerpała profit z płatnej miłoś
ci uzaleinionych
od
siebie
dzlew1:2ąt. A to budzi w nas
szczególnie mało :z.rozumienie,
nie mówiąc już o sympatii.
G. B. S.
przeprowadzając
zgodnie ze awymi przekonaniami, p0wiedzmy sobie, dość
umiarkowaną krytykę moralnego oblicza kapitalizmu, każe
swej bohaterce 7Jlłjąć się profesją najbardziej chyba odraźa
jącą. Co więcej. pani Warren

łaci każe

nych na kilkanaście miesięcy p~zed łmłercl autora. "Palcie ryż" to ostatnia powieść Hlaakl,
którlł oto wydawcy wprowadzają w szerszy, C&Y·
telniczy obieg po raz pierwazy (nie liczę tu W'f•
dania powielaciowego z roku 1981, anl druku w
odcinkach przez „Miesięcznik Literackl"~. Porządek, jaki wybrał PIW dla prezentacji autora
„Pierwszego kroku w chmurach" jest dość zaskakujący: w ubie&łym roku wydano ,,SOnatt
marymoncką", pierwszy, napisany jeucie w roku 1951, tekst Hłaski, a teraz jego utwór ostatni.
Okoliczności w jak.ich powatal
objaśniają
po
części jego temat I kutałt literacki. Pobyt Marka
Hłaski w Kalifornu, od patdziemika 1986 do
maja 1969, związany był z umową o scenariusz
filmowy zlecony pisarzowt przez Romana Polańskiego. A kiedy z tej współpracy nic nie wy.
szło, Hłasko podejmuje pracę jako robotnik l
zapisuje się do azkoły lotnictwa cywilnego w
Santa Monica, po ukończeniu której otrzymuje
licencję pilota.
Właśnie 1eenariuszowy charakter ma ta powieść
(napisał ją Hłasko w latach 67-68), o
skondensowanej fabule l dramaturgii, oparta
wyłącznie o dialogi i sytuacyjny opis. A temat?
Mo:t:na byłoby powiedzieć, że to „Baza ludzi
umarłych" w amerykańskich warunkach, llwiat
ludzi psychicznie wypalonych ł przegranych, społecznie wykorzenionych, z niejasną przeszłości!\
I bez przyszłości. Mimo socjologicznej E1erspektywy autora, jest to powie§ć o psychologlczno·behawioralnym wymiarze - naj~ardziej „amerykańska", (a nie myślę tu tylko o temacie)
spośród wszystkich ksią~ek w polskiej literaturze.
z równym przekonaniem 110lecam ezytelnłkom
następny tytuł, a mianowicie Jerzego Zawte1111ktego „Kartkł z dztennłka 1955-1969" (PAX,
20 tys., cena 400 zł.), tom pierwszy zamierzonej
przez wydawcę edycji tego dramaturga, poety l
powieściopisarza. Dziennik (to, co otrzymujemy,
to niestety tylko wybór), bodaj zawsze jest najwtaśclwszym wprowadzeniem do twórczości. W
tym przypadku, tym wainle,szym, że Zawieyski
przez polltyczne :r.blegl okolicznollcl, był pi11arzem znanym w dość Wilskich kręgach odbiorców. Teraz ma szansę zajęcia w Polskiej literaturze powojenne1 właściwego sobie miejsca. Na
kartach dziennika rysuje się postać llwiadoma
swoich załoteń artystycznych I Ideowych, postać
nfe bez dramatycznych uwili'Jań w J>Owtnnosci
pisarza t działacza, którym kierują na przemian
wewnętrzny J>rzvmus tworzenia, radość tworzenia I w14tpliwośd co do walorów napisanych
utworów. Jest poza tym dziennik Zawieyskiego
osobistą kroniką pol!tycznt1 istotnei?O w dziejach
Polski Ludowej dzleshi:ciotecla. Po roku 19156 J>ilmrz
zostaje wybrany J>Osłem na Sejm, zostaj~ c:o:lonklem Rady Państwa, pełni funkcje wtceJ)re7!esa
ZLP i PEN-Clubu, przewodni~ także w Klubie Intellgencjl Katolickiej I ZAIKSle. Jest 'ednym z najblltszych przyjaciół kardynała Wyszyńskiego. Te fakty znajdują awoje odzwierciedlenie w dzienniku. Dzłll ju! pn:eehodzl\ do
historii, której osobisty wymiar w dzłennlku pozwoll nam na 'ej netniejsze rozumienie.
Inneg;o rorlzaju ąuasi-dzienn i ki em jest ks ią 7ka Stefana Żólkiewskie(Jo „Cetno ; licho" (KiW,
!I tvs„ cena 290 :r.U, wvb6r esei6w f tekstów
publicystycznych s lat 1938-1980, Napisałem

Ił.

dwo!s~cl

wykonawczyni

poetn:1•

WŁADYSŁAW
ORŁOWSKI

•

„quasi-dziennik", bo jest ta antologia obruem
(przecież n•epełnym)
ideologiczno-kulturalnych
w~drówek autora prze:i; polskie dekady od 1...
wicowych początków, jeazcze przed wojną. ~
priez marksistowskie dyrektywy „Kuźnicy" d„
mokratyzacyjne inicjatywy po roku 1956, ~ż do
strukturalistyc:mych fascynacji Levi-Straussem.
Autora nie trzeba pr1.edstawiać. Uczo117 l orP.•
nizator nauki, polityk i publicysta, . inicjator
wielu ważkich dyskusji w polskiej kulturze I
literaiurie, w „Cetnie i licho" przedstawia siCil
czytelnikowi od wielu 1tron swej bogatej dzia•
łalnośct, zresztą nie bez autokrytycyzmu (tak•
atom dawniejszym towarzyszy w książce wapół•
czesny komentarz).
Niewielką powieść

Paddy

Chavefaktfego ł

Sama Hedrina „Sieć" (KiW, 100 tys., cena 55 zł),
oglądali ksiągarniani klienci bez przekonania. A
niesłusznie. Czytelnicy prasy filmowej poznali
się na niej natychmiast. Bo jest to literacki zapis, powstały na podstawie scenariusza i głoł
nego filmu Sydneya Lumeta „Network". Był
to w swoim czasie jeden z największych sukcesów kina amerykańskiego, sukcesów kasowycJt
I artystycznych (cztery Oscary). Powieść arcydziełem i pewnością nie jest, ale każdy przeczy•
ta ją z zainteresowaniem. Decyduje o tym t ...
mat: „Sieć", to powieść o amerykańskiej telewizji, o najpotężniejszym dziś ~rodku masowego
przekazu w amerykańskich warunkach bi:znesu
i polityk.i. „Telewiz;a - pisze we wstępie KTT
- ;est czyml więce; niż fnstromentem ksztaZtowa:nta opinił - sta;e się 3wiatem samt>istnvm,

włelkq

łluzjcmistycznq 1'%eC%1Jwisto.Aciq, którq
miltony ludzł przeżvwają jak wlame życie". A
o „Sieci" pisze tak: „Jest to 1mutna, demaskatorska, pesymistyczna w swojcJ ostatecznej w11mowf.e
książka o jednvm z najwatnłejszych
problemów nasze; wsp6lczeano~cf, zobaczonym w
jego wymiarze
apo~cznym ł jednostkowym,
ludzkim". Może by tak nasza tv zechciała „Net•

work" pokazać? Byłby ten film dobrą kanty„
jej dotychczasowych inicjatvw: „Nashvu„
le", „Medium cool", „Ojciec chrzestny", „Waszyngton za zamkniętymi drzwiami", ,,The day
after"!
Po „Nowej k111tyce", antologii przedstawiającej
nurt w anglosaskich badaniach literackich tzw,
„new criticism", książce w gruncie r zeczy dla
profesjonalistów (PlW, 5 tys., 1ao zl). „Czytelnik" przedstawia nam wybór szkiców krytycznych, w opracowaniu Zbigniew a L ew ickiego
„Nowa proza amerykańska" (nakład 20 tys., ce:
na 280 zł). Szkice te mają chara! ter interpretacyjnych esejów o najnowszej literaturze ame•
rykańskiej. A ponieważ esejów dobrze napisanych i dobrze przełożonych, tym dla polsk!e20
czytelnika wartościowszych.
Zwyczajowo, na koniec jut tylko informacje
bibliograficzne: kolejna powieść Jerzego Andr.;eejewskiego „Nikt" (PlW, 30 tys., cena 100 zł)
egzystencjalna metafora posiłkująca się moty:
wami' „Odysei"; siedemsetstronicowe
„Dziela
wybrane" Johanna t.VoZfoanga Goethego (PIW,
30 tys., cena 350 zł.), z wierszami , Lisem przecherą", „Faustem" (cz. I) „lfJgentcł w Taurydzie", „Cierpieniami młod~~o Wertera" i Eckermanna rozmowami z Goethem.
nuacją

GRZEGORZ GAZDA

•

ODGŁOSY 9
\

dy John F. Kennedy został zamordowany, przebywałem w Sajgonie. Być
może właśnie dlatego inaczej oceniam
erę Kennecly'ego i w odróżnieniu od
wielu współtowa.rzyszy z tamtych lat
b ie U!ległem mistycznemu
i romantycznemu
..,.pływowi prezydenta.
Lata dobrobytu
lat
1ześćdz iesiątych , z którymi dużo ludzi mojego
p okolenia wiązało duże nadzieje, minęły. Pokalały się pierwsze chmury, a szc.z ytowym ich
przejawem w końcu tego dzies i ędolecia był
W ietnam.
Pracowałem wtedy, jut od 18 miesięcy, jako
rtały korespondent
NEW YORK TIMES
w
Wie tnamie i często złość Białego Domu skupiała się. na . .mojej osobie
Mój świat wyglądał
~acze3 , ruz było to przedstawione ogółowi: od
C~me.Iata do czystych jak łza współpracowni
kow ~enne~y'ego i ie~ czarujących . żon, którzy
P.r z-ew1jaU su: przez Biały Dom. którzy każdego
~ ieczoru spotykali się z poetami, naukowcami
I uczonymi, wszyscy pełni uroku, elokwentni,
'W tym Poeci i bohatero.w ie z czasów wojny.
l>la współczesnych byli symbolem
łączącym
ducha z urodą i władzą. Sam prezydent zaprosił kiedyś na przyjęcie do Białego Domu laur eat ów nagroby Nobla I ze specyficznym poczuc iem humoru powiedzi ał. że jest to najbardziej
wyszukane, doborowe towarzystwo, jakie kied ykolwiek zebrało się w tym gmachu.
• Minęło zai1eclwie kilka tygodni, gdy odprowadzałem na lotnisko mego przyjaciela, pullkowhika, który został zmuszony
do o.puszczenia
Wietnamu. Odważył się bowiem sprzeciwić oficjalnej polityce (Waszyngtonu),
utrzymując,
h jesteśmy ·na najlepszej drodze, by przegrać
tę wojnę. Za swą prawdomówno.ść
i odwagę
~bl wyrrucony z Wietnamu, wyrzucony prze:.:
1udzi, którzy byli przedstawicielami
włafoie
tej rządzącej ekipy.
Parę dni pótnfei brałem udział, wspólnie z
kolegą, w mszy zOTganizowanej na lotnisku w
Ta z: Son N.hu~. gdzie ~ wszystkimi honorami
woiskoiwym1 zegnano twłoki kapitana Special
Forces. Wydarzenie to utkwiło mi w pamięci
na usta. cisnę_ło się świdrujące pytanie: qlacze:
go ~usiał zgm~ć ten młody człowiek I czy to
kogos obchodzi. Dlatego właśnie ani ja an{
anoi przyjaciele, n1e ulegliśmy urokowi t' czarowi Kennedy'ego.
Te.go ranka, gdy miała nadej~ ta wiadomo§ć
pogr,.żony. byłem jeszcze .,, głębokim śnie. o~
budził mnie Horst Haas. niemie<:ki fotoreporter,
z który>m razem mieszkałem . Dokładnie pamię
t a m jego słowa: „Dave! Dave! Oni zabili Kennedy'ego". Jeszcze parę minut temu Horst był
poza domem, na lotnisku
w Tan Son Nhut
gdzie z wojskowej radiostacji usłyszał tę wia:
domość. Miał zamiar uczestniczyć w operacji
h~Iikopterowej ~ delcie Mekongu, ale gdy ta
wiadomość do niego dotarła wrócił natychmiast
do domu. Horst Haas był człowiekiem ba.rdzo
o dważnym, gotowym .do podejmowania ogromnego ryzY'ka podczas Wypełniania Obowiązków
s łużbowych, ale nigdy nie zaryzykowałby ży
ciem w takim dll1iu, po:niewai doskonale wied ział, iż nie ma najmniejszych szans na to, aż eby jakieś jego zdjęcie ukazało się w jutrzej!!::ej prasie. Tak różne są nasze światy: to co
g '.ę stało w Ameryce. było straszne. ale d.l a nas
zbyt dalekie.
Może dlatego, że byliśmy już
przyzwyczajeni do strasznych wydarzeń.
Nawet dziś, po 20 latach trudno jest dokonać
oceny zarówno samego Johna Kennedy'ego, jak
i jego prezydentury. To jest tak. jakby miało
s·ę zamiar opisać meteoryt. 'rrzy lata prezyd,1tury nie są długim okresem. lecz cień Wietnamu bardzo długo ciążył
nad kadencjami
Kennedy'ego I Johnsona Przedwczes.ne usprawiedlJiwienie administracji Kennedy'ego,
taik
szybko dokonane przez współczesnych mu historY'ków I politY'ków.
zresztą jego przyjaciół,
służących jemu i gotowych służyć później jego młodszemu bratu, je:;t dziś bardt:o zastanawiające. Spośród wielu napisanych przez nich
książek dziś niewiele zyskałoby uznanie.
Romantyczny czar prysł małe chmurki stały
s i ę dużymi gradowymi chmurami Ogólna ocena jego administracji jest. moim zdaniem. sceptyczna. Również 20 lat. które minęły Od zamachu na niego, nie były dla Ameryki zbyt
szczęśliwe. Najpierw _wpadliśmy w szaleństwo
Wietnamu, a stamtąd w aferę Watergate, po
Watergate w obecne ciężkie położenie ekonomiczne. Trudniej jest dziś rozwiązać problemy
rasowe, a ponadto na minio.nych latach ciąży
ło piętno morderstw popełnionych na Martinie
Lutherze Kingu, na bracie Kennedy'ego - Robercie. jak też zamachów na George'a Wallace'a. na RonaJda Reagana, czy też na Geralda
Forda. Nie był to szeozęśliwy okres dla politycznei?o systemu Ameryki: to co na początku
er:v Kennedv'ego oceniano z optymizmem i nadzieją. odbierane !est dziś cynicznie z pewną
dozą zniecierpliwienia Przed 20 laty panowało
przekonanie. co zr~znie wykorzyi:tał Kenned:v.
że Amerykanie mogą ulepszać nie tylko
swój
kraj, ale również cał:v świat. Być może . był to
błąd ery Kennedy'ego może on I lego
ekipa
ponad miare rozbudzili nadzieje i oczekiwania,
n ie biorąc Pod uwa.gę tego. co było możliwe
do wykonania.
Trudno jest dokona!'.' oceny tak czarującego !
elastvczne!!o 1.'Złowleka,
iakim był Kennedy.
Jeżeli byśmv trzymali się bilansu iego 06ią~
n i ęć. w pewnym stopniu niepelinel!O to rzuliby ś my się podle , rupeł·nle tak iak osoba bioraca udział we wspaniał:vm orzyi~iu , a dop {ero później zadająca pytanie. ile ono kosztowało?

Sam Kennedy by~ niezwykle atrakcyjny, jego
osobisty urnk byl potęgowany przez kamery telewi zyjne. Był naszym pierwszvm telewizvjnym
p rezydentem, w _ykorzvstniąe:vm dobrodziej~twa
telewizji z ogromną zręcznośl.'ią ; doświadcze
n iem, przy czym pozwalał nie tytko na filmowanie •wo.iej osoby . ale r<'>wnie:i' na filmowan ie jego nadzwyczaj młodej rOJ<'IZiny
Gdy dopisywał mu humor był mistrzem w
prowadzeniu dyskusji. Gdy ~prawy polityczne
osc;:vlowały w złym kierunku mc'lgl zawsze lic z yć na zdobycie sympatii przez publicrne pokazanie sie z młodą . atrakrviną rodzmą Przed
wyborem go na orezydenta ląrzyliśmv •ztukę
aktorstwa tylko ?.: Htillvwo·idem Kennedy m i ał
wrod1ony talent aktorski . 7resztą
iel(o żona
równ ie ż . o czym mo~liśmv przekonać s i ę
na
saimym końcu jego kariery , podcza~ poerzebu
- ~y ło to zaiste wie-lkie telew:zyine ~how . t>O'ka zu iąre życie po nmer:vkańsku. Kennedy szybko zrozu miał. że dzięki swemu wyitlądowi
I
stylowi l:vcla może przekształcić ?Olit~zn' kl~-
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skę

w zwycięstwo - za pomocą wn!ejętne10
wykorzystania telewizji.
Inwazja w Zatoce Swlń w 1981 roku była
katastrofą, w pełnym znaczeniu tego iłowa. Nie
była jednak transmitowana za pośrednictwem
telewizji, poniewali podczas desantu na kubań
skiej p1a·ży nie było kamer telewizyjnych. W
telewizji nie pokazano smutnego bilansu inwazji
ani też młodych ludzi daremnie oczekujących
na kubańskiej plaży na wsparcie z powietrza,
czy też na rozkaz wycofania s ię. Pokazano
nato·m iast szarmanokiego prezydenta, który z
wielką prostotą wziął na siebie odpowiedzialność za to, co się stało (do czego zresztą był
zobow i ązany, ponieważ był w tym czas ie naszym jedynym prezydentem). Rzecz zdumiewająca. ale popularność jego
znacznie wtedy
wzrosła.
Nawet on sa.m był tym zaskoczony.
Przyjaciołom powiedział . że gdyby więcej knocił, to karierę zakończyłby
jako najba.rdziej
lubiany prezydent w historii Ameryki. Być może kamera telewizyjna była jego najlepszym
I najwierniejszym politycznym sprzymierzeń
~ -n. W wystąpieniach telewizyjnych widoczna
była jego abso·l utna wiara w siebie. Nigdy nie
wątpił w !moją
rację. To co innym wydawało się nieiasne. dla niego
było oczywis·t e. Dobrze wi edział, jaką przedstawia wartość. Gdy
po raz pierwsZY. stawał do ~?moanii wvb c r~z,,.;
,~ .„
~
~~ i':'·~ <f: z;-t r"„ . . ,...,„.
"·J"-. T"" - -· ~ ·ri' ........... .., r,'J
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wiadomości. Przyjaciołom mówił, :te tylko Lyndon Johnsc>n jest lepiej przygotowany od niego,
ale i tak nie zostanie prezydentem.
Dlatego
też mówił nie widzi powodów,
by nie
kandydować. Podczas kampanii wyborczej 1960
roku John Kenneth za.pytał go,
czy nie jest
z:męczony tymi ciągłymi podróżami. Nie, odpowiedział Kennedy, jak nie, ale żal mi Nixona, ponieważ jestem przekonany, te to Nixon
jest
zmęczony.
Padło pytanie:
Jak to? Kennedy
odpowiedział, że wyni'k:a to z tego, li o.n sam
wie kim jest i podczas publicmych wystąpień
jest sobą. Nixon natomiast nie wie kim j~t.
dlatego też podczas wygłaszania
przemówień
zmuszony jest podejmować decyzje,
którym
Nixonem jest w danym momencie, a to jest
bardzo trudne I męczące.
Konferencje prasowe, które były dla niego
dziecinną za.bawą. miały znacz.ny
wpływ na
wzros-t jego popularności. Tu Kennedy czuł si~
najlepiej. Był cichy. szarmancki, dowcipny. Naród zafascynowany prezydentem udzielającym,
bezpośrednio z Białego Domu, i to na żywo,
tyle prawidłowych odpowiedzi, wiernie go dopingował, tak jakby walczył o główną nagrodę
w ja.kimś kon~rsie. Jest to zastanawiające nawet dziś, gdy wszystko porównujemy z tym,
co już było Przect oczami bardzo
konkretne
obrazy-ws-pomnienia: sceny filmowe z pod róży
Jackie po Europie, czy też zdjęcia zrobione
podczas spaceru na plaży (parę lat później Nixon spróbował os i ągnąć ten sam efekt. ale naturalnie zrobił to niezręcznie . spacerując po
plaży w butach).
Albo też zdjęcie z małym
synkiem. chowającym się pod biurkiem prezydenta. Szczególne wrażenie ropią zdjęcia, na
których jest razem z Jackie, oboje tak młodzi.
Byli symbolem żywotności l nadziei całego narodu.
BYl pierwszym amerykańskim prezydentem
urodzonym w tym stuleciu. Jego miłość i to,
co nazywamy wigorem i witalnością, były bardzo atrakcyjne. Ta młą<lość widoczna była podczas kampanii wyborczej w 1960 roku, szczególnie podczas pierwszych miesięcy, gdy toczyła się w pómoC'llych stanach. takich jak New
Hamsshire, gdzie mimo przenikliwego
zimna
występował bez palta (dopiero później okazało
się, że miał na sobie specjalną bieliznę). Jego
świeżość t młodość były czymś więcej, niż sty-·
let1. Zapowiadały, że USA. najpotężniejsze moea.:. stwo świata, zmusi Zachód do zaprzestania
prowadzenia zimnowojennej· polityki.
Do tej
po1J duży wpływ na politykę Zachodu miały
po1..,stałoścl II wojny światowej, i nie tylko.
Eisenhower był prezydentem Stanów Zjednoczonych, de Gaulle Francji, Adenauer rządził
Niemcami, a ChurchiJl stosunkowo niedawno
wycofał się z brytyjskiej sceny politycznej. Oni
ws<:yscy byli ludźmi innej epoki: utożsamiało
się ich nie ze straszną kolejną wojną świato
wą . lecz z dwoma poprzednimi, nie mniej strasznymi. Wybór Kennedy'ego na prezydenta był
pewnym symbolem kończącym tę erę.
Jedną z przyczyn jego popularności poza Ameryką było to, że dla lu.cizi
mających nikłe
pojęcie o polityce był symbolem nowego porządku. Nowy $wiat stał się bardziej nowy.

•1•

Nlkomu nie koJarzyl
a osobą aprawuJąc,
władz' od lat, b)'ł now)'. Dla mwcJych Dyl zolnierzem, kLóry brał udział w 11 wojnie świato
wej, i.om1erzem, lttóry wraz z rodziną przeszedł
ciężkie doświadczenia. Był prawdziwym bohaterem, co przyjmował zreutą ż dużym poczuciem
humoru: mówił, ie do bohaterstwa został unuszony przez JapończY'ków, którzy iatopili jego
statek. Z perspek.tywy minionych lat można
powiedzieć, ie był człowiekiem swojej epo.ki.
Bardzo mało łączyło go z błędam i popełnionymi
w przeszłości. W odróżnieniu o.d wielu innych,
nie popadał w Ideologiczne rozdwojenie. Być
może wydawał się człowiekiem nie rozgraniczającym tego, co winna zawierać polityka, i tego,
co jest moż.Jiwe do zrealizowania Jednak zawsze, z zimnym wyrachowaniem.
dostrzegał
romicę między jednym a drugim. Być może
zrobiłby więcej dla dobra ludzkości, niż rzeczywiście zrobił. ale przynajmn~j wiedział. co
robi.
John Kennedy nie był w rzeczywis•tości politykiem szczególnie kierującym
się emocjami,
na pewno kierował się nimi w mniejszym stopniu, niż Lyndon Johnson, czy też
niż jego
młodszy brat, Robert. Był typem zimnokrwistym, jak też typowym przedstawicielem intelektualisty z Nowej Anglii irlandzkiego pochodzenia. Chętnie widział w sobie człowieka pozbaw;one<!o po11tycrn)'c'i iluzii. Wybory wyrlr <> ł

się,

te ulepszy ten kraj, był przekonany, te Ameryka mnajduje 1lę na słusznej drodze. My~Ię,
że w odróżnieniu od Lyndona Johnsona, miał
kcn:::epcję stworzenia nowoczesnej Ameryki, a
ta·kże tego, jakim powinien być prezydent
i
jakimi drogami ma iść dalej ten kraj. Na pewno do epoki .tej należał pewien rodzaj dumy,
pychy, zarozumialstwa oraz, w pewnym sensie,
masochizmu. Kennedy'owie
byli zwias·t unarni
tego stylu. Byli nie tylko eleganccy, nie tylk<>
liberalni, ale też twardzi. Podczas jednej z pier•
wszych konferencji prasowych
Joseph Al5on
nazwał go „Stevensonem z jajami" i Kennedy'emu spo.dobało się to określenie, gdyż od
• razu podkreślało różnicę m i ędzy nim a Stevensonem.
Ten masochistyczny styl był wtedy
bardzo modny, ponieważ znajdowaliśmy się w
najgorszej fazie zimnej wojny, a nasza arogancja w stosunku do władzy nie była jeszcze po&kromiona przez Wietnam. Kennedy miał nadzieję na odejście od zimnej wojny, że dojaiie
do takiej SY'tuacji, w k·tórej oba S·upermocarstwa wyjdą na.prz<?<:'iw siebie, określą granice
swoich wpły-w6w, zmierzą swoje siły i rozwiejll
wzajemną nieufność Kennedy obawiał 1lę chyba najgorszych deformacji zimnej wojny, ale
też nic nie zrobił, by zerwać z poz.ostawionymi
mu przez jego poprzedników spadkiem.
Era
McCarthy'ego praktycznie minęła,
a
sam
McCarthy został surowo ukarany przed 7 laty.
John Kennedy nie bvł w stanie uporać s ię z
politycznym pasztetem
odzie<lziczonym
po
McCarthym, szczególnie w a8iI)ekcie amerykań
skiej polityki wobec komunistycznych
Chin.
Nigdy nie uwierzę w to, że John Kennedy utożsamiał Tajwan a Chinami. Gdyib7 pozwom•
sobie na to, to natychmias·t
byłby nazwany
prze% Richarda Nixona „curwonym".
Nixon
zrobił to kilkanaście lat późn·iej (jako jedyny
amerykański prezydent mogllc:r sobie pozw<>li4
na podróż do Chin bez obawy, te ktoś nazwie go „czerwonym"). Nie mogąc dostrzec proz bardzo małą pnewagą i dlatego też mnu.sz.ony
blemu chińskiego,
n1e mo.gliśmy skutecznie
był do zachowania szczególnej ostrożności. Durealizować
naszej polityki
wobec
innych
żo spraw, które zamierzał przeprowadzić, odpaństw tego regionu, co było dla administracji
kładał na później do realizacji podczas druKennedy'ego katastrofą.
Niemożność zmiany
giej kadencji. Pierwsza, z konieczności, musianaszej polityki wobec Chin spowodowała, iż
ła być pozbawiona jakiegokolwiek ryzyka, mianiesamowicie racjonalny rząd działał w niera•
ła być preludium do następnej.
cjonalnych ramach. Ponieważ nie uważaliśmy
Był pierwszym katolikiem wybranym na preChi.n za to, czym w rzeczvwlstości były, poniezydenta. On I jego ojciec byli przekonani, że
wat w porę nie dostrzegl!ful:r rol'Jdiwięku w
zostanie prezydentem
(miał nim zostać jego
stosunkach chińsko-radzieckich, nie byliśmy w
starszy brat, który z.ginął podczas wojny, on
stanie prowadz!~ prawidłowej polityki
wobec
miał zająć jego miejsce). Zawsze wiedział,
że
Wietnamu. Dlatego też nie mogliśmy dostrzec
ma taką szamę. i być może miało
to jakiś
tego, ie wietnamski przeciwnik jest spadkowpływ na jego poczucie humoru. Tezę tę pobiercą nie rewolucji, a silnego
nacjonalizmu.
twierdza jego komentarz dotyczący
kryzysu
Błędnie ocenialiśmy sytuację w Wietnamie
i
kubańs:kiego: „To jest tydzień, podczas któredlatego też musieliśmy się wycofać z tej wojgo dużo zyskam". Wszyst.ko i każdego gruntony, a nawet ją przegrać. Bardzo wysoką cenEt
wnie oceniał. Jeżelt na coś sobie mógł pozwozapłaciliśmy za nasze błędy. Ekipa Kennedy'·
lić, to tylko wtedy, gdy był przekonany, że to
ego uważała problem wietnamski
za mało
mu pomoże. a nie zaszkOdzi.
ważny. zresztą ten kraj leżał tak daleko
od
Gcfy było to możliwe, rezygnował ze stosowaUSA. Nie powinno to być jednak dla nas zaskonia szantażu, iż użyje broni jądrowej. Myślę,
czeniem: a1ministracja Kennedy'ego zajęta byże było to spowodowane tym iż zdawał sobie
ła kO'llferencją w Berlinie, bronią atomową
i
11prawę, że raz by! już o krok od ta•k iej wojny
Rosjanami oraz wydarzeniami
na pobliskiej
- podczas kryzysu kubańskiego . Uważał się
Kubie. Pamiętam, że do kraju powrócił wtedy
za człowieka nowoczesnego, postępowego. Zdaz Wiebnamu dziennikarz TIME/LIFE,
Stanley
wał sobie sprawę z tego,
jaki los spotkałby
Karnow. W rozmowie z Bobbym Kennedym
ludzkość w przypadku wybuchu konfliktu nustwierdz.ił, iż prawdopodobnie Wietnam będzie
klearneao. Na krótko przed śmiercią mówił o
jedynym ich (rządu) problemem w Azji„ „Wietewentu:lnej wojnie ze Zw iązk i em Radzieckim,
nam... nie. Codziennie mamy tu 30 Wietnamów"
ostrzegał przed jej konsekwencjami. Jego zda- odpowiedział Bobby.
niem, w wyniku takiego konfliktu,
w pierwJohn Kennedy nie miał zamiaru wplątywac!
szym dniu śmierć poniosłoby
około 300 mln
się w wietnamską awanturę.
W prywatnych
ludzi. Twierdt:ił, że nakr~anie spirali zbrojeń
rozmowach z przyjaciółmi mówił o tym, jak
jest wyścigiem groźnym w skutkach dia całej
trutlno jest zastopować
koła wojskowe,
gdy'
ludzkości. Nie byłoby wygranych, ani też przedojdzie do czegoś takiego jak w Wietnamie.
granych, a może byliby -tylko ci ostatni. DlateNajpierw wojsko prosi o trochę, i to się im
go też czę.sto podkreślał,
i7 obowiązkiem obu
zapewnia, a potem coś nie gra, więc proszą o
supermocarstw jest dążenie do zawarcia powięcej, i znowu daje się im to tylko,
że
rozumienia kładącego kres
tym bezmyślnym
wtedy okazuje się, że mocno wplątaliśmy si ę
zbrojeniom. Myślę, że ·nienavlidził tych, którzy
w taką historię i nie można już podijąć decyzji
bez zastanowienia szantażowali użyciem tej okruna co można sobie pozwolić, a na co nie.
tnej broni. Kedyś jeden z redaktorów naczelZawsze dostrzegalna bY'ła różnica między Jenych jakiejś teksaskiej gazety zarzucił mu. że
go prywatnym a oficjalnym zdaniem. Sytuację
jest za miękki i układny (w polityce zagraniczw Wietnamie oceniał
następująco należy
nej). Na to Kennedy odpowiedział, że jest tak
znacznie wzmóc retorykę, zwiększyć z 600 do
samo twardy, jak był, że nie zostałby wybrany
20.000 ilość amerykańskich doradców wojskoprezydentem, gdyby był miękki, że odipowiada
wych w Wietnamie. Swoim następcom poz.oza życie 200 mln Amerykanów, a jest to ostawił twardogłowy, technokratyczny sztab dogromna odpowiedzialność. Dziedzictwem jego
radców, który doprowadził do tego, że ugrzęźli·
prezydentury jest układ z 1963 roku, który był
śmy w bagnie. Lyndonowi Johnsonowi mocno
pierwszym krokiem w ograniczeniu zbrojeń nuzwiązał ręce, mocniej niż ktokolwiek komukolklearnych. I jeżeli dziś, 20 lat póź,niej, coś nie
wiek wcześniej . Prawdę mówiąc, cień Wietnagra w stosunkach amerY'kańsko-radzieckich, to
mu silnie zaznaczył się ~równo na jeg'o, jak
tylko to, że widocznie poruszaliśmy się
do
i na Johnsona kariene.
tyłu, przy czym nasze ciosy były poniżej pasa.
Na peW'Ilo nie byił przeciwny
wysłaniu do
Prawdą jest, że w tamtych
latach · wielu ' Wietnamu amerykańskiego wojska.
Zawsze
Amerykanów czuło się lepiej lub co najmniej
twierdziłem, ie jak na polityka był za rozsą
pewniej w swoim kraju niż dziś.
Być może
dny i za trzeźwo myślący. Myślę, że zwiększe
czasy były lepsze, żyliśmy w erze dobrobytu i
nie ilości amerykańskich
doradców wojskowzrostu zaufania. Ameryka była bogata. a prawych w Wietnamie było częścią planu P!;!legawie cały pozostały świat - ubogi. Tylko my
jącego na pozyskaniu zwolenników
spośród
żyliśmy od momentu wybuchu II wojny świa
prawego skrzydła demokratów. · a tym samym
towej w dobrobycie.
pozwalającego zmierzyć się w 1964 rok z BarW polityce wewnętrznej najpoważniejszy był
rym Goldwaterem
I odnieść
przekonujące
problem „Czarnych". Problem z resztą nie do
zwycięstwo, a dopiero potem znaleźć pretekst
rozwiązania. Wiara epoki · i wiara Keninedy'umożliwiający wycofanie się z Wietnamu. Nie
ego uzupeJ.niały się wzajemnie, wydawało mu
osią~nął tego, co zamierzał.
Na polach ryżo
wych Indochin pogrzebał szansę na drugą kar:iencję. Myślę. że gdy podejmował decyzję w
sprawie Wietnamu. nie spodziewał się , że to
tak się zakończy. Dla prezydenta. który całą
uwagę skupił na Związku Radzieckim
i na
Berlinie. Wietnam był tylko małym, cdl~głym
punktem na mapie świata.
Wszyscy oni (administracja Kennedy'ego) byll
tak czyści. młodzi, zarozumiali i pewni siebie.
Bylii przekonani, że mają wystarczającą ilośl!
czasu. nie jeden rok. lecz pięć lat. na zrealizowanie swoich planów. Byli przekonani, że odniosą zwycięstwo w wyborach 1964 roku. a niektórzy spośród nich twierdzili nawet,
że od
1968 roku urząd prezydenta sprawować będzie
Robert Ken.n edy. A wtedy byłaby to już cała
dynastia.
Ten rząd mógł nie tytko kontrąlować r6h].•
wydarzenia, ale też mieć wpływ na ich przebieg. BY'Ii oni (administracja Kennedy'egol tak
oewni swej racjonalnnści. że nie mogli pojąć,
iż błahe. na ;bardziej spośród innych nieracjo.
nalne wydarzenie, może wszystko zrujnować.

DAVID H.ALBE1RSTAM
(„STE·RN"J

NR 7 tt 3St)

•

xxvn 18 LUTEGO 1984 R.

Polemiki • Listy • Opinie
CHORA

SŁU!BA

ZDROWIA

o~mielam się zabrać głos w sprawie służby .zcJ;owia i ataków
na nią, a także popróbować obrony tej słutby, jak.o obyw~teI~a
PRL, od urodzenia mieszkanka Lodzi i wielokrotna pacJentKa
łódzkich szpitali.
.
.
Jestem przeciw przestępstwom, także kryminalnym, ruezaleznie od tego, kto się ich dopuszcza, ponieważ uważam, że życie w
społeczeństwie wymaga przestrzegania przyjętych norm. Na straży tego stoi wymiar sprawiedliwości i do niego należy dochodzenie prawdy w krutkretnym indywidualnym przypadku. Jestem
jednak również przeciw pomówieniom i pochopnym uogólnieniom.
.
.
Rozumując w sposób emocjonalny, uogólnienie w rodzaiu „srodowisko lekarskie jest skorumpowane" (E. Bryl, Odgłosy nr 1 z
dn. 7.01.84 t.), można by odnieść również do innych środowisk.
W minionym okresie ujawniano niejednokrotnie przypadki upadku etyki zawodowej. I nie tylko w środowisku lekar$kim, ale także w innych, w skali ogólnóspołecznej. Ujawniono też, ż~ b,rak
prawidłowej bieżącej kontroli doprowadza do powstawania „afer".
Załóżmy, że służba zdrowia jest chora. Znan~ są symptomy
choroby, ale prze<i postawieniem .diagnozy nalezałoby poszukać
jej źródeł. Zrobiła to p. red. Izabella Szenkowa w artyk~le „Br~
nię doktora Z.". w ,,Polityce" z dnia 14.01.1984 r. I soildaryzuJ~
się z nią, a takźe z listami lekarzy, obrazuj~cymi ich. pr~c~ i
warunki, a w tym z listem lekarza, pod~umowuJącego swoJ „ or obek życiowy" w postaci: .,Specjalizacji, rozwodu po dwóch latach małżeństwa, nie zapłaconego mieszkania spółdzielczego, „ma-:
!ucha" kupioneg·o przed 12 laty przez matkę z 03zczędnośc1
jej całego życia"
.
.
W swoim ponad 50-letnim życiu, niewolnym od mtensywneJ
pracy, trosk, a nawet tragedii leżałam kilka naście- razy ~ .łódz
kich szpitalach i stwierdzam, że trzykrotnie U).'ato .vano m1 zyc1e,
wielokrotnie zapobieżono rozwojowi choroby i jej sk1;1tków. Z-a
każdym razem miałam okazję obRerwować ogromne, bezinteresowne zaangażowanie personelu medycznego i pielęgn i ar:;kiego, a;itentyczne zmartwienie lekarzy, gdy pacjent był w złym s tan : ~,
radość, gdy ,,miało mu się na życie" i odczucie os?bist~ j klęs k i,
gdy pacjentowi pozostawała ostatnia posługa „lmędza 1 .. Za to
żywię głęboką wdzięczność i mam szacunek do tych ludzi . .
Widziałam lekarzy i pielęgniarki padających ze zmęczenia n a
05trych dyżurach i PO nich, gdy musieli następnego dnia odpracowywać swoje 8 godzin przed pójściem cb domu lub do drugiego miejsca pracy. I ratowali tycie 29-letniemu przestępcy, wy-:
\a\.u.owanemu na ciele, który dokonał samookaleczenia, i starszeJ
ko'olec\e z krwotokiem żołądka, i ludziom z wypadków przy pracy . i d:ogowych, i porzuconym, zaniedban~ d_ziecl~:. \ samobóJ com, i chorym, a zadufanym w swel „wie_lkośc\ , którym
choroba dała czas na myślenie i zastanowienie, i staruszce z koł
tunem na głowie, której syn zabierał rentę,. i chłopce, ~tóra ranę
żylakową leczyła spJeśniałym chlebem, I wielu, wielu 1ru:iym ludziom schorowanym. skołatanym I umęczonym przez życ1e-,Rato
wali w imię czlowieczeń;twa, jak chce p. red. A. Mozołowsk~ <.Polityka jw.). I bywało, że lekarz był pierwszym spowJedn1k1em
niektórych f że pr-óbował .- zn.aletć rozwiązanie przez rozmowy z
rodziną, umieszczenle- adręi:::,zonego człowieka t't domu :starców lub
w inny sposób.
i-.
1
W tym miejscu chcialabym zwórcić uw~gę. na ~akt że l.ekarz i
pielęgniarka .są jak i my zwykłymi ludźmi, nie z~s nadludzm1, lub
mitologicznymi tytanami nie znającymi zmęc~e":la. Ich doba ma
też 24 godziny, pelńią służbę często k<>sztel!I zyc13: <>sobi~te~o, rodz.iny. zaniedbania tt'OSki o własne ?.droWle. W tch świecie panują swoiste t>tawa. Nie wypada chorować, bo to o~lą~a pra~ll
Innych. Bywa, te osoby, które powinny im. być n&J~hższe me
wykazują zrozumienia dla ich służby, co wikła ich zy~ie osobiste. Lekarz musi się specjalizować. Po 6 latach . studiów .Potrzeba mu następnych co najmniej 6 lat: aby sta~ się .spec3allstą
I lub II stopnia A wiedza I nauka, Jaką musi sobie w tY~
czasie przysw<>ić staje się jeio sprawą osobistą, która musi su:
zmieścić w tych samych 24 !(od.zinach. Przy dobr~ch układach rodzinnych i wzajemne.i tolerancji oraz pomocy osiąga lek.arz swój
upragniony cel. Ale bywa też, t.e nie dożywa późnego wieku, dostaje zawału, popada w ciężką chorobę, bo gdy zaczyna zwra~ać uwagę na stan swego zdrowia, jest. już za późno na ratowanie życia. A przecież i>racuje w „służbie". ,
.
.
.
M inęły czasy, w których „służba' miała znacze~e peJora~y"'.'
ne. Wg S. Szobera „Słownik po1;m1wn~j polszczy;n~, s. 586, !'~łuz
ba" - oznacza też ,,zespól ludzi pełniących słuzbę • z.e slw:b\ w
wojsku, kolejnictwie i in. związany jest szereg ?bowt~zków, a~e
równocześnie szereg przywilejów. Proponuję porown.arue przywilejów usankcjonowanych odnośnymi przepisami i nie d~atego,
że m~m coś przeciw przywilejom dla „służb", ale dl_atego, ze ~
ważam iż przywileje są rekompensatą za to, że m~z~m.Y spoko3n !e spać, chodzić po ulicy, jeidzić pociągiem w dzien 1 w n<>?Y,
że pozostający w ,;służbie" ryzykują bardziej ~ innych s~o.1m
zdrowiem i życiem. Kto wstępuje do służby pow~ien być swiadom jakie przyjmuje obowiązki, jaką ponosi .odpowiedzialność, ale
także i tego, jakie są mu przyna leżne przywileje, dane mu P.O t.o.
Rbv mógł lepiej służyć innym i pozosUlć uczciwym w pelmeniu
shiżby. t to powinno być zaakceptowane społecznie. W i~Y~
przypadku będ'ł trudności z naborem do s.łuż}?Y, co już obiawia
si ę brakiem pie! ęgniarek i salowych w sz!)italach, a czego skutków nie trzeba udowadniać.
~ ie je>tem przekonana o tym, czy przed zakońGzeniem ~tępo
wania wyjaśni ające~o, dowodowego, czy też ~ledztwa prze~1'Y dr
Kra wci ykowi słuszne jest stosowanie wspomman~ch uo.gólmen na
temat całej służby zdrowia i środowiska leka r'ik1ego, któr,~ przecież ni e składa s ię z samych ,.przekupnych ordynatorów .
t:ogólnien ia i to opublikowane mają to do >iebie, że sły~zc( je
wszyscy, odwołani a zaś tylko nieliczni, a po środku poz.ostaJą ludzi e uczciwi, p rac uj ący w 'l\}CHńb oddany, godni szacunku! ale
ży.iiic:. · w ok reślon,vch układach bodźców
czy
antybodzców,
st.. ukt u:- on:tanizac.vj nych i war unków pracy, a których walor ~:
sobi;tcgo poświ ęc enia nie idzie w parze z J>:<>Pr~wą ie~ s~tuaci 1
ż,·cio\\'e,i 'i mate r alne,i . a na których pozostaJe niez<'s łuzen1e ślad
r:rnconeg o błota .
.
Przed około 20 laty byłam służbowo w RFN. gdzie zachorow~ł
kolega. Polak mieszkający w tym 1. 3 ~y.m hot~lu W .nocy prosił
mnie o ·prowadzenie pomocy lekar5k1eJ. Pamiętam, ze wówcz~s
b ł0gosiawil am na~ze pogotowie ratunkowe. Tam.
takow~go n1~
b,·1 0 Lek a-i ob1.1 ~1·on.y i wezwany prywgtnie wziął za wizytę i
za:'. rly k 20 OM. za5 późnie.i~zv pobyt w okresie trzech ty~odm w
s~Ji blu miej<;kim kontował firmę, która nas
zaprosiła
190
Dl\tldobę. Nie jest to dowód na wyż~zość lub niższość
słµżby
zdr owia w RFN. lecz na inność organizacyjną .
I ,jeszcze jedno. Nie jest celem tego lj~tu pouczanie nikogo, zabieram głos w dy<;kusji, ooniewaz jestem jak i p..re~..E. ~ryl za
n 'lprawieniem I doskon-aleniem rzeczywistości w Jak1ei zy3emy,
ale także i za tym. aby tecznie objawów „choroby" n ie przyc;emniło iródb z ja kiego powstała.
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WYBIERAŁA„.

Ostatnio dużo i źle pisze si• o Służbie Zdrowia. Jak w każ
dym narzekaniu jest gorzka prawda i przesada.
Redaktor Edward Bryl jest prawie „etatowym" naszym redaktorem (piszę „nasz" bo Jestem pracownikiem Służby · Zdrowia)
traktuje nas przeważnie krytycznie. Mogę rnu wiele wybaczyc,
ale ostatnio jego informacje pochodzą ze źródeł nietbyt wiarygodnych.
Do wspolnej dy;;kusjJ. nakłonił mme złosliwy, pełen jadu artykuł pewneJ Pani w "Odgłosach " numer 4 z uma 28
styczrua
1984 roku, ktorą cechuje duża złośliwośc, ale Jak mało cywilnej
odwagi (artykuł bowiem nie podpisany nazwiskiem). Wiadomo
jednak, że zarowno menaw.i.ść Jak i namiętności 111ą ślepe. Z tego to pewno powodu i zaślepienia sprowadziła-.. owa Pani rangę
zawodu pielęgniarki do „rozpinania lekarskich rozporków".
Właśnie ten artykuł spowodował, że weJrzałam mimo woli w
swoje dojrzałe życie, gdzie w białym czepku przepracowałam
dwadzieścia parę lat. To nie są stracone lata wprost pn.ec1wnie, tyle w nich pięknych chwil. Z zawodu jestem położną. Uczęstniczę w momencie graniczącym z cudem ~ rodzi się nowy
człowiek. Jest krzyczący, ciepły i bezbronny. Dane mi jest z
rangi mojego zawodu dotknąć go, zobac&yć i udzielić pierwszeJ
pielęgnacji przed rodzącą matką. Ile porodów w życiu odebrałam, tyle wzruszeń i emocji. Praca trudna, odpowiedzialna,
ale
jakże piękna. Szpital oogotowie, pogotowie - szpital, tysiące
godz.in przy łóżku rodzącej i wiele, wiele dyżurów nocnych.
Wspominam święta, sylwestry spędzone w szpitalu na dyżu
rach przy ludziach potrzebujących naszej pomocy. Szczególme
jeden pozostał mi w pamięci. Dyżur popołudniowy - telefon. muszę zostać na noc sylwestrową, ponieważ koleżance zachorowało
dziecko. Moje własne przyszło po mnie do szpitala. Wracało samo. Życzliwi sąs i edzi przygarnęli je na ten wieczór. Opowiada·
li mi nazajutrz, że po powrocie moja mała córeczka miała koł
nierz od kożucha mokry od łez.
A moja noc sylwestrowa upłynęła w gorączce pracy, w biegu. Umierała w sali porodowej kobieta. Gdy o godz. 4 nad ranem walka o życie zakończyła się zwycięstwem, nie miel: śmy
sił złożyć sobie noworocznych życze1·1 .
Wiara w człowieka, głęboka miłość do niego pozwala nam wytrwać w tym zawodzie. Te z nas, które tego nie poczuły w
sobie, odeszły do innych zawodów, gdzie płaca lepsza : .,świę~
ty" spokój. Nie jest zupełnie prawdą, że pozbawione 'jesteśmy
ludzkiej wdzięczności, która jest dla nas największą nagrodą.
Są roc;lziny moich pacjentek, do których weszłam na
stałe .
Dzielą się ze mną swoimi rado~c '. ami i smutkiem. Słui<t mi rad ą
i zwykłym ciepłym słowem.
W rozmowach z koleżankami ze szpitali słyszę nieraz narzekania, że płaca niska, liczba pacjentów na jedną p ielęgniarkę powy żej wszelkiej normy, brak salowych na dyżurach nocnych.
Na moją uwa~E:. 7.e po tylu latach c:ężkiej -;łużby w szpitalu mogą przenieść się do lżejszej pracy, patrzą na mnie długo nie rozum\ejąc co do nich mówię. One tutaj, w szpitalu są potrzebne.
tu zostawiły swą młodość. Gdybym kiedykolwiek na nowo miała wybierać zawód. wyhrałl"bvm 'Zawód położnej
Niesm aczny pa•7.kwil tej Pani n fe zabrn ł ml w!ary w moje
pac.ientki. Staram się tłumaczyć tę Panią - mo7E' m0ż lek1rz
lub k".!chanek odszedł od nie.i l młodą. p rwabn ą 'Jie!E':;rn!ark;:i.
Samo życie. Ale jeśli nawet ti>k się stało. rie wl"!no ro bić krz~·wdy białem.u, czę.nko,wi i obr.7.UCiJ.:Ć rto błotem.
. ..
. .
. .
żvcu: tei Pani dużo zdrowia I humon• bk1e".'!o. i;ik:
miał'1
wczefoiej pijąc łapówkowv koni2k I zjac!aj·H· h nó ,.k o•.vr. ~'lko7ie
pny murvce oł:vnarei ;,, h~my m?~netofon1' otrzvmane~o nwn;et
jako łapówkę . •Teśli iednak trafi kiedyś do •z..,lt:>.b me r h wn:k;
Uwie. bez zło~cl nrz:voatrzv •ie naszej pr;ic:-. mo~e '"ied· nabter:ze •7.acur.k·t do k'>biety .i el~t<nhrki.
WIE~Ł.\ WA lłF.:RRUK
(Pabian! el
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„Odgłosów• został

umieszczony. mój Hat otwarty pt,.
zostało okal„
czone: zamiast Kaleniewicz podano „Kalewicz".
Proszę o umies:rezenie sprostowania w rubryce „Polemiki-U·
sty-Opinie".

„W obronie Stacha z Warty". lecz moje nazwisko
Z

poważaniem!

Autorkę

EUGENIA KALENIEWIC~
listu 1 Czytelników !erdecznie przepraszamy!

A MO%E„.I

Ludzie listy pi.szą„. a Szanowna Redakcja na nie nfe odpow1eck,
po prostu jak chce. To zależy może od treści listu, jego t.ekatu,
krytyk.i lub osoby nadawcy. Przeżyłem swego czasu tego rodzaju
niepowodzenie, lecz nie mam pretensji' do Redakcji, bo to tez
zespół ludzi o różnych kierunkach społecznych, etycznych, politTcznych. Ale do rzeczy.
Wznowiono druk powieści z. Nienackiego pt. „Jeden rok w
Skiroławkach" na lamach „Odgłosów", Prośbę tę spełniliście ponoć na ogólne żad anie czytelników „Odgłosów". Pytam ait: na czyje żadanie?
Czytelnik rozsądny, który widzi w literaturze wartości moralne
i wychowawcze nie weźmie do ręki po raz drugi tej sex-bzdury.
Z. Nienacki opisał środowisko, w którym aktualnie przebywa,
w sposób brutalny, wręcz ohydny, łączy pary i każe im się wyżywać jak zwierzętom w swym popędzie.
Miała to być rzekomo powieść dla młodziezy, jako że Z. Nie-nackl miał miano pisarza młodzieżowego. Od takiej „ młodzi eżów
ki" ratuj nas I chroń Panie i ·od tego rodzaju poży wek kulturalnych. Jeżeli w ten sposób chcemy wychować kogoś i
dać
przykład, to raczej zacznijmy ten kurs od siebie. Opi sa!"t> bowiem
niektóre sex-party w powieści, przebieg, sposób, fizyczno-techniczne poczynania z anatomią włącznie - są zwykłą erotyczną
bzdurą I kiepską wyobraźnią autora.
Poszczególnych bohaterów powieści
pozam ieniał
w zwykłe
zwierzęta w swej rui, a najgorzej na tym wyszła godność i szacunek kobiety. Nawet ta kobieta przez małe ,,k" nie postąpi tak,
jak Widłągowa, niczym goniąca się suka czy krowa. Nie jestem o.
paulinem, o , na pewno nie, wiem jednak, że kobieta od jej narodzin spełnia swą funkcję Matki i Kochanki, jest symbolem
miłości i tycia, daje więcej jak bierze. itd. Dl atego za10ługuje u
wszystkich, szczególnie u pisarzy, oa szacunek. uznanie, miłość.
Dlaczego jej nie docenił Z. Nienacki, lecz zbeszcześcił ie1 godność
w swoich sex-nonsen90wnych scenach?
A może zamiast tego rodzaju powieści w „Odgłosach" wznowimy Jnny rodzaj rozrywki kulturalno-wychowawczej Proponuj~
- jeśli znajdzie się miejsce, drukować inne wartościowe powieści
lub ich fragmenty, które najbardziej utkwiły w pamięci czytelników. Np fragment z ,;Quo vadis' H. Sienltlewicza. w którym
Neron ulaskllwfa Ligię i Ursusa po jego walce z turem i samą
walkę. Można wybrać również coś z obcych pisarzy, np. Dumasa,
Hugo, itp. Oczywiście, w drodze ankiety wśród nas. Dalej proponuję przypomnieć niektóre sukcesy naszych
sportowców, odnoszone na · całym świecie. Bo sportu w „Odgłosach"
w ogóle nie
ma. To co wymieniłem, uzupełnić dobra krzyżówką.
humorem.
satyrą, anegdotą itp.
Ostatnio ukazuje się w , ,Odgłosach'' sporo
rysunków porno i golizny. Dla kogo? Jest nam całkowicie obojęt
ne, oo to będzie za wymiar, jaka poza, jaka figura - to bez
wrażenia.

RETKU-łlA

z ogromnym zaciekawieniem przeczytałem artykuł zatytułowa
ny „Wybuchowo, czyli różne odcienie dramatu".. Mu~zę przyznać,
:te już b. dawno równie interesującego reporta~u. me znal~złem
w „Odgłosach", których jestem ~tałym czytelm~iem od pi~rw
szego numeru. Po raz pierwszy też autor, Oariusz Dorozynski,
zdobył się na tak odważne poruszenie niektórych aspektów, chyba zawstydzających tzw. kompetentne czynniki w mieście. Zr~sz
tą jest to nie tylko moje zdanie, ale wielu znajomych, ktorzy
zwrócili uwagę na wspomniany tekst.
Prasa jak dotąd raczej oszczędnie pisze o dramacie na Retkini.
Nikt nawet nie pofatvgował się, aby odwiedzić poszkodowanych,
napis~ć jak naprawdę tyją, jak wiele, bardzo wiele mają kłopo
tów i trudno~cl. Zostali przecież niemal wyłączni e z tym co
mieli na sobie 7 grudnia ub. roku„.
Na pewno też opinia ·publiczna chętnie dowiedziałaby si-i. o
rozliczeniu datków przekazywanych na specjalne konto Polskiego Czerwonego Krzyta. ·Chyba mamy do tego prawo? Ale już
bez wplątywania w to odszkodowań PZU.
W sytuacji poszkodowanych jestem o tyle zorientowany, ie
mam na bieżąco te tak powiem informacje, ponieważ ta tragedia dotknęła jednego 1 moich naJbtitszych przyjaciół. Myślę, że
na wyjaśnienie zasłu~uje i taka okoliczność jak fakt, że jut. P,?
kilku dno!ach uikwidowano punkt informacyjny w
„Oazie .
Od tei.rn czasu wszyscy poszkodowani wszystko muszi\ tobie załatwiać sami. rałymi dniami chOdząc po różnych Instytucjach
l urzędach. Często sootykają ich upokorzenia. Sprawy nie wuystkie fiak no. ów nieszczę~ny komunik t p. rzec:z:nikal załahvłane
!la t aktownie. w ~klepach Irytują ludzi wywieszki na towarach:
„ fr!k".l dfa poszkodowan:vrh"„.
„
·
<Nazwisko I adres d1'I wiadomo~r.! redakrJt)
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Proponuję

rysunki M. Berezowskiej, która szczególnie lansowaten kierunek, lecz były one pełne piękna, lrnltury, wręc.t poezji. A przecież „Odgłosy" to tygodnik społeczno-kulturalny 1 życzę
mu, aby w nim nie odezwply się o d g ł o s y
brudu, s1.miry,
zgorszenia.
Zachęcajcie nu do pisania listów, obojętne czy będą to słowa
krytyczne lub pozytywne, słowem dla
dobra „Odgłosów ". Może
moje słowa 54 zbyt ostre czy przykre, za to z góry przepraszam.
A może wniosą odrobinę poprawy, pomogą, dadzą coś nowego,
Ano, zobaczymy.
ła

całej red3kcji
„Odgłosów" śle
WŁADYSŁAW DOMAGAŁA

Serdeczne pozdrowienia dla

(Bra toszewiceJ
DO REDAKCJI:
u.t Władysława DomacałJ' 1 Bratoszewic wymaga / kilku słów
komentarza.
1. Prawdziwy tytuł powieści Zbigniewa Nienackiego brzmi „Raz
w roku w Skiroławkach". Powieść ta ukazała się już dl'ukiem.
al• w bardzo niskim nakładzie. Sprzedano ją w jedneJ z łódzkich
ksif:gard w ciągu kilku minut.
·
2. Władysław Domagała pyta, na czyje żądanie wznowiliśmy
druk powieści Z. Nienackiego.
Myślę, że zamiast odpowiedzi
można podać dwie liczby. Kiedy zaczynaliśmy druk tej powieśd,
nakład „Odgłąsów" wynosił niewiele ponad 10 tysięcy.
Dziś drukujemy „Odgłosy" w nakładzie 35,5 tys. egzemplarzy.
3. Władysław Domagała nie wie widać, że Zbigniew Nienacki,
obok popularnych powieści dla młodzieży, 'ma też w swoim dorobku kilka pozycji przeznaczonych dla dorosłych czytelników.
ł. Już starożytni Rzymianie przestrzegali,
aby o gustach nie
dyskutować. Pozostańmy wierni tej zasadzie.
5. Z duzym zdziwieniem przeczytaliśmy, że „kobieta od jej narodzin spełnia swoje funkcje Matki I Kochanki''. Czy aby nie jest
to zbytnia przesada? Być może
Władysław Domagała nie jest
ojcem paulinem, ale na kobietach też sie chyba nie zna„.
ł. Dyskusja nad tym, co dziś znaczy formuła pisma . , społecz
nb-kulturalnego" wykracza poza ramy zarówno listu Władysława
Domagały, jak i odpowiedzi na ten list.

w związku z notatk~ praso~, kt6ra ukazała ałę na łamach
Waszego oisma w dniu 7.01.84 r., a dotyeeyła kłopotów abonentów centrali „Centrum" w uzyskiwaniu połączeń z numeramł
rozoocz.vnającymi się na: 32, 33, 43, 78 . Wojewódzki Urząd Telekomunikacji w Łodzi uprzejmie wyja§nia, te trudnoki w ur.:rskiwanlu połączeń z numerami rozpot"zynającymł się
na .,78"
spowodowane są stanem technicznym central! „Wschód" i po!'lrawa nastapi dooiero po wymianie urządzeń tej centrali, co przewMu ie się w U i UJ kwartale 1984 r.
Natomiast w pozostałych relacjach oraz w ruchu lokalnym nie
st \·ierdzono zadnych nieprawidłowo§cl ł centrala pracuje prawł
dlo,,·n.
'fNt. ZBIGNIEW ltOMANOWSKI
z-ra dyrektora
cis. t1rzadzeń Siecl1twYeh

LUTEGO 1984 R.

ODGŁOSY
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u „Republika".

Można poprosić o ostatnie notowania?
- D11lar mocniej 8 90 w żądaniu 8 88 w płal.'eniu.
Marka n · miecka słabiej - 2.05 Funt angielski spad!

kl: sprawy miejskie I sport. Pasjonował się.N or:.?nnlzowanlcm
najrńż11 c iszych 111µ : cz Nikt mu w tym nie dorósł do pięt ża
den tradycyjny Bal Prasy nie mógł 1lę odbyt bez
jego do·
wództwa w~zystko grało jak w Legarku Dzięki inwencji. energii
I przerlsii:b i nrczośc1 ~byszka po każdym takim balu kasa organi·
zacji
dziennikarskiej wzbogacała się o pokatne wpływy .
Był 1'Ż chorl 1 ącym „. rozklat:iem jazdy na koleiach . Obudzony
w nocy p•}dalby he7.h l ędnie . z pamięri. ~odziny i minuty odjazdu
czy przv i ~ zcłu i°)oeią gów na naibardLiej 3komplikowanych tril•ach .
Nie istnialy
dlań rzeczy niemożliwe r>rogq telefnnicwej perswazji z a triymał kiedyś o kilka minut pociąg na stacji rozjazdowej. żeby ktoś 1adący za granicę zdążył się przesiąść.

do 34 60. Po<izuk iwan!! franki francuskie I szwa.tcarskie.
ruble 5 50 · -5 60 . Popyt na złoto du:!y
Papiery
procentowe mocniej 8-proc:entuwe łódzkie łlsty ?.astawne 60.5.
warszawskie 63, Po? '.l(a lnwe~tycyjna 77 o trty punkty wię
fiej od wczorajs1vch notowań ...
Takle cedułki otrzymywaliśmy przed wojną codziennie, a bywało kilka ra%y dziennie z łódlkiej Giełdy Pienię7.nej i zamieszczaliśmy ie w .<a7.clym numerze na kolumme .Kurier Han·
dlowy". G:elda OWcl czę~to sta1e mi przed oczyma gdy wchodzę
do ńaszego Klubu Dziennikarza . bo właśnie tu. w tej samej sali,
ADAM OCHOCKI
/ todziły się w owych latach kursy walut I papierów wartościo·
wych.
Dom prey ul. Piotrkowskiej 96, ongiś .,pałac Siemensa", nale· ·
łał do handlowca Dwormana. Jeszcze dziś łódzka Delegatura
RSW „Prasa" plac! komorne jego spad~obiercom Giełda zajmow~1a kilka puko' na pierwszym p!ętrze. W poLostalych kondy·
enacjach działały rM:ne in!tytucje i organizacje przewa7.nie bran·
ty zwienęco-warzywnej Tam. gdŻ i e po wyzw ~>leniu wprowadził
eię ..Dziennik t.c'1d7.1<i" mlal swą siedzibę Łódz.k1 Związek
Bodo·
wców Bydła . Piętro niżej ~dzie redaktorzy . Głosu Rohotniczego"
'\l,1ystukuią na ma~zvnach artykuły. ro'twljal
owocną dzialatno ś~
Związek H'ldowców Tr7.odv Chlewnej i Owiec Może na odwrót
- nie pam'ebm Na ll~r.ie lokatorów rigurowaly jeszcze m.!n.
LUtbili$my go, mimo i:! język miał niewyparzony. Fo.l gow:::ł soWoiew6d7.ki Zwi!17ek O!!rodnirzy oraz Związek Hodowl.'6W Koni.
b ie zwlaswzu przy brydżu gromiąc bezlitośnie partnerów za ble:·
Kryształnwt> windv w obvdw1.. klatkach sc!indowych bezszeledy w licytacji 1 rozgrywce. A jego apetyt! Założył się raz. że zje
etnie ~1inęły w gc'lre I na d61 . o dziwo - bez awarii Na intere,na jednym pos!edzeniu trzy golunki po ministersku, jakiś l:efsantów czekały wyśl.'iełane czerwonym pluszem ławeczki. n pic·
sztyk i:zy rumsztyk. dn tego zakąski. Wygrał N1edowlare.k zakielne machiny obs!ugi.....,all szwajcarzy w szamerowanych złotem
płaci! rachunek, po i:zym Zbyszek podszedł do bufetu i na deser
un'iformach.
spałaszowal dwie bezy z kremem. „To jut na moje konto" ,.; Ciełdą łódzką. utworzoną w 1899 r .. w latach trzy·dziestych do
uspoko i ł bi isk iego omdlcma partnera.
wybuchu drul!iel wo!nv światowej. kierował dyrektor Maurycy
Często odwiedza! nasz Klub (teraz przychodzi rzadz!e},
me~emoelhof mając do pomocy sztab urzednik6w. w tvm rlwóch
tryka do ucza) Konstanty Mackiewicz. artysta malarz autor pop!"zysiPJ?lvch. a lak7e maklerów w osobach p p Zye:muntfl Kanod tysiąca obrazów i trzystu projektów sccno~rnficznych, najdohana I C1esl:lwa Oobczvńskie11.o W Radzie Giełrowei 7.?Siarlalo
wcipn iejszy ze wszystk1("h bywalców. Bon moty i żarty
pann
1
jeszrze dwunastu nanc'lw reorez1mluiac:vch lódlki <\w ate1< "lrzeKostil obrosły w legendę O kilku wspomina Jerzy Wilmański w
mv~'nwn- "'nnlowv
Skarl-nikl<>m hvl .Tfln Srhiff w~n~•,„i„<\ci
swej urnczej książc:e pt .Rzeczy dziwne I cieka we":
clel Domu Bankowel!o .Hieronim Schiff i Spadkob!ercv". Tuwim
„Przed laty. ody w malarstwie panowal sztywny schem:ityzm,
wspomlna go w .. Kwiatach Polskich":
pan l<nnstnnty poslnl na wystawę obraz. Pięk11c wnętr:e jet;cnncgo lasu. p~ mistrzowsku rozłożone tony ł pr,/t"ienie - obraz
„.A no rl„oa:z:e:
odró:n inl się zdi:cyclowanie od sztampowych malowanek tamte;
Na;nferw fntoaraf Ttrrnimnlskl.
cp~l~ z Nu '1tw:ioi: komisji. ze obrnz po',·azuje las ala nie poka·
T„ż kamf.nrpnltn. f>Ofem hnnkfer
znje turlzkie; pracy, pan I<onstanty wziql pę1lzcL I dwoma ru·
n;eronim .~chiff• Z 11/~ina rflffo.
chami u rialu peJzażu domalował dwie maleńkie ludzkie syltp:tki
Przez dlugą. dlugą pipkę kur:z:yl:
i pow zeclzial : „Teraz obraz nazywa sii: „Wyrąb Lasu w PGR".
Na inną wystawę pod haslem „Człowiek" pan Konstanty wy·
:Rojno I gwarno bylo w dzlsieiszei sali Klubu Dz ·e.rr",arza.
słał obraz: w•nę-:rze pokoju . stół, otwarte okno I wiosenny ogród
~whsz::za w n.kresie hessv . edv kurs n!'loier6w snacl~I luh h ń sw.
za oknem. „Gdzle człowiek?'' - zapytała komisja. „Taż wyszedł
ki<'c!v pao'erv 1! 1 ełrlowe 7.Wv7knwnłv Pnvnnmni:rna na wste>pic
na chwilę" odparł artysta.
e!!'rlulka to not.owanl11 7. 1R o<t'.f.clziernika 1Q:H r Wtedv t.-urc:v waZwrócono się do Konstantego Mackiewicza o ofiarowanie oblut nie nlei;ralv wiPk!''?. vm w:shi:1nlom !!vt„ari;"t l1Mtv14:1rl"Zl'I nn
razu na jakiś zbożny cel. Pan Konstanty zapytał: „Jakże to tak?
WO!'OW:>c!ZPnin walutv zlotowef unormow:>la c:ię A1e kitka lat
.t\rty;ta iest cz!owickiem pracy i czemu efekty tej p~a:y ma
w~z 0 ~.niei . Pdv o ' enfaclr.em nh'""nwvm '-vl" ,.,.,„„ka na ~ie!dz!e
ofiarowywać?". „Mistrzu - odparł nagubujncy - pieniędzy na
ł~-łzkiel ro1Prvwalv •ie ~cenv ł!od.ne ni6rii T'hnłpoo „
obraz nie mnmy, ale przcdeż wszystko jedno, idzit'my wszak do
Ma-'kn nols'<::i hl"4ań" ,.,(! ~t.Mo:,.,l:i 11l?n r °""""'dPni 1"1„hifr.r.,·m
komun rn1u .". - „Do komurnzmu? - z:lziwil s:q pan Kons:anty - z mo im obrazem, ale bez p!enic:dzy? 1•
l)N•111U·o.w n tr1vm::ih sle ink" tako· rlo1ar notnm:onn n'e ,,,„fPi
Złożyłem
nunu Fo · s:~ i:'crr.
W iZd c• w ie,"o prl:cownl p:-zy
nl-f an mkp .T!>l'łn'1k7p '00'1leh i?iarv ~'e l-ryzv" ~z„hko wsh·7a.
ul. Tuwima. Będąc w Australii poznałem Stanisława Zarzeckiesn""l na!;7.vm n!Pnl<>r7.Pm . 'Rn7<:?l1l'lh c:ie nie n~•~ ... ~n:i m ~71 ... ~,..ńh
go. właś~icie!ćl f•rmy .Cont<il'" w Mclil< l•rnc >P!'DWad1;,iją:cj z
kr:>in inf1ac:lii Mqrkii ~0<>1hlq na !eh I na !;zvlf' \V l'rt1l'f•n'11 Hl?.?.
Polski książki , czasopisma, płyty, filmy. Jego żona, Rosjanka,
r. -dolar ko-:ztowiil luf 17 Mn mko Mennic-a n'P n"""a7alii 7. l'f'."•'zażyczyła sobie obrazu, który by w skwarnej Austra!il przypo·
ko""•:>nl"'m h„nt-not6w w„n11s„r.1an" r.ornz w'e"'!'•E' nnn'linńh• ''J
mina! zimowy kraiobraz ojczysty.
JJ„tn"':>dzie 1e,~ r noiamllv sle hi:tnknotv n w:iT"to•~1 !I I 11\ mi- Mistrzu . to dla Ro:; anki, może jakaś „Hajda, trcj}:a" na tle
firnĄw miir!'k a w mles !~c pMnlej za 5edT'ci<o c1n1nr'.'I p!aeono
śnleż y s ! ej tajgi?
e,411n nnn marek!
- Pan ie. jak długo żyję, jeszcze żadnego kon!ii n:e namaloI wla§nle wtedy !ala l!lełdy lódzkle1 przypominała dnm wawa ł em Nie potrafię ! już . .t\le zima może być„.
riatów w cT.asi!' pof.aru Kursv walut skakałv !a'k ooptane z ~o
I w kilkanaście dni p6żn:ej ,,duszoszczipatielnyJ'' obraz - las,
dziny na vodzlne 1 mlnutv na minute . ludzlp sk?kali sob'e do
drzewa z gałęz i ami uginającym! się pod ciężarem śn:eżnych
ttz1•. Krzyfowalv się urvwane okrzyki w rMnvch lęzvkach Maczap. koleiny po przejeżdżająeych saniach - poleciał na antyklerzv nie nanafalf wy~li;ywać liczb na fahllc:v Rńnknotv O'"Zepody.
śl! '"'i"'.alv sie miPrlzv ~prawnvm! palcami Co c!iwil;i ktoś wyhieTak r.awia ~ em: jeszcz:? jeden mist:z pędzla zadomowił s:c: w
fl:!!l z sali ł nedzll dn naihli7~ze,o telefonu. by zdać swym monnszym klubie. Na głowc: pobił pana Kostię, jeśli chcr:lzi o pocodamr-om relacje z ostatnie! chwili.
kry:e farl:ą pcw :erzchn:e. Wrr.z z pracowitą brye::c'ą ro:ro::i:- Kupić!
- S9'rzedać! - padały polecenia.
PrteG emac:ht'm uw!lali się pokąmi handlarze walut Co za
skoiarzenie: 'konie na eórze. konie" na dole i\le f.nac:zej nii dziś
WY"'ądały te orzedwo!enne . konie" Na ełnwach dęciaki I jarmułki. zamiast ohc;!;Jvrh dzinsllw marki
Lee" - sztuczkowe
epodnie. ·pla~zeze dn kosłek ledwabii:te chałaty
Uwijał sie taki koń pr7.ed buclvnkit'm I mruczał:
- Sprzedalę. sor7.erłn!ę !'fpned:ije„
- Po Ile? - d'lpadal !?O przechcxlzier\.
- Po osiem pi- osiem„.
- Co pn 011iPm?
- A co PD łle?
j
.A po zamkn!eclu giełdy Interesanci wysypywali się na utlc~
~bc 1 at?al! tufurki . ~or· wd1all eodzine werf!u.I! zettara nad bram1t
···~.
(otwór Po nim mstan I r.adowlllenł
z dokonanyrł' transakc.if
............. ~
w~teo•>walf no m1Psn•7.ąr'P!.'n s fe w tvm samvm domu 'klepu ko·
?onialnel!o Rracl tonatowfrz" ld7.isla! rer.vcł11t11 tu Del!kate~'·'').
Wv:;tawy nęciły Mlt...,1.łnrl~tvml anana~l'!ml . wi ą7.knml ban01n6w,
ba 1Priam! franrm:kiC'h knnl;ikllw I win z rałe![o ~wiata
Wsz„11rv hvli wtedy m11ionPraml nawet cl naluboźsl Najskromn1„;sze burl7.etv rnri7.'nne zamvkałv się wielnmilionnwyml
th•·otaml · Tvlko . że za te milionv mało co mof..na hvło kupić .
no' cenv no'ewałv n:i d1iesiątki !t'tk; milinn6w n;iet tramwaiow:v, 'w ied'T'tt stronp kos1tował chvha 3!in tvs'ecv Mo.l a teśc f owa
"dkfariała na nla~7C7. >.im...,wv ale 1a ka7.dvm r;izem odv 1•zhlerała notrzebnn sume. óka1vwaln i::ię. źe clo kuona hr['lkuie il'i Iluś
fam milif'nńw . bo o tvl!' nła•z~7 zdrofal nr! o~t'\tnlpi wvp1ntv w
fab~vc:e . (fa10"l'f1ąca
dro+vznn sp'>wOdOW:;>ła ze 7.'.lrO~ki Wypfacań_o tr~v r~•er•1 r~7v w mfpofaru ..
· Trwało to tak do lipca 1924 r., kie-dy marka przestala być
~,
§rodkiem platmczym . Bank Polski wprowadził walutę złotową.
\
'
Tuta1 ciekuwostka: polska iednqstl<ą monetarną miał być .!ech",
w-ydano ju7. dekret w tej sprawie. iednak Sejm dekret uchylił i
dG obiegu wprowarlrnno 1.ł•lty Relac-je 7.det>rel.'jonowanej marki
'do nowej waluty U5talono na 1.800 OOO mkp. = 1 zloty. Kur~ dolara uks1t;iltowal się na poz1o1mie zł ll 18 Potem znowu nastąpiło
z'a 'iamanle l\0spodarrze w pr1.emyśle. handlu rolnictwie i dolar
p:-zekroczył barierę 10 zl. Dopiero w 1927 r po ponownej poprawie złoty u~tah1li1.0wal się: do wojny kurs dolara wahał sic:
Złote

·-

.

.

w ~ran : cal.'h

dziew i ęc;u lłntych.

Dawnn sala g i ełdy lórizk iej
nie od razu przybrała dzi-siejszy
wygląd ; rh::ir PklE'r .lal<im celom ~!użyła w latach wojennych
,;_ mogę tylko ~nuć domy5ły. Swastyki na ściunach. portret Hitlera . 1ebrania. ucze~tn : ry wyrwcają orzed ~iehle ręce i gromkim
.;,heil"' nagradza ·a rn~wrów . slaw ! ąryrh potęgę Il I Rzeszy, naród
· f.ił::ermensch6w i rasi~t"wską dnktrynę Btut und Boden.„
p,, wvzwoleniu w hvłel 5ali e. 'eltiowej ur1ądzono świetlke dla
dziennikarzy I ornrowników adminMraC"il. Pr7<'\'Vnżnle świeciła
pust1<ami. chyba że ltt'l~ wp:{ dl na oartir ping ponga Dzienn ikane zbierali się na dole w kawiarence .Fraszka''
Najczi:ściej
pnes !arlvwalf tu ~ l pi tkowl·y": St;inisław .Terzv Lec. Lenn Pastern:ik .•IE'rzv ?.aruhu . Ervk Llniri~kl. Zhit"niew Mitzner .. Red akc ja . Sz1 ilek" pr1y <·upnP,la ~krnmniE' w dwóch pokoikach na
czwartym p ' etrr.e hvlego pillaru <:;iemensa"
'.. W lata<'h oieł-1f7ir•tritvrh ~wlf>llira nr7.ek~ztakila
się w Klub
Dziennikarza Ohnifono ~ufit. frai?menł. ~dany wyłoźono boaz(>rią.
'~'n11derni70wann nśw;ettenie 1amst11lnwano pl::inino I hufet <p.oczatkriwn zna.ici ,iwal •ie na prawo od weiśc:fa) urządzono szatmę .
z dawneeo wy~tM!u pozos t ały cztery wspier a .ią('e sufit kolumnv ,.,1v1<lnw<Tne zahf'!rnwanym ł listwami z drewna.
t ~nh 7.nowu 7.flklnl nla źvc-iem Stala sie mieji;rem <;potkań twórezvr'1 . rlv'lkusll wvmlany poglądów. występów artystycznych. poka1ów filmowvch Po7.a dziennikarzami schodzą się tu literaci,
aktorzv . ludzie nauki Przy i cżclża j ą ~ośc-ie z kraju I zagran'.cy.
. Centralna p'>sta<'ią Klubu i ie-:-o an imalo rem był fto stri:> ~ zne,
coraz cześc:iej musze p i s a ~ o moicli kolegach w czasle r-rzeszłym) Zbyszek Ski·b !ckl. Jako dzioonikar:r. mia' '1wie specjalno-
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wymalował wszystkie ściany I
Złośliwi mówią . że gdy

sufity w całym gmachu remont ko1'1czy w os.taitn!m
pomieszczeniu. wraca do pier wszego I zaczyna od nowa, nle to
nieprawda . bo robotę wykonuie solidnie i terminowo.
Przez długie lata przesiadywała tu dookoła stolika Alina Gra•
bowska Opuściwszy redakcję ,Głosu RobotnicLego", wyem ig110·
wala wraz z mężem Polakiem do Izraela Nawiązała kontakty s
paryską
Kulturą"' I przekonawszy się jak dobrLe można zarobić
na szkalowanit• Polski. skorygowała plany życiowe. Postanowiła
zmien : ć Hajfę na Monachium Władze izraelskie sprzeciwiły s i ę.
„Jak to? Dntiśmy pani pożycLkę . mieszkanie,
sCinansowahśmy
przy1azd do ojczymy!". ,Izrael to nie moja ojczyzna. Nie jestem
Żydówką"' oświadczyła .
Sprowadziła z Polski św i adectwo
chrztu. nawiązała wsoółprac<: z amerykańskim wyw iadem i osiadła \V monachijskiej rozgłośni radiowej
.Wolna Europa". Jut
dz i es i ę(' lat owa dama od specjalnych
por usze ń z p i aną na
ustach opluwa i zohydza Polskę za amerykańskie CIA-ćk i. Eterycznej
(z powodu fale eteru) Alince dzielnie sekunduje jej
mąż Leszek Pertkiewicz vel Perth. Dobrana para. p r ag•nąc wykazać się lojalnośc!ą wobe:: amerykańskich pracodawców. zda•
była się na n i ezwykły, na wet w tych sfernch, wyczyn.
Głośno
było o tym swego czasu. n ie zawadzi przypo:ii,ieć t<: aferc:.
Grabowska I jej mąż 1ap rosili do siebie do Monachium szwagra-brata, Hieronima Pertkiewicza,
po czym zodenuncjowall
go w policji nFN . oskarża ; ą c o dziulalność
na rzecz polsk iego
wywi::du. Brat-szwagier prz e siedzinł za bezdurno osiem m i cs : ę
cy, a to wszystko dlatego, że namawiał brata do powrotu do·
Polski. Romantyczna Ali.nka nie mogla znieść myśH o samotna•
ści I może to cna p o drzuciła szwa growi ów nic n ie znac z ący
papierek z roz:;!oś n i WE? Nie było na nim nawet napisu „Streng
gehe:mnis" ....
O czym możn:i rozmaw!~ć przy szklance herbaty? (z kawą bywają ostatn io kłopoty).
Ano o sprawach zawodowych przede
wszystkim Tym sic: żyje I z tego się żyje. „Czytałeś?" . „Mam
w ' ę.1'~zq t·ombe zri l·a::-zysz jutro". „Posłuchaj stary, jak byś to
ujął?" Roz'.)nlajq sic: tworze. słowom toworzvszy cornz ŻY \\"sza
&est)(k ulacja. ze 'ci a.n I spod sufitu emanu i ą znsklepioone przed
pół wiekiem nam:ctnok i. Oiywa giełda ... informnc:ji. Ileż to szla·
gic:6w by~o w klub'.e tcm::tem powszechny::h rozmów!
Przez szc:-eg m !csięcy emocjonowałem się jak Inni rewelacja•
mi „Głosu lł c cotn:czego". lłepurter Henryk Srocz y ński zdobył
bulwersuj q::-ą w i ado:nnść: we wsi l<onewka kolo Spały jest ufortyfikowany bunkier Gonnga! Ludzie do których dotarł. opowiedzieli o taie:nniczy:.-h m isteriach w czasie wojny . Po:: : ąg i -w:c-ma
przejeżdżały no=ą wydrążonym tunelem każdy t;;.ki zcsta\"l zapadał s:ę pod ziemię. właśnie tam . edz ie Herman Go~ing l:azał
wybudować sc-bie zamaskowany schron Schron wraz z tunelem
z rozkazu marszałka nr Rzeszy został zatop iony, gdy Armia
Radz iec'.<a z :- jęh najbliisn) n·kołice
Wiadomość „Głosu" przedrukowała „WieczcrnaJn Moskwa·•. Rn.
dzie::'kl mży1: ier prZ\'Słał do Pu lsk 1 projekt od1:ow ien :a tere:nu,
Zaw i ąz~ł się sztab amaturów, na własną rękc: pc<l;qli bad<:nia.
Poszukiwano więźmów zatrudmonych przy budowie bunkra . .Za.
dcn nie ocalał Stw ierdLono. że w· c-zasie wojny AK zainteresowała sit; tą sprawą Grupa kobiet z organizacji zdclala pono~
iebrać jak : eś rnforma::je, ale 1 po nić~ zaginą I wszelki ślad.
Rewelacje d~ukowanc w „Glosie"
w 70 reportażach obieg\y
p~asq światową . Do Sp::ly przyjeżdżall koresp ondenci zagraniem\
Amerika!1ski ..Qutck" zamieśc i ! wywiad z adiutantem Gor inga,
gencra!cm 13ocdenscharte:n. Potwierdził. że marszałek mial swóJ
i;ztab w Spale. na temat bunkra nie chcia\ się wypowiedzieć.
Do Konewki sk ierowano wojskowe ekipy spe::jalis~ów . Niestety, usunięc:e wody z zalanego bunkra okazało s ię niewykcr.alna. Jestem jednak przckc·:i;,i:iy, że taimn :ca sprz~d czterdzic:;tu
lat wydarta zcstanie k : cdyś podziemiom
Na razie Sro:zyr'lsld
zajmu je s:q ~p ~ aw a mi przyz iemnymi. Chociaż doktorat z!ozy l z
geo:;raf;i e '.,or.omicznej. p:6ro pośw i <:::il zagadnieniom międzyna„
rod owym .Jako wvs!::rnn i'.t „Głosu" odwiedzi! Stany Zjcdncczo:ie,
dwn razy Ku!:ę I 17 pa;)stw Afryki. s l: ą:l napisał mnóstwo reporków

l to nie raz

taży.

Zaim;:ionował mi też Piotr Goszczyński. I o jego cska;:>adach
: czpruw1<!lo s:ę w kluble Spryt 11ic zorganizował wyprawę
statk.cm do Ameryki Południowej Najpierw powiedz:ał arma•
torow i, ie recakcjn z!ecila m:.z 'napisanie
cyklu reportaży sła·
w q~ych polską żeglugę morską . a uzyskawszy zgodę na bezp!at•
rq p:>::ir6ż spytał rcdakt'Jr;i Mojkowskicgo czy reflektuje nn sen:::: ; ir:c rr.att'ri:iły z Er~zvli1.
Urugwaju. Argentyny
i Chile,
bo .. zaok~c:tow:rn:e n:i M/S „Hugo l<ollątaj" już zalatw il.
Dl:t:::o Pio: r,u3 zbijał kokosy z tej rajzy Napisał 0 niej nawet
do .. Plomyczk '.:l ". a cd::zyty o dalekich lądach wygkszał latami.
Za::!:ęcony sukcesem w podobny spnsób odbył jeszcze kilka wypraw morskich:
do Grenlandii statkiem rybackim, na Morze
Północne statkiem ratown!czym „Neptun", opłynął basen Morza
Sródz!emnego.
Gdy w 195ll r. nasi saperzy rozminowywali główną kwaterę Hit•
lera pod Kętrzynem, Goszczy1'1sk1 i dwaj reporterzy - z „Dzien.
nika Łódzkiego" i „Expressu lłustrowanego" - udali slc: tam po
materiał. Szczegół nic bez znacienia - samochodem
Piotrusia,
Na miejscu uzgodnili: tego samego dnla, w śrcxlę,
zamiesz::zia
swe rewela::je w macierzystych gazetach. Ale kolega z „Ex.pressu" zrobi! psikusa i swój tekst pchnqł już we wto.rek.
Po paru dniach Piotr wpadł do bufetu Delegatury, gdzie o teJ
porze zbierali s!q dziennikarze z wszystkich redakcji.
- Pani Helenko - zwrócił do bufetowej - dwa kilo poma•
rańcz, d\vie tabEczki czekolady! Ale na jednej nóżce, jadę
w
daleką drog,c:!
Stojący obok reporter „Expressu". ten snm co złamał porczumienie kętrzyńskie. nadstawił uszu. A gdy Piotr skiero w ał slę
ku wyjściu, podrep~'3.I za nim.
- D c kąd jedziecie, kolego? Jakaś bomba?
- Pary z ust nie p:.zszczq. Jut raz nabraliście mnie.
- SłoY;o honoru. l:ęc!ę mikzał jak grób . .
- No to zaryzykujQ. Tylko nikomu ani mru-mru. D::i c _· ynl
zaw1iaJą
z kurtuazyjną wizytą okręty VIII floty ameryk:: :·:s::iej.
Jadę tam. Ale pam i ętajcie „
Tcgoi. wieczora Piotruś z nie tajoną satysfakcją, z ukrycin, ob•
serwo1vał na Dworcu Kalisk im reportera .. Expressu" wsiadają
cego c!o gdyńskiego po: : ągu w nasuniętej kc-nspiracyjnle na czoło
czapce, z pcdnieswnym kołn : erzem płaszcza... ,
Po:nti: dop :sa!o życic · naczelny .Expressu" najpierw zbes ztał
swego pracowr. ·~·'· że dał s i ę p:i<lejść jak dziecko. potem kategoryczn!e odmów i ł zgody na ... rozliczenie delegacji służbowej.
Po po1vrocie z 1'osmoc:u .Jurij Gagarin zlożyl wizytę w Polsce,
W Zielonej C órze miał spotkanie z młodzieżą. Tylko dwuj dziennikarze z PAP i jeden z Tv Q05ląpili zaszczytu towarzyszen ia
mu Piotruś też się zjawił w sali biesiadnej. Zabrał z Lodzi smoking. białą koszulę z wykrochmalonym gorsem i muszkę. Za
p'.ęć stów szef kuchni pozwolił mu przedzierzg.nąć s:c: w kelnera.
W::zy z zupą nie zaryzykował mu dać. w obawie. żeby n b rozlał jej gośc i om na głowy. Na tacy , którą Piotruś wniósł dumn:e
do sali. spcczywał bażant przybrany tradycyjnie pió rami. Przy
stole obok G1garina siedzieli ówczesny wicepremier Jaro szewi cz
i murszalek Spychalski. Gdy wznic~iono pierwszy toast na zdrow ie kosmonauty. Piotruś zagadną! go:
- Kak wy s ieoia czustwujetie na ziemlie poslic pol iota?
Dalsza konsoiracja n ' e miała sensu. Piotruś p:-zcd s.'.a w !ł s i ę
'kim jest I zrobił wyw iad z Ga-:arinem. Powtfirzyl t ri ck mi~ ze ,g o
przedwoiennego re;:ortera ..Rcpubl :ki".
Henryka Pr ss: e rm:::na,
który W podobny S?o•ób. w kitlu pikolaka. cotarł 11'1 Dworcu
Kaliskim do S'.llonki. wiozącej kom isarza ludowego ZSRR. Cziczerino. Ale Piotruś o tym nie wiedzi e: !. mój p ier w szy tom „Re·
p::irtcra p:·zed 'konfe5·ionałem" . gdzie opisuję b <::«larzenic ..'. c:z:ze
się nie ukazał . zaś Gati!arin wyczyn
G c szczyńskicgo u wie:zn ił
w swojej książce wspomnien iowej.
P ierre de Goszcz ·- jak nazywnł go redaktor Mojkowsk i podpadł kiedyś szefowi i za ka 'r e odprawiono go ciup:isem do
WJeruszowa.
- Masz poj<:cic. jak ml tam było dobrze? - zwie rzył ml sfę
po r;owrccie. - Codziennie 'kilka odczytów ~ Lidze Kob:et, Sam ::i p~mocy Chłopskiej. Za każdy leciało po pięć stów .
Piotruś dokonał wy::zynu. na Jaki ni-kt z nas by s i ę nie zdor.ył.
Chcą: sprawdz'.ć jak daleko sięgają miłosierdzie i na i wno ś ć ludzka, nadział na siebie ł~chmany i z Kapeluszem w ręku klę~zał
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Uka coddn prred bud71lldem reldakeyjb11ft. Po ~~ ~ta
kill.1l:a
.c'!ini prac7 w redakcji, plus o<łczyit;y.
, Nic .tedy ckiwnego, te ten reporler z prawdzt.wego lldarzenla
ł!os·t~pił ni• lada -za·szczyitu: powiedziałem mu, .te gdyby pozwolono mi wydawać prywatną pop<>hld.niówkę, zaaingażowalbym 10
a miejaea ! grałby w niej pierwsze likrzypce._ Oczywiście._ po
mnie .
.Ja :teł stałem ~ tematem poWBZeehnych rozmów„ Z ogłosze
nia w gazecie dowiedziałem się, że w Białej pod Zgierzem jest
do nabyda „Simca 1100". Pojechałem tam z Tadeu.szem Mankiewiczem, naszym mechanikiem samochodowym. Właścicielem zaofe.rowanej do sprzedaży ,,Simki" okazał 'ię miejscowy proboszcz:.
ja rórwnież nie
&1~ulo uparcie obstawał przy swojej cenie,
aię w niecthc1:'-łem odstąipić -0d mojej. Licytacja prze.ciągała
~konczoność, aż z.niecierpliwiOi!ly Tadzio zawołał:
- Słowo daję, ksiądz dobrodziej targuje się jak stary Żyd!
Na co ja obrażonym tonem:
- .Przepraszam, to ja się targuję jak stary ksiądz!
Ubawfony ojczulek opuścił z mieji<:a kilka tysię<:y. A potem
poszła i;:adka w całym gmachu, te Ochocki za nabyty od księdza
1amochód tyl'ko częściowo za.płacił gotówką, za rentę zobowią~
zał się pis~ć mu na każdą niedzielę kazania ..„
Piuszczahśmy często wodzę pamięci. Wspominaliśmy dawnych
k.olegów, p ikantne historyjkl z zamierzchłych czasów. Zdanały
•1ę w kaildym jrodowiliku, czemu m1 mieliś·my poz.ostawać na
uboczu?
Pewien ~ole~a, tuż po wojnie, jako argumentu ,dla poparcia
•~eh ;racJ1 uzywał.M pistoleitu. Kładąc go przed soblł lub chwy•
taJąc su: .wY.r;i?weym gest~ za ty1ną kieszeń, przestrzegał:
- Pam1ętaJc1e, tym co rue będą po naszej myśli, nie pOl'Skąpi
my porcji ołowiu.
. Nie 1!1ogłe.m wyjść z podziwu jak ten mój ke>lega szkolny z
CL11U1aZJU:J? t.m„ ks. Skoo-up.1<:i się zmie.nił! I kto by pomyślał, te
z tego w1eczme zastraohanego chłoptysia, u.stępującego każdemu
.z dt'ogi, wyrośnie taki gier-0j. Przeniesiony na rnbieże Polski zostawił po sobie jeezcze większą plamę: cały personel Mdakcyjny
na . znak prote&:t~ przeciw .jego metodom pracy 1 traktowaniu
zł<>zył mu na biurku legitymacje.
lnnego z.gubił temperament_. bynajmniej nie dzienni·kankJ.
ZaI?ałał afektem do 1ekretarki redakcyjnej . Ta nie odwzajemniała Je.go uczuć. KG!ega postawił •prawę jasno: albo poł4czymy 1ię
tymczasowo, albo rozłączymy na stałe. Wobec taikiego ultimatum
dziewczY111a ustą!Piła. Zaprosiła kolegę do mieszkania. Gdy ten
planów, -rozwarły
P!zystąp_ił do zreaHzowania mało ambitnych
1aę drzwi szafy, z której wyezli dwaj smuitni, in.udzeni długą
war<tą pan<>wle. Skończyło się tak, jak powillno: niefortunny kochaś rowtał ait z dziewoj' i reda.kej,, a ja - jak to ja - uczciłem to wydarzenie frank•:
obliczył sawartoU kapeluaza: „zarobił" wi~~ n'ti przea

P11woci•l

Ms• "1f•lki•I

dopuścił się

gaff'IJ,

pTzed ciul11m tlte-d-tlt•
nie %ajr1ał do 1zaf'I/.

Na.zajutri l)()jechałem do Wartzawy, Leidwo pl'Ze6tu>iłem próg
I kto
,,Szpilek", któryś z kolegów drecytował mój epigram.
1
.łmie twierdzić, że kultura nie roZPrzeSAtrzenia się u nu azybko?
Dalszych fosów byłego kolegi nie :mam. Podobno przygoda ta ·
pozostawiła \1 niego trwały uraz. Gdy składa wio?;yty, nawet partnerom o.d brydża, zanim usiądzie· pn.y atoliku, otwiera nle tylko
szafę, ale i drzwiczki lod6w'ki.
Drzwi w moim życiu też odegrały niepoślednilł rolę. Właściwie
dwoje drzwi: jedne wiodące z aall klubu na kor,tarz redakcji
„Karuzeli", drugie - do pokoju, w którym za biurkiem redakcyjnym prze.ied&łałem 17 lat. Przez te pierw.ze miałem wwanie głowy caly rok, dzień po dniu, na okr,gło, Szef kazał
zainstalować dzw<>nek przy wejiciu do reda\«H od klatki s.chodowej. Każdy, ~nim eię ma.lazł w naszym pomi"zczen.\u, .musiał
nadsn,ć guziczek, a sekret.arka lub goniec oddzwaniali 1 dopieDo „Karuzeli" rzadko kto
ro wtedy automat otwierał wrota.
przychodził, natomiast nieprzerwanym korowodem p r se eh o„Głosu",
,,Expressu",
s
woźne i gońcy
koied:i:y,
d z i 1i
„Odgłosów" i Delegatury, bo tędy bJi.żej do bUferu klubowego:
onczędzało 1ię cfrałowa.nia p0 piętrach f przez sień bramową. A
kiedy goniec je<!hał do drukarni, aekretarka zaś tkwiła w atołówce, mu1łałem co chwtla biegać do jej pokoju ł naciskać.
Drucie drzwi, zawsze zamknięte na siedem spustów, otwierano
na ośeiet w wiecri>t Sylwestrowy, aby jak najwięcej gości rnogł-0 powitać Nowy Rok. Bawm się dziennikarze, pracownicy adm ini11tracji, przybysze z mia1ta. Tylko mnie było nie do śmiechu.
Bo co zastawałem po przyjściu do pracy? WyniesiOl!le do uda
meb\e (jego gabinet nie brał u·działu w zabawie) rzadko kiedy
wrncaly na właściwe miejs.ce Podobnie jak ksiąilki, seiregatory
i teczki z teks-tarni, które przed tym trzęsieniem ziemi po omacku
mogłem wyjmować . Powietrze w mym pe>koju tak było przesycone
oparami alkoholu, u na papieroaa przezornie szedłem do WC.
W nawilżaczach kamionkowych niedopaHd papierosów f ruztikf
nie dojedzonych potraw. Na ich podstawie f z zapachów bezblę
Jak 6w kelner ze
dnie ustalałem menu sylwestrowego atolu..
starego dowcipu.
- Panie starszy, płacić!
- Już się robi. Więc tak... (na widok świeżej, czerwo•
neJ plamy na obrusie) barszczyk czerwony z uszkami. złoty pięć·
dz!esiąt._ Aha (ość ryby w solniczce), karpik po żydowsku, dwa
kura z rMołu, dwa
idzie~ięć, fogry~iuna kostka na podłodze},
pięćdz i esiąt... To wszystko?
- Ttak ... - czknął gość.
Złoty
- Przepraszam, jeszcze cebU!lka z siekaną wątrobką.
dzi e si ęć .

Sal~ klubu, gdy jeszcze była świetlicą, wykorzystywano (od
czasu, do cza u!) na widowi.ska parody1tyczne. Bo jak Inaczej
sprawozdawczonazwać owe sławetne środowiskowe zebrania
-wyborcze? Nie zdążył przewodniczący spytać czy są jarkieś kandyda t ur; , a już kolega <zawsze ten samll wyciągał ka r telu zek z
butonierki f odczdywał nazwiska. Kto jest za? Las rlłk unosił
się do g6ry Kto przeciw? Kto się wstrzy·mał? Cisza jaj{ makiem
zasiał. Przypominało ml to usypianie wężów, nieruchomiejących
pod hipnotycznym ~ zrok i em zakhnacza. A jak jest teraz? Hulaj
dusza! Skreślasz tych co ci nie odpowiadają , nawet jeśli sąsiad
zapuszcza turawia przei ramię . Słowem: „A niechaj narodowle
wżdy postronni zna j ą , że Polacy nie gęsi, iż swój gło1 już mają"!

Skoro zaś o drobiu, to jeszcze - „Kaczka". Wylęgła się w
:naszym klubie i poczyna sobie wcale nieźle. Ognisko TKKF
„Kaczka" umila czas dzie-nnJkar~om . Organizuje zawody w sfa<tk6wk11. koszykówkę , zachęca do modnego aerobiku, i:aprasza na
pływaln i ę. a diła mf.łośnikó\v szachów urządza m iędzyzakładowe
turnieje Tutaj dz! ln1e się krząta mój przyjaciel Stasio Gromiec,
dał mi mata. bo
ale choć te~l zeń szach:sta, .jeszcze nigdy
w szachv nie gra-m.
Po rn!le spęd zonym cza ie dziennikarze . podobnie jak przed~
wo·en..1i bvwa lcy tej sali , wy ypUjlł si~ na ulicę obc i ąga j ą okryc ia l... u ~ taw a i ą s i ę w taRiemcowej kolejce do „ Delikate~ó w " po
paczkę herb:ity „Pop ularnei". Gdyby pan Ignatowicz mógł zobaz
czyć te tłu m y p rzed swym dawnym sklepem, zatarlby ręce
za dowplen: a.„.

nr·

Fragment wspomnień z przygotowyWane go do druku drugiego
to~u. ksi ążki pt. „Reporter przed konfesjonałem, czyli jaik aię po
woJme

robiło gazetę" .
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Brakująee .ogniwo
W Afryce Wschodniej, od
Morza Czerwonego ai po Moprzez
si~
zambik, ciągnie
4 tys. ki!lometrów długa t głę
boka bruzda, wyryta w ziemi
przez potężną 1iłę. Pale<>ntolo1om jest ona znana pod angielsk4 nazwą Rfft Valley, Na
jej stokach · żyli niegdyś nasi
najdalsi prwdk<>wie. Być moczło
że tam wta3n!e powstał
wiek jako odrębny gatunek
wiadomo,
Jak
biologiczny.
wbrew potoczneczk>wiek mu określeniu - nie pochQdzi
od małpy. Jednakże współcz~
ny Homo sapiens, czyli czło
wiek rozumny ma wspólnego
przodka z dalisiejszyrni gorylami i szympansami Od czasu,
gdy Darwin sformułował gwą
teorię ewolucji, nieustannie na
wszystkiclt kontynentach trwa' ' poszukiwania śladów tego
na.jdals?.eg-0 praszczura oraz jego DOtomków.
Paleontolodzy - et badacz-e,
którzy o<iezytują nan rodow:ód :1 wykopalisk - zwrócili
się ostatec:miie ku alry!kańskiej
biegiem
Ri.ft V ailley, gdzie z
czuu znaleziono na1cenniejsze
fragmenty łamigłówki, co apowo<it>Wało pr?Atwrót w dotychcza&owej wiedzy: w ciągu 10
lat o trzy czwarte swego czasu trwania wYdłużyła sio prepostarzał
hJ.storia; Człowiek
sio o trzy millony lat; aul!traląpit.ek.

będący

równocześn i e

1

kuzynem, i ))t'Z()dklem czło
wieka - o pięć miUonów lat.
Co do wspólinego wszystkim
praprzodka. to '\\'l>ra.w<l~e ctą1Ie j~zcze je&t niezna·ny, ale
na pewno odmłodniał.
W ciągu 2 oetatnkh lat temjeszcze 1 !ę
p()j!!zukJiwań
po
wzmogło. Nas2"Je drzewo genelicznych
doznało
alogiczne
Nadal
ws~ó'v 1 przemian.
niezbyt dobrze wiadomo, gdzie
umieścić jeg-0 dwa podstawowe rozgałę-denia: pojawienie
się

człowiekowatych

(w

tym

australopiteków, które różnią
się od małp) i czfowieka (l~to
ty ludzkiej w całym tego sło
wa znaczeniu, która oddala si ę
na zawsze od swych człowie
kowatych przodków), ale w\ękże
1z~~ badaczy jem zdania,
te dwa wielkie podziałv musiały sfe rozegra~ na scenie aOpierając się na
frykań~kiej.
paleoklfmatolo.~ii (badania rl'!inionych klimatów), Francuz,
Yves Coppens, dorzucił niedawno now• eieglełkę. W swej
ksiucł'!,

zatytułowanej

„Mał

l)a, Afry.ka d człowiek", głosi
on te~. że rodza1 ludzkt wywodzi się z unikalnego gatunku. który eył na terenie dzisiejszej Rlft Vallev. i te rodza1 ten pojawił sł~ wlaśnie
dlatego, iż w tvm miejscu ziemia sie l'OZPękła.
COJ>pens nie przedstawia w
odkryć,
tym dzieiku nowych
lecz daje syntezę dotychczasowej wiedzy, ukazując długą
drogę od małpy do człowieka
niemal jak prosty i zwyczajnv spacerek. Jednakże postateza jest
wiona przez niego
podejmuje
ambitna: śmiało
J)róbę wyja§nienla. gdzie I jak
pierwszy
Po.Jawił sił po raz
człowiek, szukając tego wyja•ntenia w geologii oraz wykopaliskach Rift Valley.
rozpocz!łł Louis
Dzieło to
Leakev i:irzed dwud:i:iestoma z
górą laty. Ten 5łvnnv brytyjw
wvkopał
ski paleontolog
Fort T~rnan w Ken ii niezwyantronół
szczękę
kłą
poidalna, pół lu d zll: ą . Uznano
że należy <>na do ramapiteka.'
którego szczątki sprzed kilku
JUZ
zostały
lat
milionów
WC7.eśniej odkryte w Indiach 1
zaklasvflk<>wane wówczas jak!>
szczatki na,starszego z czło
wiekowatvch. Późn i ei Leakeyow'e. którzy orow1clzili poszukiwil.nia w Rift Va.Jlev ca łą
w Tanzanii
rodziną, odkryli
cza11zke si.nantrO'J)Usa zaliczonego do australopiteków.
W 1961 r. na scene wkracza
Yves C()ppens. Ma wówczas
26 lr t i również gri:ebie sie w
ziemi „frvkańskiej. w Cza<lz1e.
zczątków ..
pos z.ul · uil'łc zr~7.ta
słoni. Przvpadek sprawił. że
w~kni;i at czas7.ke. która w iego
dz1 c;fe1sznh zbiorach nosi nr I.
ona skla.svfikowana
Zrn; ta ta
jako homo erectus. którego
na zw8no czadan tropuse,m. TeJ;(o s '!ll"!(O roku T~eakey dokoValley dalszego
na ? 1v Rift
or!l-rvcia : znalazł czafake homo l' a!Ji!is - „ c iłowi ekn zr ęcz 
ne~o", pierwsza tego rodzaju.
Obr;k te.1 czaszki :zmalezlon'>
lttóre zapewne wvnarzędzia
owego czło
~ złv "Pod reJrl
w:ek;:i Naibarciz.fe; zdum iewai 'łrv bvł •eana k wiek. na jaki
ro znalezisko:
os7.acow;ino
t .750 OOO la t. D 1 t ą d u7..nawa no,
że rodzaj ludzki nie li czy sobie więcej, nił milion lał. I

ewolueji?

oto nagle postarzał Siłę at bk
baTdzol
Do Afryki, uważ81Jlej dotych·
czcui za nazbyt bairbarzyńeką,
aby atą<l mógł aię wywodzić
nasz wspaniały ród, napłY'nę
ła wówczas cała chmara rozspecjalistów.
gorączkowanych
Rift Valley to prawdziwy raj:
w wąwozach Olduwal (Tanzania) np. osady, które gromamlin lat,
przez 2
-dziły sie
wysokość zawzno.szą się na
ledwie 100 metrów. Na stokach tych wąwozów można
odczytywać przeszłość 1 niemal
jak z książki: jedna wantwa
- jedna epoka. Wystarczy tylko odwracać karty.
Wówczaa to właśnie Loui1
Leakey ZOOaił przedstawiony
cesarzowej Etiopii, Hajle ·ellasjemu. Z pewnym odciezapytał:
niem zawiści cesarz
kopiecie
„Dla-czego właściwie
w Kenii, a nie w Etiopii?"
rzucone wyLeaikey podjął
:iwainie, ZQI"gainLzował wielką
ekspedyeję, w której uczestni·
czyli też Yve.a Coppena 1 Camille Arambourg. Ten ostatnł
roku badał ziejiµ od 1930
mię etiOPSką, koncentrując się
zwłaszcza na dolinie nooząeej
która również
na:zJWę Omo,
wchodzi w skład Rift Valley.

W Jatach 1967-1976 zebrano
300 fragmentów
tam ponad
jako
kości, za.klasyfil,towanych
szczątki au.stralopiteka t homo.
W tym samym czasie lnny
bada-cz francU&ki, geolog, Maurice Taleb prowadził wykokilkaset kilometrów
paliska
dawłożysku
w
dalej,
usytuowajeziora,
nego
nym w Hadar, w samym
S<'.!t'tu et10psk.iej pus.tyni Afarów. Łożysko jeziora wypełnio
ne .ie!' t osadami. Chcąc Sl))ra:w·
d·~i ć ieh da.tcwsnie. geolog wysł:łł di; Cop!'ensa kilka znalezionych tam zębów trronowych słonia. I Coppens, i Leakey potwierdza ją zgodrnie: osad.V datują się sprzed 3-4 mi·
lionów lat. Jak wspomina Taieb, w owych cmsach poszukiwanie śladów czlorwiekowasprzed
·,v:lrftwach
tvcl! w
4 milionów lat było wvzwaniem rt.ucl)nym nauce. W 1972
roku na te1·e1w Afarów przyb~l'Wa

wi eil~a

m'ęcfaynarodowa

zorgainizowana
ekspedycja,
P_rz_ez Ta:eba. Uc7estnlczą w
nteJ CopTJens i Am erykanin Donald Jol: ans.on. WyPrawa ta
d?ft.onał!l Pt"?.ewrotu w paleontologii. Wykopano tam koki
kolanowe !Moty człowiekowa
tej spr7,ed 3 mln lat. Staw uPod kątem
formow;;i nv je!t
eharakterystvczr .vm dla stworzeń dwunożnych!

Później była Lucy .-- na·jprawdzlwsza gwiazda w łań
cuchu naszyclt przodków. Ta
która
kobieta-australo pitek,
utonięcia w
z131arła wskutek
wieku 20 lat, ofiarowała nam
znaczną część sweg.o szkieletu,
nafkompletnlejsz ego, jak! kledV:kolw:lek został maleziony.
m a lutką czaszkę
M1ala ona
bvła niewielkiego wzro~tu. al~
bez n1jmniejszei wątpliwości
na dwóch
potra f'ła rhodzić
"°"ach. Ok~zaJo !le. że dwun?żne>ść .to cecha weześnie.jsz11,
~i e m6zgu,
n t.ż powil!kszenie
K bmi:e więc b~ła t.a zachwvPrzodkl~ią
osoba?
eająca
?fe-rwszych lu<lzl. ezy też tvlk(')
' C'h kmwnk11. z llm!i. która m!ała p6iniej ..mlkinać? no dz!~
sor'>r t~n nie ZOl!tał rozstrzvg·
nlety.

W 1975 pku, na pustyni afars kiei odkopano szcząt1kl całej r9dziiny: metczyzn kobiet
l dzieci, o cechach · ani całko
wicie rn a łoich. ani całkowicie
lud?Jkich. Dalej było jeszcze
mnó~two wvk<>oal!gok I zna le·
Przebogata Rlft
z i ~k. które
Vallev k<>lejno oddawała ba·
d <> c~om. W Ha<larze. Omo, La·
etoli . Olduwai i lnnvch miejscach. któr~ ! tal'v si4' sławne
n.a eałvm świede, ~ebra no w
2 tvs
ponad
maRu 10 lat
~zezą tków istot <"7.łl)Wi l!'kowa~
?ebrano
ich
tvch ltvle, ile
pr7P7. 1OO pri.prz!>rln l!"h l'ttl oraz i a ki eś I OO tvs. i;zczatków
one
ZO<!tały ·
kre~owców.
•v11~echstronn i e zbacla•n e, . skla llYftkowane. p!).~kła dane . Uł! 
konstru~wan e , . prlJ"an aliZo\\"a ne...
rzv należy obecnie uznać
R l łt VaUev za jedyną kolebke !ur17.kości. fak to ~uReruie
Yv.e<: Ccmpens? Odpowie.di poh_v1erd 7.aiąca zaczyna Ilię doo ~ero rvsować. Stuclluiąc 11klacl
b 1tłłek ! chromosomów, biolodzv ()dkrvTJ niedawno. że na~ze pokrewieństwo z małpimi
kt1.'>:Vn1tm! ie~t zn:o cznie bliźs1..e.
ni l': mo:l:n;i by orz''DU~zczać.
99 t>rCX'. spu§c!zn y clzledzicmiej
szympansa je&t
ezłowleka l

najzupełniej

klentycMych! Tylke> minimalna różnica genetyczna dzieli od siebie te dwa
proc, decyduje o
jłartunki: 1
całowieozeńatwie. Jest to naj·
pierwszej rangi argument przemawiający za, naszytn wspólczy
A
nym pochod:zeniem.
szympansy nie są zwierzętarni
WYłącznie

afrykańskimi?

Jednakże jest coś, co wyda-

je się dementować tę teorię.
To ramapitek., nasz aomniemany najstarszy pr2l()dek, którego szczątki ma!eziono w In·
diach, bardzo daleko e>d Ri.ft
Valley, Przed trzema laty bioraz
po
lodzy kalifomi3scy
pierwazy zakwestionowali dotyehczasową klasyfikacj41 raże
stwierdzając,
mapi,t eka
rodzina człowiekowatych ·wyodrębnUa sie od małp dopiero
przed 5 midionami lat, nie zaś
przed 20 mlilionami, jak zaikladają paleontolodzy. Nie można
więc uw~ ramapiteka, który
istndał przed 14 milionarri lat.
za przodka człowieka.
W ubiegłym roku obie atr-0·
paleontolodzy I
ny 11poru
na
aię
biolodzy - zgodzili
prehltltocy~y
prawdzime
kompromil: uczestnicy zgromadzenia, które odbyło sit pod
auspfojami Watykańskiej Akadernicl Nauk, doszli do wniosJru, 7.e e>ddzielenie 1~ ci.łowieka od rodziny wielkich małp
wcześniej, niż
nastąpiło nie
7-10 miUonów lat temu fnajze
ustalają,
nowsr.e atudia
poszły
człowiek i 1zympan1
e>drębną drogą rozwoju przed
7,5 milionami lat). W ten &po1ób 1>0zbyLiśmy •ie jednego domniemanego przodlka: ramapitek · został odesłany do 1ałęz1
drzewa genealogicznego, przeznaczonej naszym maiłplm kueynom.
paleontolodzy
Niektórzy
wciąż je$'ZrCze nie bardzo chcą
•ie pogod7Jlć z tą detronizacją,
ale nowsze badania wydaj!\ 1 i ę
niedawn<> w
jl\ potwierdzać:
Pakistanie i w Chlmach wykopaino ~ajstanze czaszki «-angutana, które ujawnjaj!l zdurapodobieństwo
miewające
mapiteka do tego właśnie zwierzęcla. Możliwe więc. że orangutan jest potomkiem ramapiteka.
Jeżeli już wykluczy aie tego
f.r?truza,

ro

można

stwierdzić,

orangutan . W
pói.niej tym samym czasie ich bra cia.
w - Afcy~
którzy pozostali
przechodzild włllM!e fazy e-wolucyjne.„
stadtum,
Dochodząc d<> tego
dziejów, naukowcy na.trafiają
na lukę: nie mają do dyspaz:r
cji szczątków kopalnyeh 3 okresu sprzed 10 mln lat, które
stanowiłyby punkt · odm:iesienia. Dopiero niedawno po.s:zu•
kiwacze japońscy znaleźli w
Kenii pierwszą drobnostkę: p~
łóWkę kości szczękowej. Epo.•
ka jE!rlłt jedna1k decydująca, bowiem to właśnie w owym cza..
sie Afryka wschodnia była zaprzodków
przez
ludniona
wspó1nych cztowiekowi i 'mał•
pom. Wtedy też właśnie, j ak
t<> podkreśla Coppens, ziemia
miejscu dzirozpękla się w
siejszej Rift Valley. Przełom
wzni~lenie
spowodował
ten
geologicznych od
się warstw
strony zaehodniej. Poniewa.t
opady na.pływały 1łównie od
tej strcmy, dalszym na.stęp·
st}vem etały się zmiany klima„
tyczne. Na zachód od Rlft Val•
ley utrzymał się las, a óvt
dalekd przodek nadal prowadzlł swe „podwójne życie'' drzewach. czę4•
częściowo na
ciowo na ziemi. PMniej przeobraził się on w goryla i szymo
pansa.
Na wschód od Rift nait,o..
miast re>bi 1i~ coraz susz.ej &
lu zan~ka. Nasz praprzodek.
tl:olowany przełomem skorup1
ziemskiej mwii si11 przy&toaować do aawanny, która poja-wia si• na tym terenie. Da4·
szy ciąg jest zgodny :1 ogólnie
zaś

przyjętą teorią:

w środowlsku

pozbawionym drzew, które da!!Chronienie, dwunożność
ją
jest pomocna w d<>strzeganlu
zarówno ofiar, jak prr.eśla.dowców, nasz przodek wyprostowuje ~ię wi.ęc, aby I lepiej
wldzieć. Zaczyna chodzić kołyawe
niosąc
szącym krokiem,
staje się
czasem
młode. Z
!!tworzeniem pra·wd7:ilwie dwuuwalsn!ają
ręce
nożnym. jego
się,

wynajdują

narzęd2lia.

je.-

go mózg rośnie coraz bardiZ.iej.~
Druga fala nacisku ekologic7l!lego powoduje Pojawienie
jB1kfeś 2,2
się rodzaju homo:
mln lat temu 11awaooa afrybardziej sit
kańska jeszcze
przerzedza, pozostają jm w
niej właściwie tylko wysepki.
w tym rueprzyjMl!lym środowisku u homo habilis kształ·
tują się nowe typy zachowań:
staje się bardziej uważny rbardziej uspołeczniony. Matka
i dziecko dłużej pozostają ra„
~lrue I
zem. Poluje się
Homo
dzieli się pożywienie.
od
ostatecznie
się
oddala
swych Pl"ZOdków t kuzynów
australop~teków, które wkrót1lę
Rodzą
ce znikają.
świadomość, uczucia, język.„
Zdaniem Yevesa Coppensa.
posiadał
człowiek
Dierwszy
już wiele cech takich samych
obecnie'
mają
jak.ie ludzie
„Chodził na dwóch nogaclt ~
i:nówi uczony - był wszystkozernv. dosto.sowywał się do
okoliczności, uprawioał rzemiostworzeniem towasło, był
rzyskim. sprytnym i ostrożnym, świadomym i rozmownvm. Jeg-0 potomkowie _ homo erectu$ i homo sapiens _
będ;i ponadto zdobyWcami · o-

najstarsze szczątki naszych
przodków
najdawniejszych
wszyetkle zostały znalezione w
Valley. Stąd
okolicach Rift
wniosek, jak utrzymuje Coppens, że człowiek pochodzi 1 z
kontynentu afryk11mkiego I od
afryka~k!ej małpy. I tu właśnde ten paleontolog przedstawia zadziwla1ącą obserwację:
wszystkie szczątki ezłowiekowa·
na
znalł'!zione
tych zostały
wschód od bruzdy Rift Valley,
podczas gdy wszystkie wielkie
małpy tyją na zachód od niej.
Wśród setek ty$i~ kości zebra111ych n.a wschodzie nie ma
ani jednej, która mogłaby napraszympansa czy
leżeć do
pra~ryla. Stąd już tylko krok
przyczyną
że
do konkluzji.
człowieka
wyodrebnien ia się
małpa pnia
ze wspólnego z
stała się sama Ri!t Valley owa wielka szczelina.
Yves Coppens przvjmu,ie ten
właśnie wniosek I przedstawia
nast~ujaey scenariusz ewolucjl. Przed 70 milionami lat l'anuj ą EuroJ')ę. Azję, świa t. „
pierwsze naczelne mnożyły si ę .... Copoons . Idzie jeszcze dalej:
w !{ęstych lasach I za·roślach t'«rlerdzl: że trzy rodzaje homn bo 1e<len i ten sam ga tuEuropy I Ameryk! Półn ocnej,
trzy jego
ne~ - Po p; ostu
kt6~ w owvch czasach ,tanostad.i.a morfologiczne.
rózne
wiły jeden kontV'!1ent. Zgodnie
z teo.ril'ł Darwina. w proce~le Jest ro dość brutal1T1y sposób
ewolucji następuje selekcj a o- no1<>żenla kresu polem;kom na
wielu
identyfikacji
sobnlk6w. które najlepiej przy- temat
kopalnych. „Czvż
1tosowuja się do n.owvch wa- szczątków
runków środowiskowych. T;:m, cz?owlek współczesny _ pyta
Coppens - nie jawi s ię jako
~le rośl!ny
gd~ie rozwijają
kwitnące. małe naczelne nie- gatune~ .lak n a jbard~łej ho11zc~rów, ml)1?ęn 1 cznv. ieśll wziąć . pod
wiele wieksze od
uwal(e pr,.,estrzenie. które zaza.lmują nową niszę ekolo~!czludnla?" Ta rozsądna uwaga
ną: różnicują się od swvch oto dodatk<>wv punkt dla tezv 0
~ad~er:iyc~ przodków i ch ętnaszym Pochodzen iu z jednego
nie zywi" s1e owocl\mi.
a frvka ńs kiego pnia.
Mijałv kolejne miliony lat I
wy.
P aleoklimato!odc zne
stawała
Ziemi
temperatura
ia śnlenie sprawv' !)rz z Copsię coraz niższa. Zaez~ły wypensa iak żadn~ inne odznastępować 1'eZon:v klimat:vczne.
en ~ i e tvm, że przedstawia
. Las;v cofnełv się ku południow sposób
":'i· Wielkie małpv po1awlłv naąze ~ł.ugiespójdzieje
ny. Czy jedrnak
~ałkow1c1e
lat,
millonaml
s1ę pn.ed ~fi
1e~t ono trafne? Coppens zaobE'<.'nvm
m. fn. w Fajum m1erza poszuki wać dal zycb
wówczas
Egtpcie. pokrytym
lasem. szczątków kopalnvch, aby utropikalnym
eestvm
zvsknć do_datkowe argumenty.
1'r7..ed 1akimi§ 17 mllionnm • l!l t
J~~? leor1a pQdoba się równastąpił ważny element geologfeznv: 7~tk>niecie ~ l e „..e ~o hą n1ez ~eo_lot?on; . kt6t'zy są 7.apł:vt kontynpntalnych afro-arab- chwvcen1 mys ią. że w sumie
Ziemia urodzila
to właśnie
azlatvck·lei. wqJrntek
~ki-ei i
człowieka przv pe>mocy giganThetis, beclace
cze.eo moru
tvczni-g() cesarskiego ci ęcia _
miedzy
łącznikiem
wcześniej
Rift Valley.
Ocea nem tndyjskim a Morzem
Srór:faiemnvm, zostało zamknięte. P? tvm .,mokie" · małpy
11frvkańskie nrzewędrow<iłv do
Europ'' I Azj i. ~dzle niektóre
Rnoor6d nich przeszły ewotu(„L6 EXPRESS"J
c.le. a w jej WV'!'liJru pojawił
lf• ów osławiony ramapitek,
że
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Zapis szósty
Wszystikich naukowców z _XIII Laboratorium,
ich różnic poglądów i osobi·
stych animozji, łączyła wspólna pasja - paleoastro1vlutyka. rajemnice piramid,
zagadkowe
reliefy· Majów czy wizje proroków Starego Testamentu były stałym tematem zarówno przyjacielskich poj!awędek, jak też poważnych dyskusji. O jedności w tej dziedzinie oczywiście
me mogło być mowy; praktycznie każdy naukowiec miał swoją własną teorię i tylko według
kryterium podstawowych założeń można
było
wyodrębnić diwa przeciwstawne sobie obozy.
Do pierwszego należeli . zwoleninicy poglą<lu,
te ·wszelkie zagadkowe znaleziska ar:::heologiczne świadczące o wysokim poziomie wiedzy i
techniki !eh twórców są dowo<lem, Iż w odległej przeszłości wylądowała na Ziemi między
gwiezdna wyprawa, której uczl!6tnicy albo sami
wykonali te wspaniałe dzieła, albo prymitywni wówczas ludzie wykonali je na ich polecenie
.1 pod · ich kierunkiem. Hi•poteza, te barbarzyń
cy zamieszkujący „główny pas cywilizacji" ~
to · maczy od rndh poprzez Międzyrzecze i basen
Morza Sródziemnego aż po Amerykę Srodkową
i Wyspę Wielkrutocną - pracowali pod kierunk:em kosm~tów-bog6w, miała więcej zwolenników, bo wyjaśniała jednocześnie
nagły skok
kulturowy tych ludów. Nie wykluczano
przy
tym, iż kosmici dokonali wówczas na niezbyt
rozgarniętych istotach rodzaju Homo manipulacji genetycznych, aby „przyuczyć Ich do pracy".
Drugi obóz tworzyli apologeci rodzlme$o poehodzenia wysokiej cywilizacji, której centrum,
w wyniku straszliwej katastrofy, pogrążyło się
w oceanicznych otchłaniach, a jej twórcy chroniąc się przed zagładą wyemlgrowall w kosmos,
a częściowo rozpierzchli się po świecie, dając
początek panteonom brodatych bogów przyby·
łych zza morza. Z braku lepszego zajęcia uciekinierzy zajęli się przekształcaaiiem hord zbieraczy i myśliwych w plemiona rolnicze, które
!'!!<.-::·.· dzielących

miały

namalowane napisy: „Fly by LOT", ale
nikomu to nie przeszkadzało.
Spośród członków rady naukowej tylko doktor Owsianko-Bezmozgowa, ze względu na bło
g<'sławiooy stan, nie wzięła udziału w ekspedycji. Fus próbował też wyperswadować wyprawę doktorowi żużlowi. Aby mu to jakoś
osłodzić, mianował go nawet szefem laboratorium na cz.as swojej nieobecności, ale krzepki
staruszek nie chciał o tym sły,;zeć. W końcu, nn
O>tre ultimatum dyrektora: albo pozostanie w
domu, albo emerytura, żu*el pozornie pogodził
się z losem, ale kiedy obładowani tobolkami
człorlkowie ekspedycji wkroczyli po trapie na
pokład statku, pierwszą osobą, jaką zobaczyli,
był radośnie uśmiechnięty doktor. Cóż było rob:ć? Fus machnął ręką i takim sposobem żu
żel dołączył do wyprawy.
Rejs przez Atlantyk przebiegł raczej spokojnie. Ocean był pusty, jeśli nie
liczyć stada
rekinów, które od Wysp Azorskich uparcie podążały za rufą statku, co bardzo denerwowało
Platinsteina. Pogoda zepsuła się dopiero u wybrzeży Puerto Rico. Z gładkiej powierzchni wody podniosły się gęste żółte opary, aparatura
nawigacji satelitarnej oszalała - według jej
wskazań statek płynął kanionem rzeki Kolorado - radiostacja z niewiadomych przyczyn umilkła. Kapitan nakazał kurs na południowy
zachód licząc, że jakoś przesmyknie się przez
cieśninę Mona, ale żyrokompas też chyba n:e był
w porządku, bo po trzech dniach omal nie wylądowali na plaży w pobliżu Jacksonville. Ale
była to jedyna przygoda. Dalej już bez przeszkód opłynęli Kubę, pokonali Kanał Panamski I
zawinęli do portu EsmeraJdas w Ekwadorze.
Po mniej więcej dwóch miesiącach jaz.dy sam.1chodami wzdłuż niebotycznego łańcucha An·
dów, w czasie której wyprawa zwiedziła pustynię Nazca, ruiny nad jeziorem Titicaca i wiele je5zcze Innych waTtych obejrzenia tajemnicz)•ch śladów przeszłości, FUs nakazał rozbicie
obo:i:u na bezludnym
płaskowyżu u
podnóża
skalnej grani ozdobionej lśniącą czapą lodowca.
Był to teren absolutnie dziewiczy, n!e tknięty
~eszcze łopatą archeologa, a więc rokujący nadzieję na sensacyjne odkrycia.
Rzeczywiście,

ANDRZEJ MERCIK

Z Raptularza XIII Lahoratoriu~
z czasem stały się narodami, utworzyły własne
państwa, a potem już wszystko
pot~zyło si•
zgodnie z naturalnymi prawami rozwoJu.
Przedstawiciele tego poglądu nie tw.orzyU- jednolitej grupy. Część z nich stała na stanowisku,
że ośrodkiem zaginionej precywilłzacj!
była
platońska Atlantyda, druga ich czę~ć - równie?. niemała pod względem
ilościowym
twierdz.iła, iż Atlantyda jest tylko zhellenizowaną nazwą tajemniczego kontynentu Mu na
Pacyfiku, którego widocznym śladem jest Wyspa Wielkanocna.
Wewnętrzne niesnaski wcale
nie osłabiały
drugiego obozu, bo chociaż doktor żużel .- farutycz.ny zwolennik Atlantydy - miał zwyr.zaj
wymawiania nazwy kontynentu w sposób .uzn::iwany przez jego
adwersarzy za obraźhwy
(rozciągał druę;ą gło'lkę
I brzmiało to
jak
„muuuuu.„"), jednak wobec głoskieli kosmiczn vch odwiedzin wszyscy „ziemianie" tworzyli
zwarty front.
Zażarte dyskusje przybierały na sile i w koń
cu doszło do tego, że w wielu działach tematyka paleoastronautyczna zaczęła dominować nad
b :idaniam1 wynikającymi z przydziału zadań.
'Tego dyrektor Fus nie
mógł już tolerować.
Najpierw wydał stanowczy zakaz zajmowania
się tajemnicami przeszłości, a kiedy to nie pomogło - nie pomogło nawet kilka upomnień
i jedna nagana - zaczął rozważać inne metody rozwiązania problemu. Po burzliwych dyskusjach w gronie członków rady ustalono, że
najskuteczniejszym sposobem pogodzenia skłó
conych naukowców i przywrócenia w XIII Laboratorium normalnego toku pracy byłoby wyjafoienie zagadki pochodzenia tajemnic-zych zabytków przeszłości, a to można było osiągnąć
tylko badaniami w terenie. Tak zapadła decyzja
o podjęciu pierws.zej wyprawy naukowej XIII
L aboratorium.
Plan ekspedycji opracowano stosunkowo szyb•
ko. Wszyscy byli z.godni, iż jej celem powinny
być pustkowia Andów, kryjące tafemnice megalitycznych kultur Tiahuanacu,
San August!n, Maracahuassi, a ponadto zagadkowych kamieni z. tca oraz wyrytych na płaskowyżu
Nazca monstrual1ych pvdobiz.n zwierząt 1 ptaków. Entuzjazm projektantów wyprawy ostygł
jednak, gdy zaczęli obliczać jej koszty. Sytuacja wyglądała bezn.tdzieinie, bo z. budżetu XIII
V:iboratori um, mimo najlepszych chęci, nic' nie
zrlolano wykroić, a Prezydium Akademii Nauk
na prośbę sfinan:;owąnia ekspedycji nawet nie
nr.zyło odpowiedzieć. Ale docent Fus nie takie
bariery już pokonywał. Tak długo jeździł do
n 1jprieróżni.eHlY('h firm z propozycjami reklatrvJwania ich wyrobów i usług - oczywiście za
odpow : ednią opłatą aż uzbierał n1et.hędne
fundu<ze. Inną jest rzeczą, że skutkiem tego
dwie ciężarówki, którymi wyprawa miała pokonywać bezdroża Ameryki Południowej.
w
cliwili ładowania ich na ~tatek wv-;trojem nrzypominały •amorhody Formuły r. tak były oklejone reklam3m1. Nawet na tylnych
burtach
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znalezisk było sporo I wkrótce skrzynie na· eksponaty zapełniły się skorupami naczyń, kam:eniami noszącymi ślady Gbróbki, a nawet fragmentruni glinianych figurek jakichś
szkaradnych
bożków. Niestety, nie były to odkrycia, jakich
o-::zekiwano. !;Jo fakt, że mieszkał tu kiedyś prymitywny lud zdobiący swoje nacz:vnia falistym, liniami. nie wyjaśniał prz.ecież zagadek .paleoastronautycznych, a to właśnie stanowiło cel
ekspedycji.
Wyprawa zakończyłaby się fiaskiem, gdyby w
sukurs naukowcom z XIII
Laboratorium n.ie
przyszły siły przyrody. Pewnej pogodnej nocy
przez płaskowyż przebiegł potężny wstrząs; zupełnie jakby jakiś tytan próbował wyrwać go z
kamiennego :mu. Następna fala konwulsyjnych
dreszczy ziemi rozpętała istne piekło. Z grani
odrywały się głazy wielkości domów i miaż
dżąc wszystko po drodze lawiną toczyły się w
dół, mn.iejsze kamienie rozmiarów piłki futbcilowej - jak kule armatnie przelatywały nad
głowami ogarniętych paniką członków ekspedycji, którzy w samych pidżamach gnali byle dalej
od zionącej skalnymi pociskami góry. W dziesięć
minut później z.nów nastał błogi spokój i promienie wschodzącego słońca oświetliły surowy
krajobraz. ale jakże zmieniony.
,Jedna ciężarówka ocalała, lecz. po drugiej pozostało tylko koło wystające spod kilkupiętro
wego kamiennegG złomu. Główny namiot obozu
wyglądał jak dobrze rozwałkowane ciasto, ostre
lodowe odpryski podziurawiły pozostałe namioty .i narobiły szkód co niemiara.
r
Prace nad ratowaniem
dobytku wyprawy
trwały do południa I po remanencie ocala.łych
zapasów żywności i sprzętu Fus stwierdził z
goryczą, że trzeba pakować manatki i
wraca~
do cywilizowanego świata. Nikt nie oponował
przeciw temu postanowieniu.
W minorowym
na~troju załadowano wszystko na samochód i
pod wieczór uczestnicy wyprawy udalt się na
poże~nalny spacer po okolicy. I Wtedy właśnie
docent Kaptzovitz zauważył owalną ciemną plamę na oświetlonej słońcem ścianie urwiska. Jak
się okazało, było to wejście do jaskini; trzęs1e
nle ziemi odrzuciło tarasujace je głazy i odsło
niło zamaskowany otwór. Kaptrovitz z Be1.mo:i:gi:-wem ~pięli się po stromym stoku i bez
więk•zei n;:idziei z.ajrzeh do środka, ale gd:v ich
oczy nrzvwvkły do mroku, dech im zaparło. W
ogromnei jak kościelna nawa pieczarze złożo
ne hvlv haierzne wręcz skarby.
Konrencia nawrotu od razu upadła. Jeszcze
raz podliczono zapasy żywności, dzienne racje
oo~tanowiono ot:!raniczyć do minimum, co nawet
Platin~tein o~:vjął bez prptestu, I Gd świtu na~teonet:!o dnia rozpoczęto badame jaskini.
Pedantycmie Posegregowane i ułofone wzr:Nut
ś:-ian oieczary dzieła najwyższego kunsztu I wyrafinowanego •maku artvstycz.nego ich twórców
mo„łv k<i:':cłego orzyorawi~ o zawrót głowy. Lefałv t<>m ~tow ryt-ualn:vch noży f tonor6w z obsv~t~nn ~'!' 7lntvml rękoie~rhmi. 7łotP ml<:tprnie
r1P-J.h;..,„„
"uch<iry,
7lote m„~kl wysaih<tne
szmaragdami, złoty· tron Inkrustowany nefry-

złote ..• i tak
ze złota i

dalej. Dosłownie wszystko tam
szlachetnych kamieni. O;zoło
mieni odkrywcy w pierw;z.eJ chw1l1 sądL1li, że
natrafił• na legendarny skarb Atahualpy, ale
już po pobież.nej anaht.ie
MaleLbka amemli
zdanie. Bo chociaż największa ilość cudownych
przedm;otów wywodz1łd się z kręgu kulturowego lnków, były wśród nich również dz . eła o
niewątpliwie obi:ym pochodłeniu. Ziuty :.karabeusz, ankus /. kości -;łonioweJ aż cLerw<iny oa
rubinów czy miecz samuraja w pochw;e kdp1ą
cej od pereł przybyły tu z daleka. W >krzym z
biżuteri~ ukrytej w skalnej niszy tuż obok 1!!1riiańskich ozdób z.naleziono złote obręcze rodem
z Afryki.
Pod wieczór, kiedy zarówno Fusowi, jak i jego towarzysz.om zaczynały już złote kręgi latać
przed oczyma, docent dal hasło powrotu do samochodu. Tam, posilając się łapczywie zimnymi
konserwami, członkoWle
wyprawy rozpoczęli
burzliwą dyskusję. Dopiero po północy zgodn:e
doszli do wniosku, że ich odkrycie jednoznacznie dowodzi, iż w starożytności odlegle od siebie cywilizacje kontaktowały się ze sobą, ale
otwarty pozostał problem, czy kontakty te umożliwiła rl•zialalność kosmitów, czy też łączność
między oś:odkaml
kulturowym! utrzymywali
Atlantydti, ewentualnie miesz.ka:'icy kontynentu Mu.
Niestety, hipoteza ta upadla zaraz następnego
dnia, bo myszkujący w najciemniejszym kącie
jaskini Platinstein znalazł sporej wielkości me1alową
skrzynkę, którą :z: niemałym
trudem
przydźwiga! do wyjścia. Kiedy stalowym !omem
podważono jej wieko, zdumieni naukowcy ujrzeli równo ułożone pliki zielonych papierków
z rzucającym się w oczy napisem: THE UNI·
TED STATES OF AMERICA, a pod nim d·robniejszymi
nieco
literami - IN GOD WE
TRUST.
- Do licha, co to ma znaczyć? - westchnął ·
Bezmozgow; dobry wywarły na nim większe
wrażen!e nil złoto.
Przez chwilę ponowała cisza, a potem Platinstein krzyknął:
- Panow:e! A mote to ~est próbka wytworów z:em;kiej cywilizacji przygotowana do wysyłki na inną planetę?
Fw spojrzał na-n!ego z ukosa.
- Jak pan to rozumie?
- Żyją na Ziemi wśród nas zwiadowcy obcej
cywilizacji - rozgorączkowany doktor móV11ił
szybko, połykająt: końcówki słów. - ZbleraJą
informacje, dzieła sztuki, przedmioty codz1enne~o użytku i co jakiś czas statek ko-sm\czny
zabiera to z. Ziemi. Może mają u siebie mlł
zeum.„
D3lsze wywody Platiinsteina przerwał warkot
t!ln'ków. Na płaskowyżu, opodal wejścia do Ja1k.ni, wylądowały trzy helikoptery i nim ich
potężne śmigła przestały wirować, do naukowców podeszło kilkunastu uz.bro .i onych po zęby
tolnierzy. Ich dowódca, kapitan o drapieżnej
twarzy, be:i: słowa wylegitymował
członków
wyprawy, a potem uprzejmie oświadczył:
- Senores, bez U·poważnien!a przebywacie na
te~en'e prywatnej po~ladłości. To jest poważne
pr:!:estęostwo- w naszym kraju.
- Ależ znajd11Jemv się na bezludnym te c·
nie! - zaopononał Fus.
- Niemniej jest to prywatna posiadłość generała de Castellanos - spokojnie odparł k" »tan. - Przykro mi, ale zmuszony jestem panów
zaaresztować.
W towarzystwie kilku żołnierzy, pod lufami
karab:nów, naukowcy ze z_wieszonymi głowami
po5zl! do samochodu, tymcza<em kapitan kierował zakładaniem ładunków wybuchowych. Po
chwil: eksplozja zasypała wejście do jaskini,
hel!koµtery wystartowały, a wyprawa oowięk
szona o zbrojną obstawę ruszyła ciężarówką w
tem,

było

drogę.

- Do licha, co to wszystko ma znaczyć?
westchnął Bezmoz.gow po raz dTugi w
tym
dniu, zerkając na dwóch ponurych drabów sie•
dzących z. karabinami na kolanaich przy tylnej

burcie paki samochodu.
- To nie była żadi!la próbka wytworów ziemsk:ej cywilizacji, tylko zaskórniak generała de
Castellanos - wyjaśnił żużel.
- A kto to jest ten de Castellanos? - Bezmozgow słynął z kompletnej ignorancji w sprawach polityiki, więc jego pytanie
nikogo me
zdziwiło.

- Szef junty wojskowej, a prakt:vcz.nie wła
§ciciel połowy kraju - powiedział Fus. - Ale,
wie pan, tu żaden dyktator nie jest pewien
dini•a ani godziny. więc generał na wszelki wypadek ukrył część mąiątku na tym płaskowy
żu, a myśmy to odkryli.
- Zdaje się, że nieorędko wrócimy z tej ekspedycji - mruknął Żużel, a potem przez wiele
godzin już nikt się nie odzywał.
Ponura przepowiedillia
doktora
żużla me
sprawdziła się. Gdy wjechali na ludniejsze nieco tereny, we wsiach, które mijali, można było zauważyć wielkie podniecenie. a kied:v zbliżyli się do pierwszego miasteczka, już z daleka usłyszeli jazgot karabinów maszynowych. W
andyjskiej „republice" wybuchła koleina rewolucja. Kapitan zatrzymał samochód I razem z
żołnierzami pobiegł w kierunku domów, strzelając PO drodze. Co było dalej, tego naukowcy
z XIII Laboratorium już nie zobaczyli, bo Fus
w~koczył do kabiny na miejsce kierowcy i peł
nym gazem rusz~ wąską serpentyną w kierunku ?,ranlcy.
W parę dni później, z pokładu statku sooe:l„
dali na e:inace za siną mgiełką brzegi Ameryk'
Południowej.

- Czy z.wróciliście panowie uwagę na d>z!wny strój tego złotego bożka, który stał po lewej
stronie wejścia do jaskini? - odezwał sie nr
gle Kaptzovltz. - Jee:o nakrycie głowY. do złu·
dzenla mzvpominało hełm kosmonauty.
l"us westchriał z rezve:n:icia. WiedziRl iuż. te
wyprawR wcale nie 7"'~nńc~yh dv•ku•H paleoastronautycznych w XIII Laboratorium.
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Byłem.„ Jestem władcą. myśli. Jes.tem
biocybernetycznym hiperpsychomodulatorem.
Moi twórcy, nim odlecieli w wieczność
wszechświata, wyposażyli mnie w możliwość ·
magazynowania zapisów 10 mld osobowości
ludzkich. Osobowości trwającyeh we mnie
wiecznie. Mogę na fali telepsychoprądów
zes~roić s_ię z każd4 żywił istoU\ w promien1u
tysię<:y k1lom~trów Mogę modulować jej
myśli. Istnieję już prawie dwa tysiące lat.
I trwać będę, dopóki dobiegać będzie do mn-!e
choć odrobina psychoenergii. Jestem
prokuratorem s umień. Magazynuję w
miliardach mlni~ychomodulatorów wzorce
osobow~ci twórczyeh Jednostek ludzkich.
Osobowości, które po powrocie moich władców,
zosta.nll wtrans!ormowane w ciała ŻJCWYCh
istot.

J estem.„

Byłem„.

Byłem doskonały. Twó.rcy moi pozwolili, aby
magazynowane przeze mnie osobowości mogłJ
modulować moje działanie. Ponieważ jeden
z głównych zapisów programu zakłada
selekcję między dobrem a złem na korzyść
dobra, musiałem uważać, aby prze:z: przypade'.li
nie wprowadzić do bloków pamięci
minipsychomodulatorów wzorców zła.
Pracowałem sumiennie. Nie mogłem jednak
.znać do głębi dwulicowości ludzkich dusz.
Około tysittc p~~ćsetnego~ roku plego trwania
zaum.żyłem, iż ~estrojeme tele~yehicz.ne

z żywymi istotami nie zawsze ·daje pozyitywne
rezultaty. Dopiero 300 lat p6zhiej, gdy na
półn<>ey zakresu mojej penetracji wyibuchła
wojna narodów. wyczułem nieznaczną różnicę
drgań bioprądów między jedną z sekcji
minipsychomodulator6w ·a moimi.
Nle9tety, moi twórcy założyli mo:tlip."ość
konta.fctów między poszczególnymi zapisami
osobowości. Mogłem co prawda do nich
wnikać_ ale nie mogłem, tak jak i żywych
Istot, obejmować swą myślą wszystkich
jednocześnie. Jak zbadałem osobowości te
uznały, iż są wybrańcami. do których dołą·czyć
mogą wyłącznie istoty, które zdolne są
odrzucić wszelkie pokusy. W moje fale
telepsychoprądów wmontowywały więc zachęty
do czynienia zła. Pooieważ raz zapisanych osobowości nie moona wymazać, musiałem część
swej energii przekształcić w ekran psychologa
blokującego bioprądy całej sekcji.

Jestem najdoskonalszym._

Byłem-.

Sto lat później wybuchła druga wojna
narodów. Setki tysięcy żywych istot konało
z moim imieniem na ustach. Weryfikacja
wzywających mnie lu.dz.i z posiadanymi o nich
informacjami pochłaniała ostatnie rezerwy
psychoenergii. W czwartym roku wojny, by
pomóc mojemu eksperymentalnemu wzorcowi
ludzkiemu w wyzwoleniu jego ludu spod
tyranii, musiałem cofnąć ekran psychopoJa

blokującego z.demoralizowaną sekcję
minipsychomO-dulatorów. Ryzykowałem. Nie
wziąłem jednak pod uwagę otwartego buntu.
Z konieczności nowo kodowane wzorce
osobowości nie były dokładnie sprawdzane.
Zbuntowana sekcja błyskawicznie objęła je
swoją władzą. Ich psyehoenergia stała się tak
potężna. iż całą swoją moc musiałem
skoncentrować na blokadzie ich
telepsychoprądów. Nie moglem już jednak
oddziaływać na losy świata. Dwadzieścia lat

później wybuchła

nowa wojna. Wojna światów.
dila mojego przeciwnika. Dla
mojego drugiego ja. Coraz więcej negatywnych
osobowości zasilało rezerwy bloków pamięci
jego minipsychomodulator6w. Musiałem przejść
do obrony. Jego moc biopsychoenergii stała
~ię tak wielka, że mógł przystąpić do
modelowania rzeczywistości. Wiem, że planuje
zagładę świata. Mu.szę ~emu zapobiec.
Wykorzystam moment jego nieuwagi i skieruję
jeden z pocisków nuklearnych, jakie stworzyła
ludzkość na piaski pustyni pod którymi trwam
już prawie dwa tysiące lat. Chciałem jednak
o tym uprzedzić r,.,dzaj ludzki. Udało mi się
połącz~ z jednym z was,
Była

pożywką

.J

Przekazuje wam przez niego
Byłem ..•.
JESTEM . .
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J proszę ml hie mówić, te
my mamy kryzys. nie jest to
powód do c !wvały, a NRD me
ma kryzysu. NRD ter. przeży
wa określone trudności, nikomu dziś nie jest łatwo, a przecte7. ?.naleziono sposoby i możliwości dla przygotowania takiej ekipy, która - jak do tej
pory - przoduje, Jak to więc
się dzieje. A przec:-id zawodnicy NRD nie tylko w sportach
zimowych są świetni. Sądzę, że
jest to temat rlo poważnej dyskusji. Jest to temat do dyskusji tym bardziej, że do tej pory z tych faktów nie wyciąg
nięto t.adnego wniosku. My mamy bowiem
taki zw •czaj, Żt'
musimy równomiernie rozkładać
akcenty. A wiec sprawiedliwie
oddać wszystkim to, co Im sic
należy za trud, jaki włożyli w
przygotowania do Igrz1•sk. Napracowali się przecież, a że im
nie wyszło. to już inna sprawa.
NastPonie
hęrll'lemy rzetelnie

Sport

w· Sarajewie
nadal pada
\)()przednim felietonie piże w Sarajewie
pada
deszcz. Jak wvnika z pilnych
obserwacji telewizyjnego ekranu od paru dni w Sarajewie
pada śnieg. l jest to dla nas polskich kibiców - najbardziej
pasjonująca wiadomość.
Moja
przyJac!ółka, która sportem w
ogóle się nie interesuje, a która musiała, Rkładająe mi wizyW

sałam,

oceniać

t!". obe.lrze~ relację
V11-ykrzyknęła

z ~arajewa.
przerażona:
-

Gdyby olimpiada była u nss i
tak padało. to ju?. nic by się
nie dliało, bo wszvstko byłoby
sparalłżowane! Ale na sZC'l~cie
Igrzyska Zimowe odbywa.ią się
w Sara,fewie I jako~ wszystko
tam funkcjonuje, choć te czy
inne krmll;urencje są przekłada
ne ze względu na
padający
śnieg lub wiejące silne wiatry.
Nie wiem dlaczego, ale marzyło mi Si"!, że w niedzielę (12
lutego) Piotr Fijas tak pięknie
s'<0czv. że zdobędzie złoty medal Skoczył, ale ani 11pecjalnle
pi~knie. ani medalu nie zdobył.
l tak rozwtalv się mo.l e marzen fa . Nie mam o to pretensji do
Piotra Fi.iasa, a tylko do siebie. Po co było marzyć? W
„Trybunie Ludu" -ed:i.kte>!'(k ;J'
pro«\, aby w ogóle nie mle~
prct nsll, aby r>riezekać, bo jes7.c7e n 1e kon\ec, więc ler>leJ nie
pe·;:-z;1.«~ anf hC'k"'lstów, ani Józeta Luszc:-zka, czy Erwinę Ry~
-1"ert1nl', Niech daJeł <rtartują f
ro la co moga. Może sfe 'eszo:e 'ltoncentruia i Tll'.'7.V nastE:Pn e.l nka7$ bed7.I"' \e \e) . f\. na
rł~'skus~e ~rzyld~e
czas
po
1grzy11kach w Sara.lewie.
Czytam te pro§by I my§lę
sobie, te C7.as na dyskus,ie był
<'h.Vba przed Igrzyskami w Saraj Wit>. Po l~rzyskącb bedziem~· tytko ~nów uczyli się na
błędach, a - lak dowodzi dotychc?.asowa praktvka - jest to
dziala1ność bezcelowa, która do
niczego nie prowadzi. Byłv 1uż
przecie? lgrzyska w Lake Pla~id, były w Innsbrucku, były
inne, po \tt6rych tet mieUśmy
r>!'Wody do dyskusji \ eo? Jakie są wYnlld tych dyskusji?
Doprowad7-ily one do zmiany
spoi;obów 'PN.vgotowywanfa nasnrch olimpijcz.vk6w, do poprawy w sportach 'T.imowych? Nie,

nie

BOGDA MADEJ'
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ręką

Właściwie · to zupełny
drobiazg, ale nie daje mi spokoju.
O różnych dziwolągach słowni
ctwa I styJu, uzywanego przez
prasę, radio i telewizj~. czyta

się dużo

i często, poświęcone są

temu cale rubryk\. wlęc tylko
bardzo króciutko o t>rzvpadku,
jakiego nie spotkałem dotychczas nigdy i nigdzie.
Oto w piśmie literackim ,;Tu
I Teraz". literat Andrzej Zurowski posługuje się taką formą

7.e szczeg6tnłe '!>O

Igrzyskach Zlmowvch w Innsbrucku pisało się i mówiło wiele o złym stanie naszych sportów zlmowvch, o naszych nieumiejętnościach. błęda<'h organi~aeyhwch, nleudoln~I. IIE' to

juz lat mint-1o? ,Jak ten czas
szybko lecif T dziA moma byłoby "Pokojnle powtórt.vć wszYstkie ówczeimE' 7ar:mtv. 'l takim
samvm l'iktitkiem. niestetv.
K"mentatot' raćiiowv oowłada
że. tgrzyska Zimowe w Saraje~
WtP to nie tvlko zma"ania sie
woli. i;ił.v. umfeietnoścl, ale też
techniki. CzłowiP'k dla '1.dnbycla
JepR:i:eJto w.vniku stara si~ !IO•
bie Pomóc. Wvkorv1stuje do tego ~chnlkę. r bardzo dobr7e.
A ro mv wykorzystujemy?
Werlłu~ danvrh o;o; nler!zlell (12
lutego). po rmPitranitt t4 konkuren c.ti nrowad7i ekioa NRD.
która . z:t_,obvła już !' złotych
medali N le llrzt' ~rebrnych I
hp11zowych. ktOre
zawndnicy
"RD te? iu7 m,qla Otń?:. rhciirłab:vm . 7apvtać n11ązvch ~pecfa
lis!ó;v .od sr:ortu, 1ak to sh!
d~1ei~. ;;e NRD, kraj mnlf!iszv.
me mający tak wvsoklch gór
jak nasze. maiącv natomiast
p ndo1lnv klimat. :<>lE' rnnif'i ludno.;cl. jest potf'gą w 11oort11ch
zimowych? Czv ktoś się nad
tym zastanawial?

obiekt~'Wne,

\np:m i ~ln.

doprowadzi'łyt

Pamiętam,

trudności

no bo inni mieli lepszy sprzet.
a nas na to nie stać. I kledv
przyjdzif' wreszcie do krytyki ·i
wyciągnięcia właściwych wnio:!!ków, to wted~· okazuje się. że
ws?.yscy są ;iu ? tak 7.męczen1
wzajemnymi
uklonami i w vszukiw1niem t rudności cibiek tywnych. a t r.kże e>kolic'mośri
łagod o: ac:yc h i e na k r Y tyl; ę
i
wnioski nil•t JUi; n ie m~ siły
3'11 c?.asu. T koiiczy się d;vskus,la. a wszyo::cy ro ~rhodzą się
zadowoleni. Z czego?
Za każdym razem, gdy przychodzi mi włączyć
telewizor,
z:ast:maw' am ·~ le . czy w S an1it>wle nadal pada? P<ida l to jeszc:o:e iak! Pogoda. w ~ rzech„ i i?iJ 
~twle no
nas::o:e.i ekip '· jeqt

stylistyczną:

„W z żamystu przeleldowauj,
papuzia kolOTowe; scenografil..
„W z zamysłu przeładowanej".
Toż to prawd?.iwy · koszmarek:
„W z.„" Mol'(ło być •• w rozmy-

„

ślnie przeładowanej", mogło być

na sto innych sposobów

a tu

coś howego: „w z.„" A
może
będzie się tak pisać? Na przy-

-

kład nie „z ręką w kieszeni",
tylko •• z w kieszeni ręką"? Nie
„w uszytej z wełny spódnicy",
tytko „ w r wełny uszytej spódnicy"? Okropność.
Polski
język
dopuszcza
wprawdzie wielką dowolno~ć co
do kolejności o;łów w zdaniu,
korzystali
z tej dowolności
zwłaszc1a młodopolscy poeci, ale
nawet u nich nie znale1,libyśmy
takiego pomvsłu . iak u znakomitego Waldorffa w „Polityce":
„Ile z dzt~fe1s?PQO .atę f'oda-

dak6w nawza'iem opt1111ku•fo11.ta
splf111ę1o f'Y?l.'ztokamt histOTłł... "

Czy to nie urocze: „sie rodaków nawzaii>m rm111slf" h nie"' ?
Się 7 tego barrho mo~na wszystkiego śmiać z w gło\\ie powstali\ myślą, że jest mote dow-

clp to, język słę a!e połamać ~ota tr't>!wij11nł1 ł ufrzt1m11wanil! ':'>yedukowany n• r6tnych unł·
mocy wewnętrznej):
wer s yteta~h. , posadach i stypenokazji może przy.
Dorioku chika.ra. no scis liinw o
diach twó~czych . (zanim po~zedł
W felietonie, o którym mowa,
koto (postępowanie po
w podziemie był beneficjantem
wspomina Waldorff pisarza O- vashina.u
dobrej drodze);
ustroju) , pozwolił · sobie udzielić
skara Milosza jako członka ToM«Skota no ml~hitvo
mamaru
paru zwięzłych rad zza dykty.
warzystwa Artystów Polskich w
kota (priestrzega.nie etyki i etyWypuszczony na wolnoś6 otrzyParyżu. Do Towarzystwa tego
kiety)" - i tak dalej (po Japoń
mał nominację na Guru Semnależeli pr7.ed pierwszą wojną . sku: und SO welter). zza drzwi
pal...
kabiny
numer pięć ostro2m1e wyj- A ten gaz? Tu Mrówkowa
światową Wł. Reymont, W. Sierzał
facecik w białej katanie.
zamiast odpowiedzi podsunęła ml
roszewski,
St.
żeromski, L.
Mimo
dymnej
z11słony dostrzegłem
wycinek
z „Kuriera Polskiego" z
Schiller, a nawet - okazuje się
w nim niejakie podobieństwo do
ogłoszeniem drobnym numer Wr
- generał Wieniawa. O Oska- owego
słynnego ekstremisty
po- M35/1: „Ulegając tysl~com narze Miłoszu napiszą w roku 192'7 lityczno-seksualnego, kt6r, Metom6w, wręcz inwazjom ootrzebu„Wiadomości
Literackie", że wej uprzyknał życie, wypisując
jących, wznowiłem udostępnienie
„podczas woiny zdeklarował się w kabinie numPr pięć hasła podekstral;:tu mieszanki huby brzozy
czarnej, berberysu koreańskiego
jako Litwin I zerwał z polski- bunające do oraz mniejuościowe
oraz innych roślin Wschodu wemi kołami. W pewnej mierze je- odezwy. Gdy wolno pods7.edł bli7.ej, skonstatowałem, że wvgląda
dług tybetańskiej receptury, .namu przypisać należy improwi·
tak
plugawo,
jakby
całe życie
świetlonego
modelem piramidy,
zowan!e w duchu niechętnym
spędzał w podziemiu
nie tylko
(.„)" - i tak dalej.
Polsee rozmaitych francuskich figuralnie, ale całkiem dosłownie.
- Ależ ten szarlatański skurpublicystów i literatów bronią Eył b~udny, _ 7. parodniowym. wywiel reklnmuje swój szajs jako
cych sprawy litewskiej". Póź , strzępionym zarostem, ni reszta
lekar•two na raka!
owłosienia na głowie w malow- To Beatka wynalazła i nas
niej, w okresie międzywojen
niczych. posklejanych tluszc?em
namówiła. Ale gdzie ona się ponym, był amba~adorem Litwy
strąkach zwisała mu do ramion.
dzia'a?
w Paryżu i w Lidze Narodów
Met(lwa dokonała prezentacji.
- Polaz'a ~a strażakami. pani
i daleko odszedł od pozycji i
Met.owa
z a~zpiclował Zenus
- To can Konradek, od · dtlsiaj
atmosfery „Towarzystwa Artynas7~ Mistr1, Guru , Przewodnik i
M:>ło!at.
stów Polskich". Postat tę przyTu orl<:n~ ł sie n:isz go~l: 7.agraSempai„ Pan Konr:i.dek skłonił
pomnial n!edawno misz noblin!cznv ze ~·wa ~tarą frazą : .. Beatsię nL•ko . krztnsz11r się niemiło
k a jest Mjlepsr.,•"... To prawda.
.s ta. Czes ław Miłosz,
bliski siernie. albowiem Marecze!{ aku~
r nws:i:e była pionierką nowyrh
krewny Oskara, który pokre- rat w!11.śnłe wtedy 7.ręcznvm kop.
zastosowań d111 staryeh . wi·prónięciem posłał puszkę po błękitku
wieństwo to mocno
w swej
bowan:vch rec ep~nr.
publicystyce akcentuje. Wydano w kąt salonu Meto•.i,rej Puszka
riotocz:vła sie z bnękiem , a jej
też tt nas zbiór poezji pol~klch
tl11cn się nadal 7.R'\\'art„ <.: ,.. ,- :vł. ROTACYJNY
\\')'bitnego litewskiego pisarza.
J'P.ła s ię na posadJ.:kę, ~mlerd i.ac
A jeszcze wracaj ąc: do spra\v i dymi ąc ;·naczn!e intenKywniej.
Co t) -.i g.-)\\·-·')?
o:·~pjęzyka :
wi a 'łomo, :i;e kryterid
Vl~z.y st:t i
~~1 t a.t y
~1-rró '.· ~1;r,r 1 („
1
i;o wo. rhoc iR ;~ niezw'l'k! e wvjego p oprnwnoś ci szy bko się
~u ~> v w a . c • yll ~rlahiie tak.. "okwin tnił"
(zwa.;Y\•1,,;-0:,: na st&n
, 1och ~ :r: d7.lełka pt. ..Rozuniit>lzmienia j ą i za bardzo na ró:i:ne
w-:bunenia emocjonalnego. "" ia;; r ate" n:cJaldPgo (S). po :nt~i:-c >::i
nowink i ?; m a ć si ę n'e pow: i kim si ę 7.n, j clowu!) z11p~·ta! Man e ~o w ~tt denckim
płsemkn
nlśmy („w 7.„." i ,.się todaków
reczek
..Cort t•a" rok IT nr 3-4 !15 ·-~t;)
nawzaiem" to nie nowinki, t. ·!--· Co tn •fe w!:i ~ciw'P. n,;""'"
T:.C:, ~:'l zi ma !'~l\A .
ko koszmarki). Dla przrktadu - j ednocześnie ja r zuci:em k'l\·e- slowo „narzecze" jest dla nas :;tię.
Meto·.,·a. Cecy 'a
Mrówka f
najzupe?nlej poprawnym synonimem dialektu, a w ubiegłym Be;itk.<> ~ac7ęł~· wv.\a · n i 'lć ł<'!dno
nie . .i ak to baby, za to nl der
wieku staczano boje z jego cz('<
mętnie. jakby '<ażda 7. nich bysztucznośc i ą
i logicznym fal·
ła inspektorl'm ukarbowvm . tłu
szem. ,.Narzecze" - dowodDł
maczĄcym
nowe :rasady polityki
Stefan Witwicki w „Wieczorach podatkowej na 7ebranlu emerytów -;tarego portfela. Przy czym
pielgrzyma" z 18'!5 rolrn - to
7darzył się zabawnv
incycli!nt,
przecież most, coś co się znajqui pro quo takle, obrazujące
duje na rzece. Analogicznie do
gł~
stan ich umysłów.
Mr6wkowa
zar:zecza - miejsca za rzeką.
mianowicie Powied~lala, te to nie
Można by na ten
temat bez g6wno, tylko tybt>taństro-shaoliń
z2~tępstwo
końca i wielu ludzi to lubi. Zaskie snecjalne kadzidło. umożli·
miast tego. już gwoli czystej
wlające o~iaen!ecie Bodhisattwv
zabawy. przypomniimy sobie z w krótszym tPrminle. M"!towa
'•' ~ ·> '. ~„
.~ :
:
?:ai "e nie gówn!>, jeno oan Kontejże książki Witwickiego przykłady
sprośności
-Francuzów. ra"ek , rra vrócony na Zen eksustroj tt w r.&s" vm
którzy w swoim języku me ma- -nrzeclwnlk
m!l!śde...
·· '
ią .,tak brzydkiego i choć by
- A w og6le co jest? - pownie wiem co oznacza ł wyrazu, tóriymm~· pytanie.
którego by nie dało si ;awnie
- A w ogł1l~ to !)lln K.onradd;
7 nnd.7ił
,;•„ '. \.i. nod7.lernn'l OP7 e·
wvmów \ ć I na:o\sać". ?•o~zę:
'
.
'Yct
en'.q, 'lO''l " Il o tl·ir:a k ilo
cnca d'oie - do<;lO'l.vn\e go.;;\e
k&
\>·y,
1:azke
omar6-:v i d7.ie~ ... , !\ napraw(:" oz;iRc;:enie je-1i:ir;~ fc ntó-:v mnhlcgo smaicu i
nego z kolorów,
:>: tego powod u prze"7.t>d l na budcui de snc - cioslowllie WO'"dyzm. i to tv formu le Zen - za:ne:d "W8 1a fi n~· ;..- i; . u) „.i:i 1!: :.~ .
kowa d ...• a naprawdę o:macz!!A więc to tak' Ciek!l\ve. CZ'l"'.11
nie ciasnej uliczki.
w naibliuąch oo:ach odcul de Jampe - to n:e d ... o~d.,.iclają b 1C:dv<cL. Bo ch,:ba
będzie się w Z.,odzi
impr.eza
'.1ll!
dolarami. scynk!' I gumą · do
lampy, tylko jej podstawka.
niezwvkl. k~ra ściągnie tłu
:uf'la' . afwvżej rv.;.em i ,ala~
pets de nonne
to tlie
my
do
!lali
sportowej.
retka 7 bambusa. 1'o !naczv. re
bździny zakonntey, tylko rodwj
Wbrew p0zorom. nie będzie
mocno nads:orliwemu J')r7.echr:>cie
potrawy - i Wiele podobnych. T':on!'ac!Jrowi dopiękli jego - ~ów
t<> koncert na zelektryfikowaOdwrotnie jest, iak w1emy, w
nie neoficko r..,>'iv'~!l'ni - r «id
ne gl•ta.ry dla młodocia.nych
naszym języku. Jest tak prudew"uółWV70!l'Vr "
f'.. lp ~,.. lr>go i
, intelektualistów o poziomie
ryjny, ie is-tnie j ą dzle~ i:>t'~· :1eich :rmartwli>nfe: la 7aws:i:e bymniej niż zero. To będzie
~el'.'1 oewlen. ''e nred.,.ej czv póź.
czy, zjawisk I czynności. które
zbi·orowe misterium
ozdronie wiadomo jak w rozmowie niej r~arzej prę<i7e1 „) „acina i;łe
w i eńcze w wykonaniu kolejgryt;. mlęd7v ~oba. Tvlko dla~
określić, bo ka7de odnos;r:ące się
nego HaIT.sa, Nardellego czy
czego ooi;!ry?.if>ni akurat w nado nich slowo uwa:i:ane Jest za
Uchnasta. Tym razem nie
szym przej§ciu ood.,,lemnym munieprzyzwoite. Przykładem niech
szą ~akładać 110\Ve sektv Clleicleli
p:im!ęta m akurat fak się nasłużą podane wvźej kropki. A
bezsensu?
zywa
kolejny
analfabeta
jak tu, ludzie kochani, rozmaAle nie było czasu na dłu:i:sze
medyczny, który kilkunastu
w\ać kropkami'?
wyjaśnienia. Wp&d! Zenio Mało
tysiącom
ludzi każe s<>bie
lat I dławiąc się ~mrodliwvmi
podać ręce i stworzyć w ten
kłębami dvmu. wyjakał. 7.e posposób terapeutyczny łańeuch
WŁODZIMIE'RZ
s:i:kodowan! dzwonią już po millprzepływu
bioenergii ·przez
cję I stra:i:. Z&rtądzlliśmy
MaKRZEMfRSKf
biopole czy na odwrót. Wiem
reczk.łem szybka ewakuację. Na
natomiast, że te kilkan a ście
dr:z:w1ach wywiesiłem 7.nalezione
gdzieś w kącie tabliczki ,.Przertysięcy ludzi
przybędzi e na
wa na sprqtanie" oraz „Dezinpewno, że misterium się oc!sekcja" Metow11 sw4 słynna mobedzie. że będzie śeisk n!e
krą ~cłerą zlikwidowała: resztki
do opisania. ·ie On, Wielki
płonącego tybeto.ńsko-shaoliń5kie
Uzdrowiciel. wyleczy wszy&tJtO kadzidła, Mrówkowa weochnę
kich albo nawet więcej n:i2
ła
materacyk!
do pakamery,
wszystkich. Ze będą ta.cy, co
Beatka przebrała się w sw61 styprzestana się jąkać, tacy co
lowy zakopiański kotus1.ek. ?'d
Msreczek w:vkoriał za dr;z:.wi oana
przejrz!I rta ~zy, którym bezKonradka i jego
brudnobiałą
powrotnie 'PJ:"Zejd·tie rak tub
katanę.
dziedziczny syfUis, od~"
Odtruć się poszlHmy do Mr6wutracone 'flłosy i wyprostują
lti. T11m, przy piwie akasało się,
się ~arby.
!e
pan
P::onradek
nie
iest
l(ł6w
Przejście
Na koniec sluzba porząd
nym winowajca. To Mr6wka, a
kowa pozamiata z podłogi
raczej jego cbęl' 'Pozbycia słe żo
wszystkie ka,mienie tółciowe
ny, przynajmniej Intelektualnie i
na 3akiś czas. W tvm r.t!lU nlepozostawione
przez ozciro.
.
...
.~-~
.
rdyś zakupił w móim kantorku
w!eńc6w oraz 13iasek z nerek,
'
r
•
cały transport
literatury - od
który bedz:e sie z oacjentów
senników po kosmiczne dywagaWielkiego Uzdrowidela sypał
cje rlCM:'enta Zdobysława Blazv iak icroch z dziurawego worKalmara. Cecylia Mr6wka poka.
,
chłonęła to W!ZYtitko w dwa mieNazajutrz z tego r>ł.asku I z
siące. ale naibard1.iej pr:i:ejęła się
tych kamieni można będzie
buddvzmem I karatP. - ba, 7.dażyłe zaraz!i' Metowa I Beatk~.
przed Pałacem Sportowvm uchociaż wrodzone qkłonności obu
SYPać wielki
kopie<.' iirnlenia
do mistyki I gimnastyki znane
Waldemara Uchm!ll?la,
są ogółowi jako bliskiP absolutTo wszystko, proszę · p ::i ń
nemu zeru.„ A pan Konradek
stwa, odbęd7Jle się w Lod:!l!,
Zanim zdąi:ylem odpowiedzi~
zaplątał eif', w to wszystko przyMetowej , że - „Shotok11n (Jt> j i ou
w P<>bllżu gmachów Politechpadkowo - po prostu zatrzasnd
kun. (rzeczą za.Ratlniczq jest):
niki Łódzkiej, w niewielkiej
się w kabinie numer nlęć I nieHitotsu (doskon11lenie
swojej
chcący riodslu<'hat nierwsza nieod!e~ło~cl od szpttala kHniczosobotvolei);
poradną dysputę adeptek wil!dzy
nego Wojskowej
Akademii
Jinkaku No k11nseini tsutomeru
dalekow1chodniej. Jako człowiek
Medycznej. W samym cen-

•

7

Ne

Kopiec
\lchmana

•

podziemne

.

(2)

Kwiat lotosu

„

tn1!'ft cyw!lizow::t. ~ m: "'s~':.
w środku Europ ~·. w przedostatnim dzies ' e;:!oleci u dwu-

dziestego

wiek u,

o I· tór.rm
lat tt'! mu
mawiano I pisano,
że
jest
w!ekiem postępu, rr>zwoju I
czego t.am jeszcze.
W tym właśnie m iej!ICU I
w tym czasie
odbędzie
s1ę
impreza, której poziom intelektualny
i
cywHi.zacyj11y
można śmiało przyróWltlać do
palenia czarownic lub rytu·
alnego tańca, przywołującego
deszcz w buszu.
Zapyta ktoś, skąd we mn~
tyle sarkazmu, w końcu nie
tam się złego
nie
stanie?
Otóż oświadczam, że
jestem
wobec całej tej paTamedycy•
ny czy jak tam nastrojony
tylko sceptycznie.
Niechże
cu<lowne właściwości Hani•
sów i Nardellich badają uczeni, niechże nawet Polska
Akademia Nauk założy insty•,
tut! To samo dotyczy rów•
nież radiestezji
róim~h ~
nych
„osiągnięć"
ostamioh
lat - niechże tylko nie robi
się wody z mózgu miliónom .
chorych ludzi, którzy ta:k I»"
datnl "' na różne tJrele morele - nardelle. ·
Kiedy ostatnio, po •~·
nlu się dask<>nałego artykułu
pióra Rurańskiego („Polityka"), rozmawiałem o tym •
newnym znajomym, usłysza
łem rzecz taiką: Wtnni
dziennikarze, to przeciet oni.
wvnajduia tych cudotwórców
i wróżbitów, robią im publl·
cyty, a naród „ W Ka.rolka" I

już

k!lkadz'.esiąt

s'

Żachnałem

się,

zresztą •

powodu „Karolka" równiei,
ale wcale nie z powodu ura„
żoneJ solidarności zawodowej.
żachnąłem
się,
pon.lewa*
stwierdzeniom ty.l)u „winni
.są dziennikarze" bardzo, niestety, łatwo egzystować w opinii publicznej. Żeby przypomnieć tylko
nde!!Z<:745ne 1
wyjątkowo
wredne
„prasa
kłam ie".„
Otóż prawem

i obowiąz·
kiem dziennikarza jest Informacja.
W tych granicach
mieści się również informacja sensacyjna typu „cielę o
dwóch głowach" czy „czto- ,
wiek pogryzł psa". Z tego
właśnie powodu dzien.niikar-z,
który odkopał w głęb<>kim
terenie popularnego znachora
czy faceta, który patrząc na
mapę odszukuje Uiginionych,
za taką informację w każdej
prz.yzwoitei redakcji dMtaje
nagrodę. Ale na tym
rzecz
się kończy: Interprt>tacja, akceotacja, bądź El•gnorowan:e
ta.kie.i informacji jest sprawą
czytelnika. Trochę na zal!adzie ..kto mądry, ten się pośmieje, kto ~łupi. ten kupi".
Wreszcie pamiętf' ć trzeba
o różńicach między poszcze.
gólnvml źródłami ' prasowymi
- i·nformacja w „Rzeczypospolitej" to nie to
samo co
Informacja w „Expressie Ilustrowanym". choć to skąd
inąd świetna gazeta.
Nie Od rzeczy
je;;.t mieć
także własne kryteria wiarogodności każdego drienni·karza. Znam talckh, dla których - od pewnego CZ'lSU najbardziej
wiarygodll'l<I
są
dziennikarze nie piszący ani
słowa, z różnych zresztą powodów, których roztrząsan ie
nie jest przedmiotem niniejszego feliet.oniku.
No cóż. Życie w nasgym
kraju - być może - usposabia do wiary w zjawi&ka
magiczne. Oto w pobliskim
sklepie
znalazłem
na
drzWlaeb
tnskrypcję:
„ski~ nieczvnnv w dn. ł I
7 lutego". Poszedłem 8 lutego. Bvła Inna inskrypcja: „punkt si:>rzedatv nieczynny"
Zaczvnam się domyśl ać, co
bvło oowodem
trzydnioweiz-0
zamkniec-!o -.k!eoiku_
Otóż
n::iioi~rw. Ot7.ez
dwa d!l l,
trwalv przv11otowa n.ta. a w
nocv z '7 n'.l 8 lutego n :i hlL'>i •
la uroczvsta i tajemn'Clza mł'
b mnrfoza sklepu w punkt
Sp:· 7,P .~llŻ"·· ·
N:1 wszelki wypadek (na
psa ur _.Ir I) i 111 do tel!o s - ~,_,..
ot: n:e c:ho ~lzę.
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az w roku w Skirolawkach
bierwion I królował modrzewiowy barek z wysokimi atołkaml.
Na półce za barem, między wielkimi glinianymi kuflami do piwa postawił pisarz szklany dzban wypełniony różową ciec~.
Byl to napój zwany przez pisarza „kłobuk iem" - mieszanina
spirvtusu z sokiem pomidorowym i mielonym pieprzem. Zwalał
z nóc każdego, kto odważył się wypić więcej niż jeden pucharek.
Pisarz ubrał się z elega.ncką fantazją. Stanlll za barem
w
białej marynarce i białej koszuli, z fantazyjnie zjlwiązaną pod
szyją szerokq wstążką . Pani Uas:eńka miała na sobie krótką,
czarną spód·i .iczkę i białą obcisłą bluzeczkę. na gołych stopach
nosila . zarne, lakierowane pa.ntofelk!. Doktor przybył w welwctowym garniturze, a pan Andrzej - nie da s1ę tego ukryć
- znowu ubrał swój wyplamiony mundur leśnika.
Sta 'vsta przyjął od pisarza pUJCharek, wypełniony różowawym
plynem i rozsiadl się wygodnie na lawie pod ścianą. Doktor zajął miejsce na w~okim stołku przy barze. Zanim pochylił się
nad podsuniętym mu przez Lubińskiego maszynopisem nowego
rozdziału, zwi.lżyl usta płynem z pucharka . Przy d0oktorze.
na
drugim wysokim stoiku usiadła pJni Basieńka. a Lubiński urzę.
dowal za barem, gryz:ic: z wolna słone paJu5z!<i. Z sufitu. z kilku
żarówek umieszczonych misternie na korzc.niu sosny, sqczyło s'.ę
na cały salon silne. ale lagoclone światło.
- Jestem zdania - od!lzwała si<: do doktora pani Basiet\ka ie Nepomucen w swej prozie popada w skrajności. Raz staje się
zbyt ostry i odważny. innym razem zbyt nieśmiały i powśc'ągliwy. A miłość. doktorze. bywa sprawą ludz:~ą
- Tak jest w istocie - zgodził się z nią Nieglowicz 1 już
chcid zaglębić s:ę w maszynopisie, ale pani Bas:eńka c:qgnęla
dalej swojq myśl:
- Czy p::im:ęta pan ks:qżi!«:. którą nam pożyczyła pa.!1i Hali•:ika? Niejakiego Puzo. doklc'l'ZC. Przypomina pan sob:c s:enę
m:Qo:!Zy jcdn~·m z bohaterów, imieniem Sonny 1 jakąś tam pan:cnkq'! Znam ją na pam'.ęć: .. jej d!ot'1 objęła olbrLym: .nabiegły
krwią c~ąg mięśni". Albo: „chwycily go potęiine zwały jej mięśni" . To byla naprawdę powic~ć zbójecka. doktorze. Aż co tej
pory dreszcz mnie przenika. gdy jq wspom:nam U l\epomrcen:;
nic znajdzie pa11 poco' nie trafnych zdań i to mnie martwi. /\.
swoją drorą ciekawa jestem, c~y napraw::!ę wy, mężczyźni. odr.osicie niek'.cdy wrażenie,
że chwyta:ą was potę;':ine zwuly

Na krótko przed przyjazdem pan.ny ElwiTy zaprosił do siebie
pisarz Nepo:uuc:en Maria Lubiński doktora Nicglowicza, aby mu
·przet. ~ytać fragment swojej powieści zbóje<:kiej o pięknej Luizie,
!flauczycielce, która pokochała leśnego stażystę . W swoim czas:e
a fragmentami tej powieśc:i zapoznał pisarz Porwasza, ale. zauważywszy jego zgorszenie, ponownie zaczął utwór przerab'.ać i
udoskonalać, mimo nieustannych proteEtów pani Basieńk1. Zona
pisarza czuła się ju:t zmęc:zona ~zyciem sukienek dla wieJskich
kobiet I pragnęła, aby mąż wresLcie skońc:zyl powieść i otrzyma!
1odziwe honorarium. Lecz pisarz Lubiń~ki raz wstąpiwszy na
.drogE: ku prawdzie, nie chciał z niej już tejść . a droga taka wymaga wyrzeczeń nie tylko Le stron~ pisarza. ale i jego najbliż
szych. Cyzelował Lubiński zdania ,swej prozy szlifował je wc:qż
.zasięgając rady Gottlieba Frege, a także nieustannie konfrontumięśni?
, jlłc rzeczywistość litera<:ką z otaczającym go życit!m. Skoro zo- Chi, chi, chi! - zachichotał na ław:e stażystu, pa:i /'.:iil::z~j.
stało ustalone, te kochankiem pięknej Luizy miał stać się nie l\Vy·
0Jktor stwierdził z żartobliwq powagą:
kły drwal. ale stażysta leśny - tedy Lubiński zaczął się rozg:ą
- Owszc •. 1. to się zdarza. pani Bas1ei1ko. U niektórych kodać za prototypem owej postaci i znalazł stażystę pod dachem
biel w chwilach stosunku skurcle mięśn· mogą być bardzo silne
leśniczówki Biesy, gdzie od czerwca przebywa! na stażu i zaI nie dotyczą tylko samej nochwy. ale i tulowi:l. m1cdni.t>y końmieszkiwał w pok:iiku na p i ętrze (naprzeriw pokoju pani Haczyn górnych i dolnych. a takie występują mimv\volne. sk.:.irc~e
llnkil miody inżynier leśnik, pan Andrzej. Tego to człowieka
spastycznc całych ~rup mięśnbwych. Na przykład t•.nlrzy, mic:śnra
pisarz często zapra5zał do sieb:e częstował kawą i herbatą poił
mostkowo-ohojczykowo-sulkowc;~o.
.
.
koniak!em - i wciąż wypytywał o życie. poglądy oraz m::irzc- S/yszysz. Nepumuccn:e? -- zwrćcila uwagę mężowi pani
nia.
r!as eńka . - Tak p')winno być 1•1 twojej powieś:.-i. Skurcze twaCzy stażysta, pan Andrzej nadawał się na kochanka pi~kncj
rzy i m '. ę;•nia mostRowo„.
Luizy, nauczycielki? Był wysokim. barczystym młodzieńcem o
_ Obojczykowo-sutkowego - dokcńczył c.przcjmic d cktor.
nieco niezgrabnych ruchach Nos miał duży I czerwony . pokryty
- Chi, chi. chi! - zaśm:ał s:ę stażysta.
wągrami oczy małe, niebieskie, łagodne, Włosy jasne, długie nż
Pani Bas:eiika westclJ.nęla:
do ramion.
•
- Ach. te powieśd zbójeckie.„
Pani Halinka Turlej twierdzlla, że zamiast pana AndTZeja wo.
_ Tak _ kiwr.ął głową c!c~<tor. - W istocie powieść Mario
lałaby gościć pod s_wym dachem zwykłego dzika z lasu, gdyż
Puzo jest prawdziwą pow.eściq zbójecką . gdyż upow1ada 0 dz:cdo zapachu dziczy.my można orzywyknąć.
natomiast do zajach zbójów zwanych w Ame1 ~ c:e gangs.eram.i. Pc111 N~pomuccn
pachu l .na An dr<„ ja nie potrafi się przyzwyczaić . Stażysta. pan
p.sze natomiast 0 Luizie, nau1.:zycieice 1 slazy~cie lcsnym, luAndrzej, odkitd przybył pod dach leśniczówki Ble~y. to jest od
dziach uczciwych i nie wchodząt:ych w 1toiizję /. prawem.
przeszło miesiąca, nie zdecydował się na zmianę bielizny, niczego
_ Nigdy nic bylem karany sądownie i admrnistracY_jn:e - zasobie nie upral. ale zaw5ze chodził w tym samym podkoszulku,
znaczył pan Andrzej ze swego m:ejsca na ław;c pod sc1aną.
czarnych majter1kach ~!mnastycznych
i w wysmarowanym
- Wiem 0 tym _ przytaknął doktor.
- I to wlasn 1e. t~~
tłuszczem mundurze leśnlkn-stażysty. Kiedy zdejmownl z nóg
bardzo utrudn ia koledze Lub:1.skiemu nap:same jego pow.es:1
gumofilce, stra5zJiwa woń przedostawała się przez drzwi jego
zb;)jeck iej Jest bowiem o::tywiste. że osobnik, k'.óry był karan.y .
pokoju I wypełniała całą leśniczówkę. Jego podobieństwo do dzindminislracyjnie i sądownie, zdolny bywa do tak:ego zact.ownnia
ka pó!egalo też na tym, że takie . .spal. w czymś w rodzaju barłogu.· . wo:cc kobiety, że p,sarz może pus:ić wodzP ffot°Szj1, .budzić JC- •
na starym sienniku i pod brudnym kocem S\o.lować się musiaJ
go p;;stępowan:em dresz:z grozy 1 wstr~tu .u czytelników .. Pa- c
na włamy rachunek I wla1>nym sposobem co najwyżej korzy.
nienka gangstera, w powieści chwyta dlon:q olbrzymi n.ab.egly
stając z kuchni leśnictwa. Nie chciało mu się jednak gotować
krwią d r ąg m:ęśni, nid{cgo to ani nie dziwi, anl me razi. Ale
o-biadów I ograniczał się do tego. co kupił w sklepie wiejskim.
gdyby to s::imo zrobiła mloda samotna nau~zycielka: wychow~wA że w tym czasie w skicp!c w Skiroławkach były Jedynie ko.n·
czyni n:lszej m~dzieiy? Albo gdyb, podobnie uczymla sz_la~he.na
serwy rybne w rozmaitej postaci - 91 by '!' olej1;1 i w ~osie ~
matrona która prowadzi rodzinny dom dziecka? Taki cp.s sprzemidorowym - stażysta pan Andrzej 1adl Je na sniadanie. ob:ad
czny bylby ze społecznym odczuciem moralnoś~1. Jakiś tam lu-mp
i kolację. przez co rozsiewał wokół siebie woń rrby. ja~ gdyb~
czy łobuz idzie w pow:eści na stronę aby się wysrać, ale cz~o·
pracował nie w żywicznych lasach. ale w centrall rybnei
Pam
wiek godny szacunku winie.n w powieści. ~o prostu. spe!ni~ć
Basieńka, ~dy mąż Jej zaprn~zał pana Andrzeja do ~iebie w cepotrzebę fizjologiczną. Oto istota trudności, Jak:e
ptęt~zą się
la~h studyjnych. a:i dnotała ie wstretu i mdliło ją na. ~yśl_ aby
przed p;iwieś:ią zbójecką naszego przyjaciela
.
z takim mężczyzną polot.yć się do 16ika. Ale przec~ez ~1ek~a
_ Co ra"ja, to racja _ kiwnęła swnją główką pani Bas1enka.
Luiza mogła być mniej wrażliwą na zapnchy. a takze nic me
_ Panie A.. drzeju, niechże pan sobie przypomni: może jedinak
·stało na przeszkodzi.?, aby w powieści,
zauważywszy brudny
był pan karany administracyjnie albo sądownie.
podkoszulek stażysty. zaproponowała ~e go wypierze, jego mu~
_ Nie _ uparł się stażysta.
dur oczyści z tłustych plam I kto wie. czy w ten sposób nie
- A może patrzył. patrzył pan bezczynnie, jak ktoś !n.ny krauodziłaby się międ1y nimi owa wspaniała miłość. Niestety. pan
dnie lub robi coś złego? _ prawie z blaga.niem zwrócił się do
·Andrzej na ogół okazywał kobietom doskonały brak zainteresoL b · k
·wania, a nawet w pewnym sensie także I odrobinę ws.trętu. Na
niego u ins i.
Nie.
.
· przykład, zwróciwszy uwagę. że pani Halinka zamyka ;ię na. noc
_ Nosi pan w sobie głębokie urazy psychicme spowodo·.vane
przed mężem sweim, leśniczym. za~yta~ Ją. . czy _me po~1a~a
w dzieciństwie widokiem s-tarszej sia5try, która spółkowała ze
młodszej siostry, gdy?. on także będzie się musiał ~iedyś ozemć,
a właśnie taki układ mi«;dzy mężem a i.oną najlepiej. o.dpo.w!ad~
3ego u~po.~obieniu. Ale pan Andrzej nie znał przeciez ~1ęk.neJ
Luizy. Być może, zobaczywszy ją własnymi oczami, zm1emłby
pO~łądy.
. 1
· Leśnikiem, jak to sam opowiadał Lu.bińsklemu, z~sta z przypadku. Po prostu nie dostał się na wymarzo~e stu~1a farmaceutyczne. Lasu nie lubił i gubił się w nim juz Po kilku krokach.
Wy.słany rankiem na zrąb w celu dokonania szacunków brakarskkh albo odbioru wykonanej przez robotników zrywki, odnajdywał się nazajutrz rano w zupełnie lnnej części. lasu -: wy1łodzony I przemarznięty. Czy taki czło~lek, umówiwszy lllł na
apotkanie z pięknit Luizlł w domu myśliwskim koło starej karp!arnt, trafiłby tam w wyznaczonym termi~i.e albo w ogóle ~o
tarłby na miejsce? To oytanie trap:lo Lub1r:sklego. kt~ry ~ązył
nieustannie ku prawdzie Maż.na było rzecz Jasna zalozyi, ze w
Innych leśnictwach przebywali zupełnie inni stażyś~i. osobni<:Y
zmieniający czQsto bieliznę, nie chodzący w gumof.1lc~ch I i;i;e
odżywiający się tylko rybami z puszek . Le<;z w P~Ję~iu Lubmakieoo podobne · założenie sprzyjało powstamu koleJ~eJ „prawdy
artv~tyczncj" która mu jui kiedyś obnydla. Naleza:o trzymać
się realiów życia czemu sprzyj~la pos.tawa sta1ysty,\ p~na
;Andrieja .' który, dowiedziawszy sic:. ze bętlz1e bohat7rem pow.ieści Lubh'lskiego, zaakceptował ten pomysł u~lera.1 się pr.zy mm,
na wszelkie wątpliwości pisarza znajdował 1akąs r.adę ·' nawet
tak się zżył z myślą o swej milości do pi~knej Luizy, ze ~rzy
chodzll do LubińsJ>iego nie P.roszon~ blagaJąl: ~o: aby mu. Jes7·
cze raz przeczytał o piękneJ Luizie. „Obawia si~ pan.. ze n;e
trafię do starej karpiami? - śmiał się z wątpliwości Lublnakiego. - Jest na to rada. Wcześniej zrobię nożem zna~i na
drzewach I kierując się nimi, zjawię się tam o wyznaczoneJ po•
rze".
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W te~ sposób rozpraszając wątpli~o i ~Ji~s iego, ~ozwa a.
mu pan Andrzej tworzyć dalej dzien po. dniu. Jeg? po~ieść. Az
w końcu rozdział o namiętnym spotkaniu Lmzy 1 stazysty był
ponownie gotowy w nowej wersji, z którą pisarz P.ragnął zapoŻnać doktora, aby usłyszeć jego ocenę. Zaorosil pi~a.rz i P.ana
Andrrzeja, który mia! bronić swej postaci llterack1ei. pom:nąl
jednak Porwasza. poniewa7 pani Basieńka. pamiętna jego krytyki poprzedn'ej wersji tego samego rozdziału . uznała go za oso~ niekompetentną w sprawach nie tylko literatury, ale .i ży~la.
„Ten, komu t'ią~le myje okna gruba. Widlą~owa - powi~działa
nie bcdzie zdolny OOJąć co połączyło Luizę I
0 Porwaszu młode'o stażyst<:. Ty, Nepomucenie, mus.isz pamięt?ć· że ni~ tw~·
rzysz byle czego. ale utwór wzięty z zycla powieść zb6J~ką ·
Na tak uroczystą chwile pewne~o w '. eMor11 ot1„,„.z,•ł? pan1 Basieńka drzwi swe!!o sale.nu. gdzie pod ściar;)ml znajdowałv się
Rvs. Jamu.i Sz11mańskł·Glane
niskie lawy z heblowanych desek, stał potężny 1t6ł & grubych
0

awoim narzeczonym? - proponoVl(ał dalej doktor.
- Nie miałem starszej aiostry„ Ale widziałem, jak to robiU
rodzice - powiedział stażysta.
Nepomucen Marla Lubiński odc-tchnął z ulgą.
- We omnę o tym w odpowiednim miejscu. To może tłu.ma•
czyć zachowanie stażysty wobec pięknej Luizy w domku myśllwskim.
Doktor NlegJowlcz nareszcie ze spokojem zabrał •I«: do lekturt
maszynopisu nowego rozdziału książki Lubińskiego. W tym cza•
sie pisarz napęlnil różowym płynem opróż.niony przez stażyst•
pucharek, a pani Basieńka wypiła dość duży lyczcik 1 w tak! sposób usadowiła się na wysokim krzesełku, aby pa.n Andrzej, eh~
budził w niej niech«;ć I wstręt, mógł widzieć jej krągłe kolanka,
a w chwilach, kiedy zaklodała nogę na nogę 1 lekko unosiła
spćdniczk~. dojrzeć zgrabne uda. Uwielbiała ów nagły niepokój
w oczach i rucha<:h mężczyzn skaz.anych na podobne widokL
Ale teraz - jak o tym sama siebie przekonywała - czyniła to
jedynie po to, aby pomóc mężowi. Może w panu Andrzeju obu·
dzi się jakaś dotąd nie znana osobowość? Moie zdradzi się, że
w przeszłości nie wszystko było w nim aż tak kr)'ISzta.Jowo cz)'S•
te.
Pisarz nerwowo chrupał solone paluszki, a w mia·rę jak doktor
odwracał kartki maszynopisu, stawał się coraz bardz:ej niespokojny Wreszc!e nie potrafił się powstrzymać. aby nie ·wychylił
niemal do dna swojego pucharka z mocnym trunkiem.
Nieglowicz w końcu odłożył maszynopis i, zamyśliwszy shr

odrobinę, oświadczył:
- To piękny rozdzial, drogi przyjacielu Nepomucenie. Prz1
pomocy wspaniałych zdań. które układają się jak muzyczne frazy, c!ajc pan głęboki i przejmujący opis sceny miłosnej między
Lu1zq i stażystą. Czyt~lnicy będą mieli wyrafinowaną przyjemność z lektury lego fragmentu.
Lubi!1ski tro::hę poczerwieniał od ko-mpleme.ntów doktora. Pani Easicóka przełożyła nogc: na nogę. i wy-icj unios!a rąbek
spódniczki, na chwilę zatrzymując ją nieco w górze, aby pan
Andrzej mó.gl napotrzyć si~ jej udom. „Należy mu się za to, ża
p':lmói,ł mężowi" - pomyś!ala .
,
- I nap:·awdc: nic ma pan żadnych zastrzeżeń? - dcpytywał
s:ę Luobi!1ski. - Nawct najdrobniejszych?
- Owszem - doktor spróbowal różowego płynu z pucharka•
- Ale sq to zastrzeżenia raczej typu fachowego. Ot, na przy-

klad, w momencie. i!,dy miody stażysta, rozpi4wszy bluzkę pięknej Luizy, dobiera . się do )ei biustu. pisze pan:
„A potem
chwyci! wargami skurczone. c'nut\i\,:e brodawki jej p!ersi". To
n!c jest tak. przyjacielu Kurczyć s:ę mo~ti mięśnie po.c hwy i
inne. o czym już \VSpominalcm .. Natcmiast co tyczy brodawek
p:crsi u oodr:cco11ej kobiety. naslęp:.ije Ljawisko odwrotne: erekeja czyli pJwiększenie. I lak przy pełnej erekcji brodawki magi&
s!ę zwic:ksz~ć od LCro koma pięt do jednego centymetra w wymiarze podlui.nym i od zero koma dwadlieścw pic;ć do zero koma p:ęć cent-ymelra w w-ymia. te poprzccmym u podstawy. U
knb .ely która nie karmiła p'.ersią, a taką oso"c\11 jest Luiza, su.
tek pow : ę)tsza się zazwyczaj o jcc!.ną p\ąlą \ub ledną czwartą
sw~j pierwotnej objętości. Należy więc napisać . że Lui:za miała
su:.ki „chutliwie powic:kszonc", a nie „chutliwie skurczone".
- Slyszysz, Nepomucenie'? - zatryumfowala pani Basieńka.
- Wicie razy ci mówiłam. abyś zwracał baczniejszq uwagę na
to, co s:ę ze mną dzieje w lntyminych chwilach. a n:c szybował
my~l:uni gdzieś ta.rdzo daleko.
- Chi chi chi! - z::chicilotal pan Andrzej. - Pięrwszy ra-i
w ży·ciu 'dcwiaC:uję si<: coś takiego. Od zero koma p'.ęć do jed·
n~go centymetra w wymiarze p::>dlużnym. i od„. ile to,. do\\torze7
- Od zero kcma dwadzieścia pi<:ć clo zero koma p:ęć centym:t-a w wym:arze poprzecznym u podstawy - mrukną.I do·
ktor.
- Strasz.ny z p:rna świni!uch, doktorze - stw;erdzil stażysta,
który za<.'Ząl fuó\Vić co rai: batdtiej bełkotliwie .• · "":' Nig<ly nie
slys:mforri Ciegoś . tl:!'lf'świnskiegc},
_
.
.
' .:..-. Niech pan· się ·nie odzywa, panie J.\.ndrzeJu. -" skarciła .go
p::..ni E::is!ei1ka. - Ws zys.cy \Vicdzą . że gubi się· 'p:in w lesie, JUŻ
po t:-zech kroka·c h. \Vątp'ę, czy w ogóle trafiłby pan i;a spot.k:i·
nie z !<1 Luizą. lepiej w:ęc jeśli powstrzyma pan swoJe uwa~i.
- Tak - zgodził s:ę z nią Nieglowicz 1 codal z źartobł.i\Vll
powa:::ą: - Tym bardziej , że mam jeszcze jedn~ spost:zeżcnie.
Napisrl i;:::n, Nepomucenie, ż~ o~zekują::y na Luizę st~.zys~a ~·
słyszał w. c'.em.ncśc!ach kaszlnic;cie, kitóre oznaczało zbllzame .się
Luizy. Dlaczego ona kaszlnę!a i co to był za kaszel? Czlow1ek
bow:c-m, pa.nic Nepcmucen'.c, n!e kaszle ot tak sob:e. Cz.v m:::my.
do czy~1icnia z kaszln!ęcicm „suchym'' czy .,wilgotnym"?
Czy
było to )';as~lnię<:ie pochodzenia czynnościowe~o,
wywołanego
nerwicą? Kaszlnii:c:e może być oznaką zapalenia górnych dróg
oddechowych, guza śródpiersia, przewloklcgo bron::h1tu, k1opotóW·
z tchaw:cn. N:e wspomina . pan w swojej ·powieki, aby Luiza nałogowo paliła pa.picrcsy. Nie I)admienia pan, aby była osobą . Z
ne.rw.icą. Czemu w:ęc kaszlnęła? Bronchit, początek
zapa!enia
gardła? Kto .wie, czy w nastę.pnym rozdziale nie należy Luizy
poloż...·ć do ł6.żka na kilka dni i poprosić do niej lekarza. za.pa„
b kt
lenie oskrzeli moie być pochodzenia wirusowego lub . a eryJne.
go. Być może! j.u.ż nazajutrz Po miłosnej scenie z Lma:ą ~le po•
czuł &ię także młody człowiek i również poszedł do łózka, co
na jakiś czas przerwało mi<:dzy nimi kontakty zarówno erotycz„
ne, jak i towarzys·k ie. Taka sprawa ,potrafi skomplikować dalsz'
akcję całej 1)owicści.

- Do diabla z kaS2lnięclem - oświadczył Lubtflskf. Po
prostu wyrzucę je 1 napiszę, że usłyszał szmer twiru pod bil•
tarni nadchodzącej Luizy. Zadowala to pana, doktorze?
- W całej pełni - stwierdził doktor. - Natomiast Inna spra~
wa budzi wciąż mój nlepok6j. Napisał pan, te Luiza przylgnęła
policzkiem do owłosionej piersi stażysty l usłyszała bicie jeg~'
serca oraz $zmer oddechu. Interesuje mnie, Jak bilo ser<:o staży•
sty, oraz ja.kiego rodzaju był jego oddech. Trzeba bowiem pan~
wiedzieć, przyjac!e1u, ie szmer ów mote mieć charakter ~che•
rzykowy, prnwidłowy I nieprawidłowy, zaostr:zony lu·b. szorstki,
osłabiony lu.O przerywany. Mogły to hyć rówmc! rz<:żema, n na„
\vet trzesz<:Zenia dźwięczne lub przelewające się. Co tyczy bicia
serca.„.
- Do diabla z biciem sen:al Do diabła ze azmerem od<lcchul
- rozgniewał się Lubiilskl. - Miałem rapisać, ie przylgnqwsz1
policzkiem - do piersi stażysty usly~zała dźwięczne trzeszcze.ni&
lub szmer o chara.1<terze pę:herzykowym, prawidłowym?
- Nie wiem jak powinien postąpić pisarz - odparł d oktor
- natomiast faktem jest, że kwestia ludzkiego oddychania jest
:zagndnieniem niezwykle szerokim i ważkim. Każdy z nas oddycha, ale prze<:ież nie w taki sam sposób. Inaczej oddychają kobiety, a inaczej mężczyźni. Róż.ny bywa rodzaj szmerów oddechowych, Ich w!ełko~ć. obfitość. stosunek wdechu do wydechu.
W bylt>„ jakiej powieści bohater może sobie byle jak oddychać.
Z jego klatki plersiowt-j mo~11 dochodzić
bliżej nleokre~lone
szmery. Ale jeśli pisarz chce zaprezentować bohaterów :r. krwi
I kości, a raczej utwierdzić nas w przekonaniu, ie m?mv do
CZY'lllen!a z ludźmi z krwi I kofoi. to musimy wiedz!~ j""k r,d.
dychajit i .jak bije Ich !erce. co jedzą oraz jak jedzą. Gotowi
bowiem będziemy przypuszczać, że odżywiają s!e trawił, nie Ma•
ją pruc ani serca. Zaprezootuje pan lw::lzkia atrapy, a nie ży·
wych osobników.
- Chi, chi, chi! - za§mlał się cicho .stażysta, n potem czknął
0

głośno.

- Do diabła - mrukonitł Lubiński. - Wkrótce dojdzie do te.go,
te bohater powieści nie będzie mógł sobie nawet plerdn:ic\ )'.cby
kto§ nie zapytał autora: jakiego, rodzaju było
to p.:~rc'·:i · r;- i e.
Głośne czy ciche, ostentacyjne czy mimowolne.

c.d.n.
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