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MANIFEST
POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOVJEGO

Przyszli, zdrożeni, zatrzymali się,
rozejrzeli dookoła.
- Tu - powiedzieli - zostaniemy.
Słońce nad Czarnolasem
było whlkie i czerwone,
bo miało się jutro na wiatr.
Wbili pale sosnowe w piach
i dach z choiny
ułożyli sobie nad głowami.
Odtąd

my to nazywamy
współpraca, zapoczątkowane przez braterstwo tirom Wojska PolPolacy w kraju i na emigracji!
skiego z Ąrmią Czerwoną, winny przekształcić się w trwały
Polacy w niewoli niemieckiei.
sojusz i w sąsiedzkie współdziałanie po wojnie. Krajowa Rada
Rodacy! Wybił.a godtlna wyzwolenia. Armia Polska obok ArNarodowa i powołany przez nią Polski Komitet Wyzwolenia
.
mu Czerwonej przekroczyła Bug.
Narodowego uznają, ie uregulowanie granicy polsko-radzieckiej
Zołmerz polski bije się na naszej ziemi ojczystej. Nad umę
powinno na:;tąpić w drodze wzajemnego porozumienia. Granica
czoną Polską powiały znów biało-czerwone szrandary.
wschodnia powinna być linią przyjaznego sąsiedztwa, a nie
Naróp polski wita żołnierza Armii LudoweJ, zJednoczonego
przegrodą między nami' a naszymi sąsiadami i powinna być
z żołnierzem Armii Polskiej w ZSRR. Wspólny wrog, wspulna
uregulowana zgodnie z zasadą: ziemie polskie - Polsce. ziemie
wa\ka \ wspolne sztandary. ZJednoczeni ku chwale OJczyzny
ukrai11skie i htewskie - Radzieckiej Ukrainie, Białorusi i Liw jednym \Vojsku Polskim pod wspóln \· m do\vodztwem wszytwie.
scy żołnierze polscy pójdą obok zwycię°t"l'<:iej Czerwonej Armii
do dalszych walk o wyzwolenie kraju. Pójdą poprzez Polskę
Trwały sojusz z naszymi bezpośrednimi sąsiadamj, ze Związ
całą po pomstę nad Niemcami, aż polskie sztandary nie zało
kiem Radzieckim i Czechosłowacją, będzie podstawową zasadą
pocą na ulicach stolicy butnego prusactwa, na ulicach Berlina.
zagranicznej polityki polskiej, realizowanej przez Polski KomiRodacy!
tet Wyzwolenia • arodowego. Braterstwo broni u 1 więcone v.-5pól- ·
1 aród walczący z okupantem niemieckim o wolność i niewalce z mem1ecką ai,'T . ą Je~zcze barnie przelaną krwią
podległość stworzył swą reprezentację, swój podziemny parladziej pogłębi przyjafn i utrwali sojusz.e z Wieli 4 Brytanią i
ment - Krajową Radę Narodową. Weszli do Krajowej Rady
Stana1ni Zjednoczonymi Ameryki Północnej. P-1lska dążyć bę
Narodowej reprezentanci stronnictw demokratycznych - ludodzie do zachowania tradycyjnej przyjaźni i sojuszu z odrodzowcy, demokraci, socjaliści, członkowie PPR i innych organizaną Francją, jak również do współpracy r. wszystkimi demokracji.. Podporządkowały się Krajowej Radzie Narodowej organitycznymi państwami świata.
zacje Polonii zagranicz.nej i w pierwszym rzędzie Związek PaPolska polityka zagraniczna będzie polityką demokratyczną
triotów Polskich i stworzona pr~zeń. armia.
i opartą na zasadach zbiorO\\ ego bezpieczeństwa.
Krajowa Rada Narodowa powołana pr:rez walczący naród
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego ustalać będzie systejest jedynym legalnym źródłem władzy w Pols..ce. Emigracyjny
matycznie straty zadane narodowi polskiemu przez Niemcow
„rząd" w Londynie i jego delegatura w kraju jest władzą sai poczyni kroki dla zapewnienia Polsce należnych jej od6zkomozwańczą, władzą nielegalną. Opiera się na be7prawnej fa·
dowań.
hamował
ten
„Rząd"
r.
1935
kwietnia
z
konstytucji
szystowskiej
Rodacy!
walkę z okupantem hitlerowskim, swą awanturniczą polityką
W imieniu Krajowej Rady Narodowej Po.Iski Komitet Wypchał Polskę ku nc>wei katastrofie.
~wolenia Narodowego obejmie władzę n\i wyzwolonych tereW chwili wyzwole~..ia Polski, w chwili gdy sojusznicza Arnach ;polski. Ani chwili na ziemi polskiej, uwolnionej od namia Czerwona i wraz z nią Wojsko Polskie wypędzają okupanjazdu niemieckiego, nie może działać żadna inna administracja
ta z kraju, w tym momencie musi powstać legalny ośrodek
prócz polskiej. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego sprawładzy, który pokieruje walką narodu o ostateczne wyzwowuje władze poprzez wojewód2ikie, powiatowe, miejskie i gminlenie.
ne rady narodowe i przez upełnomocnionych swych przedstaDlatego Kraj-Owa . Rada Narodowa, tymczasowy parlament nawicieli. Tam, gdzie rady narodowe nie istnieją, demokratyczne
rodu polskiego, powołała POLSKI KOMITET WYZWOLENIA
organizacje obowiązane są natychmiast powołać je do życia
NARODOWEGO jako legalną tymczasową władzę wykonawwłączając w ich skład cieszących się zaufaniem ludności Pola~
czą dla kierowania walką wyzwoleńczą narodu, zdobycia 11ieków patriotów niezależnie od ich poglądów politycznych.
podległości i odbudo~y państwowości polskiej. Krajowa Rada
Polski l(omitet Wyzwolenia Narodowego nakazuje natychNarodowa i Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego działają
miastowe ro.związanie organów administracji okupantów. Polna podstawie konstytucji z 17 marca 1921 r., jedynie obowiązu
ski łComitet Wyzwolenia Karodowego nakazuje natychmiastojącej konstytucji legalnej, uchwalonej prawnie. Podstawowe zawe roziwiązanie tzw. granatowej policji.
łożenia konstytucji z 17 marca 1921 r. obowiązywać będą aż
Rady narodowe stworzą niezwłocznie podlegającą im Milicję
do zwołania wybranego w głosowaniu powszechnym bezpośred
Obywatelską, której zadaniem będzie utrzymanie porządku i
nim, równym, tajnym i stosunkowym Sejmu Ustawodawczego,
bezpieczeństwa.
który uchwali, jako wyTaz.iciel woli narodu, nową konstytucję.
Zadaniem niezaw~slych sądów polskich będzie zapewnić szybRodacy!
ki wymiar sprawiedliwości. Zaden niemiecki zbrodniau wojenPolski Komitet Wyzwolenia Narodowego za natzelne swe zany, żaden %dr.ajca narodu nie może ujść kary!
danie uważa wzmożenie udziału narodu polskiego w wake o
.
Rodacy!
zmiażdżenie Niemiec hitlerowskich, Wybiła godzina odwetu na
Polski Komitet Wy.zwalenia Narodi>wego pnystępując do odNiemcach za męlki. i cierpienia, za spalone wsie, za zburzobudowy państwowości polskiej, deklaruje uroczyście przywróne miasta, zniszczone kościoły i szkoły, za łapanki, obozy i rozcenie wszystkich swobód demokratycznych, równości wszystkich
strzeliwania, za Oświęcim, Majdanek, Treblinkę, za wymor,doobywateli bez różnicy rasy, wyznania i narodowości, wolności
wanie getta.
organizacji politycznych, zawodowych, prasy, sumienia. DemoRodacy!
kratyczne swobody nie mogą jednak służyć wrogom demokraSojusznicza Armia Czerwona swym bohaterstwem i ofiarnocji. Organiza<:je faszystowskie, jako antynarodowe, tępione bę
ciosy Niemcom hitlerowskim. Armia
miażdżące
zadała
ścią
dą z całą surowością pra-wa.
Czerwona jako armia wyzwoleńcza wkroczyła do Polski.
Roqacy!
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego wzywa ludność i
Kraj wyniszczony 1 wygłodzony czeka na wielki W)'!iłek
wszelkie podległe mu władze do jak najściślejszego współdzia
twórczy całego narodu. Krzywdy zadane przez okupanta mułania z Czerwoną Armią i najwyda.tn.i.ejszej dla niej pomocy.
szą być jak najprędzej naprawione. Własność zrabowana przez
Jak najwydatniejszy udział Polaków w wojnie :zmniejszy cierNiemców posz.c:zególnym obywatelom - chłopom, kupcom, rzepienia na.rodu i przyśpieszy koniec wojny,
instytudrobnym i średnim przemysłowcom
mieślnikom,
Chwytajcie za prań! Bijcie Niemców wszędzie, gdzie ich nazwrócona prawowitym wła
będzie
cjom i kościołowi potkacie! Atakujcie ich transporty, udzielajcie informacji, pościcielom. Majątki niemieckie zostaną skonfiskowane. Zydom po
magajcie żołnierzom polskim i sowieckim! Na terenach wyzwobestialsku tępionym przez okupanta zapewniona zostanie odbulonych wypełniajcie karnie nakazy mobilizacyjne i śpieszcie do
dowa ich egzystencji oraz praiwne i faktyczne r6wnoupra1wnieszeregów Wojska Polskiego, które pomści klęskę wrześniową
nie.
i wraz z armiami Narodów Sprzymierzonych zgotuje Niemcom
Majątek narodowy, skoncentrowany dziś w rękach państwa
Nowy Grunwald! Stawajcie do walki o wolność Polski, o 'poniemieckiego, a więc wielkie pr:redsiębiorstwa przemysłowe,
wrót do Matki-Ojczyzny starego polskiego Pomorza i Sląska
hand~owe, bankowe, transportowe oraz lasy, przejdzie pod TymOpolskiego, o Prusy Wschodnie, o szeroki dostęp do morza, o
czasowy Zarząd Państwowy. W miarę regulowania stosunków
polskie słupy graniczne nad Odrą! Stawajcie do. walki o Polskę,
gospodarczych nastąpi przywrócenie własności.
której nigdy już nie zagrozi nawała germańska, o Polskę, któRodacy!
rej zapewniony będzie trwały pokój i możność twórczej pracy,
Aby przyśpieszyć odbudo)Vę kł'aju i zaspokoić odwieczny pęd
rozkwit kraju!
chłopstwa poHkiego do zietni, Polski Komiltet Wyzwolenia NaHistoria i doświadczenia obecnej wojny dowodzą, t~ przed
rodowego przystąpi natychmiast do urzeczywistnienia na terenaporem germańskiego imperializmu ochronić może tylko Zbu·
nach wyzwolonych szerokiej reformy rolnej.
dowanie wielkiej słowiańskiej t.amy, której podstawą będzie
W tym celu utworzony zostanie Fundusz Zieporozumienie polsko-so\"Jiecko-czechosłowackie.
mi podległy Resortowi Rolnictwa i Reform RolPrzez 400 lat między Polakami i Ukraińcami, Polakami i Bianych. W skład tego Funduszu wejdą wraz ~
łorusinami i Rosjanami trwał okres nieustannych konfliktów
martwym i żywym inwentarzem i budynkami
ze szkodą dla obydwu stron. Teraz nastąpi w tych stosunkach
ziemie niemieckie, ziemie zdrajców narodu onz
historyczny zwrot. Konflikty ustępują przyjaźni i współpracy,
dyktowanej przez obopólne życiowe interesy. Przyjatr\ l bojowa

ojczyżną.

Czasem rolnik, za pługiem idąc,
garnek teraz wyorze
wyszczerbiony. Albo i pordzewiały mice-z
Stanie, nabożnie weźmie do rąk
szacown~' szczątek,
okruch ś'11Ji~tej ojcowizn~

Siadów potu i krwi w nim wypatruje
-- po dziaclach to sparlek dla wnuka.
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STEFANI.A DZIĘCIELSKA-MACHNIKOWSKA
Nacjonali:r.acja przemysłu
reforma rolna żapowiedziane u
nowego
~owstawania
progu
państwa polskiego, realizowana
w drugiej połowie lat czterdziestych. Po przejęciu władzy
politycznej przez klasę robotni~
czą i jej partie stworzyły niezbędne podstawy do procesu
industrializacji, a następnie modernizacji gospodarki narodowej.
Po okresie odbudowy. która
w momencie pod.iecia ciecyz1i o
industrializacji nie była przecież zakończona i trwała rÓ\Vnolegle z industrializacją, staiąc
sie z czasem ie.i cześcia skła
dową, nastąpiła konieczność modernizaćji starego i wybudowanego w pierwszych oowojennvcłt latach przemysłu i była
realizowana łącznie z industria-

- model społeczeństwa i gosoodarki ustalony jest przez dominujące instytuc.ie polityczne;
- gospodarka , socjalistyczna
jest kierowana przez grupy wyłowione z partii politycznej t
dzialaj~ce w m:vśl obowiązują
ce.i ich doktryny ideologii mar•
ksistowskiei;
- dla realizacji industrializacji aoc.ialistyczne1 stworzony został system instytucji państwo
wych wzajemnie od siebie zaleznych i połączonych zależ11oś
cfami biurokratycznymi;
przez
- finansowana jest
rozłożenie kosztów na cała ludność;

-- jest realizowana przez klase robotnicza - bedaca soc.ia-

współwłaścicielem
li~t:vczn:vm
środków prcdukcji. uczestniczą

ca w rrinie1sz:vm lub wieksz:vrn
stopniu w decyziach kierowniciych. ma.iaca dosteJ:> do wyks;:;t::ikcr~ia i awansu;
SOCJALISTYCZNA
socjalis- industrializacia
INDUSTRIALIZACJA
tyczna \\'}-Wiera wpływ na motywacie siły robocze], uczestniczącei w jej realizacji. Na uwagę ?.asługu.Je atrakcyjność zatrudnienia w powstającym przekażdei industrializac.ii
Istotą
nie tylko
myśle, kształtowana
iest rozbudowa przemysłu. Jest
przez tradyc jne postawy, ale
zatem zaspałem procesow technicznych. ekonomicznych. któ- także przez motywacje moralne
i spoJpczne ideologii marksisrym towarzyszą przeobrazenia
towskie.i.
społeczne i kulturowe. a kanwą są procesy politycz'le.
W industrializac1i socjalistyczne.i dec:irz1e techniczne i ekoIndustriaUzach socjalistyczna
nomiczne· w zn~czne.i mierze Sił
realizowana w Polsce. charaktepodporządkowane aspekryzuje sie:
tom spolecznym - ta- tworzeniem przemysłu ukim iak likwidacja bezspołeczni :mego. którego zasadt .1bocia. aktywizacja reniczym elementem jest przed- . jonów zacofanych pod
siębiorstwo soc.lalistyczne
lizacją
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Odglosy

W LISTOPADZIE 1984 ROKU
W RUMUNII

LUDZIE WYTRZYMUJĄ, GORZEJ
Z MASZYNAMI

XIII Zjazd Rumuńskiej Par•
tii Komunistycznej. Uchwałę w tej sprawie
podjął Kom itet Centralny RPK, który obraXIII
dował od 26 do 29 czerwca 1984 roku.
Zjazd RPK będzie miał następujący porzą
dek 1. sprawozd:inie KC RPK z działalności
miedzy zjazdami, 2. sprawozdanie centralnej
komis ji rewizyi nej . 3. przyjęcie prnjektu wytycznych dła dalszego działania partii, 4. zmiany w statucie RPK. 5. wybór sekretarza generalnego RPK
Komitet Centralny RPK przyjął wytyC2lne
dla działania go~podarczeg~ w 1985 roku oraz
wytyczne na XIII Zjazd RPK. · Wytyczne dotyczą między innymi planów rozwoju gospodarczego Rumunii w latach 1986 - 1990 oraz do
2000 roku. W czasie obrad KC RPK Manea
Manescu zaproponował, aby na XIII Zjeź
dzie RPK funkcję sekretarza generalnego RPK
ponownie powi erzyć Nicolae Ceausescu,
Propozycja Manea Manescu przyjęta zos tała
z nowszechnyr;n aplauzem, zebrani wstal i
RPK".
skandując: „Ceausescu -

- stwierdził na łamach „Prawdy" W. Gorbunow - szef Bajka!sko-Amurskiej Magistrali, czyli popularnego BAM. Budowana nowa
linia transsyberyjska sk.raca drogę z eu.
ropejskiej części ZSRR do Oceanu Spokojnego
o 400 km i jednocześnie otwiera drogę tranzyt ową prze.z ZSRR Gotowa jest już linia kolejowa długości 1 172 km oraz prowizoryczna
rnia długości 206 km. Cała linia ma mieć dłu
BAM
gość 3 509 km. Od stycznia 1981 roku
przewiezi.ono przeszło 40 mln ton ładunków
oraz blisko 5 m ilionów pasażerów.
Buduje się BAM w niezwykle trudnych warunkach. na wiecznej zrnarlllinie, przy 50...~ topniowych mrozach zimą i upałach latem.
I ludzie to wytrzymują. Gorzej jest z maszynami. Jak pisze W. Gorbunow w .,Prawdzie",
n ie zelektryfikowano na cz.as linii kolejowych,
przez co zużywa się nadmierne ilości ropy.
Nie wszystkie tunele na BAM §.ą przystosowane do trakcji spalinowej, bo przygotowywano
je do trakcji elektrycznej. Ze sw0oimi pracami
n ie nadążają łąc:z.nościowcy. Ministerstwo Lącz
ności ZSRR zgodziło się na łączność radiową
wzdłuż trasy BAM. ale wytwórcy nie dostarczyli aparatów radiowych do takiej łączności
Konstruktorzy od dawna zaipewniają, że każda
jest
zaprojektują,
lokomotywa, ja·ką tylko
przygotowana specjalnie dla patr7.eb BAM, ale
w praktyce lokomotywy te okazują się nieprzydatne do oracy na BAM.
Mimo ty.eh trudności BAM została włączona
do systemu komunikacyjnego ZSRR i wydatnie przyczynia się do gospadarczego rozwoju
Syberii.
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Urodził się w Busku Zdroju. Studiował° hu-

Uniwersytecie Warszawskim.
Uniwersyt.ecie LódzUkończył socjologię na
kim. W czasie okupacji był związany z Batalionami Chłopskimi i tajnym nauczaniem. Po
wyzwoleniu należał do zespoi• redakcyjnego
wychodził
ty~odnika „Wieś". który wówczas
w Lodzi. Przez wiele lat był związany z tygodnikiem „Odgłosy", w którym pełnił funkcję
sekretarza redakcji.
Jest autorem kiUm tomów opowiadań, reportaży i p0wieścl.
Jubila<towi składamy serdeczne życzenia dłu
gieh lat życia w zdrowiu!
manistykę

na

Wilmański.

Wyda.wca: Łódzkie Wydawnictwo Prasowe RSW, „Prasa Ruch". 91-"103 Łódź.
Książka ul. Piotrkowska 96.
DRUK: Prasowe Zakłady Graficzne RSW „Pl'asa - Książka
. - Ruch" 90-950 Łódź, ul. Armii
CzerwoneJ 28.

Redakcja nie z.wraca nie z.arnówionych ręk-0pisów i z.astrzega sobie prawo do skrótów.
Warunki prenumeraty: 1. dla
instytucji i zakładów pracy:
instytucje i z.akłady pracy ilokalizowane w miastach wojewód:z.kich i pozostałych miastach.
„Prasa
RSW
Oddziałów
Ruch" zamawiają
Książka
prenumeratę w tych oddz.iałach:
- instytucje i zakłady pracy
w miejscowoś
zlokalizowane
ciach,· gdz.ie nie ma oddz.iałów
Książka
RSW ,,.Prasa
Ruch" i na terenach wiejskich
opłacają

prenumeratę

w

urzę

dach pocz.towych i u doręczycieli.
2. dla indywidualnych prenumeratorów: osoby fiz.ycz.ne zamieszkałe na wsi i w miejscowoś
ciach, gdzie nie ma oddziałów
Książka
RSW „Prasa
Ruch" opłacają prenumeratę w
urzędach pocztowych i u dorę
czycieli: osoby. fizyczne zamiesz- ·siedzibach
kałe w mias!ach
„Prasa
RSW
Oddziałów
Ruch" opłacają preKsiążka numeratę wyłącznie

w

urzędach

nadawczo-oddawpocztowych
c:z.ych właściwych dla m1eJsca
prenumeratora.
zamieszlkania
sie używając
Wpłaty dokonuje
„blan.kietu wpłatJ" na rachunek
bankowy miejscowe~o Oddziału
Książka
RSW „Prasa
Ruch". 3. Prenumeratę ze z.leceniem wysyłki za granice przyjKsiążka
muje RSW „Prasa - Ruch", Centrala Kolportażu
Prasy i Wydawnictw. ul. Towarowa 28. 00-958 Warszawa. konto NBP XV Oddział w Warszawie nr 1153-201045-139-11. Prenumerata ze zleceniem wysyłki
za granicę pocztą zwvkłą jest
droższa od prenumeraty krajowej o 50 proc. dla zleceniodaw, ców indywidualnych i o 100
proc. dla zlec:.tjącvch instytucji
Terminy
pracy.
zakładów
i
przyimowania prenumeraty na
k.ral i z;- cranice: - do dnia IO
listopada na t kwartał i półro
cze roku następne~o oraz cały
rok nastepny - do dnia l każ
dego miesiąca po:przedz.a ją ce go
okres prenumeraty roku bieżącego.
Zam. 2034. E-2.

Odglosy

DOKŁADNIE

na łamach „Odgłosów" ukazał się pierwszy
felieton Cwieka - WLODZIMIERZA KRZEMIŃSKIEGO. Jak Czytelnicy „Odgłosów" wiedza. pisze on nac;lal felietony. W pracy naszego
,przerwy
krótkie
były tylko
felietonist
spowodowane chorobą lub \Vyjazdami za granicę.
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....:. stwierdził na konferencji prasowej w Hawanie wiceminister spr.a w zagranicznych Kuby, Oscar Oramas. Wojska te przybyły do Etiopii jes.ien.ią 1977 roku w czasie konfliktu
z Somalią.
- „Obecnie - powiedział Oscar Oramas
wraz z upływem czasu. etiopskie sily zbrojne umocniły swoją zd0'1ność obronną i, na zasadzie wzajemnego porozumlenia, doszliśmy do
przekonania, iż nadszedł czas, aby dostosować
obecność naszych oddziałów, znajdujących się
tam. do obecnych wymagań".
kubańskich
Jeśli chodzi o obecność wojsk
w Angoli. to Kuba popiera wszelkie dążenia
do pokojowego rozwiązania istniejącego tam
konfliktu z RPA. ale wycofanie wojsk kubań
skich z Angoli może nastąpić dopiero wówczas, gdy zostana spełnione 4 warunki, jaikie
zostały określone we wspólnej deklaracji, podpisanej w marcu 1984 roku przez prezydenta
Angoli, Jose Eduardo dos Santosa i przewodniczącego Rady Państwa Kuby, Fi<iela Castro.
Polityka RPA nie sprzyja jednak pokojowemu
występują w tej
rozładowaniu napięć, jakie
części Afryki.

PRZEZ 200 METRÓW TRAMWAJ

WlOKt
" '/

Włodzimierza Krzemińskiego spozawsze z dużym za.iinteresowaniem
Czytelników. zarówno autor, jak i redakcja
otrzymywali wiele listów. Jest to dla felietonisty naiwvższv wyraz mma.nia. Pokazuje to
bowiem. że jego felietony są nie tylko czytane. ale wvwołują reakcję Czytelników. Jedni
sie nie zgadzają. inni oburzają, inni popierają., a jeszc~ inni protestuią.
. Wodzimierzowi Krzemińskiemu gratulujemy
wytrwałości i ż;vczymy 'dalszych sukcesów w
pracy felietonisty
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ziemie gospodarrstw obszarniczych o po~vi erzchni ponad 50 ha, a
na terenach przyłączonych do Rzes.zy w zasadzie o powierzchni
ponad 100 ha. iiemie niemieckie i ziemie zdrajców narodu zostaną,
skonfiskowane Ziemie gospodarstw obszarniczych przejęte zostaną przez Fundusz Ziemi bez odszkod~nia zależnego od
wielkości gospodarstwa, lecz za zaopatrzeniem dla byłych wła
ścicieli. Ziemianie mający zasługi patriotyczne w walce z Niemcami otrzymają wyższe zaopatrzenie. Ziemie skupione przez
Fundusz Ziemi, z wyjątkiem przeznaczonych na gospodarstwa
wzorowe, rozdzielone zostaną między chłopów małorolny-eh, śred
niorolnych, obarczonych licznymi rodz.inami, drobnych dzierżaw
ców oraz robotników rolnych. Ziemia rozdzielona pr:z.ez Fundusz Ziemi za (minimalną) opłatą stanowić będzie na równi z
dawniej posiadaną ziemią własność indywirlualną. Fundusz Ziemi będzie tworzył nowe gospodarstwa względnie dopełniał gospodarstwa małorolne, biorąc za podstawę 5 ha użytków rol- ·
nych średniej ·akości dla średniolicznej rodziny. Gospodarstwa
kt?re nie będą mogły otrzymać tej normy na miejscu, będą
miały prawo do udziału w przesiedleniu przy pomocy państwa
na tereny z wolną ziemią, zwłaszcza na tereny wywindykowane od Niemiec.
Rodacy!
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego stawia przed sobą,
jako bezpośrednie · zadanie natychmiastową poprawę bytu szerokich rzesz narodu.
Kontyngenty, . zabierające chłopu całą jego krwawicę, będ11
natychmiast zmes10ne. Dla potrzeb armii i aprowizacji miast
.na czas wojny na podstawie polskiej ustawy o świadczeniach
wojennych zostaną wprowad.zone ściśle ustalone świadczenia w
naturze, wydatnie zmniejszające ciężary wsi w stosunku do
kontyngentów niemieckich. Płace robotnicze i praCQwnici..e utrzymywane przez Niemców przymusowo na poziomie pr~ed
woJennym, zostaną ustawowo podniesione do norm zapewniających minimum egzystencji.
Natychmiast rozpocznie się odbudowa i rozbudowa instytucji
choroby, inwalidztwa.
Społecznych na wypadek
bezrobocia oraz ubezpieczenia na staro.5ć. Instytucje Ubezpieczeń Społecznych oparte będą na zasadach demokrą,tycznego
samorządu. Wprowa<lzone zostanie nowoczesne prawodawstwo
w dziedzinie ochrony pracy, rozpocznie się roz.ładowywanie nę
dzy mieszkaniowej.

Ubezpieczeń

~niesion~ zostaną niemiec~ie znienawidzone zakazy, krępujące

obrot handlowy międ:z.y wsią i miastem.
szeroki rozwój spółdzielczości. Inicjatywa prywatna, wzmagająca tętno życia gospodarczego, również
znajdzie pcparcie państwa.
dz1!łłalnośc gospodarczą,
Panstwo popierać będzie

Zapewnienie norti?alriej ai;>rowi:z.acji będzie jedną z podstawowych trosk

Felietony

tykały

się

PIH PODDAŁA KONTROLI
WYROBY PRZEMYSŁU LEKKIEGO
W 11 fabrykach przemysłu dziewiarskiego i
zakwestionowano jakość wyrobów o wartości 11 milionów zł. Wśród t.ych,
w których zakwestionowano jakość wyrobów
znalazły sie też „Olimpia". „Pafi.no" i „Feniks".
W sieradzkich za kładach „Terpol" przeprowapierwsza dała
dzon·o ponowną kontrolę
wyniki negatywne - zbadano 2 rodzaje wyrobóv• i ponownie stwierdzono złą ich j·akość.
Inspektorzy PIH stwierdz.iJ.i złą iako.5ć tkanin w ZPW im. A. Struga. Na 7 badanych
rodzajów t.l{anin w 5 znaleziono poważne wadv iakościowe. Tkaniny te miały zbytnią kurzgniecenia.
na
czliwość i małą odporność
W .,Ariadnie" natomiast na 14 kontrolowanych rodzajów nici 11 miało wadv. Stwierdzono również. że na szpulach nici 'tej fabryki
przeznaczonych do sprzedaży nie było firmowych znaków.
pończoszmiczego

Z ZARZUTEM DZIAtALNOśCI
.KONTRREWOLUCYJNEJ
po<i adresem Komunistycznej Partii Chin wyDan". Zastąpiła wietnamska gazeta „Nhan
rzut ten dotyczy nie tylko dziatalności zewnetrzinei. ale i weWnP,trznej. co do tej pory
było raczej rzadkością... Nhan Dan" pisze: .
· „Na płaszczyźnie wewnętrzne.i „socjalizm w
stylu chińskim" próbuje łączyć elementy go,spodarki kapitalistycznej z socjalistyczną i coraz bardziej demaskuje swoje rzeczywiste cele. O oszukańc:z.ych manewrach w tej dzielikwidacji
dzinie świadczy wymownie fakt
komun ludowych na wsi. odżywanie kapitalizmu :w miastach i przemyśle, jak również polityka „otwarcia ·na Zachód", zmiany w handlu zagra.nic:z.nym. związanie gospoda~ki chiń
>kiej z przedsiębiorstwami kapitalistycznym i,
co przyczyniło sie w poważny sposób do likwidacji oodstaw socjalizmu. zbudowanych w
początkowym okresie po zwyc i ęstw.ie rewolucji w Chinach",
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Stało się b w Lo<l.zi, 10 lipca 1984 roku, około

godziny 22, na al. A. Mickiewicza, między ul.
Targową i J. Kilińskiego. Automatyczne drzwi
pasażerowi, który chciał
rękę
przystrzasnęły
Nikt z
wsiąść do tramwaju, ale nie zdążył.
Pasażerów ' ani motorniczy nie dostrzegli tego
w~padku. Mekzyznę ciężko poturbov»ane~o odza pośred
wteziono do szpitala. Milicja nictwem „Gk!s:.i Robotniazego" i „Dziennika
Ló::lzkiego" p~s?:,1kiwa.la świadków te_go smJtnego wypadku.

W JUGOSŁAWII OD WRZEŚNIA
za energię.
zapowiedziano podwyżkę o.płat
ta sięgnie prawdopodobnie 35 proc.
obecnych cen. Wiele rodzin w Jugosławii liczy się już teraz z możliwością wyłączenia
spod ogrzewania i używania c:z.ęści mieszkań
energii.
zużywanej
z ; mą, aby oszczędzić na
Wprawdzie specjaliści utrzymują, że nastąpiła
PCJPrawa bilansu energetycznego, ale niektórzy
są zdania. że nie jest to zjawisko trwale i
trzeba liczyć się z kolejnymi · trudnościami.
energetyczny może
Uważają oni, że kryzys
elektrcrwni.
:-ozwiazać tylko budowa nowych
.Jeśli to się nie stanie. to w latach 1985 1990 nastąpi c:le!icyt energij eTektrycznej. Inni
natomiast zwracają uwagę na brak paliw dla
elektrowni: węgla kamiennego, brunatnego i
mazutu. Rośnie zapotrzepowanie na te paliwa,
ale kh · dostawy są ograniczone.
Podwyżka

j uż

<>d naibycia. Jest to numer pod:w6jny, 7 i 8
z 1984 roku. Ukazał się on pod ogólnym hażyje". W numerze tym czysłem: „Odeszło tdnik znajdzie wiersze Tadeusza SUwiaka,
Henryka Hartenberga, Cecylii Jażdżewskiej,
Swietłany Napierajowej, Władysława Bodniekiego, Edwardit Kolbusa, Emila Biali, Tadeusza
Fangrata.
S::.klce. artykuły, wspo·m nienia piót1a Konrada Ja?<lżewskiego, Henryka Pustkowskiego,
Tadeusza Chudego, Maril Siwińskiej, Andrzeja
Zdyrv. Kazimierza A. Lewkowsklego, Jerzego
.
Urbankiewicza I innych.
Fragment nowej powieści Jerzego Wawrza-

ita.
f onadto recenzje oraz cieka.w e porady z wydanej w 1936 roku książki Marli z hrabiów

A. B. SEKATOR

Wielopolsk~ej

Jednym z najpilniejszych zadań Polskiego Komitetu W~zwole
ma Narodowego będzie na terenach oswobod:z.onych odbudo.w•
szkolnictwa i zapewnienie bezpłatnego nauczania na wszystkich
szczeblach. Przymus powszechnego nauczania będz.ie ściśle przestrzegany. Polska inteligencja zdziesiątkowana przez Niemcow,
a zwłaszcza ludzie nauki i sz.tuki zostaną otoczeni specjalną opieką. Odbudowa szkól zostanie natychmiast podjęta.
Rodacy!
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego dąźyć będzie do najs:z.ybsz:ego powrotu·emigracji do Kraju i podejmie kroki do zor•
ganizowank\ tego powrotu.
Jedynie dla agentów hitlerowskich i dla tych, którzy zdradzi.U
Polskę we wrześniu 1939 r. granice Rzeczypospolitej będą zamknięte.

Rod·acy!
Stoją przed nami gigantyczne zadania. Będziemy je realizować
dalej nieugięcie i Zdecydowanie. Odrzucimy precz warchołów,
agentów reakcji, którzy przez rozbijanie jedności narodowej,
przez. próby prowokowania .walk między Polakami idą na rękc
hitleryzm.owi.
Zadania wyzwolenia Polski, odbudowy państwowości, doprowadzenia wojf.iy' do zwycięs)ciego końca, uzyskania dla Polski
godnego miejsca w świecie, rozpoczęcia odbudowy zniszczonego
kraju - oto nasze naczelne zadania.
Nie motna tych zadań urzeczywistniać bez. jedności narodo·
wej. Wykuwaliśmy tę jedność w- ciężkiej walce podziemnej.

Powstanie Krajowe3 Rady Narodowej było wyrazem jej urzeczywistni,en.ia się. Powstanie Polskiego Komitetu Wy:z.wolenia Narodowego jest dalszym krokiem na tej drodze.

NOWY NUMER „OSNOWY"

Collona-Walewskich
czaje tow.:i,rzyskie".

Rodacy!

pt.

„Oby-

•

Rodacy!
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego wzywa Was:
Wsz.ystko t'lla najprędszego wyzwolenia Kraju i rozbicia Niemców!
Polacy!
Do walki! Do broni!
Niech żyje zjednoczone Wojsko Polskie, walczące o wolność
Polski!
Niech żyje sprzymierz.ona Armia Czerwona, niosąca Polsce
wyzwolenie!
Niech żyją nasi wielcy sojusznicy - Związek Radziecki, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone Ameryki Północnej!
Niech żyje jedność narodowa!
Niech żyje Krajowa Rada Narodowa - reprezentacja walczą
cego narodu!
Niech żyje Polska wolna, silnli\ niepodległa, suwerenna i demokratyczna!

•
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względem

gospodarczym lub
ni1>doro?winif;tych aktvwl7ac1a
zawodowa człowieka nawet malo· wvdainego lub wrec:z · nie
wvkonuiacego plannwanvch zadań oroduk<'Yinvch orzVPOrzadkowanie inte1 esom całE>eo svstemu państw socialistvcznvch i
współpraca z oaństwami socialistvcznvmi. a · także w latach
siedemdziesiątych wsoółora('a z
pnństw~i kaoitalistycznvmi.
Analizo iar społeczne aspekty
socialii:;l.vC'znej,
ln<:lustrlalizarii
~;,Jan Szczepański ;:wra".'ał uwa. --~gę na szeroki wołvw unrzemv! słowiP.nia. na człowieka w
aspekc:ie:
1)· przekształcania śródowiska

'przyrodniczo • geol'!raficznego
w
. „ zmieniającvm równowa~e
1.- .„ Proceąach biologicznvch.
' · 2l zmiany postaw ekonomicz_nych I nnłan w 1 ma kto- i mikrostrukturach soolec1.nvch

3) przekształcanie osobowości

i kuJturv.

'

nfu do WSZYstkich (urlopów.
ren.t. ęmerytur) ··;ak urlopy macierzYńskie. urlopy wychowawurloey . okolicznościowe
cze.
związane 'z.:WYchowaniem dzieci. oddziały · „Praey chronionej
dla kobiet cieżarnych it~.
Z in·d ustrializacja ' związane
sa zmiany Vy' klasach i war stwach społecznych. kateit·)tiach
zawodowych. Narzuca on.:i konieczność rozhlid•lWY systemu i
t:>Odnoszenią poziomu wYk~ztał
cenia całego so'oleczeń<itwa. tak
aby zape\vnić kadry o różnvm
poziomie · kwalif:kac.i dla potrzeb .przenwsłu: us'tug i sfery
.niemateriainet ale takż~ aby
podnosić ' poziom uczestnictwa
w kulturte; dla ujednolfcenia.
niwelowania rói!nic w uczestnictwie w kullurze .
Modernizacia przemyslu. 1wiazat1a jest· z postępem 11aukowo-techniciriym, coraz słabszvm
star..:eniem sie ·.techn.iki i technologii Modernizacia obeimuja- .
ca wielb liczbe- zakładów cha. rakterY.zuje sie budowa. orzebu-.
dowa lub rozbudową. wprowad7..aniern nowoczesnych maszyn,
i urzadz:en. now.oczesnej techniki. niekrndy automatyzacja, POzmiany
wodule konieczność

wania płacowe t !Ocjalne. Trze..
rów miejskich.
Wzrost liczby ludności m1e1- aa grupa przybyszY do klasy
skiej zwiazany iest także z to- robotniczej z końca lat siedem„
warzvszaca industrializacii ur- dziesiątych; zarówno ze wsi iak
banizacja. oowiekszaniem tere- i z miast. lei{itymu ie sie juz
nów miast. oowstawaniem no- nie tylko wykształceniem• podwvch. Urbanizacia oznacza tak- stawowym ogólnym, ale i zawodowvm. a nierzadko średnim
że zmiany w sytuacji mieszkaniowej i życiowej ludności wiej- zawodowym lub nie ukońcwnym
ogólnym ogólno~..ształcąeyrn Na
skiej.
Do najważniejszvch proble- stanowiskach robotniczo-kierowmów związanvch z industriali- ni czych coraz częsc1e1 oracuia
absolwenci wyźszvch uczelni i
zacją zaliczYć należy wzrost Mci młodzi ludzie wyksztalceni.
czebności kl?sY robotniczze]. O
dynamiczni. formułują szeroki
ile w roku 1931 w przemvśle w
Polsce zatrudnionych było 3.432 pakiet żądań płacowych. socialnych i społeczno-politycznych. ·
tys. pracowników, to w roku
Klasa robotnicza wz.rastata li1981 pracowników na stanowisczebnie. za tym szedł wzrost
kach robotniczych było 8.002
żądań. oczekiwań i wym;}gań.
tys. osób. Między. rokiem 1960
O ile przed i'> po wojnie robota 1970 liczba robotników przenicy zadowalali sie płacą na ,po- .
mysłowych wzrosła o 1 milion.
to jest o jedną trzecia stanu · ziomie zaspokojenia elementarżyciowych. za
zatrudnienia. Autorzy oce11iaia- nych potrzeb
c!eżka ·i bardzo wydajna prace.
cy zmi:an:v w klasie robotniczej
za W. Wesołowskim wskazują o tyle. aktualnie nastąpiły zm1ana potrójna młodosć klasy ro- n:v. które można scharakteryzobotniczei. pod wzi;(ledem tech- wać jako przerost żadań oonad
nicznym, demograficznym i spo- osobiste zaangażowanie i v,-ydajnoś·ć pracy,
łecznym. W tym okresie (poloNie chciałabym powtarzać nawa lat siedemdziesiatych) około
r.1rzypomnienia
w celu
wet
pracowników fizycz12 nroc.
zmian, jakie dokonały się w
nyah pracowało iednocześnie w
klasy robotniczej_
swoim ~ospodarstwie rolnvm. sttukturze
podkreślać faktu. że wiekszość
robotników pracuje w przemyśle wybudowanym przt>z siebie
lub swvch ojców juź w Polsce
\ Ludowej. Mówiąc o klasie robotniczej chciałabym zatrz:1<mać
sie chwile nad problemem dla
mnie obecnie nąjbardziej inte„
resującvm. świadomości klasy.
młoda
Klasa robotnicza była
Klase robotniczą i problem
P<JPrzez dopływ nowvch roczni· świadomości · jej członków usy.
ków młodzieży ur.odzonej i ·wynależy w kontekście pochowanej w Polsce Ludowej, tuować
społecznych
klas
:wstałych
poprzez ·dopływ ludzi ze wsi.
(chłopskiej i drobnomieszczań
a wiee miała krótki staż klaso~ skiej), choć jest najliczniejsza i
ścisłe
wy, · poprzez niezbyt
jest klasa panująca politycznie.
związki· z nowa technika i noKlasa rvbotnicza wspólczesnie
Zapoczątkowane
woczesnością..
w swe~ zdecydowanej wiekszoś
w 1981 roku masowe odchodze- ci pochodzi z klasy chłopsk,iel.
nie na wcześ111ieisze emęrytury
Rodzin czvsto robotni~zych jest
· powaZnie obniżyło wiek robot· wśród rodzin robotniczych okospowodowało. że
ników oraz
lo 27 proc. Jest głęboko wewnieliczni są już kadrowi robotnie
zróżnicov.rana.
netrznie
nicy okresu powojennego. bo przede wszystkim pod. wzglę
już
chyba
to
przedwojennych
dem po~hodzenia. ale wykształ
nie ma zupełnie.
cenia. zawodu. działów ~ospo
·Zmiany jakie dokonały sie w
darkl i galezi przemyslu. w któklasie robotniczej maja nie tyl- rych znajduje zatrudnienie. Roko wymfar il':>ściowy. ale także botnicy dziś posladaja wykształ
i iakościoWY.
cenie wyższe. anizeli ich redzice
czy nawet
robotnic;•. chłopi
O ile Pierwsi powo:ienni przybysze du klasy robotniczei re- drobnomieszczanie, chcą żyć do-'
krutowani z proletariatu miei- statnio. · rozumiejąc dostatek
skiei?o I wieiskie~o charaktery- nierzadko według wzorów pły
coraz
Są
nących z Zachodu.
zowali· sie niskim poziomem
bardziej nieciemli'w'i. mają PO·
wYksztalcenia (niekied.Y analfaczucie ~ Prawdzonej w walce już
beci lub Pólanaliabeci> brakiem
kwalifikacji zawodowvch i bar- w okresie powojennvrr1. a szczególnie w roku 1970 i l 980 siły.
w
dzo niskimi wvmagani:uni
$wiadomość robotników jest
zakresie płac i zabezpieczenia
soc1alnego oraz \VVSOka iak sie kształtowana przez wzory chłop
WYdaje motywacją · do pracy $kie. na skutek; dzieciństwa spę-,
związaną z pamiecia o bezrobodzonego -na wsi. przez Kościół~
rodzine i podpatrywane przyciu okr~u miedzyWoiennego i
·niewolniczą praca w warunkach
kłady, 1est zróżndcowana w swookupacji, o ty1e przybvsze któ- im stosunku do pracy . i włas
rzy zaczeli napłYWać w połowie
społecznej, a niekiedy
ności
lat sześćdztesiatych. posiadali już żdezorlentowana przez zderzepodstawowe 7- nia ideolo1m i podwó:inej sytuaVl.'Vkształcenie
letnie. uzyskiwali kwalifikac]e cji w 1akiej sie znajdu.ie - japrzyzakladowvch ko klasa pantijąca i najemna
w szkołach
lub w okl'esie wstepnego szko- sila robocza równocześnie.
lenia przv warsztacie - formuW świadomości robotników
łO\vali cześciej WYźsze oczekisplata s1e szacunek dla óracY.
pozYtYWna ocena rzetelnego WYzdyscyplinosiłku. fachowości.
wania. jak i uchylania sie od
pracv. bumelanctwo. fuchy.
świadomość robotników - to
rozumienie. że rzetelną praca
można zabezpieczyć byt. iak i
to. że .przez str.g iki można wYmuszać ulgi i usteostwa.
$wiadomość klasy rohotniczei.
przez środ
kształtowana jest
ki maso,vego przekazu. przez
partie robotniczą i ludzi rozumiP:iących procesy dziejowe i
je. rozumiejących
negu;ących
sytuację ekonomiczną i polityczną świata i na 1e.i tle Polski. i
nie chcących zaakceptować a
niekiedy przyjąć do wiadomoś
ci przebiegu historii.
. Robotnicy w znacznej swej
masie - rozumie.i a cele oJ.'1ólne.
&le w niemałej swej cześci
chcą życie nagiąć do wvmag-aft
własnych. Na świadomość klasy
robotniczei składa się świado
mość członków partii. popieraideologie komunizmu.
jących
robotr,iczej
Swiadomość klasy
to także świadomość k'>biet
{stanowią one do 70 proc. robotników w niektórych l!ałe
:>.Jach przemysłu). matek uczą
c:vch swe d·lieci jak żyć: do czego dążyć
Swiadomość klasy 'kształtuje
sie pod wpł:vwem waI'ltnków
zarobków. warunżyciowych,
wypoków mieszkanlowvch.
czvnku. uczestnictwa w kulturze starań o zabP.zPieczenie codziennegp bhu rodziny. Jest
wvnikiem przemian cztPrdziestu
lat. w których nie nastapilo ujednol icenie. ale zróżnicowanie,
·w ~moltn orzekonaniu charakte(ystvczn~ dla kazdel!o rozwiiaiąrPao sie na Przełomie svstesoołeczno-poli tycznych
mów

:Awans klasy, awans kraja
industralizacja, a

więc

kwalifikacji pracowników. nie-

z kosztami psychicznym.I.

wy-

wprowadzaniem nowej organizacji pracy. naklada _na pracowobcia~nia nie
ników nowe
·zawsze likwidujące do końca
stare niedogodności.
Reallzu;iąc modernizacje, zbyt
czesto vtpominano. że nie 1est
ona obóiętna dla ludzi. że. oprócz JJOPraWY warunków technicznych, fizycznych i socjalnych posiada przejściowe, ale
obciążające człowieka niedogod-

·

Każda

ł socjalistyczna związana i"st · kiedy nie tak dawno zdobytych.

maga od lucbi niekiedy. wacznych I trwających w czasie poświeceń gotowości realizowania
i uczestniczenia w finansowa-·
niu Inwestycji, któ:ue nie dają
rezultatów
netychmiastow:vch
J><>dnfesienia stopy· życtowet a
odkł11daią noprawe warunków
żY'ciowvch, nawet ns naslE>Pri.e
pokolenia. 'l w przypadku popełnianych błedów. konieczność

ponoszenia ich
terialnych przez
stwó.

skutków macałe społ~zeń

·
11PoNajłatWie1 obserwować
łeczne skutki industrializacii w
zmianach zachodzących w sile
roboczej ' - dotvczących wzrostu liczebności klasy robotniczej. rekiutacii do klasY tc•botniczej przede wsmstk\.m 7 klas"Y c'h\o'Qsk\el. 'Qotlomie kwalifikac'ii i ł!fektvwności ich wykorzystyWania. mli?racfJ ludności
ze v.•si do miast z rejonów nie

ności.

śWIADOMOść

ROBOTNIKOW

Wp\yw industnalizacl\ soc)atistycznej na sttukture społe
czeństwa polskiego I sily robo·
czej 1est . niewątpliwy.
Zgodnie ze spisami w 1946
Polska. liczyła
roku (14.11.)
23.930 tYS. osób. w tym mieszlub slabo
uorzem.vslowfonych
stanowili - 68,2
do inten- kąńcy w:si
uprzemysłowionvch
proc,. a miast 31,8 proc„ a w
SYWnie !'ozwiiaiacvch sie.
" __ WażnyJilpro:blernem jes.tzagad„ . 30 lat· nóżniej, ludność Polski
nienie braey kobiet bedąeych liczyła ·3S.Q61_ tys. vm tym mieszJtańc:v. wsi - 42,5 proc„ a miast
rezerwą 91a.,ingust,_rializacii J w.
t6znY-ch „o- 57,5 -prot:. aby zgodnie z szaróżnrch etal:Jacl'l:
kresach. różnie motywowanych cunkiem· w roku 1981 osiągnąć
do pracy lub do powrotu do 35.902 tys. - w tym mieszdomu i rodziny. Z ł)racą kobiet kańców wsi 4j),9 .proc., a miast
59,11,>roc.
wiaża sie ściśle zmiany w orl!:aWzrost Judno~ci iest wyninizacji ŻYCia rodzinnego. oroble-: .
kiem. dwu fal .wyżu demogramy opieki nad dzieckiem i sama kobieta. Kobiety są pracowficznęgo. ,a przyi-ost ludności
nikami WYmaRaiticYmi dodatko- miejskłei procesu· industrializawych świądczeń socialn.vch po- cji , ora~ ..zmian . administr.acvjzą obowiazuiacYTlli w odniesie·
nych kraiu. .oowieksz~nia obsza-

w.-

„

społeczeństwa.

STEFANIA
DZIECIElSKA·MACHNIKOWSKA
Foto; A. Marczak
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Więcej niż
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czterdzieści
Jubileusz wyznacza

pewną granicę.

Oto

dziś

mija 5, 10, 1.5.. ~

40 lat od momentu. kiedy.. 22 lipca 1984 roku m!ia 4!1 lat od

momentu, kiedy w Chelmte Lubelskim ogłoszono Mani~st PKW.N.
Od tego momentu liczymy dzieje PoJs!{i Ludowej. A przecież· 'był
to tylko moment ukoronowania marzeń. daże.1i i walki o Polskę
sprawiedliwości społecznej. Zresztą i wówczas nie wszyscy rozu.m•eli znaczenie tego faktu. Zaczątek przyszłej Polski Ludowej na·
zwano ironicznie i z przekąsem „Polską lubelską".
Iviożna sięgnąć daleko w przeszłaś~. do buntów chlops~ich, do
walk.i mieszczan o sw0.je prawa. do robotniczych strajków. ab:V
pokazać dzieje marzeń i walki o społeczną spnw.riedliwość. Wystarczy · jednak przypomnieć <;obie rok · 1918, kiedy -to, · po latach
niewoli. Polska odzyskała niep0 e1aość i uświadomić ówczesne nadzieje i zamierzenia, aby zobaczyć początek tego procesu. którego
kclejnym ważnym punktem był Manifest .PfnVN. Przecież wówczas, również w Lublinie, powstał rząd ludowy, który ogłosił
manifest wyrażający nadzieje i oczekiwania mas lucf.owych. Pod
naporem burżuazji szybkó sie je:inak z tego -wycofano. · Kleśka
sil postępowych nie zahamowała wszakże dalszej ich walki o
społeczną sprawiedliwość. W Polsce dokon:vwał się proces odchodzenia od demokracji. Skończyło się to kleską sanacji wę wr~śmu.
·
1939 ro_ltu. Tylko że wówczas kleske poniósł cały naród.

Naród poiskl jednak nie zaprzestał walki. We Francji, l)Od
niebem Anglii, w Piaskach Afryki. na morzach. w lasach pol•
skich, na ulicach Warszawy Polacy kontynuowali wa,ke z · Daieź..
dźcą. PÓdjęli ją również na Wschodzie u boku Armii Czerwone!.
skąd wkrótce miała nadejść wolność.

W świadomości wielu ludzi. polityków różnych ugrupowań · coraz silniej zaczynała funkcjonować . prawda, że wolności n_ie przyżołnierze
niosą Polsce wojska angieLskie czy amerykańskie, ale
radzieccy. I kielko_wała druga prawda ...:.. że Polska mus<i wrócttł
na stare piastowskie ziemie nad Odrą t nad Bałtykiem. Wreis:I!>
cie po trzecie - stawało się coraz bardziej, oczywiste; t~ J'J~
wojenna Polska nie może mieć nic wspólnego z przegraną · s«·
nacją. Nie bylY to jednak prawdy oow~zec~ne. n'.ie zdo~Y\Yą.ł!'
one sobie taik łatwo obywatelstwa. PrzeCiwnie - były mekied;
ostro zwalczane.
Jeśli dziś mówimy o tym, ~e nasZe społP.czeństwo jest podzłe„
lone, to taltie było ono również I wówcz.as. Podzielony był obóz
tak prawicy, jak i lewicy. Również komuniści - i ci w kralU,
i ci w Związku Rad7Jeckim - nie prezentowali jedn>Jlitych ł zgodi.
nych poglądów aa przyszło8ć Pol;;ki. Toczyły się wśród. nich ostl.'9
.
'
,
dyskusje.

W tej skomplikowanej sytua~U stało się jasne. żą niezbędne jest
zjednoczenie wszystkich. postęPoWYch sił i tei trudnej roli podje·
la się Polska Partia Robotnicz:i. Jak trudna to była rola można
sobie uświadomić tylko wówczas. jeśli sie weźmie pod uwagę, że
komunistów traktowano wte<l.v - a' zdarza sie to równiez d'Aiś
- jako ,,agentów Moskwy", Ale właśnie polscy komuniści zrozumieli, że stanowią jedyną siłę. która moźe się podjąć tej trud·
nej roli. Obóz .san.ac.ii nie był do tego zupełnie zdolny. choć dą.
żył do odzyskania władzy.
Nie zjawiła sie więc Polska Lud.owa nag]e....22 Jlru:a 1944 roku.
z .lat walki ludU: polskiego, stała sie rP.zuttatem· dażeń
postępowych slł nasŻego parodu. Była ucielesnieniem nailjzlachet·
niejszych marze1'i. Ale . rodziła ~si~ Vf. ''walce ''l trudliie~ '

Wyrosła

Nie wszyscy przecież stanęli do -odbudowy, do budowy nowej
, Polski. Zbrojne podziemie nie złożyło broni. Ginęli ludzie. Napadano na milicjantów. działaczy partYi,!?-YCh. na tych; którzy
g_hłopom dawali ziemie. Na południowym wschodzie płonęły w!łie
podpalane przez bandy UPA.
Powoli Jednak zwyciężali ci. którym droga była Polska silna
f spokojna. Powoli mniejszość przel<:onała nieufną wiekszość. Ze
wybrano słuszną drogę. Czy prze~onano wszystkich?
Jubileusz wyznacza

gran,i.cę.

Dzieki temu

można ocenić.

oo zro-

biliśmy i czy zrobiliśmy to dobrze? Rodzi sie możliwość refleksH

nad minionym, jak też możliwość - a przecież i potrzeba krytycznego spojrzenia .na przyszłc;ść: co nam potrzeba. a na co
nas stać? Jest też możliwość zastanowdenia sie nad pope~nionymi
błędami. Niektórzy ·byli'Q.v radzi. gdybyśmy tylko zatrzymali sie przy
błędach. Ale w tej sprawie powiedziano już. wiele. Powstał nawet partyjny dokument oce-niający przyczyny i skutki popełnio
nych błędów. Trzeba wiec mówić też i o tym, co zrobiliśmy dobrze. co jest naszym trwałym dorobkiem.
Obchodzić jubileusz w czasach kryzysu nie jest rzeczą łat'tt:ą.
Byłoby jednak niewybaczalnYm błędem. gdybyśmy tylko babrali
i niespelniosię w naszych niedokonaniach. nieporozumieniach
nych zamierzeniach. Nie zmarnowaliśmy przecież tych minionych 40 lat.
Można przypomnieć fakty: Nowa Huta. elektryfikacja wsi. nowe
•elektrownie, walka z analfabetyzmem. nowe .dziedziny przemyprzemysłu
słu. Tychy, nnwój oświaty, Port Północny, rozwój
stoczniowego, nowe cementownie. budownictwo mieszkaniowe. rozwój kultury i oświaty„. To wszvstko jest na ogół żnane. Mlodżi
czasem nie rozumJe.ią, o czym jest mowa, oni to bowiem już zastali, gdy przyszli na świat. Dla nich jest to oczywiste. to ich·
rzeczywistość. Oni często nie potrafią zrozumie·:. 7.e Polska iuż
przez 40 lat rozwi~a się w spokoiu. żę ma spokojne granice. że
łączy ją przyjaźń z sąsiada.'Ili. To też jest ich rzeczywistość.

Wiele mamy jeszcze do zrobienia. Trzeba ludziom dać mieszka·
ni.a i móc ich nakarmić. Trlleba zadbać o dalszy rozwój zbudciwanej do tej pory bazy przemysłowej, aby nie zmarnowac tego,
co już osiągnęliśmy. Trzeba nadal konsekwentnie działać nii rzecz
wychodzenia z kryzysu. Trzeba wreszcie przebudować nasz :;posób
myślenia. I to jest najtrudrłieisze.
Przeszłość nauczyła . nas liczyć na !nnvch. Porvwaliśmy się do

powstań przeciw zaborcom. ale liczyliśmy, ze inni sie nad nami
zlitują i przyjdą z pomocą. Prze ie~ i w latach pierwszej wojny
świato''.'ej niektóre ugrupowania również liczyły na tó, że pań

stwowosć naszą 1wróca nam 'zwycięzcy, a Pl'zyszło brać ją i
tworzyć samemu. Późniei t~ż li~zono. że wolność przvniosą nam
wrześniu 1919 reku_
sojusznicy, którzy zostawili nas samych
Dziś zapominają oni dość często. że u ich beku walczvli polscy
żołnierze. że tak wielu zawdzieczało tak wiele tak niewielu.

we

Musimy nauczyć s·ie rozumieć. ~e nasu 4.0-lecie ma swoje ko·
rzenie .w dalekiei przeszłości. a także że ma m;io daleka i bogąta
przyszłość Tylko że ta przyszłość od nas zależy. Dumni z dokonań. pomni· n1epowodz1::ń. rozumre)ac sw11ie miejsce w oroce.~ie
rozwoju narodu. pracą i śmiałą myśla muNimv kształtować n11sza
przyszłość, odbudować to. co straciliśmy. wyjść z kryzysu i nie
dać sie wyµrzedzić innym Nikt tego za nas nie zroLi. Te nrawde
trzeba sobie 1,){)Wtarzać nieustannie.

LUCJUSZ VVlODKOWSKI

•

ODGŁOSY3

.

odatnfet Madzie
aerwaa 1944
roku, w ctniacll 11-14, armia r•·
dziecka rozpoczęła ofensywę, która dała pocziatek wyzwoleniu, ziem
polskich. 20 llpc. Armia Czerwona
stanęła nad Bugiem. W dwa dni
1'6tnieJ. Po •forsowaniu raeki, wyzwolony :z:o
1tał Chełm. Ofensywa letnia prowadzona na
Odcinku ponad 1000 km wyczerpała chwi'owo
mo!Uwokl armil radzieckiej
i aprzyrnterzoa„eh s niia wojak polsldch. VI październiku
1Mł roku, front ustabilizował rlę ostatecznie
na lłnll rzek Biebrza, Wi8ła l Wdsłoka. W czt.erdz!eatoletnlch dziejach PRL wziiał wówczas poeziatek rozdział, który nierzadko nazywany
jest umownie okrnem „Polskd lubelskiej".

W

NA WYZWOLONYCH OBSZARACH
sem

•

„Filozofowie rozmaicie tylko
interpretowali
idzie jednak o to aby go zmieniać".
A z drugiej strony pełne humanizmu i si:a-

~wiat:

cunku dla
istotną
iż co
tworzą

DOlskich

NIJ::t.ATWV BYl POWROT
DO NORMALNO~CI

przeszłości

sformułowanie

będące

tezą

marksistowskiej dialektyki o t 1m,
prawda ludzie, narody,
społeczeństwa
własną historię, ale przecież nie czynią
tego w sposób dowolny. Nie można zapomnieć
o tym, z czego wyrośliśmy, o dokonaniach poprzednich generacji stanowiących rodzaj gleby, na której stawaliśmy się sobą, co uczyniło
nas takimi jacy jesteśmy . Podobnie nie można
igriorQwaĆ' w zamiarze „zmieniania świata" uwarunkowań, które tymże światem rządzą, które determinują nasze działania: ograniczają j~.
redukują do minimum szanse Ich pow-odzenia,
albo popychaj ą naprzód. Bywa, że w hµrarewolucyjnym porywie ta ostatnia prawda czasami
umyka gdzieś z pamięci.

rodziła
realizowały się

al4
nowa
r~czywizapowiedziane wcześr.iel
nowe zasady organizacji społecznej I politycznej Rzeczypospolitej, powracało życie; uruchamiano gospodarkę, realizowano reformy społeczne, których zwiastunem była listopadowa
deklaracja PPR „O co walczymy?". Był to etap
realizacji demokratycznych przeobrażeń ustrojowych, było to zaranie Polski udowej.
Gdy armia radziecka stanęła nad Bugiem.
te llpca, w Moskwie, na posiedzeniu utwor,onej w tym okresie Delegatury KRN, podJęto
decyzję o powołapiu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN) - tymczasowc10 organu wykonawczego KRN. Przewodniczą
eym PKWN został działacz
odrodzonej PPS
Edward Osóbka-Morawski. :Tego
zastępcami
mianowano: Wandę Wasilewską (ZPP) i A ndrze3a Witosa (SL). W następnym dniu PKWN
roZPoczął swoją działa.Lność. Już w oierwszym
tygodniu funkcjonowania Komitetu (26 lipca).
J)OStała podpisana umowa miedzy PKWN a rzą
dem radzieckim o stosunkach wzajemnych romiędzy wodzem naczelnym Armii Czerwonej
a polską administracją na terenach wyzwolonych.
W Wydanym 22 lipca 1944 roku Manifeście
P~WN, dokumencie programowym „Polsk: lu·
belskdej" znajdujemy zapowiedź woli budowania ,.nowej Polski" w myśl założeń ideowo-pro1ramowych PPR I całego obozu lewicy Mani·
fest lipcowy rozwijał myślt i postulaty społecz
ne zawarte w Deklaracji Programowej PPR z listopada 1943 roku, w deklaracji KRN oraz projekcie deklaracji PKN (Polskiego Komitetu Narodowego utworzonego w ZSRR z lnlcja•ywy pnebywających tam polskich kom:.mistów).
Manifest PKWN był przede wszystkim programem polftycznym. Równocześnie zawierał
podstawowe założenia
społeczne f ustrojowe
nowej, ludowej Polski. Zapowiadał przeprowadzenie podstawowych reform społecznych, w
tym reformy rolnej oraz przyjęcie l>od Tymczasowy Zarząd Państwowy majątków I ka·
pitału niemieckiego. Nie szedł w, swoich .postulatach społecznych zbyt daleko,
w kaZdym
bądź razie nie tak. jak deklaracja listopad<;wa
PPR czy KRN, zapowiadające
nacjonal!zację
podstawowych gałęzi . i:{Ospodarki narodowej.
Manifest przyjął formalnie zasady demokracji
parlamentarnej. Faktycznie jednak. likwidując
władzę oraz pozycję
ekonomłcmą ziemiaństwa
l wielkiej burżuazji. stworzył prawno-ustrojową podstawę do budowy IJ)Ołeczeństw• I -pa"/1stwa demokracji -ludowej. Pom!mo te pmyję
cie państwowego nadzoru nad podstawow,i..m\
gałęziami gospodarki miało charakter "tymczasowy", to jednak stworzyło faktvcznie v.arunkl do nacjonalizacji większo~cl majątków
w okresie „Polski lubelskiej". Wówczas to po·
wstały już zalążki przyszłej gospodarki socja·
Jtstycznej.
1to~.

Nieodparcie przychodzi na myśl Kar-ol Marks
jego 11 teza o Feuerbachu:

REFORMA ROLNA
Wkrótce pojawiły się trudności z wypełnla
niem aktów nowej władzy. Dotyczyło to szczególnie dekretu PKWN z 6 września 1944, o
reformie rolnej. Bez jakichkolwiek odszkodowań przejmowano majątki niemieckie i kolabo.rantów. Natomiast folwarki Polaków wywła
szczano wprawdzie również bez odszkodowań.

ale za tzw. zaopatrzeniem, co

pociągało

za so-

bą konieczność spełnienia znacznych świadctei1

szczególnie dla osób zasłużonych w walce ~
Niemcami. Aby nie naruszl!-ć własności bogatych chłopów utrzymano
I zróżnicowano na
dość wysokim poziomie (50 ha użytków rolnych) stan ich posiadania. O ziemię dla siebie
upominali się robotnicy rolni, fornale. Pierwszeństwo do ziemi z parcelowanych majątków,
uważali oni za swoje bezsporne prawo. Odmiennego jednak zdania byli chłopi-gospodarze i
ludowcy, którzy powołując się na względy gospodarcze, domagali się od reformy
przl'!de
wszystkim upełnorolnienia. Tego rodzaju postawa nie była pozbawiona racji, gdyż tworzenie nowych, drobnych gospodarstw oznacui,ło
degenerację struktury i ograniczenie wytwórczości rolnictwa; upełnorolnienie ....:. to jego ·
uzdrowienie.
·
·
W tej sytuacji brak Liemi do nadania &tal
się podłożem sytuacji konfliktowych. W Lubelskiem I Białostockiem zapas przejętych gruntów
folwarcznych pozwalał obdzielić ziemią około
15 proc. ogółu bezrolnych. i małorolnych, a w
Rzeszowskiem jeszcze mniej, bo zaledwie 8 - 9
proc. Pomimo to ani PKWN,
ani kierownictwo PPR, nie uległy presji obniżenia granicy
powierzchni majątków podlegających parcela.

prawdą, iż reforma
społeczno-gospodarczych
lubelskiej". Konieczność

nia handlu, zaopatrzenia. Celem zabezi:ilecze•
maiątku w fabrykach tworzy}y się samorzutnie straże robotnicze.
Na · apel noW)ch
władz podeimowała f)racę znaczna część ur'1-E'd·
nłk6w ł inteligencji przedwojennej. Naczelnym
zadaniem nowej władzy było stworzenie znoś
nych w tamtej sytuacji warunków życia i organizowanie wysiłku całeg() narodu do walid
z okupantem.
Sytuację ówczesną scharakteryzował p6f.niej,
na I Zfoździe · PPR w referacie sprawozdawezym KC Władysław Gomułka w sposób na·
stęnujący:

„Zastali§my (na ziemiach wyzwolonych -iirzvri. aut.l tylko włelki
zapał t entuzjazm
ltub:ł

pracy, którzy chciel! budował! MWq Polnie; nowe it1cie. Poza tym
nfe za.~talUmy niczego. Nie zasłaliśmt1 w ka·
•ach i .bankach ani grolłztJ meniędzv pamtmotD?JCh, t1dt1!- okupant za.brat ;e ze sobą. Nie za1taliAm11 żywnościowych i innych sklad6w, gdy!
'WtJ'tJi6zl ;.e mzedtem okupant, a poza tym bul okres przednówka. 'l'Vłe zristalUmy w ocalaluch fabf'tlkach
pas6w,
narzędzi,
1urowców.
Nie
zastaliśmy
wagonów,
parowoz6w
ani
so:mt>chod6w.
Zastali§my
tyll<t.
znliszcza sprilonuch wsi . ł miast, zerwane i "'11sadzone w 1'01Dfetrze most11, drogi, tory k„le;owe. Zastaliśmy czasem mur11 po wywiezłon11ch
fa'brykaeh. 1 :Jeszcze coi zastalUmv. Zastali§m11
1e•zcze dywersje prz11czrz:Jond „eakc;ł.
kt-Sra
chcfala nas zlamac! p1zez zl4manie ducha
rodu"
•kę ł two-rzyc! w

„,a.

Slę~ając do wspomnień ·ludzi, . którzy tamtą
powojE'nną, burzliwą neczyWf sto~ć
tworzyli,
mo~na natknąć się ·często na refleksje podobne
tej, jaką znalazłem u Ryszarda Wojny:
„Mimo trudMiCi ł konfltkt01.D1Jch
svt111lcji
ten pierwszy okres zachowu;em11 na ogół we
wd~ec:mej pamiecl. Domłnt>Wał patos pum.ierstwa. R.ozsadzala na11 energia.. R.adoś~ odbudowv

majd01.nala sz11h'lde potwierdze'r!łe w faktach.
. Swłatfmnoś~. że tworz11litmt1 hłstorlę byla po·

rolna nie rozwią.i:ała
problemów „Polski
dyktowana sytuar:ją
wojenną, potrzeby frontu zmusiły nowe władze
do nałożenia w sierpniu na zrujnowane gospodarstwa chłopskie znienawidzonych z ok!esu okupacji kontyngentów. We wrześniu zja\\ iłJ
się we wsiach pierwsze brygady aprowizacyjne.
Na niezadowoleniu chłopów próbowało „ubić
kapitał" polityczny reakcyjne podziemie. F~e
forma rolna poruszyła jednak śwjadomość ludności wsi, wpłynęła na postawy pozytywne wobec nowej władzy (pamiętamy, iż PKWN opozycja długo i uparcie piętnowała mianem , agentury"). Trud podjęty w roku 1944 nie był
stracony. Warto w tym miejscu przypomnieć,
iż mając na uwadze obawy i aspiracje
-'' Si,
PKWN zdecydował się przeprowadzić parcelację z tytułu reformy w sposób, który miał utwierdzić chłopów w przeświadczeniu, że nadana im przez nową władzę ziemia pozostanie
na zawsze ich własnością. Tak więc komuniści
w Polsce po raz pierwszy rozdzielili ziemię z.a
opłatą, aczkolwiek niewielką. Sądzę, iż czymone naciski na konstytucyjne gwarancje włas
ności rodzinnej na wsi, uwieńczone noweLizacj~
Konstytucji PRL, są jakby konsekwenc~ reformy rolnej przeprowadzonej „po polsku".
Do dziś wielu · historyków,
publicystów i
polityków powtarza pytanie o to, czy reforma
rolna była wówczas przede wszystk·i m rozwią
zaniem polityczno-taktycznym nowej władzy,
czy też bardziej - spełnleniem przez nią niejako „historycznej powinności"? Na ile była faktem uzasadnionym ekonomkznie? Czy była
polską specyfiką czy też konieczno~clą? Ile z
dziś przeżywanych
trudności
gospodarczych
sięga swoimi ·źródłami do tamtego
ludowego
nadania?.„ Pytania można by mnożyć. Maleńką
cząstką próby udzielenia
na nie odpowiedzi
może być zdanie zaczerpnięte z pracy Henryka Słabka:
„Parcelacja folwarków dala PKWN powa.i.nu

kapitał zaufania nie tylko wśród chłopów, lecz
i innych warstw społecznych, torowała drogę
do serc ł umysłów ludno§cf, która miała być
wyzwolona zimą roku następnego 1945".

OKRES RZĄDU TYMCZASOWEGO

w1zerhna".

Na pytanie o to, czy tworzyliśmy ją tak,
jak chcłelłśmy R. Wojna. odpawiada: „Tak się
714m wówczaa wydawalo. DzU wiem te nie
;est to w ludzkie; mocy tworzenie historii •JJelłłuo

własne;

o nłe.1 w11obraźnł. Jej stawanie
fłł okreila włele cz11nnikót01
M
które nie

""'"'V WJ>łvwu-•

Fakty te postawiły „sprawę polską" na art"·
aie międzynarodowej w nowym świetle.
~;a
początku 1945 roku, a więc w przededniu zimowej ofensywy wojsk radzieckich I polskich, istniały już dwa rządy, z których jeden, uznany
przez ZSRR, działał w kraju, realizował reformy społeczne I tworzył podwaliny nowego ła
du ustrojowo-politycznego,
administrował na
mocy porozumienia z Armią Czerwoną wyz,,.;olone tereny. drugi zaś - uznawany przez r1 ocarstwa zachodnie, próbował z coraz odleglejszego Londynu pozyskiwać polskie społecień
stwo przeciw rewolucji ludowej. Rząd T:•mczasowy był gabinetem koalicyjnym, organen:
wykonawczym sił lewicy społecznej . zjednoczonej - pomimo kontrowersji doktrynalnych wokół idei budowy nowej,
demokratycmej
Polski. Obóz prolondyński opierał swoją orientację polityczną
na
rachubach restauracji
przedwrześniowej Polski. Usiłował ignorow<ić
społeczne, gospadarcze i polityczne fakty do"onane w kraju.

l\Ta początku· byla
„Polska lubelska"

Jest

nła

Jugosławię.

KAROL J. STRYJSKI

ajL

Zniszczenia wojenne byłY Of(?'omne.„ Zai!tnłała od razu pilna potrzeba uruehomienia .,_
calałego przemysłu ł transportu. zorganizowa-

W jego skład weszło po pięciu przedstawicieli
PPR, PPS i SL oraz dwóch z SD. Na pnewodniczącego Rady Ministrów powołano Edwarda
Osóbkę-Morawskiego, który k!erował
także resortem spraw zagranicznych.
Pierwszym wicepremierem został
Władysław Gomułka (PPRl, a drugiem Stanisław Jar.usz
(SL) Już wkrótce, bo 4 stycznia
1945 roku,
Rząd Tymczasowy został uznany przez Z\' 'ią
zek Radziecki, a następnie CzechosłowacJ(. l

Pomimo wspomnianych tu trudności sukces
PKWN w wysiłku tworzenia podstaw do budowy nowej Polski był bezsporny. Skłóniło to
31 "l"lrinia 1944 rokp KRN do podjęcia decyzji
• przekształceniu PKWN w Rząd Tymczasowy,

W Polsce była już nowa sytuacja l to zap
równo pod względem społecznym, politycznym
jak i militarnym. Wytworzyła się ona na sku·
tek osw<>bodzenia kraju przez Armię Czer•vo.
ną we współudziale z 1 i 2 AWP. Dokonane,
choć jeszcze w ograniczonym zakresie reformy społeczne, zapadły już głęhoko w świado
mości P<>laków. Znakomita większość społecLeństwa opowiadała się za
tymi przemianami.
Wymagało to utworzenia
zapowiadanego w
rozmowach „wielkiej trójki" rządu
jedn'lści
narod<>wej, ale oparte na szdrszej niż pierwotnie
zamierzano podstawie. Nie było możliwe dokonanie tego wcześniej, ale też nierealnym było
dalsze ignorowanie zmienionej sytuacji. Trudno
bowiem było oczekiwać, aby na początku 1945
roku Związek Radziecki wyraził zgodę na likwidację Rządu
Tymczasowego - jak tego
s.obie życzyła polska prawica politycina - i
utworzenie nowego jedynie na bazie azterech
stronnictw Iondyńs~ich.
Na konferencji w Jałcie (luty 1945 rok) u·
zgodniono ogólne wytyczne
wyłonienia
w
Polsce Tymczasowego Rządu Jedności Narojowej przy udziale kraju i emigracji na tasadach, które zyskałyby dla niego uznanie W.
Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Wkrótce, bo
już 11a przełomie lutego i marca, a więc kied1
rozpoczęła swoje prace komisja
w skład::-:ie:
Mołotow, Harriman, Clark-Kerr. nastąpił kry·
zys w 1tosunkach między
„wielką tróJką".
Zrodził on się m.in. na tle omawiania propozycji osób, które miały zostać dokooptowane do
]lządu Tymczasowego. Trudności pojawiły się
wówczas, gdy mocarstwa zachodnie powiększy
ły Ustę pierwszej „piątki" z kraju (arcybiskup
Sapieha, W. Witos,
żuławski, prof. Bujak i
prof. Kutrzeba! oraz "trójki" z emigracji !T
Romer, S. Grabski i S. Mikołajczyk), a · Moło·
tow uzależnił zaproszenie poszczególnych kan•
dydatów od zgody Rządu Tymczasowego.
Impas w stosunkach przywódców koaPcj1
antyhitlerowskiej z powodu m.in. „sprawy polskiej" trwał w zasadzie aż do zakończenia wojny w Europie. Po zwycięstwie berlińskim nastąpiło pewne uelastycznienie stanowiska mocarstw zachodnich. Wzmogła
się aktywnosf
„komisji trzech", której zadaniem było doprowadzenie do wykonania postanowień
konferencji jałtańskiej, a więc i wyłonienia w Polsce TRJN, który m~ał przygotować wybory do
konstytuanty. W rezultacie doszło w drugiej
połowie czerwca 1945 roku do rozmów w Moskwie pomiędzy przedstawicielami Rządu Ty111czasowego a demokratami i politykami hbe·
ralno-burżuazyjnymi z emigracji i kraju.
W toku obrad moskiewskich Stanisław Mikołajczyk .zgłaszał liczne pretensje i postulaty,
które nie mogły być przyjęte przez reprezentantów lewicy. Powoływał się przy tym, jak
w przypadku wniosku o zmianę na stanowisku prezydenta KRN, a następnie o stanowisko
premiera dla siebie, na zapewnienia dane mu
rzekomo przez Churchilla. Władysław Gomułka
odpowiadając Mikołajczykowi, powiedział, 1i o
składzie rządu polskiego decydować winni jedynie Polacy, dodając równocześnie:

-

„(„.) Nie obrażaicie 1ię panowie, ie m11 wa.m
tylko ofiarujemy miejsca w rządzie takie, jakie sami uznajemy za możliwe. Myśmy bowi.em gospodarze, wy zaś możecie
się s · a~
współgospodarzami Pol&ki,
jeśli"
zrozumiecie
wa.sze błędy t pójdztecte po drodze, kt6'!"ą idzie
Rząd Tymczasowy, Porozumienia chcemy z całego s„ca. Lecz nie myślcie, że je&t to warunek
naszego istnienia. Bądźcie pewni, że ~a. dwa
trzy _młesiące nastąpł (.„) uznanie naszego rzq •
du przez państwa zachodnie, które przez w..isz!
wstąpienie do rządu może nastąpi6 na.tych·
miast".
28 czerwca 1945 roku prezydent KRN, Bolesław
ności

Bierut, powołał Tymczasowy Rząd JedNarodowej. W jego skład weszło 21 osób, w tym 7 przedstawicieli PPR, 6 -- PPS,
8 - ludowców, w tym 4 :a grupy Mikołajc1;y.

4 ODGŁOIY.

ka(PSL) oraz 2 z SD. Prezesem Rady Mfnistr.J\I'
teki wlce-iremieM
i S. l"l'iko>a~czvk.
uznany oficja'n'e
przez W. Brytanię i USA.
został E. Osóbka-Morawski, a
rów o~rzymali: W. Gomułka
Rząd ten został w lipcu

WALKA O GRANICE
Z$C@E
* M+ faJw'jiłlQt1 -=.!:............

US

J

Zadanie obrony granicy zach.::dniej, w~ty
czonej w Jałcie oraz zagospodarowanie i zasiedlenie ziem odzyskanych było historyczuv~
obowiązkiem TRJN. Orientując się w s~~·~o
wisku USA, a szczególnie W. Brytanii, nieprzychylnym naszym intere5om, władze polskie podjęły inicjatywy mające pomóc rozwią•
zaniu sprawy naszej granicy zachodniej z«oq·
nie z dziejowymi i politycznymi racjami Po'a•
ków. TRJN zawarł jednostronne poroT.um1enle
z rządem ZSRR, ńa mocy którego
Zwią,ek
Radziecki wyraził zgodę na wprowadzenie ool•
skiej administracji na ziemie nad Odrą i i· :r•
są Łużycką. Pozwoliło to ro.in. na osiedlenie
tam Około 900 tys. polskich osadników do czasu
rozpoczęcia konferencji poczdamskiej. Niewąt
pliwie fakt ten wpłynął również na -pozytyvme
dla nas rozstrzygnięcia podjęte w Poczdamie;
rozwiewał angielskie wątpliwości, czy Pol!ka
zdoła zasiedlić i zaeospodarować nowe ziemie
W kierownictwie PPR, człowiekiem, który w
sposób szczególny zaangażował się w sprawy
granicy zachodniej oraz szybkiej
integr:ir.jf
ziem zachodnich i północnych :i macierzą .::iył
Władysław Gomułka. Z jego inicjatywy pow•
stał resort Ziem Odzyskanych.
W. Gomułka
będąc sekretarzem generalnym partii i I wice-premierem TRJN, stanął
na jego czele. Z
jednej strony podnosiło to rangę spraw zwią„
zanych z zagospodarowaniem
i zasledlenlem
tych terenów, z drugiej zaś - pozwalało roz•
szerzyć wpływy PPR w społeczeństwie poi„
skim. Sformułowana na majowym
plenum
KC PPR teza, że „Ziemie Zachodnie wiążą M•
ród z systemem", stanowiła przykład woli powrotu partii do koncepcji szerokiego frontu
narodowego.
Sprawa graniC:Y zachodniej
była gł6wnyra
przedmio~m zam_tereaowań „Wiesława", jego
pasją, w kt6rej nie miał żadnych zahamowań.
Wyrazem takiej właśnie postawy były podjęł4
ze stron! G.omul~ zabiegi o uzyskanie od r.:ą•
du rad~1ecki~go p1~emnej gwarancji granicy na
o~:ze I Nysie ~uzyckiej. z jego inicjatywy poIsk „ MSZ. podJęŁo starania,
by uzyckać od
ZS ~„ tak1 dokument, nawet poufny („Z pola
Walki nr ~. 19~3, dyskusja redakcyjna).
sytua~JI, kie.dy politycy zachodni podwa.
ż~h trwało~ć i nienaruszalność zachodniej gra.
nicy Polski, szczególnie na jej południowym
odcl?kU, kiedy podejmowali próby naci!ku n 3
S~lma, postawa Władysława Gomułki nie powm~, Ja~ się z~aje, budzić zdziwienia czy
wątpliwości. Tak Jednak się stało. Te starania
Gomułk;i zostały później wykorzystane prr.ez
grupę dogmatv('7'" · ~kciarską. W 1948 roku Bolesla\". ~ierut i_
"'.~nder Zawadzki ucT.yniU
:i: zab1eg?w „W!lf:
a zarzuty przeciw n!emu.
Być moze Gomu!ka był prze\\<-rażliwiony. Po•

"Y

wtarzał często:

Do świadomości spoleczeństwa musi do.
tr~eć ta prawda, że jesteśmy partią pol&ka.
Niech nas krytykują i atakują jako polskich
komunistów, a nie jako agenturę".
Wł~dys~aw Gomułka, jak ma1o kto w kil}e
rowmctw1e PPR l TRJN, rozumłal
pot.n.e~
dokonywania wszelkich zabi.egów, które umac•
niałyby istnienie Polski nad Odrą t Nysą Łu·
Życką, które czyniłyby z powrotu Polski Ludo·
wej na ziemie piastowskie nieodwracalny akt
dziejowej sprawiedliwości. Aktywność Wiesła
wa" i jego konsekwentny
upór w "trwaniu
przy takiej postawie, trudno dziś przecen1ć, s
tym bar?ziej poddawać niesprawiedliwej kry•
tyce, pomówieniu.
Nasz powrót nad Bałtyk, Odrę i Nysę Łuż.19
cką był największym polskim
zwycięstwem
przez setki lat zmagań :J" niemieckim ekspan•
sjonizmem, germańską zaborczości4- Był teł,
obok reform społecznych i politycznych, naj•
większym sukcese:n pierwszych lat Polski Lu•
dowej. Chodziło jeszcze o to, aby powrót t~
był trwały, na zawsze. Dlatego trudno się dzł·
wić, że opinia polska była zgodna co do tego,
że współżycie na tych obszarach
z liczną !
zwartą

mniejszością

narodową niemiecką było

wykluczone. Transfer tej ludności
do starej
ojczyzny Niemców był koniecmy.
Należało
również zabezpieczyć się przed
tym. aby w
przyszłości żaden niemiecki polityk' rewanżysta, nie m6gl występując przeciw bezspornej
polskości odzyskanych ziem powoływać się na
,,pokrzywdzoną mnłej$ZOść narodową", jak to
nieraz w przeszłości czyniono, ani na żadną
inną rzecz, którą można by światu przedsta„
wić jako „niesprawiedliwość".
, ~o P?C~amie nastąpił jeszcze długi, Cł;w•
dziestop1ęcioletni okres zmagań o prawno-poli·
tyczne, ostateczne uznanie terytorialnego status quo ukształtowanego w Europie w wynikr1
II wojny światowej. Podpisano 7 grudnia 1970
roku układ o podstawach normalizacji sto, sunków pomiędzy PRL a RFN. W. Brandt powiedział m.in., iż oceniał ten układ
przede
wszystkim jako „ostateczne zakończen4e cierpień

i. ofłar złej przesztoścr', dodając, Iż w

układzie

tym, jak się wyraził: ,nic nie zostalo
poświęcone, co by od dawna .,{ie bylo f'..r,ż dla
Niemiec przegrane".

PRZFPROWAD~F.NIE

PODSTAWOWYCH REFORM

a

i

społeczno-ustrojowych, zapowiedzianych Jeszcze
w Manifeście PKWN, utworzenie TRJN 1 zyskanie dla niego międzynarodowego uznania o-

raz uzyskanie sojuszniczych gwarancji dla no·
wej granicy zachodniej, podjęcie trudu za!óiedlenia i zagospodarowania ziem odzyskanych,
wszystko to było niewątpliwie największym i
najcenniejszym dorobkiem pierwszych miecię
cy i lat Polski Ludowej. Rok 1945 był ri:ikiem
pełnego odrodzenia się Polski, a zarazem zapowiedzią dalszych przemian jej ustroju, zapowiedzią przejścia od etapu wvzwo1e~1a i
rewolucji demokratycznej do walki politycznej o socjalizm.

•

NR 29 (1373) XXVll, 21 LIPCA 19d4 R.
I

MtODZIEŻ

KUBAltSKA NA BUDOWIE
SZPITALA CENTRUM ZDROWIA MATKI-POLKI

NR 29 (1373) XXVll, 21 LIPCA 1984 R.

Foto: Andrzej Wach
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us:łu i ę

przypomnieć'

sob'. e
moie

świadome
pierwsze
zetkniecie sie z naziawi mi
wą tei rzeki
' sie .w Pamieci Pewien ~łoneczw
ny Ppranek mafa 1921 r
moim rodzinnym Zabrzu. Skoń

czyłem ~ted:v sześć lat.

(pod
lwowskich „ Sygnałach "
P&euctnrnmem Józef U11Jo.ianski)
nósił tytuł .. Bismarck a Polska"
i byl reccnzj;:i z kstai ki orof.
f<"eldmann a pod .tYm samy-n tyt ułem

POWRÓT DO DOMU

szło

mi_ na s10dmy• Naipierw bvła
zbiórka zabrskich powstaticów
na .. Targu Czwartkowvm" widocznym z okien nasze11:0 mieszkania Przy Alsenstrasse Potem „baon zabrski" Przemaszenaszvm dornem
rował przed
Powsta(lcy byli w cvwilnvch u~
braniach z biało-czerwonvmi 0 •
Paskami na ramionach. na e:ło
warh mieli kapelusze lub maci~jówki. a w lufach karabi~ow - . gałązki bzu. Zuoełnie
Jak w slaskich· filmach Kutza.
Sp1ewali Pieśni powstańcze. chyna
ba t te. którą ŚPlewano
spotkaniach rodzinnych w naszym domu:
„o święty kraju nasz.
N&d Odra czuwa straż"
Gdzieś w tylnych szeree:ach
kolumny maszerował mói starszy brat Paweł (był n!P\Vielkieg,, wzrnstu>. który miał wtedy
19 lat. Kiedy wrócił po kilku
tygodniach. Odra ciagle powtarzała sie w opowiadaniach .. weterana" zakończonej niedawr;c
pewstan.ia
kampanii trzeciego
śląskiego

Latem 1944 r • po wyzwoleczęści kraju.
niu wschodnie1
zna.lazłem sie najpierw w Otwocku. a potem w Lublinie. W
r ozplakatowanym na ziemiach
wyzwolonych Manife~cie PKWN
mo.ia uwaire szczególnie prz:rcią;:(ał ten fragment: „Stawajcie
do walki o wolność Polski, o
pow1·ót do Matki -O?czyznu stareqo polskie110 Pomorza i S!aPrusy
o
Opolskiego,
.~ka
Wschodnie. o szeroki dostęp do
giamorza, o polskie slupy
,
1iirzne nad Odrą „ .".
Odezwało

sie zakódowane w
świadomości hasło „Odra".
W Lublinie natknąłem ~ie na
Pien,•sze 'Przeiawv zonumizowanei działalności Pol'tków 7. ziem
zachodnirh. Chodziło o wysi ewo.' edlonych :i: zachodn' ch
a
wództw ówczesnei Polski.
wcielonych nodczas okupac1i do
Rzeszv: z Po:i: nańskicgo. Pomorza. Sląska. W tvm sensie takdo
że łodzianie zaliczali sie
.,pc1lskie110 zachodu". Powstawakomitety organizu1ace uły
chodźców i wvsiedlonvch 7- tych
ziem. Została też podieta próba
reaktywowania przedwojennego Polskiego Zw'. azku Zachodniego. Próby te wvclałv mi sie
nie na miar·e istniejących Potrzeb.
Napisałem wtedy na gorąco
Pomemoriał w tel sprawie.
stulowałPm i:ozwlniecie na znacznie szersza skale reakt:vwowaZanego Polskiego Związku
chodniego. iako bezpartvjne.i organizacji społecznej skupiaiacej
tych wszystkich Pohików którym bliska była sprawa ocwrotu nad Odre. także tych. którzy jeszcze prz~d wojna zaangażowani byli w sprawy polskich ziem na :>:achodzie w ramach pr:iwicowych. zwłaszcza
polityczendeckich orientacji
nych. Myśla przewodnią wyło
konceocii
żonej w memoriale
było stopniowe pozyskanie tych
ludzi c;lo współpracy z władzą
iedyludowa. reprezentuiaca
nie realny program naszego oowrotu na ziemie nadodr1ańskie
i nadbałtyckie.
Związek Obrony Kresów Zachodnich (założony w 1922 r.>.
1934 r. na
przemianowany w
Polski Związek Zachodni przechodził w Polsce międzvwoien
nej różne kole1e losu. '" latach dwudziestych znaidowal sie
w orbicie endeckich wplvwów
nozpolit:vcznvch. w okresie
niejszym wpływy w PZZ zdoto
była sanacia. Nie zmienia
i
działaczY
faktu. że wielu
większość członków te1 organizacji położYła wielkie zasługi
w budzeniu czujności społeczeń
stwa polskieito wobec niebezpieczeństwa grożącego nam ze
strony Niemiec. prowadziła w
z
latach trzydziestych walke
różnvml formami dvwersii hitlerowskiei. utrzymvwała łącz
ność z Polakami w Niemczech

Niedługo potem bo.ićwka .. Orgeschu" <skrót od ..Ore:anisation
Escherich" - skra.inie nac1onalistycznej niemieckiei organizacji bcjówkarskiei. która stosowobec
wała bestialski terror
Polaków w okresie powstań i
plebiscytu na Górnym ' $lasku.
póź
Jedna z poprzedniczek
niejsze.i hitlerowskiei SA~ napadła na nasze mieszkanie Nie
byliśmy sami. Prócz t:>ica i brata nocował u nas Roman Luboiański. krewny matki z Dobrodzienia. który służył w polskich oddziałach Mieszane; Komisji Plebiscvtowei. Był uzbrojony wiec napad został odparty choć polała sie krew Musieliśmy uchodzic na druga strodo
ne ówczesnej itranicy Chorzowa. Ale Zabrze. Odra,
.,tamte1 stronie"
wszystko po
1)ozostało w żYwei pamieci.
Potem ieszcze raz czy dwa
byłem z rodzicami .. po drugiej
stronie" - w Dobrodzieniu. Rodzina moiei matki. Lubojańscy.
(W
mieli pod Dobrodzieniem
Hadasikach) niewielka izospodarke. Syn ich Roman. który
odegrał opatrznościową role w
.. or2eschownapa~u
czc~sie
ców" na nasze mieszkanie. został Po powstaniu przez boiówkarz:v niemieckich w Dobrodzieniu tak bestialsko pobit~·. że
ledwo uszedł z żYc!em I kilka
miesięcy przeleżał w sZPitalu.
Córka Agnes wyszła za stolarza w Dobrodzieniu. Mówił j1;1k wszyscy w tych stronach członkiem
po polsku ale był
Komunistyczne; Partii Niemiec,
wiec móJ oiciec. który bvł enperowcem (Narodowa Partia
Robotnicza). uważał Agnes za
straconą dla polskości. Jeden z
dal1'zYCh członków tej rodziny
którv zawsze „trz.vmał z Niemcami". choć oo niemiecku led.wo mńwił. odwiedził nas we
wrześni1.1 1939 r . w Chorzowie
polskośc i ziem
l świadomość
nad Odra i Bałtykiem .
w mundurze SS-mana. tuż
Memoriał. adresowany do KC
przedtem nim itestaPo zabrało
na.<1 do Dachau .Wu. Poloki. tej
PPR. złożYłem na rece Zenona
otrz.vmałem
Kliszki. Wkrótce
wofnv n.fe W11arocte" - powieodpowiedź. że został on oceniodział oieu. na POŻP.itnanie Takie
to było spraw ł ludzi Pl'.lmie- ny nozYtvwnie. Zaan11:ażowałem
sie wiec „pełn::t para" w prasząnie na tych ooitraniczn:vch te. cach PZZ. Komitet Reaktywizarenach.
z bratem bytem tei ral „na
pr:i:epustke" w Bvtomlu Paweł
1'okazvwał ml budvnP.k oolskie·
go eimnazium i hotel .Lomnitz" ont!iś siedzibe Polskiet!o
Komitetu Pleblscvtowe~o któreg„ mói oit!łec bvł c:i:łonki~~·
N!~słuszniP. bvłobv uwafac. 7.e
ziemiach ..oo
p1:1mle~ o tvch
drui;(iei stronie". nad Odra zachowali t:vlko ci co mieli 1 ni·
ml takie be:i:oośrednie rodzinne
kontaktv. iak mv na ~lasku. w
Wielkonolsc-P cr.v na Pomc-rzu.
\Vvstarczv orzvoomniec< . tvch
rorlaków 7 rórnvch
licznych
stron Polski. któriv wzieli . u. dział w trzecim oow~t<>nłu s~a
skim Ale niP tvlko Nn ~is·
tt'Jrli w chor1ow-;kim e1mnaz1t1f!1
uczvł mnie orof Lenc1owski.
pochod?.acv z G"tl<'il" alP to
on właśnie oouldarlal mi tli elo·
wle - lak nale?:v stkie datv i faktv odnoszar.P sie
do oolskie!!o wl.:inania na tvch
ziemi.-i:-h i ich ~tonninwPi utraniPmipcklm r1aonrem
tv ood
Jeśli iPdnak n,,. onzm;t11łvC:" 1łe
miach ooli=;k•ch <wlanomos~ ,t aka ll'tni:iła tvlkn w n!Pktc-rvch
kre!!ach soołN'7.Pństwa 7.Wlaszcza wśród lntelif!pnr-ii to u n::1s
?1'1 zaC'hnrlz'e" . bvla on'l oow~·zeC'hna z racii nowi::i:i:iiti hlsto·
rvcznvch. etnicznvch I rodzlnnvch .
zakodowana
Odre mie!iśm l'
w .;wiadomości a wvczulPnie na
stoimnk! " Kiem<'ami bvlo u nas
stale obecne. Mó• oierwszv w
żYciu utykuł opublikowany w

w-;z:r-
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cyjny zos tał znacznie rozszerzony. W icgo s k ład weszli przedst:::wlciele wszys tkich Partii i
stronn ictw politycznych. reprezentowanyrh w PKWN. Z ramienia PPR - Zenon Kliszko.
Ja sam zostałem sekretarzem
generalnym nowego rzz
„Et atowo" pracowałe m wtedy
Sprawie<lliwoścł
Re5orcie
w
PKWN. iako wicedyrektor Biura Personalnego.
Mo.ie dyrekt orowanie w Resorcie Sprawiedliwości i praca
SP<>łeczna w PZZ nie t rwały
długo. W styczniu 1945 r. or zed
spodziewana nowa ofensywa rad ziecka przystąpiono do twor zenia grup operacyjnych. które
na nowo wyzwolonych terenach
mi ały poma!!ać w oritan izowaniu partii i władz tereno·.vych.
Zostałem przydz;elonv do gruZapy generała Aleksandra

Waclaw Barcikowski. wiceprzewodniczacy Krajowei Rady Narodowej i przewodniczacy Stronnictwa Demokratycznego. wiceprezesami zaś· - Zenon Kliszko
:r. PPR i Stefan Hanneman z
PPS.
w
Poznań był wtedy czvmś
ziem zachodrodza ju stolicy
nich. Aktywność poznańskiego
PZZ rzucała sie w oczv iuż na
ulicach miasta. Wszedzie wielkie transparenty: :.PZZ - Pood
Już
lat."!/. zachód wola".
kwietnia poznański okręg PZZ
Prowadził wielka akcie przesiedleńcza nacelowana głównie
na Szczecin i inne miasta Pomorza Zachodniego.
Obok PZZ Pod energicznym
kierownictwem prof. Zygmunta
n iezwykle
Woj ci echowskie~o
ak(ywną

działalność

prowadz.ił

Instytut

Zachodni.

Edmund

łłJczy byłego Związku

Polaków
w 1 ·1emczech. Z przyczyn historycznie U\varunkowanych w
dominowały
środowisku t ym
tendencje solidaryzmu narodowego, a czesto i społecznego.
Polskoś ć przybierała tu czesto
barwy „bogoojczyźniane". T.eraz dzi a ła cze wvchowani w tym
duchu znaleźli sie w Polsce Ludowe.i. ob.iete.i głębokimi przeobrali.enlami rewolucyinymi. Cóż
dziwnego, że trudno było im
odnaleźć sie w tym wszystkim.
Szczytowvm momentem działalności Prowadzonei przez PZZ
był
wśród ludności rodzime.i
„Kongres Autochtonów". który
odbył sie w listopadzie 1946 r.
Warszawie, w sali Romy,
w
gdzie odbywały sie także posiedzenia Krajowei Rady Nar0dowei. ZjechałG wówczas 3000
delegatów ze wszystkich środo-
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Odrę mieliśmy zakodowaną
w świadomości
wadzkiego, która miała V..'Y.ie- Meclew&ki pisał memoriałY o
ziem zachod„repolonizacji"
chać na Górny Sląsk.
W końcu stycznia wymoszczo- nich. postulował utworzenie odnymi słoma ..willysami" przez rebnego ministe,rstwa dla · tych
ziem. organizo\\l'ał Zachodnta Ai
skuta lodem Wisłe. Kielce
Kraków, dotarliśmy do Kato- gencje Prasową. Wielu odda·wic. W Krakowie. na J.>olecenie nych i komi>etentych rzecznigen. Zawadzkiei:to. zwołałem pod ków naszego powrotu na ziemie
firma PZZ zebranie Sławków, zachodnie i północne znajdowaktórzy podczas okupac1i zna- ło sie wśród profesorów Unilezli się w tym mieście . Cześć wersytetu Poznańskiego.
obecnych ruszyła razem z ~ami.
Wiekszość ludzi. ktćrzY . sie
albo wkrótce Po nas do ~ato wtedy w Poznaniu
zajmowali
wic. aby na różnych stanowi- sprawami Ziem Odzyskanych.
skach przystąpić do pracy. Zos- nie była rodem z polskiej letałf'm Pierwszym po wyz,volewicy. Przed wcina działali w
niu prezydentem Chorzowa mój
kręgu orientac.ii endeckie.i. podbrat wk»ótce potem obj::il takie
czas okupac.ii - loudyńskiej.
sam<> stanowisko w Zabrzu. Nie
Jednak konkretne zadania. jabyło tylko ojca. który na zawkie wzieli teraz na siebie. wią
sze pozostał w Dachau. Kilka
zały ich coraz bardziej z Pollat późniei ulica. przy której
ska Ludowa. która polski PO·
stał mój dom rodzinny, otrzywrót na te ziemie urzeczywimała ku czci ojca nazwe Pawła
stniała Nie byb to ani oroste.
Dubiela - sekretarza Zwiazk,,u
ani łatwe. Nieraz prowadziliśmy
Górników Z.iednoczenia Zawo- · O'Stre spory polityczne. Na chwaPolsl<iego na okreg
dowego
le tych ludzi trzeba iednak pozabrsko-gliwi:::ki. działarza plewiedziec. że w okresie oowobiscytowego. ofiary hi tlerow- .ienn:vm przez wszystkie zakreskiego terroru.
tv polityczne, orzez i11kie przePozostali
chodził nasz kraj W ramach wielkiego narodowierni polskie.i racji stanu.
wego powrotu na ziemie nadodZ wielu i różnorakich wąt
rzańskie dokon a ł sie także nasz
ków~ jakimi w tym okresie zajpowrót rodzinwłasny. mały najbardziej
PZZ,
mował sie
wciągnelY mnie sprawy polskiej
n.v.
w
ludności rodzimej. Warunki
Wiec jednak „PoJor~t wui1raI11
Jak.ich polska ludność rodt.ima .
tę wojnę".
owi „odzyskani ludzie" znależli
sie w Polsce. daleko odbiegały
ZACHóDWOŁA
od tego wYidealizowane'to obrazu .:powrotu na lono Macierz11".
•..
„• 4,.,.
., _ .••
jaki Polacy spod znaku Rodła
wymarzyli sobie pod niemiecTakże moja „prezydentura" w
kim panowaniem! Przez Ziedługo
Chorzowie oie trwała
mie Odzyskane przelewały sie
Już po kilku miesiącach. latem
burzliwe fale migracji w iedna
do
1945 r. zostałem wezwany
i drugą strone. Na tym wzbuKomitetu Centralnego PPR w
rzonym morzu polska ludność
Warszawie. Polecenie Partyjne
· stanowiła mnieisze
rodzima
brzmiało: reaktvwować się iako
lub większe wyspy. Oni chcieli
W
sekretarz generalny PZZ.
pozostać:
tu
i powinni byli
dokona!
ciągu kilku miesięcy
wszak bvła to ich ziemia rosie boiviem spontaniczny rozdzinna. ojczysta. Tymcżasem
wój PZZ na wszystkich tererozkołysa'ne ż:vwioły stale podnach \\•yzwolonych. Siedziba ormywały (a nierzadko b:vwalo ganizacji została w tym czarodzimej
zalewał:\') te wyspy
Poznania.
sie przeniesiona do
pol~kości~
Razem z Czesławem Brzózka.
PZZ stał sie orędownikiem
Czesławem Pilichowskim I Statei ludności. ChodzHo też o
stanowinisławem Kubiakiem
włączenie w nurt aktywnego ży
k!erowniczY.
liśmy ie'i sztab
cia społeczno-politycznego dziaPrezesem Rady Naczelnej byl
'1

wisk polskiej ludności rodzimei
Odzyskanych. Z
na Ziemiach
wielkim referatem o najważ
niejszych problemach tych ziem
wystąpił

Władysław

Gomułka.

jako minister Ziem Odzyskanych. Niezatarte wrazenie WYprzemow1enie
wo};:\ło żarliwe
Arki Bożka. trybuna Polaków z
Op0lszczyzny.

NIEZWYKŁE

MINISTERSTWO
W marcu 1946 r. zostałem
Ministerstwa
do
Ziem Odzyskanych. Pełniłem w
nim koleino funkcje radcy w
dyrektora
gabinecie ministra,
departamentu, a od 19•17 r.
wiceministra.
Często w odniesieniu do tego, co sie wtedy działo na Ziemiach Odzyskanych. u.ł:ywa sie
powołany

określenia

„żywioły".

Powołą

Minie w listopadzie 1945 r.
nisterstwa Ziem Odzyskanych
wynikało z konieczności u1ecia
tych żYwiołów w choćby najszerzej zakreślone łożYska Trze·
aby
ba b. ło podjąć wysiłek.
narzucić najbardziei niezbędne
elementv. ąrgani'lllc.i-i tym pro- ·
cesom 11a ogromną skale: prze..
siedlaniu ludności niemieckiej.
napływowi' polskich ·· repatriantów. osadników i reemigrantów.
rolnemu i mie.iosadnictwu
sk!emu. budowaniu administrana
c.ii. dzieleniu pozostałego
tych ziemiach mienia. Groziło
z jedneJ strony uwikłanie tych
pfocesów na ogromna skale w
międzyresortowe spory kompetencyine. a z drugiej - utracenie jakiejkolwiek możliwości
rozsterowania nimi. Bujnie
kwitający ..szaber" był itdnym
niebezpiez przejawów tego
miare
czeństwa. Zadania na
historyczna nie można było rea„konwencjonalnvmi"
lizować
śrorlkami .
Pytał mnie

niedawno młody
dlaczego
kolega dziennikarz:
ministrem Ziem Odzyskanych
został właśnie Władysław Gomułka. A któż inny mógł nim
zostać w tym okresie? Kto inny miał petrzebny do tego za-

dania autorytet polityczny (~
~
ko sekretarz generalny
11kiej Partii Robotniczej) l auo.
torytet osobisty. wynikający a
cech jego osobowości?
na
Gomułka. bez względu '
ko•
.. klucze partyjne". umiał
rzystać ze współpracv fachow„
ców z Delegatury rządu londyń·
skiego, ludzi swojej partii i in·
nych stronnictw, bezpartyjnych,
W Radzie Naukowej przy Mi·
nisterstwie Ziem · Odzyskanych
z ogronmvm zaangażowaniem
uczestniczyli najw:vbitniejsi nau•
kowcy polscy z . różnych dzie·
d'lin nauki . Chciałoby sie po•
konkretmr
wiedzieć: byl to
przykład porozumienia narodo·
wego w tym wielkim, ogólno·
narodowym dziele. jakim było
za~iedlenie i zagospodarowanie
Ziem Odzyskanych.
Ministerstwo Ziem Odzyska·
nych. to była nie tylko centrala. która mieściła sie ·w Warszą•
wie przy ul. Litewskiei JQ
Ministerstwu podle11:ał Pań•
stwowy Urząd Repatriacyjny.
Młodym ludziom skróty „PUR"
i „Purowiec'' nic nie mówia. Sił
pustym dźwięk.iem. A nrz.eciez
w tamtvch latach bvła to instytucja poteżna. a jej nazwa
była na ustaC'h wszystkich.
PUR zatrudniał w całvm. kra•
ju około 10 tys. pracowników:
raczej niedużo. jeśli wziać t>od
uwagę o.n-om zadań. 'akie do
przesiedlania
niego należały:
ludności niemieckie.i. ret>atr.ia„
c.ia ludności polskliej ze Zwiaz•
ku Radzieckiego, przesiedlenie
ludności z województw central·
nych li.a Ziemie Odzyskane. W
s1.1mie migracje te obejmowalY
ludzi. PUR
wiele milionów
przewieźć.
musiał te miliony
wyżYwić i osiedlić. W punktach
etapowych PUR, które znajdo·
wały si~ na granicach I w ca•
łym kraju, ludzie rodzili si•
i umierali. żenili się i rozchodzili. Zderzały sie różne kultu•
ry i obyczajow0ści, które do·
Piero w wiele lat późniei mia•
ly dać jednorodny, nowy polski stop na tych ziemiach. Na
nieufności,
razie sporo bylo
konfliktów. antagoniZtilów. PUR
był Pierwszy, który ie napotykał I
łagodził? Był pierwszym opie·
kunem i przewodnikiem. Speł•
niał rolf, nie do przecenienia w
tym żYwiołowym procesie osie•
·
dlania.
A środki? W 1945 r. M PO-:
morzu Zachodnim na 41 powiatów było 26 samochodów cię•
żarowych, na Mazurach zaś 6. Nic wiec dziwnego. że PUR
był wówczas często krytykowany. Z perspektYWY czasu mi•
nionego widać jednak przede
wszystkim ogrom wykonanej
pracy.
Wielka rola w tym Ws7$•
śtklm przypadła także Ludowemu Wotsku Polskiemu. U boku
nie t.vlko
Armii Radzieckie.i
wyzwoliło ono te ziemie. nie tyl•
ko zaciągnęło straż nad Odrą~
ale włożvło też ogromny WYSi•
lek w zagospodarowanie Ziem
Odzyskanych. Przed osadn.ikiem
wszedzie' był saoer, który roz·
Na
minowywał domy i nota.
terenach ieszcze nie zasiedlonych
żołnierze siali I zbierali plony.
A w przygranicznych 011adnictwo ~wojskowe miało charakter
pionierski.
I jeszcze jedno... Po wyzwo·
leniu przez Armie Radziecką. ł
Wojsko Polskie ziem nadwlślań•
skich, po otwarciu przez żołnie
rzy radzieckich bram Oświęci·
mia i innych obozów hitleroW*
skich Ziemie Odzyskane i wielka batalia polityczna w Pocz•
damie stały ste dla moiego ł>O•
kolenia nastepna Wielką. praktyczną lekc.ią sojuszu 1'0lsk0-ra•
dzieck.iego. także dla lud'Zi sto•
jących daleko od socializmu
A Zachód? Naipferw był rirze..
konany. że nie noradzimY so.
ble z zagospodarowantem tych
terenów. że iest to 1'Qnad stlY
lat
Polaków. Ale w połowie
na Zachodzie
sześćdziesiątych
inaczej zaczeto mówić ł pisac
na ten temat. W zachodnioprlemieckim .,Spieglu" pojawiły się
artykuły o „polskim cudzie gospoaarcZ11m nad Odrą".
Ministerstwo Ziem Odzyskakilka
nych Istniało zaledwie
lat Zostało zlikwidowane na
póczatku 1949 r. Znam Judzi.
którzy !50 / dzień dzisiejsz:v czuja sie iego .•pracownikami". Od·
tych dniach w
w
wiedziłem
Patry.
szpitalu bródnowskim
cego Dziurzyńskiego. Był naczelnikiem · wydziału Osaclnic·
twa Rolnego w Ministerstwie
potem Ziem Odzyskanych,
.ia.k dłut?o sie dało - zaimował
sic t\'mi sprawsmi w Minister·
st"wie Rclnictwa. Ma 89 lat W
• uhiegłym roku ukazała sie iego kslażka .Osadnictwo rolne
na Ziemiach Odzyskanych". Mi·
mo podeszłego wieku I choroby nadal myśli o tych 11pra•
wach
Niezwykłe było to ministerstwo - Ministerstwo Ziem Od·
:i:v~kan y ch - iak niezwvkłs była sprawa. której słuzyło.
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K. J. STRYJSKI: .- Niestety pomysłodawca
naszej dy~kusji n~e mógł być dziś obecny. ale
zostaj.Vił _tekst swojej wypowiedzi. który pozwolę sobie odczytać. Traktujmy to jako głos w
·
naszej rozmowit.
E. LEWĄ..lllDOWSKI: - Kogo możemy zaP?:o_:ponować do literackiej nagrody Nobla? Przede
wszy;,tkim ubolewam, że nie możemy jµż zgło
sić Jarosława Iwaszkiewicza tv,toim zdaniem by!
to najwybitnieJszy ąasz pisarz okresu powojennego. W dzie;.iąt~ najlepszych książek czter,!lziestolecia na pierwszym miejscu stawiam
„Sławę i chwałę'', Powieść tę szczególnie cenię
· :i;a jej walory historiozoficzne.
I~aszkiewicz nie był wprawdzie arcymistrzem
formy literackiej, ale zru.'łużył na Nobla calomukształtem swojej pracy. Znakomicie pisał
zyce, malal'stwie, przekładał dzieła tilozoficzne,
recenzował książki innych. Był to po próstu
bardzo mądry człowiek - dobrze zorientowany
w wartościach kultury europeiskiej, ma)ący \Xi:ele d-0 'POW'i.edrenl.a na temat losu ludi.kiego.
:Ni~tety juz nie żyje i jego kandydatura OdJ?ada.

o

W tej sytuar::ji

największe

chyba szanse

'!PO--

śród

..

K. J. STRYJSKI: - „. N<>, po tym, że się
nie sta.rzeją.
G. GAZDA: - Wróćmy jednak do czterdziestolecia powojennego. a to po to, aby zastamowić się na ch1file nad zjawislt.iem, które
rzeczywiste
nazwałbY'lll. układem fałszującym
literatury. Bowiem z
Wlłł'toścl współczesnej
sobie pow1esc,
jednej strony przypomiltlam
która uwaiżam za . jedną z najwybitniejszych
z powojennych, choć była prawie n.Ie zauwa- ·
cziery
Były m0:że trzy,
żona przez krytykę.
recenzje. Gdy tymczasem ·w innym przypadku tworzy się mit arcydzieła wokół powieści,
która ieszcze nie ukazała się na rymku wydawniczym. , Nazwisko jej autora poja·wUo się na
o:statn.iej wystawie w Paryżu w dziale najwvbitniejszej IHeratury polskiej powojemiej
i wszyscy pytali: kto to jest? Domniemywaino,
który
iż jest to przyjaciel pana Lisowskiego,
by? odpowiedzialny za ten dział. O · jakkh aiupierwszym przypadku
tora~h mówię. Otóż w
myślałem o powieści KTZysztonia p11. „Obłęd",
a w dru1g im o książce ,;Kanłień na kamieniu"
która' na długo nim się ukazała zostata akrzy:
cz.ana za arcydzieło.

i;ię PQjęcie

erdykty komitetu nagrody Nobla
były komentowane, szcz~gólnte ostatnio. rozmaicie. I ~o nie tyJk<>. w - ·
dziedzinie pokojowej. Pamiętam:v jakim zask-0czeniem dla dużej części
21aszeg() społeczeństwa było przyznanie literac.:.
poecie-emigrantowi.
kiego Nobla polbkiemu
Czesławowi l'ĄUoszowi. Z inicjatywy jednego i
naszych stałych współpracowników - Edmunda Lewando'W'Skiego - ,pdgłosy"_ zorganizowały
dysku;;ję redakcviną. Jej myślą przewodnią było pytanie o to. który - zdaniem zaproszonycb
-' ze współczesnych pisarzy polskich zasługuje
na literackiego Nr.bla?
Z naszego zaproszenia skorzystali: DOROTA
. CHROSCIELEWSKA, GRZEGORZ GAZDA (I}ro;wa.dzący dyskusję) oraz HENRYK PUSTKOWSKI. Redakcję w dyskusji reprezen'tował: Ka_
rol J. Stryjski.
G. GAZDA: - Pytanie 0 to, który z naszych
współcze5nych pisarzy zasługiwałby na nagrodę Nobla. proo;zę traktować jako dysku-;yjną
przynętę. Choć byłyby rzeczywiste powody,_ aby
taką rozmowę pudjąć. Przynajmniej trzy t\lkie
Ji}óW<>dy · widzę: otóż, jak co roku, tak i Przed
kilkoma miesiącami Akademia Szwedzka l'Ozesłała do właściwych instytucji oraz znakomitości
literackich ankietę z zapytaniem o kandydatów
do tegorocmej nagrody Nobla. Po drugie - w
·'tym roku obr.hodzimy czterdzi~tą rocznicę
~RL. zatem jest okazja, aby soo3rz.eć wsteó.
i zastanowić się .nad tym, co przez ten czas
po!ska literatura· dąkonała. ·No i trzeci powód_,
to Po pro~tu zapotrzebowanie czytelniczej publiczności. która lubi najrozmaitszego · rodzaju
plebiscytY. i ankiety. O tym świadczy chociażby
40-lecia, która
ankieta „Polityki'' na książkę
wzbudziła kontrowersje i wywołała najrozmaitsze PQlemiki Zatem pytanie. kt6re postawiliśmJ.'
na wstępie może być dyskw.yjną przynętą, ale
także rzeczywistym zagadnieniem, które . myślę
w naszym gronie możemy próbować rozstrzyg-

pisarzy poJ>ldc!J na zdobycie nagrody Nobla mają: Startisław Lem. Sławomir Mrożek,
Andrzej Kuśniewicz. W1:;zvscy trzej są znani i
wysoko cenieni również poza granic.ami naszego
kraju. Poniew;-iż trzeba wysuwać ·tylko jednego
"kandydata, decyduję się wybrać Andrzeja Kuś,
;niewicza.
Jest to twórca . reprezentujący bardzo wysoki
poziom intelektualny i artystyczny Na szczególne wyróżnienie 1a.sługują cztery powieści: ,,Król
Obojga SJĄcylii", „Strefy", ,,Lekcja mąrtwego·
języka" i ~.Trzec:e królestwo". W pierwszej z
nich znajdujemy ciekawą koncepcję historii. Autor wyraża pogląd, że przyszłość jest niepodzielna i wobec tego każdy fakt jest ważny: być .
może nawet drobne zdarzenie wpływa na losy
: jedn%t~k i sp0łeczeństw . Z kolei w „Strefach"
i „Lekcji martwego języka" spotykamy sję z
pięknym.i obrazami dawnej Galicji. Prowincjonalizm i egzotyka tego ·regionu pociąga zresztą
.
· '
wielu pisarzy.
Największe wrażenie zrobiła .na mnie osta.t.11ia z wymi.enionych powieści Kuśniewicza, ety- ,
, li „Trzecie króleetwo". Jej tytuł nawiązuJe do
prawie . nie znanego w Polsce proroctwa niejakiego Joachima /, Fiore. który w XII wieku
odrzucił koncepcJę blb.kiego ke>ńca świata i prze„owiadał nadejście wspomnianej epo}ti rozumu i
wolności. Głosił rm że po epokach Starego i Nowego Testamentu przyjdą czasy Wiecznej Ewangelii, że w tym Trzecim Królestwie nie będzie
już własności prywatnej oraz zaniknie )toniecz_ność pracy. Pod wpływem jego pism powsta·>;ały zakony przyoominające . w.i;półczesne komuny
hipisów. Kuśniewicz pokazuje, że takie · ekspresywne ruchy same nie mogą zmienić s~·ste
_mu „Trzecie kr0l~stwo" lepiej pozwala zrozumieć podłoże ~ooleczne tzw. k<mtrkµltury ;niż
, znane nam ora "e „ocjologów
K. J. STRYJSKI: - Proponuję jeszćze, aby
Po wypoWiE'dziach państwa zrobić coś w rodzaju małego plebiscytu, a więc by ·każ<ly z nas
podał, podobnie •ak to uczynił Edmund Lewan- ·
·
dowski swoje typy do Nobla.
G. GAZDA: --,. Pomysłodawca rzecz potraktował bardzo serio. Proponuję jednak, źe zanim
. zaczniemy mówić o ewentuifiuych kandydaturach, a więc i o b'Ytuacji literatury polskiej, aby
..,.. bo s(\dzę, źe warto - zastanowić się nad
tym, czym nagr<'da Nobla jest . Cytowałem ju:i:
. kiedyś na łamach „Oelgłosów" wypowiedź literaturoznawcy. orof. Nilssona z tTniwersytetu
. Sztokh<>lrru'kiego zbliżonego do kół Akademii
Sżwedzkiej, który ironizował sobie na temat
zainteresowania Poiaków nagrodą Nobla Stwierdził. że żadna w ~wiecie literatura nie jest tak
•zainteresowana t;:i na~rodą. jak literatura pofska. Nadając tym samym tej nagrodzie prestiż
większy niż ten, ria który w ib'tocie by zasługi-

idealizmu, czy tendencji ,idealistycznych. Dla przykładu nie ottzymał nagrody Nobla Lew Tołstoj, któremu zarzucił jeden z wpły
wowych wówczas członków Akademii Szwedzkiej brak idealizrnu I P<JWiedzial tak: Lew Toł
stoj skazu ie na zagładę wszystkie formy cywi'lizacji i idealizuje egzystencję prymitywną, odbiera rządom prerogatywy w sto.suwaniu rygorów
kryminalistów I pochwala
prawnych wobec
anarchię„. Takich przykładów rp.ożna by je.~z
cze PQdać kilka.
Nie otrzymali Nobla: Gorki, London, Conrad,
Zola, Tołst'li Proust, 'Błok, Hasek, J0yce. Babel, Dos Passo:;. Brecht, Malraux. Achmatowa,
Borges. Jewtuszenko itd„: A zatem, czy my nie
przesadzamy rudając' nagrodzie Nobla aż taką
rangę? Czy nie powinniśmy może 0 dokonaniach
literatury światowej i polskiej mówić abstrahując od tej nagrody?
_D. CHROSCIELEWSKA: - Podejrzewam, że
to je!)t nie tylk".J kompleks małego kraiĘ:u, J'tóry leży 'co prawda w sercu Europy, ale któremu od dawien dawna nie wiedzie się najlepiej,
ale wydaje mi się, że te nasze w}"gorowane aml:)icje c<i do Nobia. wiążą się z naszą przeszło~-
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cią, . historią, zaborami. W czasie, kiedy Pol.ski
nie było na mapie Europy, gdy Nobla d<>stał
Sienkiewicz, to w świadomości narodu otrzymał
j;l przede wsz;ystk1m jako Polak . W ten spcsób
jako naród czuliśmy się · zauważeni, wyróżnie
ni. To, że tego typu mentalność utrzymała się
do dziś, to świadczy - przykro to powiedz.leć
- ale to świad~zy o naszym prowincjonalizmie.
Na pewno vrzeceniamy tę nagrodę, ale to w
dużej części jest wynikiem losów naszego na. rodu.
Sądzę, że nagrodę liU. PUSTKOWSKI:
teracką należy oceniać w kontekście nagród
naukowycb Nobla. Nagrody z nauk ścisłych,
nauk, które po:z.walają świat wyjaśni.ać a nie
tozumi.eć są narażone jakby na ustawiczną rewizję, bo wiadomo, że jedno nowe. doświadcze
nie naukowe. nowe prawo obala wszy;!.tko to;
eo P<Jprzednio uznawaliśmy za cenne, · god:r;e
nagrody. Niemniej jednak rlziś, jak słupy nnlowe rozwoju nauki, nazwiska noblistów i ich
odkrycia. promowane l\agrodą Nobla, pozost~ją
niewzruszenie prawdziwe, cenne. Natomiast działalność humani~tyczną człowiek~ naleźy, jak i;ą, dzę, traktować jako swego rodzaju tkankę ł'.lCZ
ną. w przypad'rn której istnieje 111ożliwość pewnych iastępstw Stąd możemy pytać: dlacżego
ten, a nie tamten? Literacką nagrodę Nobla trzeba traktować ja~o swego rodzaju grę losową,
w której na dodatek istnieje możliw'Jść pewnych manipulacji pozaliterackich.
Przechodząc niejako do próby .typowama, a
więc i oceny literatury p<>~kiej, zastanawiam się,
, czy uwierzyć prześmiewczemu Gombrowiczowi,
że tak za wsz<!lką cenę chcemy odcisnąć ten·
stygmat oolskukl na kulturze europejskieJ. że
to staje się aż żałosne? Czy też może przyjąć
pogląd, który kiedyś częi,to powtarzano, że ooezja PQlska najci"kawsza w poezii europejskiej i
śFiatowej?

G. GAZDA: - ,Nasuwa mi się Jeszcze jedna uwaga w związku z tym. co dotąd powiedzi€liś
my, Otóż wydaje mi się, że ten duży prestiż
Nobla ·w świadomości pol.;,kiej krytyki literac. kiej czY czytelników jest związany z przeświad
czeniem, wiar9 w obiektywizm tej nagrody, niegdyby
pądważalność kryteriów. Tymczasem,
nag~·~dy
przejrzeć listę iaureatów literackie.i
N obla <>d jej · początków w kontekście czasów,
u warunkowań s;ytłeczno-politycznych. to by się
okazało, · że w \.\.Jększości przypadków o przyz.naniu nagrody. decydowały względy pozaliterackie.
D. CUROŚCIELEWSKA: - Ja się obawiam,
fe to w.i.-zystkv. o 'czym tu mówimy, nie jest
takie proste. Przecież N o bla do'stał także Szołochow.„

G. GAZDA: - Potrafiłbym to umotywować.
D. CHRÓŚCIELEWSKA: - Ta nagroda też
może mieć aspekt polityczny, ale nie sądzę . aby
trzeciawśród . wblistów znaleźli - się pi.i.arze
. r...zędni. Mogli si~ w tym gronie znaleźć drug-0rzędni.'
G. GAZD.t: - No.- M-0gę wskazać przynajmniej dwadzieścia nazwisk trzeciorzędnych ?isarzy List!;' tę zaczałbym od Izaak a Singera.
. D. CBRóSCIELEWSKA: - Nie znam. nie-

..

*~G. 'GAZDA:

'

Singer pisuje w języku Jidysz.
Uumacwnó na język
:angielsk•i, ale jest to literatura dziewiębhasto
. wieczna, zarówno p<Jd względem war!!-ztatu.
. problematyki, jak i wizji rzeczy wistości. A
zatem jest to. co najwyżej, dokument pewnej
zapisany w staroświeckim styobyczajowości
lu i nic więcej. Podoł>nych Singe'l:iowi jest w-.ię
cei .
D. CHRÓŚCIELEWSKA: - Dobrze, a.le dlaczego tak jest? Wyobraźmy sobie, że żyjemy
w okres.ie dwudziestolecia llliędzywojennego
i krzyczymy W1Szyscy, że nie ma lep_szego pisarza niż Kaden-Bandrowski. Podobnie dziś ja
·jestem w stainie głosować na Kuśmewkza cho,.Król Obojga
ciażby za ~wietna książkę Kaden-Bandrowski
SycylW'. Tymczasem dziś
jest czytelny i czytany ty lko przez polonistów.
„General Barcz" 1est lekturą najcięższą z moatrakcyjną. bo
żliwvch. A zdawalobv si ę. że
wała.
jest książką ponoć o Piłs ud s kim. A Żeromski?
Od samego poc:r.ątku, to znaczy od 1901 roku,_
Kiedy Nobla dostał Reymoot. to zwołennicy
kiedy Po raz pierwszy nagrbdę Nobla w dzie-·.
A tymczasem
żeromskiego załamywa li r~c e .
• dz.inie literaturv orzyznano, toczyły się wokół
patrzcie, jak się literatura starze je. Co 2Jostaniei najrozmait->ZE' dysk~sje Zazwyc·z aj podwaNa
dziś?
lo z Żerom.skiegr:- atrakcyj nym do
·jakimi Akademia Sżwedzk<> !>'ię
żano kryteria
pewno „Przedwiośnie". może „Syzyfowe prakieru ie•, A forrnuła która w testamencie Nobla
.
ce''...
jest zapisana głosi że nagrodę , winno _się przyzG. GAZDA: - I zostały „Dzienniki"„.
nawać z.a najb<irt:.'ziej znaczące dzieło o t.enden~
D. CHROSCIELEWSKA: Rzeczywiśc i e. No, i
cjach idealisty-::znych. Jest to więc podstawowe
opowiadania. Żeromski się zestarzał, a przec i eż
k.ryterium w nadawaniu tej nagr<>dy. Jednocześ
byl to llde·r literatury czasów naszych ojców.
nie iednak g~yby chcieć się zastanowić nad
Nie zestarzeli się tak ani Prus. and Sienkiepisarzami. który111 Nobla nrzyznano. a z druwicz.„ Skaci zatem pewność że nasze dzieci
giei ~trony zes~aw1ć nazwiska tych. którym tej
nie skrzvwią si ę kiedyś na nazwisko: Kuśnie
nagM::ly odmówii1no, to doszlibyśmy do wnioswicz.„? Podobno nie starzeją się tylko arcyku. ii reguła z testamt;ntu Nobla w zasadzie
nie była brana P'Jd uwagę. Być może zmieniło ' dzieła, ale jak je rozpoznać?
·wprawd~ie jego książki

D. CHltOSCIELEWSKA: - Podobnych pr;zykladów można podać więcej. Jest bard2'lo dobry poeta katow.icki Feliks Netz. Jest młody
prozaik krakowski Zbi.gniew Bela, auit or diwóch
. bodajże książek. Jego druga powieść pt. „Kapitulacja", wydana ok:ropnie, pomimo że ~l~
:mana jest książką wybitną, Gdy_ w teiJ.e.w121Ji
powiedzia.ł o „Kapitulacji" Sadkowski, że to
jest dobra powieść, wokół Beli i jego rosi~i
'
·
µ-obił się szum.
H. PUSTKOWSKI: - Gdyby NQlbla dawano
za jedną książkę, to bez.sprzeczmie wybrał-bym
„Wykład profesora Mma" Themersona. Jest .to
parodia.,
prześmiewcza,
~siążka
wspaniała
o zag·U!bieiniu
. i:.le jakże mądra filozofil<lzna
człowieka

współczesnego.

D. CHROSCIELEWSKA: - Ma:~ typem jeśli chodzi o Po1laków to jest jednak RóżeWicz.
Dlaczego? Może dlate.go, że Różewicz w swoprozato.rskiej w
jej twórczości poetyckiej i
spooób bardzo ~nteresujący 1i uoziciwy, konsekwentny traktuje swoją rolę, w sposób niejako klasyczny. przypisując U.teraturze ralę słu
pisayz
żebną w.o bec narodu. Jest to jedymy
w Polsce, który towairzyszy konsekwentnie w
całej swojej twórczości szaręmti ' czy;telnilkow.i
w jego rozterkach i, problem!).ch oodzieTullego
życia. Nie chodzi mi o formę poezjd Różewd
cza. bo ona jest cały cz.ais taka .sama, stąd profesor Saindauer zarzuca, że jest nudna, ałę Gt
Jej treść. jej społeczne, ludzkie wartości.
U. PUSTKOWSKI: - Gdy.by z Pl'OIZY miakandydatur.a, to ty1P<J1Waibym
ła paśc moj;:i
albo Parnickiego, albo Lema. O_Q_aj w swojej
element
twór·czości prezentują ów niezbędny
ogólności. z tY'm. że Pamicki ucieka w przeszłość. a Lem w przyszłość. Należy być jedrnak · trochę pragmatyikiem d dfatego bardziej
chociiraby dlatego, że
stawiałbym na Lema,
jest oo już dobrze znany na Zachodzie. Chociaż z drugiej stroµy istnieje wciąż pewna nieufność w stostllllku do nowych gatunków liter ackich, które są. swoistym koniem trojań
skim w-ProwadzaJącym problematyikę fiiloozoficzną. Ta przyszłość. którą zna1dujemy chociażby
u Lęma, to jest w zasadzie nasza wspólczestechniki piność · „ro~pisana" na inny rodz.ad
sarskiej.
Jeśli zaś o poezję chodzi., to sądzę, iż takim
z polskich po.e tów, który odpow.iadaJ.by foomule Nobla - myślę o wartościach ideali5tyc~
nych - jest ksiądz Jan Tw.ardowSlki; bairdzo
wybitna indywidua1ność poetycka. Jego poezja
w tym ogrommogłaby za.pewne )lelnić rolę nym chaosie ·światopoglądów i poetyik - konsolidacyjną. Wydawać by się mogło, iż specy.
ficzny u Twardow&kiego „minima1i;zm" filozofkzny, dość mocno odbijający się na tle ro;i:wichrzonych awangard może dziwłć, a nawet
szokować, to jednak kto w.ie, czy właśnie tego
rodzaju poetyka nie jest dziś ludziom najbardziej potrzebna ?„. Chocia:i: między Różewi•
ma najcz.em. Twa.rdowsikiiln a . Herbertem
bowiem Herbert
większą szansę ten· ostatni,
jest j;U:i: w Europie znany.
uważnie
się
G. GAZDA: - Przysłuchując
waszym wypowiedziom r-Odzi się taka refleksja, pytanie o to, czy ta nasza rozmowa nie
jest czasami jakimś śmiesznY'ffi paradoksem.
Na dobrą sprawę bowiem można mówić, · jesytuacji pewnej pustki
śli nie o kryzysie. to
ze współczes
w powojennej prozie. Żaden
nych żyjących prozaików nie stworzył dzieła.
które byłoby · na miarę swoich czasów. Wymiet;1.Hiśmy już: Kuśniewicza., Parnickiego, Ledorzuci4
by
l\loźna
ma. no i jeszcze
np. Leopolda Bucz:kowsk1ego.„ I w zasadzie na
tych nazwi~kach można by zaikończyć naszą
nad
się
rozmowę. A my tu zastanawiamy
Noblem dla naszej literatury.
D. CHRóSCJELEWSKA. - Nieprawda. Jestem jeszcze za dopisaniem n_a tej Liście np.
Jerzego Broszkiewicza, a to za książkę pt.
„Doktor Twardowski". Jest to jedna z najmą
drzejszych książek czterdziestolecia. mówiąca
o . degrengoladzie polskiej inteiligencji.
H. PUSTKOWSKI: - Ale czy przez to nie
za bardzo _polska?
. · D. CUROSCIELEWSKA: - Nieprawda. Podejrzewam. że podobodne problemy przefywa
4:nteHgencja w wielu krajach Europy.
G, GAZDA: JeśLi źle myślę , o nas·z ej litera.turz9 współczesnej to chociażby dlatego, że od
czasów lektury „Obłędu" nie prżeczytałem niczego. co by było w stanie mnie tak zailnt~
tamta
ja~
zafascynować
resować. po-ruszyć.
książka Brakuje mi na przykład książki, która byłaby przykładem lit.erackiego przekazu
polity-cmej
mądrości historycznej. społecznej,
całego pokolenia Na tego typu ksią:ż!kę zap·o dzielo jakwiadała s.ię „Mtazga", ale jest to
by niedokończone. Podobne zamierzenia pewno mial Putrament p·isząc tę swoją tcy,logię
pt. „Wybrańcy". Pierwszy tom zaipawJadał
powieść na pomomie „ Sławy i chwały" Jaros1awa Iwaszkiewicza, ale drugi i trzeci są po
orr1stu nie do c:i:vtania.„ ~ostaje tylko „Obłęd".
K. J. STRYJSKI: - Cóż, padło już kilka
nazwisk kandydatów do literackiej na·g rody
Nobla. spróbujmy się zdecydować. Każdy z
nas ma po dwa gte>sy. A więc rµoże zaczmiemy
. , ·
od Doroty. Proszę. ·
D. CHROSCIELEWSKA: - Różewicz i Twardowski.
K, J. STRYJSKI: - De-cydujesz się tylik:o
na ooetów?
D. CHROSCIELEWSKA: ~ Tak.
H. PUSTKOWSKI: Jestem realistą, a więc
tYl'.)uje \Ych, którzy moim zdaniem ' mają naj·
w:ieksze ' szanse: Herbert i Lem.
G. GAZDA: - Po tym wszystkim, co powieto być
działem krvtycznie o polskiej prozie
może byłoby nieco wbrew sobie kogok·olwiek
teraz typować. ale skoro pan nalega . to, proponuje: z prozaików (nagroda za całokształt
twórczości) Leopolda Buczkowskiego, no i jednak chY'ba Lema. ze względu na międzynaro
.
dowa i . zasłużona karierę.
K. J. STRYJSKI: Parmoki ~ to pewnie przede wszystkim za sposób „godzenia" h i.storii
i lit er atury chociaż chciałoby s i ę . a·by częś
ciej ni ż dotąd li teratura -współczesna za.puszczat;i s ię w sitrefv his torli najnowszej, nawe,t
tei z dni a wczorajszego.
Dzi ękuj ę za udział w n aszej ro=owie.

Opracowaf:
zdjęciach (od góry): Grzegorz Gazda , Doro :n
J.
::hróścielewska, Henryk Pustkowski, Karol
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g półki recenzenta
KOSZMARY BEJRUTU
W tytule nie ma przegady2 test to kos21nar
Idzie aroza I śmierć •• tak 1>0W1zednle iż wY~
wołują otępienie.

Ghada As Samman. syryjska dziennikarka i
pisarka przeżyła w· Libanie trasticzne WYda~e
nia w Jatach wojny domowei 1975-1978 Powstała wówczas powieść .,Bejrut 75'' oraz dramatycma i pełna grozy opowieść „Koszmary
Bejrutu" stanowlaca re1estr przeżyć autorki.
Proponując te k•iażke praicne powied21ieć jedno: jri;t to dokument wstrząsaiącY a zarazem zawierającv ostrzeżenie, ze taka sytuacja może
zdarztć 11ie wszedt.ie. I 7.e należy uczynić ws.,;y1tko by Bejrut 75 nigdy sie nie powtórzył.
Przcltłarł Hanny Jankowskiej.
Ghada As Sarnman: Koszmary Belrutu. PIW
1984. Str. 300. Cena zł 150.

POCAŁUNEK

KOBIETY -

PAJĄKA

To bardzo dziwna opowieść tego araentyń
akiego Pisarza znanego u nas z ooWieścl .Przeklete tan!lo" „Pocałunek kobiety - paiaka" czyta 11ie iakbv sie oalądało dość długi serial telewizyjny: wsZYs~ko tu zostało zsvnchronizowane
w czasie. POSZl'Zei:!ólne odcinki
tworzą• całość
choć akeja wcale sie nie kończy I wia:lomo że
ciag dalszy nastaPi. O czym iest ksiażka? O
przyjaźni dwóch
wieźniów
zamknietYch we
wspólnej cell. którzy opowiadaia sobie w2aiemnie ckliwe przy~od:v bohaterów 'filmowvch. Za·
letą książki jest iednuk ta. iż autor odnosi
sie z dystansem do swoich bohaterów. a nawet
w pewnych - intvmn:vcn - momentach ironi·
zuje na:i Ich lu'.lzka ułomnością.
Przekład Zofii Wasitowej.
- Manuel Puig· Pocałunek kobiety 1984. Str 246. Cena 150 zł.

pająka. PIW

STAN ZAWIESZENIA
Saul Bellow od piętnastu lat nie schodzi .z
naszego rynku rzvtelniczego. A wiec: ..Korzvstai
z dnia", _,Hercog" Dar Homboldta"••.WsPOmnienia MosbY'Pl!O". Teraz otrzvmallśmY iego · debiutancki utwór napisany w 1944 r. pt. · „Stan
zawieszenia". Jest to ooowieść w formie dziennika plSllnego przez młodego człowieka który
czeka na przvdział do iednMtkl w c:r.asie wojny.
KIJkumlcslęczny okres oczekiwania zamierzał
wypełnić wypoczynk;em. lekturą i pi~aniem Jednak dość szybko poiał absurdalność takiei ei:tZYstencU i poprosił o przvspieszenie WYsłania go
na front
Przekład Teresy Lechowskiej.

--

Kronika
kulturalna
W MEKSYKU, w wielkiej sali kon-cerloiweJ
Narodowego Instytutu Kultury, odbył się
koncert muzyki polskiej w wykonaniu or.kiestrf
kameralnej instytutu, inaugurujący Dni
Kultury Polskiej w tym kra1jiU z okazji
40-lecia PRL.
Uroczystość ro:z.poczęto odczytaniem U&tu
mbnistra kultury PRL pre>f. Kazimierza
Żygulskiego, następnie przemawiał dyrektol'
iinstytutu. Francisco Jerano.
Na koncert złożyły się m. in. utwory
Henryka Mikołaja Góreckiego, Tadeusza
Bairda, Zygmunta Krauzego i Grażyny
Bacewjcz.
Przed wejściem na salę koncerto.wą
urządzono w:vstawę .;Warszawa w malarstwi•
i grafice".
Dni Kultury Polskiej w Meksyku bę.dą
trwały do 24 lipca br. W programie są kolejne
ko11certy, pokazy filmowe, odczyty i e~cj'
,.,.. tym duża wystawa 40-lecia PRL.

Kto ma otrzymać

nagrodę „Odgłosów"

W KIELCACH trwa XI Harcerski Featlwal
Kultury Młodzieży S:z.kolnej. Bierze w nim
udział blisko 2,5 tys. dzie\vcząt :i chłopców J
r;;.łego kraju oraz zespoły z Bułgar.ii, CSR8.
NRD, Rumunii, Węgier i Związku
Radzieckiego.
Województwo łódzkie re~rerent-uje ll!8{>dl
"·oka.Ino-instrumenta lny .ze Szkoły
Podstawowej nr 13 im. Sti?.fanii SemnofowW:ieJ
w Pabianicach. Instruktorem i opiekunem
respo!u jest 11auczyciel wychowania muzyczneee
a tej szkoły. Wfo.dzimierz Rybiclti.
Festiwal zakończy się 29 lipca br.
W LODZI zakończyły się egzam1ny wstępne
1o wyższych szkół artystycznych. W .A kademil
Muzycznej ro:z.pocznie studia w nowym roku

akademickim 65 osób na studiach dziennych
i 17 na wieczor-0wych studiach wychowania
muzycmego. Na Wydziaie Instrumentalnym
bedzie trzydLiestu pięciu nowych studentów
(na 56 kandydatów), na Wydziale Wdkalno·Aktorskim ośmiu (29 kandydatów), na
Wydział Kompozycji, Toorii Muzyki .i Rytfunidd
zdawało 17 osób przyjęto 12 a na Wydział
Wy-chowania Muzycznego dostało aię 10 ~b
spośród 21 zdających.
Na Wydział Włókienniczy PWSSP ~105ilo
się w tym rokiu 147 ka..ndydat&w. Przyjęto
29 osób, nie wykorzystując limitu mle).sc(!),
który wynos.i 33. Sześciu nowych studentów
podejmie naukę w Instytucie Form
Przemysłowych PWSSP (liczba kandydatów
była trzykrotnie większa), a 15 ikandyidatów na
17 zdających przyjął Wydział Graftki, lloti>ry
również nie wykorzystał limitu - dwa
miejsca pozostały wolne.
. Tradycyjnie największym powodzeniem
cieszyły się studia w Państwowej Wy~zej
Szkole Filmowej. Telewizyjnej i Teatralnej.
"la siedem miejsc na Wydziale Reżyse-rii
reflektowało aż 138 osób, :na ostem miejsc
\Yydziału Operatorskiego zgłosiło się
s1ed.em<lzies!ęciu dwóch kandydatów. Aktoraml
chciały zostać 184 osoby, podczas gdy przyjęto
16. Wyższe Studium Organizacji Fi·l mowej
i Telewizyjnej wybrało 35 osób. Komisja
egzaminacyjna wybrała spośród nieb 12.„

•

Poszukiwanie zagubionych zn~ków

.

Saul Bellow. Stan zawies:r..eniia. PIW 1984. Str.
156. Cena 140 zł.

Popr7.ednie zbiory tekstów tego znakomitego
felletonistv bYłY sygnowane nazwiskiem H'lmilton. Obecny zbiór noszacY tytuł .Pod znakiem
Lwa I Armatv" iest podpisan.v Jan 7.biimiew
Słojewski (Hamilton) Ten Hamilton w nawiasie
jest l,lrzyznaniem sie Sło~ewskiego do przedziw·
nej reinkarnacji, jaka się mu przydarzyła w
1934 t 1959 r. Ale o tym w książce.
Felietony zebrane przez Słojewskłe"o-Hamilto
na 1)0chod1.ą z lat 1975 ·1980. kiedy to byly co
tydzień drukowane na łamach .. KulturY" Dziś
czyta się ie nie tylko od nowa. ale I oo nowemu. Jest to kronika aktualności z tarritvch cza11ów. a jednocześnie intelektualny komentarz do
roraw 11zerszvch ł zasadniczych.
J. Z. Słojewski (Hamilton): Pod znaikiem Lwa i
Armaty, Czyt. rns4 Str. 378. Cena 180 zł.

AFORVZMY CAPKA
Tego autora nie trzeba PTzedstawiać. Znane sa
Jego powieś!!! .,Fabtyka absolutu" „Inwazją iaszczurów" ..Hordubal. Meteor. ZwYczaine żvcie"
itp. W roku ubfegłvm ukazałY sie u nas iego
,.Bajki ł przynowleści". A teraz otrZYtnaliśmY
wvbór aforyzmów
Państwowv Tnstvtut WvdawniczY od lat WYdaie zblor.v celnych powiedzonek ludzi wielkich
i sławnych, czym zysikał sobie wdzięc:rmość miłośntk6w krótkich form zawleraiacYch ładunek
intelektualny A oto mvśl
z i>rezentownneito
przez nas zbiorku: ..Sens Polemild polega n~ tym,
te ka~da ważną kwestie rozbi1i.i ona na d-lesieć
albo dwadzieścia kwestyjek; polemika z całą
pewnośl'i'l zlikwiduje każda kłótnie przez to. że
ja r-0złoŻV na elementy pierwsze".
Przekład i wybór Haliny Janaszek-Ivani~kovej.
Karel Capek: Aforyzmy. PIW 1984. Str. 106. Cena 50 zł.

NA ŻYWO

Jest to npowieść z kateitorii fantastvezno-naukowych które clesza sie ogromnym oowodze..
niem wśród c?vteloików t·óżne"o !'tanu wieku i
zawodu Oc:zvwiśt'iP 1a'k kaMa oowieść ambitna.
również I ta OP'lwiada o dvtematach lurlzf którzy z r61nvch oow· dc~w zt'laleł.11 sle w trudnych
sytuaciach t.v"lowvl'h wvmal:!aiacvc1' nieraz ostatl-cznv~h riE'cvzU .
Powieśl> Smier~

na t:vwo" - rJOwstał da tei
kanwlP film
opowiada o r.złowleku oosladającym telf'OCZV t rea117uf:tl'Vm
swói film o
śmiertelnie. chnr'!!i lrnbi<>ciP. którei dni dobie"a:ła kresu Jest to film
smutn:v no~ta!E(iczny,
chwtJ:..m1 brutalny I okrutnv. ale ludzko "tawdz!wv
Przekład Blanki Kuczborskie:t.
D. G. Copton: Smierć na żywo. Czyt. 1984. ś.t.r.
254. Cena 180 zł.
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potoku obrazów wYłania
- pisze Henryk Harte~berg w .• Czasie medYtacjj".
~e··~ ~ wierszY z tomu .. Pozar w chmurach" Jakie sa to
obrazv. 1aki lest świat kreowany Przez poete?
TrZY wYznaczniki stylistyczno·ideowe zdominowały utwory zawarte w zbiorze
„Pożar
w
chmura::h": sensualizm. katastrofizm i mit arkadyjski. Przenikaicl się one wzajem i uzusłe świat"

HAMILTON CZY SŁOJEWSKI

śMtERć

Okazuje słę, ł.e sprswa 'li caDziałacz kulturY w1ruen być
ł wchodzi do oble~ społecznele nie jest jednoznaczna. Auto- . go. przeżywa pewnei?o rodz2ju · zaangażowany w to, co r<>bi. I
rzy wypoW'iedzi zamieszczonych
to zarówno rozumowo jak i
konfrontację z: odbiorcą. Jeśli
dotychczas w t ym miejscu w
emocjonalnie. Mówiąc ~na·:zej:
dzieło to zawiera także treści
· &'Woich opiniach byli tyleż Inmezależnie od tego. czy jest
- - szeroko po j ęte - na których
teresujący ,
co kontrowersyjni
działaczem &połecznym czy za•
nam zależy. trzeba wówczas
Komu więc i za co należy
wodowym, praca na polu kulksiążce oomóc przez stworzeprzyznać
doroczną
„Nagrodę
tury musi stanowić pasję jego
nie wokół niej właściwego kliTygodnika „Odgłosy" za użycia. Te dwa elementy matu, co w efekcie prowadzić
w
powszechnianie Kultury''?
moim rozumieniu - składają
winno do jak najszerszego zaDziś na ten temat wypowiasię właśnie na taką gylwetkę.
ir>teresowania i,ię danym tytuda się dyrektor Wydawnictwa
Powtarzam: przygotowanie załi>m. Element ten jest niezw~,k
Lódzkiego, dr JACEK ZAORwodowe i oasja społecznika .
le ważny w przypadku debiuSKI.
tów.
Działacz kultury mw.1 mieć
świadomość,
że upowszechnia
na o~ół 'nie swój własny dOl'"J·
bek. Po prostu popularyzuje to,
l'<i stworzyli inni. W przypadku wydawcy. edytor nie m')że
zazdrościć noecie. że pisze ooezJę, prozaikowi. że napisał ·nowieść. Musi i,·ię cieszyć z tego
że właśnie ten ·dobry tom poe~
tycki trafił do jego oficyn~· i
że on może być jego wydaw,•ą.
Każdy sukces autora, każda ot r zymana przez autora nagroda jest także sukcesem edvtora. On bowiem ~powi;zechn!ł to
- Sprawa
wcale nie jest
dzieło, dał je do ręki czytelniA teraz postaram się odpopros.ta, jakby się zdawało. Co
kom, wprowadził do dorobku
wiedzieć oczywiś:ie jak ja
ja rozumiem pod pojęciem unarodowe.i kultury. W związku
to rozumiem - na pytanie. kto
powi,zechniania kultury? Je.st
to jest działacz kulturv? Dla
z tym musi mieć edytor gł~bo
t<' popularyzowanie
dorobku
mnie może to być
zarówno ką świadomość odpowiedz:ialnoskulturalnego, wszelkich gałęzi
ri. iaka na. nim .i.'Doczywa, Je;;t
działacz
prnfesjonalny jak i
twórczości wśród jak najszerto bowiem współodpowiedz;al
amator. Zasadnicza sprawa poszych kręgów odbiorców. To s i ę
ność za współtworzenie nar0<folega nie na tym, czy ktoś b ieosiąga w moim odczuciu wego dorobku intelektualm:~o.
rze pieniądze bo na przykład
przez publik?wanie
książek ,
pracuje w Domu Kultury, w y - . W tym znaczeniu każdy dzfaprzez teatr. film, koncerty, w yłacz kultury jest człowiekiem
davvnictwie, księgarni itp., a na
stawy. Ale ogranic:z."lly się do
k~lturotwórczym. Odnosi się to
tym, jak wykonuje swoją praprz:Ykładu hi ążk i :
jeśli autor
me tylko do k·siążki. ale i
cę Działacz kultury musi unapisał utwór, to tym momenwszelkiej działalności na polu
oowszechniać to, na czym s i ę
tem upowszechniania jest opukultury: plastyki, muzyki, teatzna. Wydawca - p0wracając do
blikowanie tego utworu, czyli
ru, :filmu Jtp.
przykładu książki księg n rz
wprowadzenie dzleła na rynek
Na zakończenie chcę pawiejest propagatorem literatury
czytelniczy. Natomiast elemend~ieć co na.stępuje. są.dzę, że tapod warunkiem, że tę literatutem towarzyszącym tak r-izukim klasycznym '(>rzykłaclent
.,.ę zna. I tym właśnie w
mianego upowszechniania jest
di:iałacza. kultury w Łodzi, troszmoim przekonaniu - kslęg3.rz
reklama, która winna publi!rn<-zą.cego się o dorobek kulturalwinien &ię różnić od innfc!l
cji towarzyszyć. Mam tu na
ny naszego miasta i starające
sprzedawców. I on. i wydawca
myśli przede w.>'Zystkiln krytygo się udostępnić go jak najbowiem oferują odbiorcy „toke Uterarką zarówno w prasie,
c;zerszym kręgom odbiorców
war", który może uczynić wieradi1;,1 i telewizji Ten element le dobrego dla ludzkich umysłów, Jest dyre!dor Muzeum m. Łodzi,
k;ytyki jest niezwykle ważny
Antoni Szram.
podobnie jak i wyrządzić niew. przypadku książki. służy bopowetowane straty. W tym r-0wiem nie tylko reklamie ale
zumieniu każdy księgarz i każ
:est ~wną formą sprawd~nnia
dy wydawca 1est działarz~-n ,
>ie oisarza. Każde bowiem dziekultury wsoółtw()rząc ją i u-' (E. I.)
~. kiedy już zo.>tało napjsane
powszechniając,
-

•

Pełnla lą.

Stałymi
rekwizytami st:vlistycznymi sa ewokacje z kregu
kategorii
ostatecznych: „nieskończoność". „wiekuiste Przestworza".
„kraniec
mroku"
„granica strzaskanego horyzontu"~
•. pustka przeogromna". „gasną
cy czas". ..cisza przeogromna".
„wielkie milczenie". .ostatnie
westchnienie ginącego św: a ta".
_wołanie
wszystkich ptaków"
„błaganie wszystkich gwiazd i
ksleżyców. wszystkich drzew t
kwiatów. wgzystkich zwierząt I
wszystkich
ludzi''.
„iranlca
chaosu". ..harmonia wszechrzeczy", „zamkniety ogród". „szukanie prapoczątku". „utraconv
czas" „odpryski wieków". ..Pamieć świata.

papiół

roz:padają

ceJ
sie chwili". „wvobraźnia
przenosuica w prapoczatek''. „Obra:-. niepamiecl''. Poeta odżeg
nuje sie od szC?..egółu na rzę.cz
ooie6 o uniwersalistycznei konotacji. Składają sie
one na
wielkie
panneau. w któnrm
znajdujemy obraz świata w makroskali.
Poezja ta operuje w obrębie
„poezii obrazu". Tłem 1e1 iest
panorama świata naznaczonego
Pletnem zagłady. Jest to „noez.ia natury" (konotacje kulturowe pełnia jedynie wspomagaiaca role eksplikacji). ale natura traktowana iest tu alegorycznie. a choć iest wszechmocna
(co stanowi istotna ceche utworów). iei atrybutv sa z niei WYosobnione i w aspekc!~ malarskości WYstepuia w szczątkowej
postaci. Z ooied.~cz:vch dozna!\ i wrażeń budowane ea stopnie wiedzy ontoloi:iicznej. SenSU'.llizm iest ~rodkiem słuźacym
do walorvzacii zjawisk l stanów osfąganvch bad~ 'lbserwowanvch prze:z oodmiot liryczny.
Owa szczatkow„ść
peizażu,
all'gor!alność
ooetyckiei wizji,
atmosfera zniszczenia. spustoszenia. związane są z wątkiem katastrof.fcznym. Odczucie. że kataklizm dotknął świat. clafy na
1eg<> obrazie. kreowanym przez
poete. Kataklizm ten miał WYmiar wszechświatowy, a pod-

miot liryczny iawi sie noWYm
Deukallonem. ~edyną istota ocalala
z
potopu. „Pożaru w
chmurach". Znil!zczeniu nie o"Oarły sie nie tylko Wielkości fizy~zne. :ile i Przede wszvstkim - wartośc;i moralne. duchowe. humanistyczne.
I tutaj wkracza motyW utraconego dzieciństwa. utraconego
raju-Arkadii. szczęśliwości. ( w
nasze dzieciństwo wtargneła ~a
~le rzeka Styks''). Uwa>(a autora koncentruje sie wiec wokół
poszukiwań owvch utraconycn
wartości. („Jak z widzenia świa
t~ W~br?ć Widzenia dziecka''),
kienne s1e w · stronę korzen' bytu. U źródeł tych nieuchronnie
znale:fć
musi
odwieczna
i
wsz~chogarniaiacit
nature.
Stwierdza oodzielność świata na
okruch~
~ojęć najprostsz.vch.
Pos~ukiwanie odniesień w tym
- wobec wielkie.i skali uruvers~ które!'(o atrybutami autor
s1e nie11stann!e posługuje - mikrokosmosie drzew ziclonvch liści. smug słonecznego swiatla
ciemnych traw. tvciodainej wo~
dy, Ptaków. wiatru. prowadzi do
iiugestiS. że mogą sie one stać
łacznikami w drodze do odzyskania nadwątlonej wiary, do
nawrotu nadziei. Utożsamienie
~ie z przYl'Oda. której
cecha
Jest trwałość.
żywotność, odt'l.ieczność. niezmienno~ć.
jest
tródłem oczyszczenia I
wiary
w ocalenie człowieczeństwa. Natura iest siła wspomagajaca w
Poszukiwaniach
egzvstencjonalnych. moraln.vch człowieka.
Henryk Hartenberg stawia pytania o podstawowe aksjomaty
egzystencji człowieka. Pytanie
o wartości największe jest pytaniem o
proces, o charakter
zmienności. o istotę dążenia. o
sposób osiągania. Nie podaje gotowych recept i kategorycznych
stwierdzeń.
Proces kreowania
świata iest jednoznaczny z nieustannym poszukiwaniem. drą
żeniem
pokładów
zeskorupiałych ustaleń. nieustannym tłu
maczeniem zeskalonych na błot
nistvm niepewnym i:truncie zastanych formuł. iest pragnieniem i oczekiwaniem. SWiadomo§ć nieskończono§cf przemijania. kruchości egzvstencji czło
wieka. warunkuie cheć utrwalenia własnego śladu w czasie t
odnalezienia uzasadnień wtasnei egzyStencjl_ W spustoszonym
świecie trudno wyzwolić sie od
nfepokofu l leku. Autora fascynide ~wiat w ie~o nieuqtanne:l zmienności. a jednocześnie
wieczności.

Autor kreuje podmiot liryczny
"'. l~onwenc.ii człowieka-spadko
bri>rcy całe.i 1ur.lzkosd.
„czło
wteka-universum". I \est to wa~r ni~ bez znaczenia dla ciezaru gatunkowego poezji Har!en ber~a.
Sw1at jego ·wierszy
Jes~ umversum odwiecznym, nie
konczacvm sie w czasie i przestrzeni. obe.imu)'łcym j e d n ocze ś n i e
wszystkie
byty
Przeszłe i obecne. <:ale doświad
czen ie ludzkości. cała świado
mość ludzkości.

W SKIERNIEWICACH zakończono pr~
konserwatorskie w dawnym pałacu
prymęsowskim. dziś zajmowanym 'P1"zeJl
Inst:vtut Warzywnictwa. Przy restauracji
obiektu wykorzystano projekty E. Schroegera
z lat 1761 - 1766. Obiekt został Wypo6aton7
w dzieła sztuki darowaine i przekazal!'le w
depozyt przez Muzeum Narodowe, Muzeum
Wojska Polskiego oraz łódzkie Muzeum Sztulfłl.
W salach byłe.i siedziby prymasów Polski
podziwiać można m. in. „Odwrót Napoleona
spod Moskwy" pędma Jerzego Kossaika,
„Szwedzi w Polsce" i „Wjazd wojska do
miasta" - obydwa dzieła autorstwa Henryłka
Pilattiego, „Atak husarii p0lskiej pod
Chocimiem" Sta.nisława Kaczora-Batowskleg~
i portret Marii Leszczyńskiej - nieznanego
autora.
Lódzki „Express Ilustrowany" przypomniał.
że od roku 1621 znajdował s.ię w pałlł'CU słynn7
obra~ Wawrzyńca Gębickiego., votum
dziękczynne 1>0 zwycięstwie wojsk hetmana
Chodk_iewicza nad Turkami. W ubiegłym
stuleci~ obraz przeniesiono do Zgierza, a
nastePme do Katedry św. Ja<na w Warszawie.

gromadzącym

wszelkie Judzkie poznanie. Czło
wiek. iako kontynuator 'i spadkobierca wszystkich poprzednich

pokoleń,

d~mościa

władający całą świa-

ludzka.

„ugodzony

wiedza stu pokoleń". z jednej

strony jest swego rodzaju „su-

mą światów", z drugiej strony,
zachowując poczucie własnei;to
...ia". staje sie cząstka wielkiei

odwiecznej. immortalnej catÓ,:
- natury.
Powracającym motYWem
tei
poezii iest nieskończoność prze~
mi.lania. Kruchość sekund. ros-.
nacych w godzin:v. lata i epoki.
wytwarza w człowieku poczucie
osamotnienia. Zwraca sie wiec
ku ziawiskom i wielkościom
n!eprzemijającym,
pewnyrn i
trwałym, które znajduje w otaczającym go kosmosie - l'rzYrodzie.
Bogata metaforyka l)rzy wewnetrznej surowości sformuło-
wań stanowi indywidualna ceche wierszy Henryka Hartenberga; Poezji głębokie]. intelektualne.i. przemyślanej l skła
ll!iającej do przemyśleli.
śc!

EWA-KATARZYNA
NOWAK

W W~IERSKIEJ TV za.prerentawano 11
lipca br. „Dzień Polski" z okazji 40-lecia PRt..
Kilkugodzinny program prowadzili:
Anna
Prawko-Majchrzak i Jozsef P. Kovacs.
Węgierscy widzowie usłyszeli dzieła
wybitnych polskich kompozytorów Chopina,
Szymanowskiego i Wieniawskiego
w
~na!komi.tym wyk<)nani-u Andrzeja Kulki
i_ Krystiana Zimmermana. Na program ztotył
~ae również film fabularny proclukeji TVP pt.
„Klueznik" w reżyserii Wojciecha Marczewskiego
z świetną rolą główną Wirgmusza Grynia.
Demonstrowano także filmy krótkomeh'ażo.we
m. i111. o dawnł!'j Wairszaiwie. Z półgod2linnYm
recitalem wystąpiła Irena Santor.

•

Henryk Hartenberg. Pożar w
chmurach. Wydawnictwo Lódzkie 1983, Biblioteka Poetycka.
Stron 119. Cena 30 zt

• •

•

W W ARS ZAWIE rozstirzygnięto konkurs
„Tygodnika Kulturalnego" na dokumeot ooo)Jiisty
C'Zterdziestolecia „Moja rzecz - polska rzecz".
Jury pod przewodnictwem Dyzmy Gałaja
nagrodziło trzy, a wyróżniło 18 prac spośród
trz"tu dwunastu nadesłanych.
Wśi:ód laureató'\V znależli się m. in.
Franciszek Balcerzyk (woj. piotrkow.>k'e)
i Tadeusz Chojecki z Lodzi. Jedną z trze ·ti
na.fU'ód ~jalnych otrzyma,} Józef Dler!"S.w..
(wQj. skierniewickie).
( - K)

PS. Co sie dzieie na stronach
sześćdziesiątych i
siedemdziesiątych? Ich zawarto§ć nie iest
zgodna ze splsPm treści a co
gorsza. wiersze sa poszaroane.
strofy paprzestawlane. na jednej stronie fra~ment końcowY
utworu. k:ilka stron dalej - poczatkow:v Czy to już wszvstko
jedno. ~dzie co jest. b:vleb:r Prosty rachunek sie zgadzał?

E.--K. N.

,

•

NR 29 (1373) XXVll, 21· LIPCA 1984 R.
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dzisiaj} miała 20 metrów· długo
mieszwupoikojowe
ści. 9 S7erokości i 7 wysokości.
kanie na pierwszym . W takich warunkach można iuż
w kamięnicy było r.>rzystapić do właściwej
Piętrze
przy Piotrkowskie; W pracy. W te.iże pracowni oowa
kil'kanaście
pokojach
·
stawaly wszvstkie łódzkie oompracow· rzeźb . g?ównie popiers.ia e;ipsoni l{.i. ·Fakt otrzymania
we Każda rz~źba ma swoia
ńi wołvnał ostatecznie na decyhistorie. swój ŻVciprys Sa ie- zję o pozostaniu w Lodzi.
szcze fotografie pomników ~..-y
Jeszcze w· 1945 roku Mazurcinki z !1:'1Zet lat oiećdziesiatvch
czykowie wzieli udział w I Wyi sześćdziesiątych.
stawie $.ztuki zorganizowane; w
PlaNazwisko. Jerzego Mazurczyka.
Mieisklej Galerii Sztuk
osiemdziesiecioletniel!:O stycznych w oarku im H. Siendz;s:ai
sie kliewic:r.a · Pani Elwira Mazurartysty-rzeźbiarza kojarzyć
zarówno z po'czatkami
m :że
czyk orzedstawila wtedv trzy

D

dopyt11wali się o 'każdy szczegót. Później w prasie uka:;:uwaly się systematycznie notatki o
prze bieau i:irac.

Inna . ;est historia: związana z
pomnikami Moniuszki i Tuwli.ma Popiersie Moniuszki wykonane przez Mazurczyków zajęło pierwsza nagrode w kon. knrsiE' ogólnotódzkim.
Natomiast Tuwim „wYPadł"
z Moniuszl\i.„
Mówi Jerzy Mazurczyk:
- Kied11 bul już qotowu odlew w brązie popiersia Monius?.ki Z'HtalP.m wczwnm1 do wladz

Pozostał trwały ślad...
t\. ..:enia się środowiska plastycznego w powo.iennei Lodzi.
\;>9;wst.aniem Państwowej Wvż.gzej Szkoły Sztuk Plastycznych.
ale przede wszystkim z pomnikami które do dziś możemy o·~Jadać w różnych mieiscach Lo.dz.i. Pomniki ~aią to do sie6ie. że są trwałe. a jednoczesnie
malo kto wie. kt0 był ich autorem. Bar<lzo czesto }:Jod fotografiami znaj du ie się nazwisko Iotografującego. nie ma natomiast
wzmianki o rzeźbiarzu.
Elwira i Jerzy Mazurczykowie
studia w warszawukończyli
skiej Akademii Sztuk Pieknych
na Wydziale R.z~źby, w nracowni Ta<leusza Brevera. Ta sama
pracawnia, te same podstawy
T
r1eźbiarsk : ego
warsztatu
Bteyera spowodowały. że wiele
rzeźb wykonvwali rafaem. szczegfilnie w Łodzi,
, Po wo.inie w 1945 r. przyjech2li do miast;i razem z wieloma innymi twórcami. Nie oodfali
dali sie jednak wielkiej
na
odpływu. i poZ'Jstali tutai

prace: portret pana J. l'v1.• stu- t pou;iedziano -m i, że Moniuszko
stanąć na sku:erku
dium głowy oraz figurkę Pt. . nie może
„Nowa sukienka". Natomiast Je- przy Palacu Młodzieży, poniejest to odpowiednie
waż
zaprezentował
rzy Mazurczyk
nie miejsce. Krótko mowiac
głowe żony z 1934 roku.
w oko?tC'!I jest za dużo„. knan1.
małżeń5two
W ten sposób

glądal na powietrzu, przecież to
inny światlocieil. niż w p1'acowni„. Jednak stę udalo.
Kiedu wieziono z Warszawy
poszczególne elementu odlane w
jechała cala karawabrązie na samochodów . Proszę sobie
kolos
· wyobrazić . 1aki to b11l
i ile kosztowal pracy.

Za pomnik Marchlewskiego
w
Mazurczykowie otrzvmali
1964 roku nagrodę WRN.
też
byli
1 Mazurcz:vkowie
Pomnika
współtwórcami
PoniaWdzięczności w Parku
nad
płaskorzeźby
towskiego.
scena teatralna w Pałacu Mło
dzież:v. nie mówiąc już . o wielu
realizacjach pozałódzkich i remezent.()waniu Polski na wystamiedzynarodowvch. ··
wach
Kiedy dzisiaj artysta przechodzi i spoglada na swoje rzeźby.
to wydaje mu się jakby on ich
nie robił - iak mówi. To wszystko jest teraz tak bardzo od. ległe. W gruncie rzeczy nie zdarza mu sie oglądać swoich pomników. Fontanna, która zrobftl
kilkanaście łat temu stoi gdzieś
w Parku na Zdrowiu i autor
tytko jej fotografię.
widział
Mówi, ie 111aiwet ładna„.

- Zadowolon11 jestem t1/lko
tumże
Postanowiono więc w
artvstów-rzeźbiarzy zaczeło się
z tego, że pozostawiliśmy z żo
włączać w życie artystyczne ów- ' mie.iscu postawić Tuwima, któTe
~ trwalu ślad po sobie.
remu tcwarzustwo knajpek nie
CzLsne.i Lodzi.
pomniki jeszcze dlugo przetrwapowinno przeszkadzać. W .'TeW rok później wzięli udział w
ją, będą obrazem czasów, w któ:·
zultacie należalo przygotowany Tych stawialo się tch dużo PrzeOgólnopolskim Konkm·sie na
nazeszlifować i
już· cokół
pomnik Tadeusza Kościuszki na
cież na początku, w Lodzi nie
Pl:lcu Wolności. Ich projekt o- prędce Z'l'Obić i:iopiersie Tuwima.
pomników. Ale
bvlo w ogóle
Z'l'obionu prawdę mówiąc, na tych wsze1Ntńomiast wcześnie;
trz.vmal. co prawda, jedno z
Moniuszko jeszcze prawie rok
wyróżnień. niemniej iednak ta
lcich uroczystościach ódslaniania
sie stał w pracowni i czeka.l na
prc p-0zvc;a nie doczekała
kolejne.1 rzeźby czulem się troodpoBardziej
swoje miejsce
realizacji.
chę głupio. Najwięcej zadowo· lenia dawala mi sama praca nad
wiednie i godne jego osoby.
- Na. · początku chciano postanaj- rzeźbą. Kiedy two·rzylem w i:iraDla pana J.Y.tazurczyka
wić pomni.k Kościuszki w Parku Ponia.towskieuo - mówi Je- w;;1żniejszym jednak pomnikiem
bylem najbardziej
cowni
był pomnik Juliana Marc:;lil~w
Nnradzano
rzy Mazurc.zyk. szczęśltwy. Nie bylo tlum6w lusie również. cz11 i:iostawić 11.ow11 skiego na Starym Rynku. llowdzi. większość ' lodzian nie wiezapro1ektowal . nież ten projekt był efektem
jaki
c;zu taki
gdzie w. wszydziala nawet,
.na
konkursu ogólnopolskiego.
Miecz'l!~law Lubelski (zburzony
stko powstaje.
którym artysta zdobył I nagroorzez Niemców w 1939 r.
Ludzie nie zdawali sobie Tówde.
przyp. J B.). Pamiętam zebra.nież z tego sprawy. te ka.walet
nad ·na którym robilem pomnik Mar- Kie;:1.11 pracowalem
nie w Radzie !Varodowe1 iioMarchlewskiego
święco·n.e .te1 · si:>Tawie. Jeden , % 'l'"mnikiem
chlewskil'!qo mial lożysko z nienie moalem nawet 1eździć na
kolegów neźbiarzu. któ1'11 przyczolgu. Do dzisiaj
mieckiego
z
otrzymalem
który
motorze.
przy(notabene
a
n
Wzl.
z
:iec,hal
stałe.
stoi w pracowni na WóLczań
zrobię
że
się,
Bana
przydzialu.
zarzeźb;
foiózl wagon swoich
W"Spomina Jerzy Mazurczyk:
sldei.
p'l'oponowal żeb'!.! i:iostawić Ko- sobie krzywdę i pomnilc nie zospierwsza
- Pamietci.m„ iak
Jerzy Mazurczyk od kilkuna.tanie dokończony. Nie mialem
ścittszke 1uz ktJniu. Pokazywal
glinę przynosilem na plecach z
tworzy. Zdał
stu lat już, nie
Jednocześnie problemu z mateksiążki i koróżne 1'0s11'.iskie
reoie!ni w Konstantynowie. Z
swoja pracownię. Smierć żony
tei pierwsze·; (]liny i:iowstalc i:io- nieczniP chcial przekonać zebra- rialami. z tmnsportem. i WszyElwiry w 1971 roku spowodonych, źe pomniki wodzów i:io-· · stko bylo zapewnione. Jedynym
'Pi~rsie sekretar~i Zwictzku. Plawała wielk<i wstrzas psychiczny
miejscem, adzie mógl powsta.ć
winny być na koniu„.
st1ików. Do dzisiaj stoi w i:ioJeszcze
u artysty rzeźbiarza.
Wtedy wstal Einenkiel. z1amal ten olbrzymi pomnik byla nako:iu'. Zara.z po wo1nie do Lodzt
w pakach ołówek i nowiedzial sza pracownia na Wólczafiskiej. przez jakiś czas przychodzH do
'prz~jjechnło wieht art11st6w i:iia·
st11ków. Owczesn11 zwiqzek U- zdec11dowany-m qlosem, że Na- Tam też spedzalem i:io kilko.na- pracowni - czvtał gazetv. wyTana · pijał kawe f coraz bardziej uście nodzin dziennie od
c;:elnik stanie jednak bez koC7.1Jl okolo 300 o~ób. na "Dor~q,tku
świadamiął sobie że wszystkie
do zmierzchu przez dwa lata.
,
nia.„
nie bylo w ogóie seh~cii rzeźby
je~o rzeźby zostały ;uż zrobioZdecydowano się na postawie- Takieao wieloHgu.ralnego nom- dominowali malarze. oni buli
nika nie ma nigdzii? w Polsce. ne. Tylko pomniki przyponip pomnika Lubel.ękiego, Au„najważnie.isi". Dopiero PD 11ewo
nym czasie spo'li")dowaliśmt1 że tor 1Jrzebuwal ..tv tum czasie w Sam odlew w gipsfe tvażył 15 minały wtajemniczonym
istnieniu zasłużonego dla Lodzi
ton. 01\.rywanie odlewu sz·rnatazrobić
Anglii i 1m:11b11l żeby
pou:stllfa Sekcja Rzeźbiarz'JI; byroku
rzeźb~arza. W ubie~łym
mi tt•walo codziennie dwie gow.~tępntf min.i-i:iroiekt. Mu zrola nas wtedy sześciu..
artY!!tą
· ótrzvmał. 1ako iedynv
dziny.
qfpso.wu. natobiliśmtr odlew
- Zaraz wiosna -postanó1m!ism1;
· Córk!t Jttluma Marchlewskie• ···t"Zeźbfart Nagrode Miasta Lo-'
Wuższr.t · ' --miast'.bdteib' z b1·ą~u· ioY1ęonn!l-O
powolać 'PM1sti00w~
Szkolę Sztu~-.Płtfsl1'ićżn11ćhv mie- · .W· WGtcStll.ivie. Cokał'. -~ro'biony - ., !IO udo~evnila mi zdiętj4~ o.jca. . '-Ozt Przypomniano sobie o jubileusz11 80 rocznicy urodzin.
podochodzilo glównie o
nul z q.-anitu ze śląskich. kamieśdla się ona przy ut. Narutowicza
Plac 'Wolności.. Stary Rvnek.
bieństwo wyrazu tWU.'l'ZlJ. Z koniolomów. W 'tezuttaci.e 'll'l'ace
por1:147. Przez prawie dziesl.eć tat
nad tym pomnikiem trwal11 lei S(f'll't" zam11sl b11t taki, żeb11 skwP.rek przY Palaru MlodzieżY
bylem tam profeso-rem. Na. poi jeszcze kllka innych miejsc w
ręlca wskazywał na Lódź, l~tórq,
prze szlo 1·ok.
czątku do mojej Pracowni Rzeź„
tym mieście sa już dla niei::o
· W dniu odslonięcia pomnika oddaje 'l'Obotnikom. ~tórzy stoby u.częszczalo 10 osób. W tammglist:vm
histol'ia.
odległa
:ia obok. Chcialem, zeby nomna Placu Wolności zebralo się
zainter.?sowanie
latach
tych
niezwykłej
wspomrileniem
nik byl z każde'i stron11 wyraz~tusiec11 łodzian.
kilkadziesiąt
;est
rzeźbą było znikome. To
sty. nie tylko z frontzi. Chodzi- · akt.vwnoścf twórczej,
odb11f się wiec. PTZed JJOmni·
bardzo cięika i fizyczna 1Jracr.t.,
pozostawił
Niemnłe.f iednak
profil.
lo również o ciekawy
kiem ustawiono t1"!/bunę, na któnatuchmiasto'która nie daje
wraz z żona trw:ilv ślad w arwłaściwe 11rześwttu między n~rą moż11a by!o wejśc za biletawi1ch efektów. Ludzie wolelt sic
chitekturze tego miasta.
mi. Później odbyl się uroczysty gami. P1·zecie.ż bylo to kilka pomalarksztalcić w pracowni
stoci i kilkana.ście metrów w11bankiet. W tamt11ch latach zastwa.
Kied11 „Marchlewski"
W 19'!13 roku Mazurczykow{e interesowanie pomnikami bulo sokości.
byl już 114 ukończeniu, żona obubnrdzo duże. taki byl · klimat.
otr:tymali od prezydenta olbrzyJACEK
mia pracownie. Pr;;cownia przy Dziennika.rze bez przerwy przv- dzila się w noC'I/ i powiada: BINKOWSKI
Jak on wlaściwie b~dzie w11i
chodzili do' mojej pracowni
ul. Wólczar1skiej 124 (istnieje do

•

W łddzimierz · Krzemiński

-O moim górnym
jenieckim ·posianiu
Uczyłem się sęków na pamieć w sldepleniu ze wszystkich

najbliżsZYm.

gdzie dniem wędruja me oczy, jak plamy oliwy Po wodzie, ·
gdzie spodem snu~e się smutek. a górą· g_nieżdża sie my!!zy .....,
liczyłem sęki i smugi, sprawdzałem je skrzętnie- co dzi~ń.„
Tam deszcz niekiedy zaszumiał - i ,był jak szum alkJJho~u .
o świcie mdlejącym w wazonach zwiędłych, . drapieżąych .
storczyków.
.
.
.
.
·
aż krople na .serce padały cież!Qe oc! niepokoju
i parowały z głębi westchnieniem, głośnJejszym od krzyku.
·
Cienkim wykwitał listk1em, sinym plomykiem - narkotyk,
ten z dołu - rozumiesz - palił.„ Więc sen się nade mną koł~ał
i trzeba było zastygnąć na itr:m!cy snu i tesknoty
na całe godziny (lata?). których już nikt nie zliczał.
Godziny, których nie byto. Był dese!l wtłoczony w szyję:
dwa szwY i guzik z orłem. I krople żywi.cy na sękach.
Uczyłem się Wiedzy bezsensµ: na wielką czekając ~hwilę;
gdy leżąc d ·patrząc w sufit. o niczym nie będę pamietal.
11.VII.1941'

.........„ ...„ ....-1. . .

„„„~ _

Śpiew' o świcie .
o

aż

świcie żołnierzy nieznanych tlukł się po lesie śpiew.
mróz zaciągał dus~, jak gra111atowe szyby.

żołnierze szli. bo musieli. Drzewa kuliły sie w sobie;
śpiewali, bo im kazano. Pod nogami też skrzypiał śnieg
Być może, że były słowa Zdecydowane i śiczere ktoś może je sklejał mozolnie rozmiekla gliną okopów.
M_ęlodia była silniejs:r.a. Gi.i.ęły bezduszne i wiotkie
w białej pierzynie. przyszytej cło ziemi zajęczym ścieg&em.

.
;
Po fajansowym niebie ostatnie zimne gwiazdy tak zawsze biegły iskierki po ostrych klingach bagnetow.
żołnierze o tym wiedza. I pewnie w niebo nie patrzą,
czekając dh bólu po~iechy i dla nadziei ·'- nazwy.
pod nogami skrzypi. Gwiazdy zagasnąć nie chcą.
Zbyt wielka dekoracja dla nas - maleńkich aktorów.
Słowa wiotczeją I giną. Mikzenie· rotszeria oczy źle leżeć twarzą w śnJ.egu. 'Zl'.'łn'e""f! o tym wiedz1.1

śnieg
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Przypomnienie
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LIST Z WYBRZEŻA

Stanisława

Tajemnica
- '

'

',

>

,

_.

'

~

'

!

ri•

' • \

W gdańskiej kulturze działa
wielu ludzi. których znaczenie
wykracza poza mieiskle "ro5!atki Na dodatek sa to ludzie o
ciekawych życiorysach którzy
problemv naszvch
przeż:vwaia
czasów bardziei intensvwt')le niż
z
zw:vkli śmiertelnicv. Jedna
postaci WYtakich barwnych
kultury iest Stanibrzeżowei
sław Michalski. dlue:oletni aktor
Teatru Wybrzeże. a od dwóch
lat także iego kierownik artyst:vc;z:ny.
~woją kariere sceniczną zaw Gdańsl{u w
ez:vnał właśnie
roku ' 193;; i przez ten czas nieprzerwanie gra w Teatrze Wybrzeże. Zdobył sobie iako <>.ktor
poważna pozvcie w. nas:>.ei kultur"Ze i wvdawałobv sie że nrzez
na .ibliższe lata bedzie ia m1runw
towywqł, staiac sie czvm!I
ror'fzaiu kl('lsvka e:dańskie!(o teatru ktl'1rv przv kieliszku koniaadeptom sztuki
ku opowiada
scenicznej. że to. oanie orzed
latv Cybulski. że Kobiela że.
ho. ho.
l kwietnia 1982 roku Stanisla w Michalski oodia? chyba
naitrmJnieisza ilecvzie w całei
ewoiei karterze Wtedy wlaśnie
J)rzvial oropozvcie by obia<' staI

-

\

Michalskiego
I,.

I

'.'

1

rv w kwietniu 1982 roku mial
nowisko kierownika artystyczne..
ria swoim koncie WYlacznie dogo Teatt:U Wybrzeże. Z pewkonania aktorskie.
nością miał świadomość. iż rozPamiętam te różne Ałosy na
poczyna · w tym momencie bar- ·
temat przyszło!Sci Teatru Wydzo ryzykowna przygode. Prakbrzeże. że Michalski nie da ratvcznie nie miał żadnych doś
d.v. że jest to kwestia sezonu
dyrektorskich. nigdy
wiadczeń
lub dwóch. Jed11ym słowem nie
nie zaimował sie reżYserią. Miał
brak było „ proroków" którzv
nat<>miast bardzo dobre rozeuważali. że Michalski po prostu
znanie w możliwościach zesposie wyloży.
świetnie
łu · Teatru Wybrzeże.
Minęły dwa lata. Prze?. ten
znał teren i wvkazywał wvraztutaj stajemy na
i
ne , zdolności or11:ani7.atorslde. czas Rzecz iasna te „aktywa" nie sa twardym gruncie rzecz:vwi~tości
wvstarczaiace. by stworzvc teatr - Teatr Wybrzeże nie tylko nie
obniżył swoich lotów. lecz ieszo określonvm obliczu artys~yrz
cze ugruntował swoje zna-:
nvm Tutai 'potrzebna bvła' oczenie -w polskim żYciu kulkr~ślona koncePcia. zarnvsł proturaln~th. Dowo:lem mogą być
gram . którv uformowałby oblisukces.V gdańskiei sceny na tecze !(dańsldeJ?:o teatru.
gorocznych festiwalach w Ka, Rył to problem poważny. Pamieta1my przecież że Michalski liszu i Toruniu. Cały worek naittód został zabrany Przez e:dań
de~duiac sie na obiecle stanow·iska kierownika artYstvczneJ?;o ski zespół za spektakl ..Już praw\e. .nic" Jerzel:(o Andrzeiewstawał sie nastepca Two Galla.
Lidii Zamkow. Zygmunta Hub- skiego ·w adaptacji i reżvserii
nera. Jerzego Golińskiel!'o Mar- Krzysztofa Babickiego. W tvm
ka Okooińskiee:o. Tadeusza Min- momencie słYsze llllłosY niezoca. Stanisława Hebanowskiego i rientowanych óponentów. którzy
Maciela Prusa Wymte>nilem te mówią: ot. s).'lektakutarn:v suknazwiska po to. by uświadomić ces. Otóż nie. gdyż w reperjest
czvtelnikowi. iak wielki cfeżar tuarze Teatru Wybrzeże
kilka przedstaprzynajrnnłej
odoowiedzlalności brał na swoje
barki Stanisław Michalski. któ- wień, które mogłyby zdobyć u-

I
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· znanie na festiwalach C„Pi.tłap
ka" Rózewicza. ..Dom Bernardy
Alba" Lorki. czy świetny „Ubu
król" Jarry'ego>.
Wymieniłem nazwisko Krzysztofa Babickiego. nie bez przyczyny - dzi-eki ~ichalskiemu
ten utalentowany reżyser mógł
zadebiutować w teatrze profesjonalnym. Kierownik artvstycznv zaufał młodemu człowieko
wi. który wtedy miał na swoim koncie jedynie przedstawienia zrealizowane w studenc&im
teatrze „Jedynka". dzialająeym
przy Uniwersytecie Gdańskim.
I tutaj d-0szliśmy do najwa· ż.fl.ieiszei cechy Stanisława Michalskiego, jako dyrektora attvstycznego Teatru Wybrzeże.
;ego
doszliśm.Y do tajemnicy
sukcesów. Otóż Michalski posiada wyjątkową intuicje twórcza.
Potrafi wstawić do repertuaru
Teatru Wybrzeże pozvcie. któn
często budzi jego własne watpl iwości (tak było z adaptacją
opowiadania Andrzejewskiego).
· a iednak iakims swoim zmysłem czu.1e. że realizacia określonego utworu może oznaczać
sqkces. Ta intuicja teatralna
jest swojego rodzaju talentem.
rzadkim w nasz.vm zracjonalizowan:vm świecie. ż:vcze Stanisła
by · w
wowi Michalskiemu,
trzecim sezonie swoie.i dzi~lal
tak
ttnści dvrektorskiei nadal
· trafnie proponował repertuar
jego realizatorów.

_WIESŁAW

NOWICKI

•

19 li!P(:a 1964 ;roiku :na łamach "OCigk>sów" ulkazał się pi-ertWazy ,·
felieton WlodzhnieTza, Krzemi·ńskiego. Autor posługiwał sie wów~.
czas pseudonimem „Civiek'·: feiieivn ·?aŚ nosił tytuł „Lacln:e· hotr".i•
zonty" i zapoczątkował cykl „Lewym okiem". Tak też nazywał sie
wybór owych felietonów, opubliko\vany w roku 1969 przez Wy~
' " · · · ,.
·
· · ,. ·
· ·
·
dawnictwo Z..ódzkie.
Warto może przy tei roc~ni.Ćowej okazji przypomnieć · cZYtełnf.:·
kom .,Odgłosów" sylwttke .Włodzimierza Krzemi1\skiega. - Uródził ,.
się on w roku 1919 w W11-rszawie. Jako O'>iemnaśtoleJ;n;i : ·młOdy :
człowiek zadebiutował wierszem 'na lumach miesiecznilta .JvUody' ,
Las". W okresie drugief 'Wojny świutowe:1 był jeńcem stalagów.·
gdzie współorganizował życie kulturalne. Jest poetą, prozaikienio",
.
.
.
satyrykiem i oczywhkie ·fel!e.tonista. .
w pisarskim dorobki.i' . Kr1..emi ńskiegq 'czas wojny . odegrał role
zasadniczą, zarówno w zbeletryzow::inych ·wspomnieniach' „Pid·
lat z hakiem" (1959), „Jednak jelitem" (19Q1>: jak i w opąwiada
niach, których myślą przewodnia Jest stwierdzenie. że aby zrozumieć wspólczesnosc, pamiętać trzeba o tym wszystkim, eo spowo- .
dowala wojenna hekatomba: „Zgaś papierosa, Jack" (1965>. „Urlop
z cieniem" (1972). · a tak~e w powieści „żelazne liście" (11ł78),
przedstawiającej lcsy międzyuarodowej grupy ludzi wywiezionych
go Niemiec n.a przymusowe rob->tY.
W dorobku tym odrębne miejsce· zajmuje zbiorek Wierszy lirycznych „Godziny, których nie b.vło" Wydany został (w nakładzie
500 egzemplarzy> przez Referat Oświatowy Obozu Cwiczebnego
Polskich Oddziałów Wartowniczych w Mannheim, w amerykańskiej
strefie okupacyjne; Niemiec:, w roku 1946. Złozyly się nań wiersze
Włądzimierza Krzemińskiego ppwst<tłP. w obozach ienieckich i ·następnie recytowane bądź krążące w odpisach w jenieckich śr<1do• '
wiskach. Tomik odnotowany został w rubryce bibliograficznej krakowskiego „Odrodzenia" ale praktycznie - jest nie do orze!:zy-, ·
tania. Autor stwierdza; ,.l,biorek ten istnieje - jak przYl)Usz..:
'·
czam - w trze c .h egzemplarzach (W moim posiadaniu)"..
Fenomen poezji jenieckiej to tylko' iP.clno z wcieleil muzy ~ rot.:'
nierskim hełmie, jak się kiedyś _wyraził Jan Szczawiej. Czyz l'n:~,f-·
na się dziwić, ii nuta tęsknoty iest tak przemożna w wierszacn,
które powstały w obozach jenieckich? Czyż można .się dziwiC snom
·o potędze młodych żołnierzy. obrońców oiczyzny snom wstydliwie"
ko.rifrontpwanym z obozowymi rei:tliami? W wierszu .. Znicze" ·"~o:.„
wstalym w obo<1ie Ho.ffnungsthal latem 19'11 roku. pisał Krzemiń
ski:
.
Ogniem wmówimy światu swą niezmożoną silę.
dumnym szeregiem <:niczów przed każdym bu:ra.kiem! ·
·
A potem przykucniemy po kilku, wstydliwie,
i będziemy gotować kradz~one ziemniaki„.

Kontrast marzenia i

rzec_zywistości

to najbardziej typowy rrtó-

Włodzimierza Krzemińskiego. A.l e \)rze'cież nie jedyny. Oto charakterystyczne motywy tei JJoezii: śmierć

tyw obozowych wierszy

Jeńca uczc-Lon.a przez współtowarzyszy niedoli w spoaób niez\vy-·
czajny, bo cynicznym żąrtem; obrazy przyrody przywod:iąc~ na
myśl ojczyste krajoprazy; nadzieją na rychłe wypełmenle zołmer•
skiego· obowiązku; nadzieja, że kt~ś jeszcze czeka.„
Czytając wiersze Włodzimierza Krzemlńskiego sprzed <;zterech
dziesiątek lat uświadamiam sobie, że powstaw ały one me tyle
z owego „nakazu wewnętrznego'' cechujące~o poeiię żołniersk:\,
czy też srerzej mówi~c P'Jezje lat. wojny, powstawały prz~de
wszystkim Jako wyraz iW.Vklej Juclzklej potrzeby - jako spr~
ciw wo~c podłego losu.

•

O::>GŁOSY

9

•
było

lVie

we Mnie 1 żaden układ i zagroże.n!e
mi tej pasji.

pozostała

nie

odbiorą

- Ale ńie było pani na FPP w Opolu, gdzie
11wego cza.su wyśpiewywała pani czołowe napiosenki,
grody i lansowała trudne, ambitne
które stawały się przebojami?

Nie wszystkie gwiazdy palskiej oiosenki sa
?bocne na festiwalach oiosenki w Ooolu, rozi;ie s.ą. tego orzyczyny i oowody, orzewaznie
metalem~ od oios~nkarzy, dla których" doroczne ~1ęto polskiej piosenki w Opolu jesl
przysłowiowym byciem na rynku.
Kto jest obeony na ·rynku rozrywki - wie·
my, ale dlaczego schodzą z niego często bar
d~o; uta~entowane piosenkarki lub trwają na
określune
~um ~YJątk<>wo krótko i dlaczego
mdyw1dualno·ścj itublą s!e po drodze, a anima- ·
torzy rozrywki wciąż szukają nowych dosów,
nowych twarz~. nie bacząc na to. że prawdziwe
talenty -wokalne l'Odzą sie raz na jakiś cza" •
GRAŻYN.\
Należą do nich bezsprzecznie:
LOBASZEWSKA i LIDIA STANISŁAWSKA
pios~nkarkj dysponu1ące bardzo ciekaw:vmj gło:
sami, z dużym dorobkiem artystycznym i .)ryNie były w Opolu. oo
ginalną osobowością
kraju. je·żctżą z estradową składanką „Cztery
pory roku" z którą gościły w Łodzi (cykl kt•ncertów w Filharmonii Łódzkiej).

- Nie byłam w Opolu, bo nie zostałam za
proszona. Żałuję bo są to bardzo sympatyc;:.n<:!
4-5 dni. podczas których można spotkać \Vii.Z.'f·
stkich znajomych Szkoda więc. że nie pojechałam i nie spotkałam kilku swoich przyja-

gramie takie smutne piosenki w obcym języltu,
w których niewiele jest z dawnej Grażyny ł. o
baszewskiej?

ciół.

- Dlaczego mam być wc1ąt taka sama, po
koncertach z zespołem „Crash" - ludzie mówili, że to nie ja. A ja chcę iść do przodu i
dwa kroki do
sądz.ę, że udało mi się zrobić
przodu. Nie śpiewam wiec tego samego reper
· tuaru. J)'rzy świadomości, że nie śpiewam dl.l
sa.mej siebie. lecz dla innych\ ludzi. Podejrzewam, że jest wielu wykonawców w tym kr4ju.
na eksploat-0waniu
którzy dobrze zarabiają
swojego starego repertuaru, ale jest to charakterystyc-zne raczej dla starszej generacji i>iosenkarzy Nowi, młodzi muszą robić coś nowego. bo gdy zatrzymają się na chwilę, to wypadną ~ rynku. Młodzieży która jest głównym odrozrywkowej obojętne jest
muzyki
biorcą
kto śpiewa, ważna jest sama oiosenka. Obecnie
śpiewam na estradzie swój polski repertuar w
wykonywałam l
obcym języku, ten, który
„Crashem".

Gdzie

więc

teraz

będzie

pani

śpiewała'.>

W kilku krajach zachodnich, zaprao.tam
na dancing do Szwecji.

więc

A potem?
Bede

śpiewała

w i.nnej restauracji.

JADĘ

DO KNAJPY

Rozmowa z GRAŻYNĄ ŁOBASZEWSKĄ
- Co robi paru sama, bM zespołu "Crash"
w programie „Czterv 'pory roku"?
- · W orogramie .Cztery oocy ·roku" śpie
wam kilka oiosenek a ieśli chodzi o „Crash"
to fozstaliśmy się . bo wvmówlłam pracę. ZadeC}'.dowały o tym różne wz.ględy, m.in. fin,msowe, poc1z:ułam się nie docenłiirra pr2ez kierownika
tego zespołu. Jeździliśmy dużo po całei Euro;Jie.
zbierając znal€dmlte· 't-eć'errtie I „Ma1l:lr dużą sa- "'
tysfakcję z tych wvstęoów. Ale wbrew Otnoron1 korzyści materialne były małe a ja mam
na wychowaniu 4,5-letn!e dziecko i nie mam
mieszkania. Postanowiłam więc zarobić troch~
pieniędzy · w kraju.

piosenkar!'i
Obecnie uprawia się zawód
czy trudniej aniżeli w okresie wielkie·
go boomu na piosenke mlodzlefową.?
-

łatwiej

dlatego, te zmuszona
- Trudniej, choćby
jestem jechać na występy do restauracji, a bygrupę
łabym tu w stanie żorganizować dobrą
muzyczna. ale kto dziś zapewni muzykom prakraju?
cę

w

- "Chce
Jestem. nie
rozważania

ma laty. I co.
-

pani?

Nie

udało

mi

się

nie

_
wać

Nie wiem w jakim. ale chciałabym
tak dobrze jak Johnny Mitchell·

śoie-

- Spiewanie daje pani tyle samo radości l
satysfakcji co ·dawniej?
-

pani w bm pro-

Mimo wszystko tak, bO

che~

śpiewania

'

,,.

.

.-

- ,

'~

.

~
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Ostatnie dni czerwca obchodzono w Turku bardzo uroczyście
jako połączony jul'ileusz. 40-lecia PRL i 25-lecia Kopalni Węgla
Brunatnego .• Adamów'' : .,Orlgłosy'' .zaprosiły sie na ten podwó1ny
tu jubileusz: ·ale - wyiaśnijmy od razu - nie na akademie do
Domu · Straiaka. gdyż w całei Polsce przemówienia okolicznościo
we. nagrody i odznaczenia są n~ ogół takie same. wiec nic w
tym ciekawego ..,Odgłosy" zaprosiły sie - uwag·a, uwaga! - na
Festyn Górniczy. pr1ypuszc1ając it. da im to unikalną możliwość
poznania i pięknych, i oryginalnych górniczych tradycji, jakie od
róWnititkó ćwierć wieku bu.inie rozWiiają się w tym· małym. ale
· przedeż miłyrr!" miasteczku. I trzeba przyznać. że wyczucie nas nie
zawiodło, jako że 1uz choćby sama lektura programu festynu.
na ktory· zapraszały wielkie transparenty rozwieszone nad .s ennymi w sobotni dzień uliczkami, dostarczyła nam niezapomnianych
wra:len i ·w ielce wzmoi:tla nasza dziennikc:rska ciekawość. Oto bowiem.
Godz. 10.30 - przemarsz orkiestr detych ulicami miasta Turku.
godz. ~l - koncert w \VVkonaniu orkiestr dętych. godz. 12 -turniej piłki · s>atłiowe.i. gor:lz. 12.30 - konkurs siłowo-sprawnoś- ·
ciowy - dla młodzie-,:y i osób doroslycb godz. 16 - kiermasz ksią
żek oraz wystawa 1 sprzedaż malar~twa. godz. 17 - widowisko
ioiklorystvczne w wvkonar.iu Dzielnlcowego IJcirim Kultury Lódź
Baluty (całego? - pytali ooniektcrzy) i wreszci~ godz. 19 - zabawa ludowa
Jak wiec widać. zapowiadało się wszystko wspaniale. Ileż inwencji I pomysłowości wykijzali organizatorz.y ! Przyznacie Pan. stwo. ' że tylko w Turku (i to polskim. a nie fińskim) można zobaczyć coś tak ory:tinalnego i na r.zasie.
Festyn · odbywał !'le w mie1">COWYm Ośrodku Sportu i Rekreacji
co prawda
~rzy ulicv Warvńskiego Gi" orzviechallśmy t'łm Incognito ·. ~le za to ze wspomnlar.vm iu-ż Dtielnicowym Domem
Kultury . a śc1śle1 - z !rnnela .. Baluciarze'". oo która -- wr:iz z
kil\.;an aśr i e> ns+ -- KWR ':<r>>lała do
O<;'lhami ·tow::inv<7.'1rvmi
t.o.dzi na ulice Wschodnią wielki at:tokar (a GIG.E przekonuj" fas·
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No tak, swoje „5 minut„ ma p~ni za sob"'
przed sobą?

- Nie mam już takich ambicji, aby być w
czołówce. bo wiem, że nie przeskoczy się pew•
w czołówce
nych spraw. Ni~dy nie byłam

z czego się
podobnie iak z tego, że nikt mnie
nie podrobi. Dziś śpiewam lepiej niż orzed paroma laty, ale to o niczym nie świadczy. Mam
d.vs.tai;is do tego co robię, miałam g 0 już przy
we3śc1u w zawód. U nas oanuje stałe zauotrzebowanie na kogoś nowego, świeżego. Dla~egC>
zawód.
inny
dobrze jest mieć w zanadrzu
Współczuję kolegom, którzy desperacko trzy•
mają się zawodu artysty.
miałam tylko swoich sympatyków,

cieszyłam.

CHYBA

SIĘ

WYCOFAM

Rozmowa z UDIĄ STANISŁAWSKĄ
-:- Bardzo. duto występuje pani na estradzie.
moze za duzo, zaniedbując rynek piosenkarski
na którym Jest pani znacznie mniej niż dalv~
niej?
-

Może zrobiłam ten błąd, aczkolwkk mu-

szę powiedzieć, źe z tym zaniedbaniem rynku
to trochę przesada. Miałam potrzeby życi ~we
i nie mogłam sobie p0zwolić na pracę dla orzy, jemności. Byłam do niej zobligowana. aby zabezoieczyć sobie życie o odoowied·nim standardzie. Błąd tkwi w czym innym. Bycie na
rynku to sprawa układów. mody, znajomuścl,
repertuaru. A ja mimo nozorów nie mam siły,
aby o to zabiegać, walczyć. Poza tvm tak dużo
moich nowych piosenek nie ukazało i.ie na an~
tetiie. a są wartościowe. To zniechęca do aerywania kolejnych. choć sprawa istnienia lub
nieistnienia na rynku wiąże ~ę właśnie z nagrywaniem.

- Ale za to Jeździ pa.ni po kraju ze starymi
piosenkami, które wciąż podobaja sie publiczOd 1,5 roku jeżdżę z prol'.(!'amem .,Cztery pon-y roku" firmowanym przez warszawski"!
pewną
ZPR-y oracl!je normalnie wyrabia iąc
normę koncertową w miesiącu· Prol'(ram ten
kończy swoją eksploatacje. co bede robiła dalej nie wiem. może będzie mód na to odoowiedzieć nowy kierownik artystyczny ZPR-ów
'
Krzysztof Materna.
-

- Jakie doświadczenia
tych wojażach?

nagromadziła

GórlliCzy festp, ezyli raz na'ludowo
.

będziemy

więc

pani w

- A może Już zwyczajnie nie chce się pani
wcląź nową..
sobą
epatować słuchacza-widza
atrali:cyjną?

· - Czekam na propozycje przy pełnej samotności artystycznej w doborze reoertuaru, sp!'aw
wyegzekwowaniu tego
czysto menagerskich.
wszystkiego co potrzebne do zawodu.
- Może naleiałoby bardziej zwrócić uwago
na to co modne l co w świecie na topie?
- Jako odbiorca zwracam uwage na to c~
modne, Jako wvkonawczYni zdana jestem ·la
Nie,
ko~oś, na ludzi, któny coś mi :iapiszą.
nie chce być archaiczna. ale też nie chce rogorączkowo iść T.a
bić niczego na siłe. z.byt
modą. Mam do wszystkiego dystans.
-

Plany?

- Nie mam. jutro śpiewam w )'abianica::h.
pojutrze w Sieradzu.
-

Po drodze

-

Był().

prosił.

.

')

\

~

·,

'

że w kraju brakuje benzyny i musimy oszczęd2ać:). wiec gdy luksu·
sowo przyjecl)aliśmy wreszcie na miejsce, w ośrodku zebrały sie
już rodziny. które wyszły z maleństwami na poobiedni spacer„ a
cieżarowe. z których
także stały tam samor.hoc.iy dostawcze i
rozdawano różne unikalne wspaniałości.
I tak byty zapowiedziane na plakatach książki (głównie dla
dzieciarni, która mając w pamięci widok księgarskich lad, sprawnie i skutecznie odchudzała kieszenie rodziców), były naooje i
słodycze (ni.in. czekolada a 200 złotych. oraz guma do żucia „Donald" a 30 złotych za sztukęJ. były szklanki (tak, tak. zwykle
szklanki!), jakieś .,włocławki". były wyroby tytoniowe (tylko w
Turku oryginalne hawańskie cygara „Partagas" po 125 złociszów).
ale największym powodzeniem cieszył sie.„ Tak, zgadli Państwo
- największym powodzeniem cieszył sie papier toaletowy, co
świadczy wyraźnie i j<:!dnoznacznie. że z naszą kulturą ]est aż
tak źle. jak to się czasem mówi i Pisze
Wystawa i sprzedaż malarstwa„. A jakie, była. Dwóch stud1mtćvt
uczelni plastycznej w Poznaniu (ale z Turku rodem) prezentowało swoJe własne akv1arele i olejne obrazki. A robili to wcale
nie gorzej, niż dzie.ie &ie to w Warszawie na rynku Starego Miasta, czy w łódzkim pasa;lu przy Domu Technika, gdŻie nabyć
można nawet piękl)ego ielenia. z ta i~dnak różnicą. że w Turku
ceny dzieł ~ztuki były chyba... zbyt niskie (tysiąc za akwarelę.
cztery - pięć za olej). Sądzimy. że właśnie ów n iedostatek poczucia wlasn.ęj wartości amnitnych i zdolnych skądinąd ·studentów
sprawił. iż sprzedali zaledwie trzs c1y cztery sw0je dzieła Ciedną
akwarelę. nabyły .;Odgłosy"> Może gdyby wołali po dziesięć tysięcy, poszłoby im lepiej. bo czyż akwart:la zą. dziesięć stów może
•
być dobra?!
Za to „Bałuclarze" wypadli imponująco (na tle dekoracji i ustrojonego w różnobarwne papierki terenu. na którym Przez pobra
godzin~ z lupą przy oku niczym :She„lock Holmes szukal i śmy iednego choćby kosza na odpadki) i ~c:vh:v ptlelotnv ·~PSZCZ• ' me zmusil ich do opuszcz~nia estrady, mogliby mówić o prawdzjwym

było „Opole,Bł"?

Nikt mnie tam w tym !'oku nie za.;

Ronnawiał:

BOHDAN GADOMSKI

.-

.

Stanisławską

później?

- Aby być na rynku w ścisłej czołówce potrzeba wielu wyrzeczeń t poświęcenia. Chyba
przekonała się pani o tym? ·

być.

W jakim kierunku muzycmym obecnie
pani podąża?

-- Tak i nigdy w nich dotąd nie śpiewałam.
wsoółprace · z warO tym; że nawiązałam
.• Cztery
ZPR-aml I orogramem
szawskimi
pory ·roku" Żadecydował on.ypadek: W tvm ze·
spolę panuje miła. koleżeńska atmosfera. a to
•
jest' 'dl~ '?ńie \V'ażne.
'Zauważyłem, że śpiewa

udało się

jal(a
takie
trze-

Lidię

gospodynią domową.

ności?

- A kilka lat temu mówiła mi pani w wy- ·
wiatlzie dla „Non Stopu". że unika wystepów
w składankach estradowych? _

-r

być wierna sobie. być taka
wdawać sie w układy" snuła pani przed dwoma

- Jaką,
dali teraz i

- Sama chciałabym to wiedzieć. Myślę, fe
mam już ·na tyle apanowany wari;ztat, że przy
odpowiednim repertuarze zawsze znajdę prace i będę potrzebna, a jeżeli nie - ito zostanę

- Czy to moja wina, że nie udostępnia się
nagra„
moich nowych oiosenek, cho~by tych
nych ostatnio na kasecie firmy „Rogot". któ~e
oz: pewnością przypadłyby do gustu młodzieżo
wemu odbiorcy, Ale nie jestem tym faktem załamana I zamierzam w czasie orzerwy oodcza3
występów w zachodnich „knajpach" nagrywać
kolejne piosenki w Polsce.

-.

- Bardzo różną, choć nie odczuwam zbyt
wielkiei amplitudy wahań w reakcjach. Mam
~ożliwość sprawdzr;iia. Zauważyłam. że wprost
niebywałe jest jak bywa czujną. Gdy wykonawca jest w gorszym stanie psychicznym naty,chmiast to wyczuwa.

-

- Za to wciąi jest pani ulubienicą młodde
iy, która oczekuje od pani nowości zgodnie •
ich zainteresowaniami?

..... Tak 1 nie wstydzę sie tego. Kiedy byłam
za ~anicą na koncertach, nie pisało się o tym,.
a było o czym, teraz .iade .do knajpy i nie zamierz.am sie tego wstydzić iak niektóre koleżanki; oo co udawać, że śpiewa się na koncertach. mam je za sobą.

- I jaką, publiczność znajduje 11ani w riiz.;
nych zakątkach kraju?

ca

- Myślę, że nie ma to znaczenia i związku,
bo ja wciąż nagrywałam i nagrywam nowe pio. senki w studfach Warszawy i Poznania. Nie
wiem tylko dlaczego nikomu z odpowiedzialnych redaktorów muzycznych w Polskiin Radio
nie zależy na lansowaniu moich nowych pkisenek.

Jedzie pani do knajpy?

bię.

- ' Nie wiem czy będzie taka możliwość. gdyt
zamierzam osiąść w pieleszach domowych · -O•
graniczyć swoją pracę koncertową. Po prostu
odczuwam kryzys wiary w to co robię. Będtt
za to miała więcej czasu na sport, języki, bo
ni-e chcę być na marginesie życia. T1rzeba ie-·
ździć oo kraju, bo w Warszawie nie ma gc1rle
pra.cować, nie ma stałej sceny. Ograniczając
wyJazdy - zajmę sie nagrywaniem w studio.

- Czy w związku z tymi częstymi wojażami
nie słychać i nie widać pani nowych piosenek
na krajowym rynku?

Foto: Rafal Jesionowicz

Jestem J:(łęboko sfrustrowana, bo nie nado hotelowego życia. marnych warunków zaplecza, bo oroszę mi wierzyć. że miedzy
mit-em a rzeczywistością - orzestrzeń ie.st o.:
kropna. Mit musi robić siku za rogiem domu
w którym nie ma ubikacji l wody. To oo prostu
straszliwa proza życia, szczególnie !:!dy zmui;zona jestem ieździć z córką, łatwo to sobie ~;y.
jest wsoaobrazić. Moją jedyną satysfakc'.ią
niałą publiczność dająca sens wiary w to co rodaję się

•

sukcesie artystycznym. Nie ma bowiem jak dobra chałtura!
Przękonali się o- tym zresztą wszyscy ci, którzy doczekali iako~
do „zabawy ludowej", trwające; do Późnych godz1t1 nocnych. Zło
żony z samych Janków Muzykantów ... miejscc,wy zespół dawał z
slebje absolutnie wszystko. Repertuar -- od „Pszczółki Mai'' przez
„Bella, bella donna" do „Ta1l.cz. głupia tańcz" (innych utworów
nie udało się nam. niestety, zidentyfikować). Po~isy wokalne w
kilku językach, oszałamiające aranżacje ~trzy „chwyty na ~itarę"
i klarnet bez „górnego C"). słowem - zahawa po pachy.
Najpierw na zaśmieconym i rówllym iak trasa slalomu specjał·
nego klepisku przed estradą z przyczep samochodowych bawiła· się
dzieciarnia, która miała te przewagę nad staruszkami. że udawało
~ię ~ej jakoś wyczuć, co Jest grane.. Ale popisy dzieci, którym
Ja_l<as tam muzyka klasyC7Aa czy jazz nie zdążyły jeszcze spaczyć
muzycznego gustu. i tak były nicz.vm w J:;orównaniu z g:Jrniczym
co p:.-awda bez
tańcem. jaki zaprezentowało dwóch panów mundurów. ale za to w stanie bardzo wskazującym. Był to przy
tym tani~c z rekwizytami (butelka po winie i kryształowy kielis~k) i t1gurami godnymi· mistrzów świata w akrobatyce. Publika
nie znajdowała słów uznania i podziwu. a człC;nkowie straży przemysłowej (a jakże, w mundurach!) tak się zapatrzyli, że z . tego
ogromnego podz.iwu i uznania przez llonad pół godziny stali jak
slupy soli. Dopiero ;edęn rod71c Cwidać stra<;znie nerwowy i nie.
maJący uznania dla prawdziwej sztuki) ptJłoz:vł kres OwYITI w:vPaństwo wybaczil
stępom, wynosząc jednego 'I tancerzy poza parkiet. prawdopcdobnin w ob;:iwie. by ten n;e doznał
słowo koQtuzji w bez.pośrednim starciu z małolatami. wśród których
pląsał na oczaćh kilku!ret osób.
Tak, górnicy brunatni potrsfią się bawiC (w klubie •.Barborka"
do którego jednak „Odgłosy" nie weszły, gdyż drzwi zamkniet~
byty na klucz, a obok \\.iclniała kDrtka. że „sala zarezerwowana"
i tylko zaglądając prze1 okna mo2ty stwierdzić. że i tam tańczo
no na trawiastym klepisku. siedziano na połamanych ławkar.h 'i
„o suchym pysku">! Dołączając sie do życzeń dla KWB „Adamów"
z okazji 25-Lęcia (wydobycie wegla - 67 mln. ton 7-bieranie nadkładu - 406 mln metrów sześc - informowały tablice na rvnku i na ulicach) chcielibybmY jednocześr.ie wyrazić nasz żal, że
następny jubileusz kopalni przypada dopie.ro za rok. Szkoda. gciyż
tak udanej, pomysłowej i dobrze• zorganizowanej imprezy lwlturalnej do tego czasu pewno nie zcbacźymy.
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Gen. Kleeberg jako dowódca Samodzielnej Grupy Oper-a)yjnel
„Polesie" stoczył ostatnie bitwy P?lskiego ~rzellnia pod Kockiem• ,
Adamowem i Wolą Gułowską. Mimo heroicznego czynu „KleoerZANIM CHWYCIMY ZA PlćRO .••
. · czycy" musieli kapitulować przed przeważającymi siłami <loskonale uzbro.inego wroga z powodll br:i.ku amunicji. G~n~rał. Po
wzięciu go pr~ Niemców do niewoli w dniu 6 pazdziern;ika
1939 roku został przewieziony z pola bitwy przez Radom. Lódt.
Kilka moich uwag na temat listu W. A!elta w 27 nr .•Odgłosów"
ODPOWIEDZ W. AFELTOWI, ŁODZIANINOWI
Wrocław Drezno do Hohenstein. Został bowiem tam utworzon:v
pt. „Wszyscy nie mogą się obrażać".
.
·
A.
obóz jenleckd dla oficerów - Oflag
Zastanawiałam sie. czy v; ogóle jest st?ns pisać na ten temat.
Po pewnym cza6ie gen. Kleeberga 1 towarzy~zą ~yc~ mu ofl.ceale gwoli służenia dobrej sprawie, postanowiłam coś niecoś dodać
rów przeniesiono do znanej twierdzy Koenigs~em, ktor~ -~tala sit
Za dobre słowo każdy pies dz.iękuje, uuniema..iąc się z. USiZado tego Pana „ogródka" Zaczyna Pan od stwierdzenia, że •. mnie
Oflagiem IV B. Później gdy oficerów polsktch przeniesiono do
niep:i.sk;r-0acz
nie.higienic:z;ną
nieprzyzwoicie
i
merdanie
w
mi
których
o
posiedzeniach.
czy
nie zna i nie widział. w spotkaniach
Oflagu VII A w Murnau generał pozoatal nadal. w tei saksoń•
bowiem
się
Rzadko
wąsy.
w
poliz.a.nia
chęć
natura1ną
mienie
piszę - nie brał udzial•J" A szkoda!
twierdzy. Wiadomo jest. że stan ;ego ~drow1a ~tlegt pogor•
skiej
ał
i
m
kitoś
aby
psiocz.enia,
powszechnego
czasach
tych
w
zdarz.a
Znać mnie Pan nie Potrzebuje. a je§li już Pana ·zainteresowania
szeniu tak że został przeniesiony do ~zp1tah wo1skowego w
dohre słowo dla psa.
idą po linii spółdzielczości mieszkaniowej i życ;a na osiedlu. to
Weiss~r kolo Drezna, gdzie zmarł 5 kwie,tnil!- 1941 roku. ~cho
Co naitomiast czyn.i jamn1ik? Jamnik dzi~uje podwójnie, a
28.06.84 r. odbyło sle zebranie przectstawicieli Retkini i uczestniwany został na jednym z cmentarzy drezdenskich. - Neustad •. Prowł a ściwie daje do z.rozumienia śle.pi.arni: ::.tokrotme dz.ięki, tyctwo Pana. choćby w roli ohserwatora byłoby dla Niego korzystchy jego JUŻ po wojnie zostały uroczyście sprowa~z?ne do Polski
gest i sięgnięcie
s-i ąckrotne dzięki Painie Afelt, za. prz.yjazny
ne. Może zachowałby Pan wteJy odpcwiednie_iszv dystans do
i w <lniu 5 października 1969 r~u sp(){:zęly wsrod poległych
druka.rfarby
trwal!s:z;y
ślad
nadać
ges·towii
a.by
pióro
po
spraw· poruszanych przeze mnie w iirtykule .,O Retkini i nie tyltowarzyszy walki na cmentarzu wojennym w l{ocku.
:;kiej na' gazetowym tle. Sto łap za jeden uścisk dłoni ! Także
ko".
Osoby, które przebywały w WYżej wymienionych o!laga~h. lub
Nacze1nemu, któremu nie żal „ani ejsca na łama:ch" dla psów,
iednak
Pan
je~t
że
wrażenie.
odniosłam
listu
Z treści Pana
którym są znane podane fakty, a d~tychcza.~ jeszcze w te1 spra•
k otów, krok-0dyli 111awet, choc i aż pryncypia czek~ą i niecierbardzo związany ze Spółdzielnią Mieszka!liową .. Pole">ie" i niepowie nie udzielały wyjaśnień wzgtędmc relacJi. prosz~n~ sa o fgł~
.
pliwie domagają się wejścia na siipal•t y.
trzebnie zastrzega 3ie Pan już na wstępie. ze nikt go do napisaszenie się pisemne pod adresem: Okręgowa K~1;8Ja. Ba a.ma
Jamnik jeooaik, w odróżnieniu od ~eszty psów, ma swoJe
nia tych słów nie .. napuszczał" Nie „naµuszczał" . ale po prostu przywary, wady ii narowy, a talkie nałogi, .nawyk.i i przyzwyZbrodni Hitleirows&tich w Zielonej Górze, pl. Słowioanski 1, 65-060
ktoś Pana wpuscil w maliny jak się to pospolicie określa. A
Zielona Góra.
czajenia - za które jedni (nielicmi) lubią go s:llezególnie i poskąd to Pan otrzymał takiP. informacje. że po k ilku miesiaca<:h
nad w.szYl!tko, inni zaś (tzw. wię!k.sza większość!) odmawiiają
mojej działalności cbra.:Uam sie? Czy to, że weszłam do Rady Nad- mu w ogóle p«"awa nazywania się psem (ot - „przegubowiec",
Z LADKA ZDROJU DONOSZĄ •••
zorczej w marcu stanowi o statusie mojei dziG<.łalności społecznej
„paróW!ka-;pa:dałec" (?}, ,p.a61k.roniec" (? ?), ,,kilometry razy mti.~
dla C)siedla i dzielnicy? A na jakh•j podstawie stwiE)rdza Pan. że metry" (???!), „tfu"). Jamnik przeto, . cał:kowliCie ~pra:w1e) solija się obraziłam? z treści mojego listu nic hkiega nił wynika.
dar yzują,,;: isię z tym, co Lodziarun myśli o mieszkańcu Stolicy,
Najlepsze pozdrowienia dla Redakcj,f i Czytelników. Ora11 garłł
to tylko Pana sugestie. To niewiele. Po pierwsze z dyrekcją spół
t a.Jci:m przy.najmniej jaik niejeden nadęty felietondsita-repol"ltaży
.z peregrynacji urlopowy·ch.
wrażeń
dzielni jestem w zgodzie i w razie potrzeby. oczywiście w spra- s ta, nie może sobie odmówić przyjemności pokazania kawałka
Nawiasem tylko wspomnę, że oczywdście. 7JiÓW je.st SiP.oro we~
!:ie
eszcze
t
.
Niko~o
soba.
7.e
rozmawiamy
prostu
po
wach osiedla,
zębatej („wil<:zastej") duszy l'ogatej ~ cz&".nym (z.łym?) podnieso.wiczów oraz. 1kuracjuszy. Ws-zys1iko to chłonie n ar es z cie UW\lt
usiłowałam zrzucić ze stołka ani Jakąś 1am organ;zacJP, rozbic!!
bieniem. Mniemam otóż ja, pies-raróg, szelma i przechera, że
jące się słońce, w c h ł a n i a w &i~bie to, co za . SiPI"aWą mo~!9
A że mi ktoś ciągle szyje buty, komu jestem niewygodna - to
my, mieszkańcy Łod:zd, nie powimliśmy brać sobie zbytnio do
i sprytu zaopatrzeniowców ~hma poda na stół •. troch~ usii'lJ.,.~
zupełnie inna sprawa.
serca tego, co wypisują ,,różrni", odwiedzający nasze (zaws;ze)
podrywać (na miarę sił), na ogół nie szpanuje ubiorem l styleń\l
bycia, a przede wszystkim usiłuje zrmcić wa.gę ~j~ też?· No
Po drugie - wninslam do Rady Nadzorcze.i zażalenie na admi- gościnne progi. - Naiwet, gdy odwiedzają nas prooto z Warszawy - tego mdejsca „och" ~ „ach'', które W1Szyscy żeśmy buoczywiście z o:zmak zewnętrz:ny~h - :zmac~ie mmeJS'Zll 1loś~ i10i'
nistrację osiedia „Piaski". a nie na „administracje osiedli". jak
dowali, aby bylo ,;naj-naj-a-ina-itwarz-padaj".
to zostało przez Pana sformułowane. A to zasadnicza różnica.
jazdów, a już z dalszą ;ej~tir:i-c:Ją ::- pra.~ie wca:Je ..
Niechaj ·sobie opisują, co widzieli, albo o czym sądzą. że wi.
.
Nie tymi jednak wrazemami chciałem się podLieltć.
Lubie konkrety. Od dziewięciu lat mieszkam na .. Piaskach" i
dzieli. Wszak nie od dziś wiadomo, że to co się widzi a praoOtóż donoszę, że napotkałem z. całą. sat~sfakcj~ na. r.zadk1. obtl'
mogę mówić tYlko o tym co się tu dzieje.
ri, co p o w i n n o w.iidzieć się, 11\Vykl.e pasuje do rzeczywistości
cnie objaw społecznej d7liałalnośc1, gdzie me st~Wla się ~a p1erwl
Na Rade Nadzorczą też sie nje 0brazilam. To oni zrobili sąd
jak pięść · do nosa. I niechaj się nawet' oburzają. że musieli
szym miejscu jakże popularnego ostatnio pytania „za ile · PorJJWo->
nade mną I poczuli sie obrażeni. Nikogo Przepraszać nie będę.
pokazywać legitymację przy wejściu do Klubu Dziennikana .
lę sobie zacytować:
Najwyżej mogę ieszcze coś niecoś dodać, a nie wiem, czy to
ponieważ nde są talk znani i uwielbiani, jak mniemali (mnieZarząd Miejsko-Gminnej OSP w Ląid~ Zdroju tnfonrrl1Je, le
będzie takie przyfemm;. Uwagi iedr•ego z caonków Ra:iy pod moim
poza
wyjrzenie
że
to,
o
mają}, iż są. I o to tu właśnie chodzi:
d~ia ... 1984 roku o godz.. 17-ej w Lądku Zd~oju odbędą. się zaw~
adresem. a i innvch także. od -samego początku były tak arody spo.rtowo-pożamicze pomiędzy Gn;tną. Ląde:Jt i SUJ;ome Slą.skie.
ganckie. że nie licowały z ludźmi. którzy reprezentują organ spól- opł<>tJki kilubu wa.rszawskiego staje się lodowatym prysznicem
dla „ego'', jedynie w niekltórych knajpach Stolicy znanego (nie na
w progTamie: zawody sporlowo-pozamicze 1 loteria . faintowt,;
dzlelt1i tej rangi, jakim jest Rada Nadzorcza A kierowane były
darmo F. Kaszak wspomina i wspomina o koniakach, nawet gdy
Przygrywa Kapela Podwó.rtko.wa ze stronia. Bufet obftcle u.op~
do mnie jako do przedstawiciela określonej grupy członkowskiej.
zaprzęga doga do pługa). I niewiele ·tu łagodzi sprawę fakt, ii
trrony!".
Widocznie był w t:vm określony cel Nie wiem tylko z jakie~o
proByłem. Opiszę.
powodu Pan przejął role ich obMńc:v, chociaz 1ak sam Pan pisze. wodę w Łod:z;i mamy niezią, prosto z Pi1icy, tj. lepszą niż
Wisły.
z
sto
.
.
Dzień D-2.
że „w spotkaniach czy posiedzeniach nie bral udziału·•.
w iremizie OSP w Lądku, !któr~ wi·dzę _, 6'W'Oich okien Konf.rO!lltacja boli. To i ni<: dziwnego, że wyptsują potem
wielorakim celom. Miedzy „róŻIIli" różmości, aby mimo wszystko obiektywne i nie dające
Srodki .maso:vego pr~kazu służą
wielki ruch. Pucuje się wozy bojowe, czyści ~ebny ! ~e O!PG*
in~ymI pisze się do nich. aby poruszyć opinię publicznq. skoro się ,,easzczekać" - podreperować nadwetfężone, a na<ler po.rz.ądz:enie str~aclkie, spra.wdz~ n:ot?pompy. Ciąg;l.e ktos wchodlf
Juz Wszelkie działania zawodzą. To było tez moim celem i go
i wychod"Zli, szum, kręcą się dzieciaki.
chlebne tnllliemanie o sobie i swoich własnych śmiedach. „Ego"
0~1ągnęłam Na zebraniu przedstawicieli 1nnf' osiedla też upom- oto i j~t .przyczyna z.lego o Łodzi i łodzia:na<:h pisania. Za
Dzień D-1. .
niały sie o większe śWia<lcz:?nie usług pr!CZ administracje Radzie
Zwożą zaopatr~nie. Pojawia.ją się j~i~A nłemane osob:r,. ptWil"
to my piszemy o innych bez uprzedz.eń i bez z góry z.ałożonych
N.a~zorczej Po prostu pr·zypomniałi.m, że zgorlnte ze statutem do te.z.
no przedstawiciele tnnych stnty. Napięcne narasta. Pod wieezói
nteJ „nalezy takt e rozpatrYWanie i opiniowani.e wnirisków zgła
W Łodz.i więc żyjąc, die potępiajmy Kaszaków - bo on·i talk
pojawia się lmchnia polowa.
s~nych -przez ctlor.ków \ skarg na !\ifalalność adm:nistracli osiedże zaś Łódź trzeźw.i niejednego, tj.
pisać, jak pisz.ą, muszą. Dzień D.
paragraf 109 p. 9 Siatutu Spółdzielni Mieszkaniowe.i ,Po- k aż <ie go - to dobr:ze; to cieszmy się. SłUiyć albowiem za
la :
Od rana sprzęt wyprowadzony z garraży. Pny ~d~ ~uje .
sercem
wiekszym
Jesz~ ·. Moze trochę odnowiony skJad Rady z
osobnik w białY'm fartuchu. P<?moce kuc~en.n~ obieraJą. 'Zl7!°n;aamoniak, czy to• nie sa.tlsitak<:ja (swoista?} Zwłaszcza, że amoodniesie sie do jego postanowień.
ki i marcheWkę. W drewniane] klatce, meśw1adoml! na3bl!zszego
niakiem zieje każdy łóctilki kanał, każdy „ciek" czyli scie:k inlosu „trusiają" trawę, króliki. Zaczyna się przewożenie spnę'tu !1S
dywidualny wll&wający się do superścieku komunalnego, zwaMoim zdaniem do pewnych sprau· m:.lt?fy jednak podchodzić
miejsce zawodów, Pan Komendant w galowy.m mu•ndUJI'lz.e Oil'az Je<>
pryncypialnie. W"lno Panu mieć inne- zt.ianie, ale to już Pana nego Łódką i Nerem; czym zaś zioną bramy, zwłaszcza zabytgo pomocnicy zwijają się niczym pr:zy po~arze. Spod ~chni coral
kowe - k~y czuje, komu jeszcz.e węchu nie odjęło.
punkt Widzenia i ja z teg9 Pana nie rozliczam. „Na placu boju",
więcej dymu (pali się drewnem). W okolicy romosl su: smakowi•
Cz.y<tajmy, co o nas piszą! Życie je.st tak:ie szare; żal przepujak to „Pan określił nie iestem na szczęście sama. jako ta .. nletY za.puch grochówki. - Okoił<> 16 z-OE:taje przetraruportowan:r „bu•
szczać okazji do śmiech'U, zwłaslJCZa gdy jest to (zwykle) okauja
zł~I?na . O po~z~de~ t?ą '<>si~q~u. z a~ogancją g9spo~a~z.v bloków,
przednia, do z.rywania boków - k!tóre to ztywanie wzbudzić
z medowtadeąi acłtnm1ątrąch . .z p1i,a11stwein. które JUZ tu osiąg
fet obficie zaopatnony''.
Godzin-a 17 .- ·Uwieszona · ci() hydra.ulicmego• podnośruka „białee
jest w stanie j'edynie najpowa.imiejszy felietonista ~ same.go
nęło chyba swoje apogeum .•,b6j\' toczą wszyscy mieszkańcy. któStolicy. Ma Paai. rację we wniooka<:h. Wszystpępka pępków -czerwona" idzie w górę na wysokość 3-4 pięter.
rym te sprawy zakłócają spokói. Treść Pana llstu. to takie maletiTO?' l i 2. Linia startu, na której znajdują sdę k>olejino wyst_.
kie pomieszanie z poplątaniem i nie wi.em o co właściwie Panu kkh (,praw.ie). Lecz nie obrażajmy się l nie rz.a.perzajmy się.
pujące drużyny, moto.pom.py, węże i inny sprzęt. P.o k:Jlkunas!'li
idz:e? Z jednej strony życzv ml sie dalszego bezkompromisowego Łódź od Warrsz.a.wy tym wszak się różni, że u nas czairne nie
bieleje poprzez ocz.erniaai.ie innych; sami widzimy, a widząc metrach - brezentowy zbiornik z wodą. Pod ten zb10.r.ntk n~ezy
i skutecznego działania, a :z drugie.i - strofuje mnie Pan w spobiegiem zanieść motopompę i zanurzyć ssak. Od pompy irozwmą~·
piszemy: jest jak jest, chociaż marzyłoby się, aby było inaczej.
sób bardzo źłosliwy za podjęcie akcji na rzecz ooprawY p:muią
wąż główny, a potem z rozdzielnika (tm „wfohajste;"' z _dwoma
Produkujemy 'Wli.ęc dla Narodu, tj. dla .Kraju il na eksport kocycl1 stosunków. które Jeżą u podstaw tego nieładu. Ironia szule, a nawet dalsze ciału kaftany; piszemy takie dla .kUdego,
kranami) - podać wodę do strażaka, którego zadam~ Jest z:>.
czy brak spoistości my~Ii 7 A właściwie i fedno. i drugie. Odgrywa
kto zna alfabet, w .k!tórym „a" zna.czy a, nie żadne tam „ej"
gasić palącą się w m~alow~j beozce ropę, oraz. do ~!;go, ktQ.
Pan po prostu role dobrego wujaszka. głaskającego po główkach
czy. „alia". I zainiec.zyuczamy środowisko ta!kże zwyczajnie, nie
ry z drabiny (2-3m nad ziemią) ma za zad.aaue ,,S'l>kać na cdo
biedne. skarcone dzicoi. Obyśmy od tego głaskania nfe ·umarli!!
po•
używając dwumacmego terminu w rodzaju „poll'u.tion" ność do specjalnego krąź:ka 1 blachy, osadi:onego na ?ke.
Ponieważ ograniczył Pan moją działalność do kilku miesiecy,
lucja. Zanieczyszczamy, fa~I - w miarę środków i morżliwości.
Na stadionie MKS „Tlrojan" w Lądku mnóstwo ludi.i. „'.1'rojan
bo tak Go poinformowano, przepraszam. że bedę troche nieskromNie rozgt'zeszając się, iż imi zanieczyszczają bardziej; i n'ie
lub Trojak" - to nazwa jednej z gór . Jroł.o Lądlka, któreJ szczyt
na, ale z konieczności muszę Pana uświadomic. że na rzecz osied- oczekują<:, że ktoś nam oczyszc.zailJ?:Ue :z;bu.duje.
char~teryzuje się trzema u·grupowaniami nadzwyczaj malow.ni•
la działam już od 1975 roku i to z dość dobrymi osiagnieciami.
dlatego,
się
U.rzędnikiem ministerialnym falk-tycmie zostaje
na całą Kotlftlt
czy<:h skał. A jaki widok - przy pogodzie Jako przewodnicząca komisji społeczno-wvchowawczej iako wice- że ma się wairSIZawskd meldunek. Leci: bą,dimy szczerzy - pra__.
Kłod'7Jką._
przewodnicząca samorz~du osiedlowego, w któr:vm funkcie. przecownilkiem (robotnikiem) SWzelczyka, a takd:e Uniwersytetu
llllll
Prawdziwa atmosfera pikniku. Całe rodzilrly 1 dzieórni wodniczącego pełnił nie kto innv. tylko obecnv dyrektor Spółdziel
Łódzk:ieg<>, także zostaje sdę dziękd temu, .iż ma .się łód7Jki me-1podrostków do niemowlak'ów. Nastolaty chodzą koło sprr.ętu. A
ni „Polesie" Jako członek Zebrania Przedstawic!eli i stąd właśnie dunek. Nie żałujmy Wlięc g<>dnym pożałowania: bo i tak wart
jest tego sporo. Od noirrnalinych woi:6w bojowych do pomp n•
jestem
wiec
zostałam wybrana do Radv Nadzorczei. Doskonale
Pac pałaca, a nydło ciągle wyłazi z worka. Powiedzmy więce j,
przyc-iepach 1 tra.Jttorami. Wedle me>żliwoki, bo pr?Jeciet w gm;•
zorientowana w mechanizmie kierującym tą społeczna pracą. W co psu „ujdzie na sucho" - mini.sit.rem też coraz częściej tylko
są zarówno strM:e zakładowe przy hutach er.y przemyśte.
nac'h
dalszym ciągu pozostaj~ członkiem Zebrania Przedstawicieli. które
z tego powodu zostaje się, i!Ż ,.ma się" ten warszawski mellduJak i te zwykłe 1tr&t• ochotnicze z wiOl!e'll: ł osad.
jest najwyższym organem Spółdzielni Ale przede wszystkim poza nek. I lllic tu nie pomogą, ani nie zmienią, jednoznacznie wieMożna zaczyna~
wszelkimi organami statutowym.i jest.am mieszkanką osiedla i ra- loznaczne uwagi obywatela Tomasza Sasa - który stara się
Na komendę startera czterech najtę1Jnyich 1 katdej ctrutyny
zem i •nnymi staram !.ie. by to życie ukladało sic jak najlepiej.
być pryncypialny na.wet ponad prY111cypia, zwłaszcza gdy rr.ec:1
dZwiga biegiem kllkanacle metrów motopomPfl. A jest eo dtwigaćł
Na szczęście ludzi dcbreJ roboty j~szcze nie brakuje. szkoda tylko, idue o :inteligencji, robotnikach, awansach apołecmyc~ rówPo-tem biegiem z wę:!ami, leoz wszystko zalety od mechMiika:
że tak czesto są szvkanowani Pisze Pan. że w moim liście do
.
ności etc.
ezy sil.nlk zaskoczy (ile prób przed startem)? Jeśli zask<>ezy redakcji coś Pana ,niepokni" To wła~nie cel. który sobie wyznaAle, czy to wszystko, c:-o mówi sic expr~ verbis, i to rwi41to ile ozasu trzeba, aby pompa zassała wodę? A gdy 'WOda jest
czyłam. Ja nie pis'łłam wvPracowanla maturalnego ani pod P~
cej, co daje się do :zrozumietl·i a (mruganiem, mruganiem!) - wypodana - śmiesmy wYgląd prężących się i prostujących wężów.
bliczke. ale właśnie aby poruszvć i zwrócić uwagę na pewne. grozstarcza, aby się unosić honorem, absen-tcwać się et caetera
No i skupienie ,,sikawkowych", aby się nie zblamować i jak naj•
ne stro'ly naszego życia wcbec którvch nie możemy pozostawać
bomba? Czy to wszyll'tlko, ale (!) wystarcza, a.by nie czytać tego,
szybciej wykon~ zadanie!
bierni. Pan natomiast swoimi uwagami na temat moiego artykułu
co w stolicy piszą i drukują (m. iin. o Łodzi)? Czy to wnystko
No cót - n.czę~cie nie Wl!zystkim sprzyjało. Kto~ tam tle po•
,,O Retkłnl I nie tylko" - po prostu !-ikodzi. Qui bono?!!
wystel4"cza, aby :1 'Włamej woli rezygnować z najprzedniejsr;ych
łą<ezył końcówlkl węża i „podał" sobie strurmień wody prosto na
No cóż bohater Zeromskit'!go też oberwałbv od Pana po g?owie perełek hwno.ru (w ma<:i.eniu ,)rumor i sat~a")? Nie wys-tarcza.
głowę. Innemu odkręciła się kot\c6wka i błąd ten sumiennie Od•
:za to, te tak bez.1<omprom!iowo I prvncypi::ilnie podchorlził do Ja przeto czytam talk F. Kanaka, jak i ,,Przegląd Tygodnibwy",
kupił, bo był mokry. jak z kąpieli.„
spraw: ośmielił sie krytyk<H~..-ać zav.ad pewnego m:drowi~ks. który
i czytaatie polecam ~demu! Czytanie prasy centralnej (u nas
Dwie drużyny zawodów nie ulkończyły.•• Trudno.
brał niemała forsę za lecunie. a wt&ściwie całe środowisko zaraprzymfotmik „warszawski" zaw.sze je>st „centralny") to samo
Wylano kilka ty~ięcy litrów wody, Wyq>alono pół beczlki ropy.
wycenbralna
owa
prasa
zdrowie; ?Jdrowie w iw trójl!lall6b, gdy
żone bvło malarią
Ko.misja podiliczyła pi.mkty kame i podała wyin~ki, po czym w
powiada się na temat Łodzi 'i a.praw ł6d7Jkich. Czytajmy, łodzia
postaiwie „na baczn~" opuszczono „biało-crerwoną" .i dziektł
Nie pozuje ani na Siłaczke ani na .Judyma. ale p~eyznam szc~
n ie, prasę centralną, ~ gdy Centrum nde czy.ta !pfl"asy łódz·
sł.Tatacy z menatkami w ręku udali się w kie.runku ku·chnii po-rze że takie wzorce potrzebne są nam bardzo i dziś .. Osobą mek iej. Dla zdrowia!
lewej na za.durtony posiłek. Na groch6w'kę, króliki w potrawce l
zło~ną'" iak to mnie Pan złośliwie określa - nie iestem: Jestem
N a pewno zaś 2'Ck"ow~em jes.t posiadanie 'PflL Plr:zet.o ć2J,)"tać
piwo.
po prostu u cz c 1 w a w <;Wei pr:i~y 5polecznej. ~o które~ sie sa„Przegląd Tygodniowy" na przechadzce ;t psem, omacza 'WyzAha - }lyłbym n.pomniał. Kapela podwórkowa ze Swonia gra•
ma zaangażowała1Y1 i nie mc.ge z~Wf<;§ć Judzi ktor_zy mme obdabyć się bez .reszty fr·US'tracji, a stresów, a komplek:s6w, a taikże
la '!11 pr·z erwach co się mwiel Dwa akOJrdeony, sk.rzyipce, gitara.
rzylł mandatem zaufania Wierzę że ni& iestem 1esz~1.e odoso?potrzeby !korzystania 1 usług bi'Oell'lergoteraipeut6w, magistrów
banjo, saksofon tl!'norowy i bęben - co podaję gwoli ścisłości.
niol'ia. W pracy ;poł'eczne~ rie iestem partner:m wygodnym . .N1e
farmacH, dokitotfów medycyny habilitowanej, a takt.te ,,różnych":
No i przyśpiewiki, sl'llchane z uwagą przez ,;p.T. Publiczność",
traktuje 1ei 1ako załącznik d.o kart:v personalneJ lub do zorgamzoskcn-ych do diagnozowania Łod1li .••
Dla ścisłości równie! musi.ę podać, że pierwej skończyła się wo•
wanla ir;oble czegoś tam po drodze.
Co n ie zmienia fakitu, iii: im ba.rdzieJ na psa naiszcllekuje się,
da nit piwo („ll'ull Llg'h!t") z wrocławskiego brow~u. Lecz nle
Godnym uwagi na ten temat iest w nr 25 tygodnika ..Stolica" tym milsze jest posfadanie psa. nie licząc 1aity$ifakcji bycia
przyniosło to skutków, o których zwykło się przy ta!kich o'lrnzjach
artykuł Krystyny Krzyz'lkowei ujaw'liaiącY co sie dzie~e .. Na osiepsem, .ziwłaszcza takim .ra:rog<>watym jak pisać.
dlu za żelazną Bramą" w War•zaWfe. Na nieiednym osiedlu
JAMNIK
Tak więc byłem - wid.ziałem. Lud1zi, którym w większości nikt
w Lodzi I \V nie1e<'lnel Spółdzielni MieszkaniC1v1ej w Polsce dzieje
nie każe się bawić w ochotniczą straż, a jednak to robią. Z ra•
Mo:i:e tei Fana z:ainteresu1e wywi:.\d z zastepcą
się · nie lepiej
eji dobrze pojętego własnego interesu (po.żar w wiosce, oddalc!lej
KOMU SĄ ZNANE JENIECKIE LOSY
przewodniczącego Bady Państwa profesorem Kazimierzem Secomod większej miejscowości o kilkanaście kilometrów?)
GEN. KLEEBERGA
skim, opublikowany w tP.~że „Stolicv" nr 26 na tP.mat samorządów
. Także dla tradycji! Dlatego też nie tra-ktuję poważnie zł-.nt•
narodorad
svstemie
o
mieszkańców w ~wletle neiwei ustawv
wego dialogu:
wych l samorządu terytorialnego. Przvtocze tu tylko jeden frag- Kto Wy?
ment:
- Okręgowa Komisja Badania Zlb.ro.dni Hit1erO<W1Skich w Ziefonej
- Ochotnicza d:rat
„Nowy system samorządu pow.ir.if>n bvć impulsem do 1ak na1- Górze prowadzi prace badawcze dotyczące losów polskich jeń
- K;olejno odlicz:
gzybszego wykształcenia nowego tvnu działaczy samorządowych .
- Raz!
ców, którzy przebywali w latach II wojny świotowei w niemiecCały czas jednak nurtują mnie trzy pytania:
dostrzeii;aiącvch tt niezmlemle !i:·me. czesto n ~wet. drobne al('
kiej niewoli. Prace te dotyczą obozów dla o!tcerów - OFLAGÓW:
tstotne potrzeby l·1 kalne. które mogą być ecE>rgi::znie i szyhko
- z 'kim załatwiono, że a'kura:t na to popołudnie po.jawiło si•
II C WOLDENBERG w Dobiegniewie. II E NEUBRANDENBURG,
po rai: pierwszy od wielu dni słońce?
Il B ARNSWALDE w Choszcznie. JII A LUCKENWALDE. IV A
zaspok3 iane''
- skąd wytrzafoięto ten full wrocławski?
HOHENSTEIN, IV B KOENIGSTEIN, VI B DOESSEL, VII A
Z jaka radościci przeczy~a ł11m te wvtyc.zne d •J konr.truktywr.ej
MURNAU.
- z kim załatwiono, że w czasie zawodów w obydwu gminach
pracy organiczneJ !nala2łam prze'":f>± w nicn p0twier:!zcnie wlasnigd'Zie się nie paliło?
Mimo, Iż na ich temat ukazało sie szereg publikacji. wiele spraw
nych przemyśleń . T Panu +eż radze P'"zeczvtać ten p'.ekny artykuł
Ale to są już widać słuźbowe tajemnice miejscowych działaczy.
nadal należ y d-0 mało udokument owanych i czeka na wyjaśnie
w całości i podun•ać troche Mnże l-iędzi e PaTl bardziej pcwśdag
Na tym kończę i jeszcze raz pozdrawiam.
nie oraz dokładnie1sze ustalenie faktów, jak np. pobyt w niewoli
Jiwy w swoich s!crmulowaniach pod adN>sem ht·l7. i, k!órz~· w spoW. AFELT
generała Franciszka Kleęberaa..
sób właśnie energiczny 1 tezkompromlsoWY podejmują walkę :s
tym wszystkim, w co 1abr11ęmmy ;u~ tak daleko. te ani · kroku
dalej. To wszystko co mam pgnu do dania. iako moii:.: odpowiedź
na temat Pana listu pt. „Wszyscy nie mogą się obral'ać·
MARTA SOBOCKA
Retkłnia - „Piaski"

rv:

;ro

•

NR 29 (1373) XXVll, 21 LIPCA 1984 R.

t

/

ODGŁOSY

tt

aka jest różnica
, działającymi dziś

międ?-y przedwojennym.i swatami, a
bi1iram1 matrymonialnymi? Biura czekają na oferty I dopiero po otrzymaniu ich próbują kojarzyć pary. Natomiast ~waci sami wyszukiwali kandydatów, dzięki czemu szybriej i skuteczniej łączYli ich
dozgonnymi węzłami.
P.1 przejściu na emeryturę. dla zabicia czasu, te:t się zabawiłem
w takiego nie u5polecznionego swata . Miałem dobrą rękę. Wprawdzie! Idylla która dzięki mnie doszła do skutku, trwała krótko,
zaledwie trzy ty~odnie . ;ednak zostawiła po sobie piękne wspomnienia. Skojarzyłem związek ... Victoriański Związek Piłki Nożnej

z

polską ore:anizarią 5portową

Pomyślałem: kibice sportowi w dalekiej Australii, zwłaszcza polonusi, na pewno chętnie zobar ąliby na swych boiska"h naszych
piłkarzy. Ci też marzą o popisaniu się przed rodakami Jednakże
jedni i drudzy, oddzieleni od siebie dwudziestoma tysiącami kilometrów nie znają się nie wiedzą jak nawiązać ze s<Jbą kontakt. Zatem należy im oomóc!
'
Napisałem do mego kuzyna. Stefana Kalusa. przy pomocy którego tak udanie rnzreklamowałem Olimpiadę w Melbourne. Mogę
spr0wadzić do was pierwszo!ig~·wą drużynę piłkarską z Polski,
ale nie marny dewi?. Co wy na to?
Odpowiedi praysżła piorunem. Działaj, o dewizy. się nie martw.
Michał Weinstein, twój znajomy z Łodzi, jest prezesem Victorian
Soc..:er Federati<Jn i wiceprezesem ugólnoaustralijskiej federacji
piłkarskiej Upowatnla cię dl) bertraktacji. Zależy nam na przyjeźrlzle drużyny ł KS . Nasi P1Jlary dobrze pamiętają ten klub. Prezes jako chłopak. nie opuszctał iadne~o meczu. w którym W}·stę
powall Wawrzyniec Cyll, Jan D'.trka. Zygmunt Ott<J, Antoni Sledź,
Władek Król
·
Zadzwoniłem do Wacława Zatkeę:o, ówczesnego prezesa Łódz
kiego Klubu Sp11ttnwego.
- Panie prezesie, wasi piłkarze mają szansę bezpłatnie polecieć
na tournee 1o Australii -Zwrócił się do mnie w tej sprawie mój
przyjaciel, prezes Victoriańskie~o Związku Piłki Nożnej. Co pan
na t<J?
- Osobiście trzy razy tak Ale decyzja należy do zarządu.
Po tygodniu pełniąc dalej niezmo;-dowanie swą r<Jlę swata. zawiadomiłem pr~ze5a Weinsteina· udało mi się nakł<Jnić ŁKS do
eskapady Pod warunkiem, że wstelk1e koszty - przelotów, hoteli,
utnrmania itp wy ookry ieci~ Wytargowałem jeszcze tytułem wiana dla łódzkiei drużvny po t;vsiąr dolarów za każdy r<Jzegrany
merz. bez w1.~lędu na wynik.
Rozpoczęła się normalna, urzędov'a korespondencja między zarządem ŁKS a Victorian Soc:!er Federation, organizacją 0 dpowiadającą naszemu PZPN. Trzeba bowiem wiedzieć, że w Australii
każdy stan to państwo w państwie rządzi się odrębnymi, włas
nymi prat•aml Prezes Weinstein usta,,lił ile osób ma liczyć nasza
ekioa zastrzegająr , że Adam Od:ocki1 zostanie wstawiony do pomory „. w załatwianiu wszelkich formalności i nadsyłaniu ma•
teriał6w pronagandowyrh
Wiadomość o tym. że mam poleriec do Australii z LKS nie wywołała jakoś· entuzjazmu wśród dziennik;łrzy soort<Jwych.
- Panie prezesie - natarł jeden z nich na Wacława Zatkego
- czemu zabieracie Ochorkiego? Przecież on nie ma nic wspólnego ze soortem. ,
'
- My nie zabieramy redaktora Ochockiego, to on nas zabiera
;,.... oświadczvl prezes zgodnie z prawdą.
Wszystko lui było zapięte na o'tatni guzik. soorządzono listę
gra~zy I ofirjeli, mających oolec1eć an antypady, gazety australijskie na wyśrię:i piały p'e:my na eześć, Janka T<Jmaszewsklego,
„najlepszego h"1 "1karza naszych ::zasów". zamieszczały wywiady
z n!m przeze mnie przeprowadzonf', gdy raptem„ ŁKS ooczął w
zas!Taszającym 1.emoie wytracać !or•nę. Seria przegranych mei::zów
skłoniła nasze władze niłkar~kie do zmiany decyzji: ŁKS nie po' leci do Australii. nie m<Jżemy k<'moromit<Jwać za granicą naszego

czy to ts:totne?
- Co pan powie na taką propozycję - zwróciłem się d<J Stefana Grzegorczyka. - Lecę jutro do Australii. mogę wam nadawać
stamtąd bezpłatne sprawm;_
d ania z występów Legii.
- Bezpłatne? Dlaczego? Chętnie panu zapłaci'my i to dobrze.
Czekam na ciekawy materiał.
Ustaliliśmy techniczne szc1.egóły, obiecałerfl też przepr<Jwadzić
wywiad z prezesem Weinsteinem o rozwoju piłki n<Jżnej w Australii
W dr<Jdze do hotelu wstąpiłem do Towarzystwa Łączn<Jści z Pol<Jnią Zagraniczną „P<Jlonia". Gdy pierwszy raz leciałem do Australii w 1956 r„ n~ prośbę ówczesnego sekretarza p. Steca prz:Ywiozłem trochę materiału o życiu rodaków na dalekim subkontynencie. Może i teraz „Polonia" zechce sk<Jrzystać z mycli usług? Prezes nie mógł mnie przyjąć. Miał gościa„. A.."ldrzeja J.
Jak mi późnitJ powiedziano, dzięki tej znajomości redakt<Jr J.
poleciał nadprogramow<J. Eskapada kosztowała, bagatela, ok<Jło
pięc;u tysięcy dolarów. którą to sumę w ogólnym r<Jzrachunku
wypłacono ze sz,czupłej kiesy państwowej. Wywołało to niemały szun:i w '1:'7arszawskim światkt,1 sportowych dziennikarzy. Bo za
te dewizy kil'ku Ż\.lJl'!lla:listów mogłoby jechać na różne jm,prezy w
krajach zachodnich.

w
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piłkarstwa!
Ełkaesiacy przełknęli jakoś tę ę:orzką pigułkę. Cóż ja jednak
byłPm winien ternµ że zaczęli źle kopać? Misternie skonstrurwana przeze mnie machj.na groziła rozsypką. Mecze w Au;;tralii za-

planowano na przełom stycz".'lia i luteg<J 1975 r„ a tu już listopad
na karku!
I właśnie wtedy, pięć przed dwunastą. podjąłem genialną decyz ię: Legia! Legi<Jnjśri ~raj:~ dobrze, poza tym potrafią szybko
zał;itwić formalności pa•zoort<:>we I wizy.
Płk Kazimieri Konarski. ~ekret~Tz ~eneralny CWKS Legia do
spraw piłki nożnej, szeroko otw•Jrzyl oczy, gdy zdyszany wpadłam
do jeg<J gabinetu
- Panie nułkowniku pronon11ją wam wyjazd na t<Jurnee do
Australii j 1 1ł .za kilka tygodni. Pięć meczów w pięciu stanach:
Virtoria Nowa Południowa Walia, Queensland, Australia P<Jłudmo
wa. Au~tralia Zachodnia Zapewniamy bezpłatne przeloty, hotele
pod czterema ~wiazdkami, d<J5konałe jedzenie.„ I po tysiąc dolarów .za ka7dv mecz .
- Proszę nie('h pan spocznie„. - pułkownik. podsunął mi
krze•ło. - Pan ~amolotem prosto z Australii?
- Nie, pocią~em z Łodzi . Jestem tutej~zym dzienni~arz~m.
W Melbourne orzebywa stale mój przyjaciel. prezeą V1ctrman
Soccer Federation Upoważnił mme efo pertraktacji z panami Legia jako pierwsra polska drużyna piłkarska wys~ąpi na australijskich boiskach.
Jut nazajutrz zadzwonił do mnie zastępca pułk:<Jwnika, ppłk. · ·
Zblę:niew Korol. z którym miałem odtąd utrzymywać ścisły kontakt.
- Wysłaliśmy oficjalne pismo do pana Wei.nsteina. A do pana.
redaktorze, wielka prośba: czy można by powiększyć skład naszej
ekipy o jedną osobę? Bardro nam zależy, ażeby razem :& tren.erem Vejvodą p<Jleciał jego zastępca. Lucjan Brychczy.
„Kici" Brychczy! Mój ulubieniec. którego podziwiał~ na tylu
meczach. Natyt'"hmlast zamówiłem rozmowę z Australllł. Prezesa
Weinsteina nie zastałem. Prośbę LPgii i moją przekazałem Kalusowj Po dwóch dniach przyszła -depesza: Lucjan Brychczy też
poleci.
. . „
'Uff„. Teraz propaganda imprezy. Wysyłką „publmty do 'Melb<Jurne zajął się ppłk Korol Ja nawiązałem kontakt z „Przeglą
dem Sportowym" Redakt<Jr działu piłki nożnej, Grzegorz Aleksandrowicz nie ukrywał zadowolenia. T<J dobrze, że Kalus będzie
nadc;yłał k~respondencje o przv~otowaniach. do przyjęcia Legii.
Znam ~o sprzed w<Jjny A na pal"a też możemy liczyć? Zalety
nam na relacjach z meczów w Australii. Wyraziłem zgodę.
Umyślnie wtajemniczam czytelnika w te wsz.ystkie szczegóły,
!eb:v lepiei t'1ointowi'ł" niezwykły eoilog tej hist<Jrii. . „
Kl)respondencje KaL.tsa ukazywały się w „Przeglądzie regularnie. Ostatnią pt. „Oczekujemy Was na lotnisku w Melbourne"
gazeta zamieściła na sześć dni przed naszym odlotem, 15 st'YCZD;ia
1975 r. Pozw<Jlę sobie zacytować (uwaga, uwaga!) ostatni akapit•
„Na tym kończę. Następne k<Jrespondencje przekaże już red:. Adam
Ochnrki. który razem z ekipą Legii przyleci do Australn jako
gość \rictorian Soccer Federation I na bieżąco będzie infori;n<Jwać
Przedąd" o występach i pobycie legionistów na antypodach".
" Do Warszawy pojerhałem dwa dni wcześniej, w · sobotę dnia 19
sty-:znia Jak każą dobre 0 byczaje. 'p<Jszedłem do redaktora nacz:el'l'Jeg-0 „ Przeglądu". Andrzeja _J„ przedstawić się, zaoytać czy
ma iakieś ~perialne tyczenia. o jakiej parze redakcja będzie do
mnie dzwoniła itp.
- Pr<Jszę się nie fatygować - oświadczył redaktor. - Sam obsłużę naszą

-

-

gazetę

Nie rozumiem .. Z Warszawy?
Z Australii Lecę z Legią.
Przeriei pana nie ma na naszej liście!
Ni~ szkodzi. Znalazł się inny fundat<Jr.

~apisaliścle w oańskim „Przeglądzie". że ja będę waszym
spr;iwozdawrą. Robicie ze mnie bal<Jna, czytelników w~r<Jwadza
cie w błąd!
- Niech się pan o nich nie martwi.
Próbowałem ratować sytuarję.

- Może sie podzielimy? ·Pan nada spraw<Jzdanie z jednego meczu. ja z drugiego„
- Drogi koleg<J, sam obsłużę wszystkie sootkania. Nie musl pan
pisać

muszę?

T<J pan mnie jeszcz~ nie zna redaktorze Jot!
na postój t aksówek.
- Stadion Skry, Wawelska 5!
Nie znałem osobiście redaktora naczelnego ,,Piłki Nożnej", ale
-

Ja nie

P•>biegłem
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wan)" tłum rodaków zza Wielkiej Wody, Polskie dzieci w barw•
nych strojach łowickich 0 ajczystszą polszczyzną powitały graczy
Legii, nie zapominając <J autograf~ch. W ogólnym rozgardiaszu
i ja hojnie rozdzielałem podpisy„ Z trudem docisnęli się d<J nas
Kazimierz K<Jwalec, Gąsior i· inni zawodnicy, którzy przed laty
zasilili pol<Jnijne kluby piłkarskie w Australii. Przybyli licznie
dziennikarze i fot<Jreporterzy. Dali pokaz sprawnej roboty. W
kilka godzin po rozlok<Jwaniu się w h<Jtelu „President", gdy zesz•
liśmy na posiłek, wrę,czono nam r;>achnące farbą drukarską egzemplarze „Heralda" ze zdjęciem Deyny na pierwszej strnnie, cału
jącego 5-letnią łowiczankę E\\ę Piejko. „Soccer Week" aż trzy
strony pośMęcił naszej wizycie. Witajcie Legia, Welcome Legia!
- gł<Jsił dwujęzyczny tytuł na czołowej kolumnie. Mój kuzyn na
dwóch stronach rozpisał się o przybyciu warszawskich graczy.
Nazajutrz trener· Vejvoda zarządził trening. Jego kolega po fachu pr<Jwadzący reprezentację stanl' Victoria. T<Jni Boggi, Polak
z ooch<Jdzenia, któreg<J babka - Czerpników, wyszła za Włocha nie zasypiał gruszek w popiele. Krążył po zakamarkach Olympi~
Park obserwując trenujących graczy. Brychczy wypróbowywał
Piotra Mowlikft: bombardując jeg0 ·bramkę. Strzały ,Kiciego'' z
obu nóg w~ciskały siódme poty z biedneg<J Piotrusia. Piłka raz.
PO raz lądowała w okienku bramki. Boggi nerwow<J dopytywał
się na i.aki~j 1:1ozycji zagra tc:n wspaniały strzelec. Dopiern, gdy
mu p<>wiedZJano, że to drugi trener Legii, uspokoił się. Polubile;n
pana Lucka. Zawsze miał coś wesołego do powiedzenia Widz:ic
kiedyś, że się nad czymś zamyśliłem, zaproponował: „Zagramy.
bujdy. p~nie redaktorze?" „Jak się w t<J gra?" Całkiem prost<J;
pan powie bujdę, a ja s<Jbię pójdę.".„
"
.w przeddzień meczu zawieziono nas do Palais de Dance na bankiet. Urządził go n~ naszą cześć kbb piłkarski „Poloni.a" w Melb?urne. P.reżes .Sc>wiak ~erdecznie powitał gości, życząc im sukcesow na. z1eloneJ mura:-vie. Potem pchający się zawsze d<J przodu
A_ndrzei . J. P1;"Ze~stawił po kolei C7Jonków naszej ekipy: szefa,
k1ero'."'mka, siebie, gra.czy, lekarza, trenera. pomocnika trenera,
mas.azystę. Tylko o mrue nie wspomniał ani słowem.
Nie w~ystkii;i . słu.żył k~imąt australijski. Deyna narzekał na
:b~zsenn<Jsć. Cm1k1e.w1~~ .i inni mieli p<>dobne kłopoty. Mimo to
pierwszy . me~z legi?msci wygrali wysoko. Piłka nożn~ na anty.
pod.ach me _cieszy. s.ię, popularnością. Na mecze przychodzi zazwyczai. 2-~ tysi~ce k1b1cow. Inaugur-acyjny mecz Legii zgromadził na
stadiom.e :-Jak
~okł~d'.1ie wyliczył komputer - 13.121 osób.
Przewazah oczyw1sc1e mieiscowi Polacy.
Do Adelaidy, stolicy Australii Południ<Jwej, gdzie warszawiaków
cze.kalo dr_ugie spotkanie, nie poleciałem. W<Jlałem zostać kilka
dm z ro?~mą, "".Ykorzystać ten czas na wycieczki. Znajomy makler. zaw10zł mrue do Geel<Jngu, ce:ltralneg0 ośrndka wełnianeao
Wełra t<J ~ar-0dowe b~gactwo Australii. Ekipie Legii uszyto z nleJ
nf b our~e r~:;kne. bezo~e. ubrania. P<J:lieważ kontynent w ,dole
g o us.a ~v. Je.dneJ trzec1eJ zaspoka;a światowy popyt na ~ełn"
co n.aimmeJ siedmiu członków· naszej wyprawy miało na sobi';;
~~:i:i~ury z australijskiego runa. Po 14 owieczek przypada tam na
~~ae„o. <J~ywatela, .naw~t tego w pieluchach. Nie darmo więc
ki o~1 bs1ę,d ze Austral!a 1e.zdzi na i::rzb1ecie owcy. Poczciwe owiecz•
P~s:~ ~aj~:'o~!;J. ;-vartosc~o~ą Wt~łl'.ę, muszą mieć pod dostatkiem
. .·
. . ~m s_ma_ UJe bUjnJC rosnąca trawa. Ale na )ast~~~~~ch POJaw1aJ~ ., s!ę intruzi. Przed laty hodowcom napf'~ziła
szczep~o!l:lf~ %~.;-~~":·t :Y7łażano k~roch~ tych ~wi~rzatek ·i za.
t .
. "
,_s, araz 1 meszkodhwe1 dla innych
zwierz!l i ludzi choroby rozniosły komary. W krótkim
-·
db poltora miliarda króJ'k.
cza„ie Pa1 ow. H-O dc-wcy odetchnell.. ale
d1 ~~ p " , ·k
nie na
· uJ, · „a ,, w, , :i zost:lly zaatak<Jw:tne przez t'łbuny dzikich k ·
D~o ak~Ji w~'~oczyli myśliwi, uzbrojeni w karabiny z opt czn
cdownikam1 1 Prze~rzebili kozie zasbmv
Y Y i
~fodowcy owiec to bardzo zamożni ludzie. Na oko taki nadtany dolarami bogacz niczym ·sie nie różni od 'zv.rykłego po
~.rzyg1cza. W Pracy .tak samq iak on ma na sobie ~ranatowv kom:
. rne~on. upstrwn:v kłaczkami welnv Tylk ·~
k t b k
J€>t inne'. al~ konta nie widać. A. .o.to ·z::ib~\~~~o his~~r~·jk:n j~,'f:._!
m1 opowiedziano
' ~·-t
Pew.ien hadowca pos~a.'1ow:ł kupić sobie nowe au~ci. w kcmb'n.e7:ome, prost? z farmY. udał sie do salonu s-imochodowego Wła§
~~e~a~~~~~a~ wszy tr.rtyc~nym wzrokiem klienta, zaproponował
k·
.
owy, ta_m woz Hodowca kręcił nosem. machnął reR~v na,_ m;;Ve ~a?J.O!:hooy, w1·eszcie wsk::!zał na <Jstatni model Rolls
. ci; a. • 1asc1c1el salonu wvm ·enil Lawi·ctna stim» Hodowca ·
tat""UJ4c •
r
• 1
[
'---r
•
nie
. -;., ' s1? \\yp1.;a cze:. „.Moze i:za'lowny nan • ma
1akieś życz.en:~~
sp:t~ł .~:·t-eds1ębio ca i?na-:: sle w 1....klona~h . „Owszem.
P~.o,zę , m.1, ~' stawiv w .sa~ochodzi„•. p.vbe miedzy przedr.im. a tYln. m ,: eo-en .em, n; ~ a łą szeroko ·c <..U, ;l , o::l c: i::.1 c1 podlo •i"
''.Tal: Jest. oczywiś.:· e. zaraz wydam pokcenie. Ale c1,y można wie:
0
7:1.~c _Po co ~an1;1 taka szyba w sa!T'ochodzie?". Na to hodowca:
„'i!V~dzi Pan, Ja oardzo me lubie 1 1ak w czasie jazdy owce liżą
mnie w kark!".
W ni~dziele miałem Pierwszy telefon z Polski
- Mister Oczoki? A cal) to you· trom \~'arsaw!
, O~zy .kle;l:V m., si~ do ~nu. dochodziła iedenasta wieczór. W
'\\ ar~zawsk eJ red~u;:c11 . P 1 łk1 Nożn::!i" trwał;\ w tym czasie nGrmalpra~a. Jako. <:e z~gary wskazv·~a!y tilm dopiero drugą po
~„ !11d~1u. _Pod reką miałem i:irzvgotowane notatki. Po paru chwiwać? • PYlałem czy me dyktu)ę za szyhko. moze nie nad4ża noto-

-.

n:

t,yłem podmin<Jwany. Jednakże perspektywa współpracy
„Piłką Nożn.ą", rychłego spotkania z rndziną oraz towarzystwo
młodych, pełnych radości. chł<Jpców :1 Legii, sprawiłY, ii szybko
wróciłem d<J równoyvagi.
A więc zn<Jwu lecę do Australii! Ciekawe jakie zmiany z83zły
tam przez osiemnaśge }pt. Obok mnie w samolocie siedział naj·
i:nł<Jdszy uczestnik drnżyny Legii Krzysztof Krajewski, Kiedy
ja w 1956 r. emocjonowałem się rneczami futbol<Jwy·mi w Olympic Park, Krzyszt<Jf kopał szpadelkiem ziemię w piask<Jwnicy, a
Kazi<Jwi Deynie zapalano dz!ewięć świeczek w t<Jrcie urodzinowym. Podróż<Jwało się też wtedy inaczej. Na Olimpiadę w Melbourne lecieliśmy w sumie sześć dni, teraz po starcie w poniedziałek - już w śr<Jdę o 9, rano (w P<Jlsce był wtedy wtorek, go-'
dzina 24) wylądotvaliśmy na lotnisku w Melbourne.

Ja tei

z

. Podróż znieśliśmy dobrze. Lekarz Legii dr S<Jroczk<J nie miał
z nami kł<Jpotów. P<Jtężny „Jumbo Jet". n.a który przesiedliśmy
się we Frri!\.lJl'cie nad Menem, gonił lll<JC z szybkością 900 km/
/godz. Dla nabrania paliwa ląd<Jwaliśmy tylko w Bahrelnie1 Deihi,
H<Jng-K<Jngu, Manili i w Sydney, Według r-0zkładu lotów, zamiast
w Manili mieliśmy zatankować w Darwin, stolicy stanu Terytorium P!,1. w Związku Australijskim, jeqnakże huragan. który
zmiótł to miast<f z powierzchni ziemi, nie oszczędził i lotniska.
Wylądowałem w Australii! zawołał w 1935 r. Egon Erwin
Kisch, gdy .przybył na piąty kontynent - i takim tytułem <Jpatrzył
swą książkę. „Szalejący reporter" popłynął statkiem na antypody
z okazji 100-lecia istnienia Melbourne i odbywającego się tam-kongresu antywojennego. ówczesny mimster, póżniej premier, R<Jbert
Gordon Menzies, któremu nie w smak była wizyta postępowego
dziennikarza, oświadczył: Kisch nie zejdzie na ląd australijski!
Ale Kisch d<Jpiął swego i Manzies nic nie mógł mu zrobić. Minister zabronił reporterowi zejścia ze statku, więc ten. wiedząc o
tym, zesk<Jczył na ląd i z nogą w gipsie zwiedził kraj uczestni. cząc w spotkaniach z działaczami robotniczymi.
Ja nie musiałem skakać. Wraz z ~iłkarzami Legii bez przeszkód,
wygodnie, przeszedłem do komory <'elnej po stopniach dwupiętrn
wego tunelu, przystawionego do naszego kol<Jsa. W ręku ściska
łem wiązankę sztucznych kwiató\v d1a prezesa Weinsteina. Kwiatki, żeby wyglądały bardziej siel~ko, poprzetykałem oryginalnymi
kłosarrti zboża, zebrany~i latem w Kazimierzu nad Wisłą. Celnik
popatrzył się uważnie na bukie9ik. „Syntetik" powiedziałem.
Uśmiechnął się, wyjął starannie wszystkie kłosy i zwrócił mi same kwiatki. Ot<J do czego może doprowadzić 9błędny strach nawet
przed chorobami roślin!
W poczekalni lQ.tn!_ska Tullamariue otoczył nas l"QzentuzjaLmo-

. . Kolego„ panski „spicz" nagrywamy na taśmę. Prosto z taśmy
POJdzie ,na linotypy!
! t~taj t~chnika . zrob1ł~ ol~rzymi krok do przodu. Wtedy. w
l~;J6 J „ ~OJe. relacJe z 01Lm.piady, słowo po słowie, mozolnie zapisywał 'ladz10 Tempelhof.
C:aly wolny cz~ zab:ał? mi zwiedzanie miasta. KllZYll obwiózł
m~e _P<> ~av.:no pie Wld~1an:ych ulicach. Jak tu sie wszystko pozmierualo. N1e~tory~h dZJel1;1ic nie mogłem poznać. St. Kilda Ret
centralna arteria„ .niczym me Przypominała tamte.i sprzed osiemnastu lat. ~?- mieJscu dawnych, kilkupiętrowych budynków, wy- .
rósł ~ .wiezowców. Przy Wellington, Parad~ wystrzelił pod chmury .~aJw1ęk_szy hotel - „Hilton". To nazwisko jednego z byłych
n:ęzo~ gW:ia~?Y .~ilmow~j Liz Taylor. Na świecie jest około setki „Hiltonow . Nie, nale'.la one wyłąc~nie do eksmałżonka aktorki.
Je~ on tylko wspołudziałowcem trastu, r.z;:ijzone"o przez amerykansko-australijski kapitał.
'
"'
W Fitzroy Garde~ jed.nopiętrowy dom z parterową przybudówką, sc:howany za pięknie utrzymanym żywopłotem. Przeż wiele
lat Jn'Iesz~al tu James Cook, który w kwietniu 1770 r„ p 1·zyptv~ął stat!tlem „ ~~d~vour" i zatknął angielska flagę na wschodruch, i:aJurodzaimeJszych brzegach Australii. Odkrycia, które
przy~°'.'ło Anglii ni~zmierzone bogactwa, dokonał jako Porucznik
w słuzb1e J.K. l\.fości, dopiero pośmiertnie, w nagrodę za t~ wyprawę, awansowano go do rangi kapitana.
Do s:vdney. trzeciego etapu nasze.i eskapady, poleciałem sam.
Posiedz1a~em godzinkę na lotn~sku czekając na samolot z Adelaidy
z naszymi.
- Opuścił nas pan i przegraliśm~· mecz - zrobił mi wyrzutY'
Cypka
Obiecalef!l już do korl'ca podróży towarzyszyć graczom.
Jak, kazoy s.zan..ijący się reporter. zabrałem na te wyprawe
ap!łrat fo.tograficzny. Pstrykałem zawzięcie, nie żałując kc>lor<Jwej
ta§my. Ciekawe obiekty, zabytki. sC<:!IlY uliczne„ Po1owałem iwła~
szc_za na piłk~rzy. Uwieczniłem ich w akcJi. ryzykując wybiegi na
bois_ko y; naJgorętszych momentach. Rolka iakoś nie chciała sie
skonczyc~ Okazało sie. że ją źle wkręciłem. Ze zdjęć wyszły nici
Trener Vejvoda powiedział:
·
·
- Ja jestem jeszcze większym pechowcem. Tyle razy mnie fotograf.o ;.van o. a;e jeszcze nigdy żadne zdiecie nie wvszło.
Pocieszył rnrue pan trener. Ost3tecznie to co zobaczyłem. na
zawsze pozostanie mi w pamięci, BP.z wywołYWacza. bez utrwala·
cza i innych chemikaliów.
W Sydney legioniści rozgromili reprezentacje og6Inoaustralijską.
Bohaterem meczu był Dąbrowski. Strzelił dwie bramki. zdobył
miano „briliant stri~er". Po meczu _ poprosiłem naszego radce
handlowego mgr Cieslika o podwiezienie do hotelu. Spieszyłem
się, Warszawa miała wieczorem dzwonić po. relacje. Podałem· nazwę naszej rezyden~ji: „Trave Lodge" Ratlca za Wiózł mnie i odjechał. Z pr~~erażenit!m stwierdziłe!Jl, ze to nie mój hotel! Okazało
się, że stolica stanu Nowa Połuclniowa Walia ma aż 11 hoteli o
tej nazwie, ja zaś nie znalem adresu ~wojego. DowiadyWać sie oo
koleł w każdym gdzie mieszkam? Strata czasu I twardej waluty.
Zadzwon.łem do mego przedwojennego kolegi redakcyinego Henryka Gostyńskiego-Gostina. Jego numer znalazłem w spisie tele-
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bo Gostin w Sydney iest tylko ieclen. Pod-

fonów bez klopotLI

jechał PO mnie i zabrał do siebie. Poprnsitem. żeby .s ie porozumiał
z międzynarodową - niech pr7.erzuca rozrnowe z Polski na 1eJ?:o
doinowy telefon Henryk miał szczęście - za trzecim razem utrafił w mój „Trave Lodge" A ia zadzwoniłem do szefa naszej ekiJY Płk. Feryńca. Powiedziałem o swoiei on:ygodzie. niech sle nic
martwL jestem zdrów i cały Na noc zostaie u przYiac!ół. Na·

zaj1:1trz pan pułk0wnik powitał mnie ~orzkimi wvrzutatni Jak
mozna odłączyć sie od ekipy? Naraża mnie pan na kłcmoty! G::hvba _nie pomyślał Pan. oanie pułkowniku. że wybrałem wolnosÓ?
Zakomunikowano nam. że w l3rl;;bane. stolicy Queenslandu,
krainie wiecznego lata soedzimy tylko rlwa i pół clnia Szkoda. to
najpiękniejszy zakątek Australii. Silnit> operujące sło1ice. bujna
zieleń, palmy-; baiecznie opierzone o'taki - wszy<;tko na każdvm
kroku przypomina o 1aiautentvcznit>i<;źym tropiku. Polonia w
Brisbane nie iest liczna W eałe.i Australii żYie około 130 tysiecy
Polaków, z czego najwięcej w Sydney 1 Melbo •:Jrne 14) i 35 ty.
sięcy), w Brisbane n'ewiele oon::id cztery tysiące. Mieiscówe wła
dze nie stwarzaja naszym rodakom cieplarnian:vch »warunków.
Organizacje .Polonii11e natrafLl.ja na opon'. nawet na iawna. niechęć. Od osiemnastu lat. podobni?. jak w pozostałych stanach.
istniał w Brisbrine klutJ piłkarski „Polonia"' Dwa lata przed. naszym przyjazdem federacja stanu 7musiła „Polon:e" do zmiany
nazwy na .,North Brisbane Soccer Club''.
- Ale my sie nie daiemy - oświadczył mi ie:ien z działaczy
klubu polonijnego. - · Chociai oficialnie musieliśmy ustąpić. tak
samo iak inne kluby o trzonie narodowym miedzy - sobą · nadal
nazywamy c;ię .. Polonia". W klanach marynarek nosimy emblem;ity -„Polonii". Gracze naszego ld.ubu występują na boisku
w __, polskich barwach narodowych Czy pan · uvlierzy, przed kilku
laty jakaś zwariowana baba. nazwiskiem Brown,' wvstaPiła do
pąrlamentu z wnioskiem o przemianowanie Góry Kościuszki na
Ciórę _Churchilla. ho Kościuszko był obcokrajowcem! Na szczęsoie
pr,opozycja nie przeł'zła.
Na przejażdżkę po Brisbane zabrał Brychczego, Cypke i mnie
pau Janusz Sajda, ma.ister stolarski. !'Yn kolejarza z Kielecczyzny, b. więzień obozów koneentracyinych w Oświęcimiu i Mauthausen. Pokazał nam lokal, gdzie występo•wało ,,Mazowsze", dom
w którym mieszkała Wanda WU~omirska. a tutaj, proszę panó\V,
W · tym !mnie. spłakałem sie na „Chłopach" jak bóbr„.
W cementowni Darra, niedaleko miasta spotkaliśmy się z. grupą
cJiłopów polskich, pochodzących z różnych zakątków naszego kraju. Ich przywiązanie do Macierzy ie~t godne ·podziwu. · Zawsz.e
pierwsi zjawiają sie na imprezach polonUnych i pierwsl wi:łacili
datki na od.budowę Zamku Królewskiego w War!!zawie. Chłopi z :
Darra. zwani z racji swego Patriot.vzmu „ko:;;ynierami". mówia najczystszą polszczyzną. Swym dzieciom z pasia. czasem i pasem.
wpajają ojczysty język.
Wreszcie ostatni skok, jakiego mógłby nam pozazdrościć każdy
kangur: Brisbane -- Perth! .Z najbardziej na wschód wvsunięteizo
krańca AustralU na jej"zachodni cypel. od brzegów Pacyfiku poprzez ca.ly ten kraj-kontynent do br~gów Oceanu Indyjskiego
- w sumie ponad 4. 700 kilometrów.
·Australia Zachodnia ze swa stolicą Perth to największy stan
zajmujący 1edną trzecia całego terytoriun1 Związku Australijskiego. Pod okienkami naszego samolotu przepływały lasy eukaliptusowe, sawanny, stePY. pustynie Przy schodzeniu do lądowania nie
mogliśmy oderwać oczu od ukwiecon:vch · lak. Wiosna i wczesnym
latem Western Auśtralia obdarza cały krai wielkim bukietem ·
tych dziko roś_nacvch kwiató\v w tysiacr.ch odmian
Ucieszyła nas wiadomość. że aż sześć dni spP.dzimy w Perth.
Będzie mozna odpocząć l od.robić zaległości. A nazb.ieralo sie ich
.sporo. Wstyd przyznać - nikt z nas, nawet ja, stary bywale~.
nie widział dotąd„. kangura, narodowego zwierzęcia Australii,
któregó wizerunek figuruje w herbie piątago kontynentu. na emblematach państwowvch. na banknotacb. znaczkach pocztowych.
"Ws-eyscy m\eliśmy w walizkach po kilka kangurzyc z malvmi kangurzątkami. w torbie n"łbrzusznei. ale to były maskotki. Na kaźdym przyJeciu obowiązkowo wreczano ie nam iako suweniry.
Pierwszego żywego kangura zobaczyliśmy dopiero w Pertq, w
tamte.iszym zop opodal pięknej phży za miastem. T oomysleć
co roku w Austraiil idzie pod ostrz.al trzy miliony kangurów. ponieważ sieją one spustoszenie w pa:stwłskaĆh. niszczą uprawy i
·
·
ogrodzenia

- powiedzmy - konsulatu krasymile dokumentu w tekście)
ju .południowo-amerykańsk.'.e·
znajcluje sie paradoksalne wy'
roku z więzienia śled
~·
drukowane bardzo mała czcioh- · ~?
czego w Linzu ... · Potem
ka. twierdzenie, któremu orzedowiedziałem się, że bi.. Właściwie taki byt wap.1n~k
czy wsz.vstko co następuje daskup Hudal przy Watyten nie iest --'- mówi pani Dupuis Marstaller
lej: „Dokument
kanie w Jbymie Pomaga katodowód o'SóbistY". · - czesto jednak powstawał dia.: "
ważny iako
belsk'i 1-tri~: niektóre ·Rra:1e' nie--,
lilckim oficerom SS i dlatego
proeliehsthal. do cza.su „An- Na Pierwszej stronie · dodil.ie sie:
pojechałem do Rzymu".
wydawały wizY. .ież"eli' 'ktoś~'-hi'i!' ''·
. schlussu" Austrii sekretµrz kan- „Dokument ten został w:Ystaw:oclerza związkowego Schuschig- ny na prośbę okaziciela,· ponie- rozport.ądzał już dokurnen'~i'fi ·'·:
Opowiedział to Franz Stangl.
ga, zbiegł- \V 1938 roku przed waż ten oświadcza. że nie po- Podróży: ~ my. nie ,:w,".(~MW.ial'\~:-·_•1
komendant obozu zagłady w
nazistami z Wiednia. znalazł z siada ani normalnego, · ani tym- my go, iezel1 nie m1el!smy- Pe.W'·· :
paszportu. ani nfe ilości. ·że·· dana osoba "tzeci.V:\vi•'· ·Treblince. dziennikarce Gitcie
rndziną schronienie w Rzvmie · czasowego
ście moźe wyemigrować: Os~· ·
iest w stanie postarać się o taSereny, na krótko przed swa i ibusiał dopiero skryć się orzed
by, które - ncwiedzm:V z oo- ·
śmierci.i w 1971 r. w w 1 ęzie
oprawcami Hitlera - razęm '1: ki. Dokument ten nie wyraża
woi:lu ii.ie!egalnego \vtazdti
nic derinitY\Vnego o obvwatel~
niu w Duesseldorfie. Od HudaWilli Nixem. - u Sióstr Matki
wylądowały w iednvm z obostwie okaz'cielac ponieważ w
la otrzymał po dwóch tygodBożej Bolesnej_ Z pewnośc o a nie
wyniku tego nic nie zostaie na- „ zów .. gla int_e rnowanych. '
n ·ach czekania .. Paszport Czerpodzielał poglądów politycznvch
wonego . Krzyża" i Pieniądze na
Hudala. Czy wiec ie ignorowal ·7 ruszone. Podpisany: delegat Mie- przykład we Prascheite. . aliio
były '
Lipari -- wypuszczane
podróż. ażeby popłynał do SyJego wówczas os:emnastoletni dz:vnaroclowego· Komitetu Czerprzęz Włochów. jeżeli dostały
rii. a następnie do Brazylit Z syn (dziś ambasador Austrii w ·wonego Krzyża oświadcza. że
dokument. aby ·nasz d0kument... Zdarzały. sie
wystawił ten
dokumentami zbiegły Rzymie) uważa to za możliwe.
jakimi
więz ień zdołał przejść iednak
InaC'Zej niż dziś. ,w owvm cza- pozwoFć okazicielowi uzasad- też fałszerstwa! Któregoś . dnla „.
wezwała mnie policja i poka:za„
nić (!) jego obecność w obecprzez grariice. austriacka i przesie. dla wierneg'l Kościołowi kala mi sk:mfiskowane dokumen• '
ty podróży. na których natych- ·
mia.st poznałam. że podp's -de1egata Czen,vonego Krzyża dr
Salisa. a także
Hansa Wolfa
wiodła
mój własny. nie były aµtentyPołudniowej
.
czne. lecz podrobione.„".
ciekłem

U

30 maja 1948

na
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Do Amerwki

przez R?:ym

Zpaszportem

2

Wywiadowi amerykańskiemu ·
nawet prawdziwe dokument" :·
wydawały sie. co prawda. wąt_..
pliwe: ..Odcisk kciuka ' zro:biony:,
jest zwykłym atramentem· i nie·
jest „toczony". a jedjni& · od;,:,.:·
pieczecta;:-c
ci-śnięty.; ' Wszystkie
·którymi ·posługuje si·e-. · Między..-:.:1•
narodowy ·czerwony Krzyż; sa ·
-zwvkłymi stemplami gumowymi ·
nie -odciskającymi· sie na -oa".>ie„-, rze (zmieniło · sie to· w: 1946 , r.,t- \
· zdjęcia .„ paszportowe · ·dają -..- . sie" ·:
wymienić. Istnieje „ \vlęc h,andel tymi dokumentami. 'Nigdy
nie b.edziemy wiedzielL ilu· dzia...
la w Rzy,m ie handlarz.V.' :. któr~: :
na żmyślone nazwiska wclaż· od
nowa wystawiaja sobie nowe
paszporty Czerwonego . Krzyża"
nym miejscu pobytu ł - ułatwi~ - zanotowano z data 15 maj• _
mu natychmiastowy, albo póź 194.7 roku w raporcie. ·La V1i- ·
niejs?:Y powrót do· kraju pocho- sty Zawarte :!est tam równieł ·
dzenia, bądź też jego emigra- ubolewanie:
cję. Potwierdza on (delegat), że
„Sa jeszcze cale grupy Niem.o
niego (okaziciela)
uzyskał od
ców - nazistów, którzy 'Przynastępu:jące dane o jego per.:.
sonaliach". Te wpis.vwano ręcz bywają do Włoch wylącznie w
tym celu. żeby postarać sie o
nie na drugiej stronie.
fikcyjne dokumenty i następnie.
natychmiast. . wyjeNa ·trzeciej stronie okaziciel . najczęściej
chać. Pr2?z Genuę i · Barcelon1
mógł stwierdzić podpisem, „że
·
do Ameryki Lacińskief'.
był zatrzymany jako jeniec wojenny. internowany albo deporJednakże niepokój amerykań.:
towany, albo zatrudniony jako
, robotnik c.vwilny"' - mógł · jed- ski spowodowany był n.ie . tyle
mogli to · byc nazJi4
·nak również nie WPisyWaĆ tych faktem . . że
wi:>wrecz
lbo
a
ści.. _
danych.•Tako cel podróżY mógł · jenrii. iecz . tym.zbrodniarze
„że-. komwiiś:cf wymienić dowolną ilość krajów
te możliwóść. źe
i tu również odnotowyw'ano o- wykorzystu.ia
by wysłać agentów do · odpodokumentu: .wiednich
ważności
kres
·
krajów".
„rok" (a nie pół roku. jak Cie·newa zakomunikowala'- ~iirlery- -:'~"-- ~- „ "''~. '. '. " ·~ ,,,_,, ,- ..'. . ,.,.
kanom) .. Strony 6 i ~ „ 'l'omsfł- ~,...,;.;,q;itęt .• ~~b:lił~,,.,.l'\N,1~a . & ;~
. wiono wolne na wpfSanje: •wfz;: ~~nazbt~ch„zcu.,-fa,:izy:stach: w nona stronie 5 widniał' podpi8_ · cle werbalnej, utrzymanej · w
krytycznym tonie·. przekazane( ·
Krzyża,
~elegata Czerwonego
Jego s.tempel . oraz odl'.lsk Dal- przez dyplomate amerykańsk.ie- ..
- · -. ·
·
ca („nieodzowne") ł zd.ięcie (dówolne) właściciela. natomiast' na go Jamesa :Grahama :_ Parsomvna ·:· ·
polecenie Departamentu 'Stanu·stronie 4, razein z opisem osopod koniec 1947 roku. papie...
by (włosy. oczy. nos>. odnotoskiemu sekretariatowi stanu dla
ważnego: ..'P~
wywano coś
Watykanu ·przed
twierdzenie PoW.vższych oświad- 0strze7..enia
czeń".
udzielaniem oomocy: „z ostat.
dane! nich szacunkowych obliczeń wyKto ręczył tu za te
nika, te · dziesieć procent oMożna było przedstawłć · jako
dowód inne dokumenty perso- sób -Poruszających sie z doku„
nalne. o ile takimi sie dyspomentami tymczasowy.m ·i po waż
jednak
wystarczyło
nowało,
obi;zarze . Europy, to tajni'~
nym
również polecenie takie .lalt to:
agenci. z których wielu 'ma dO-:
Corrim. Ass.
Pont
.. Lettera
Nr... ". A więc list "Pontifica trzeć na półkulę zachodnia . ł
rommissione Assistenza". Pa- ' do Stanów · Zjednoczonych. Tc> .t:
pieskiej Komisj,i Pomocy, , po-. .
instytu'c1i łluma~ ''·ł
twierdzony sten:iplem „Assisten- całe ·naduzycie
· nie tilk(> z.dy~' ·
grozi
nit!łrriych
za Giuridica agli Stranieri". Pomocy Prawnej Obcokrajowcom skredytowailiiem godnych _powłoskiego Częi:woneg~ K~ZYża. . chwały stąrań_ o, złagpdzenie ąo-._
li_ ludżkiej, lecz nawet ·ptzybra- •...
Czy tu nagle staje sle winiem rozmiarów. które stworzą
doczny ślad prowadzący .. do wa.;.
zagrożenie dla porządku ·świa
tykanu"?
towęgo (!)„. Tak więc' ~taą.:1
zwracają i.twage
Zjednoczone
szwajcarska dama,
Sędziwa
Stolicy Apostolskiej na te spra„
niekatoliczka, która w: latach
1944-1948 była w Rzymie zawę, w nadziei, że skłonna · bę
Międzynarodo
stępcą delegata
dzie żbadać problem .i rozważy~ .. ,.,
wego Czerwonego Krzyża. Ger- ·
kroki pożądane dia uchro~ie~i~.' ·.'
trude Dupuis Marstaller.- opisanarodów przed infiltracją nie•
ła mi. opierając sie na wciąż
· jeszcze żywych wspomnieniach.- przyjaznych agentów„.".
w jakich warunkach pracował
wówczas komitet Czerwonego
Odpowiedź papieskiego· sekre•
Krzyża pr~ Via Ciregoriana 28:
tariatu stanu nie ]est 2;11ana;
jednakże notatka o wizycie zło
żonej nieco wcześniej, 15 ·lipca
„Setki ludzi codziennie usta·
Averella
przez
roku
1947
wiały się u nas w kolejce. niehandlu
Harrimana (ministra
kiedy musieliśmy wz.vwać Poli·
USA) Piusowi XII, pozwala "sie
cje. żeby zaprowadziła porża
zorientować, że ten rodzai ardek„. Rzym przyciągał tak Wiegumentów amervkańskich ·wy.
lu uchodiców. ponieważ mieli
ważał wówczas jedynie otwar•
nadziei~. że dzięki Kościołowi
te drzwi.
pojadą dalej. . OczYWiśOie Pan
Bóg i wszyscy świeci polecali
Papieskie]
nam ludzi. ale na
niebezpie- ,,
· :.Papież określił
było
Komisji Pomocy można
czeństwo komunistyczne. · jako ...
polegać w jakiś sposób. to by1
bardziej zdradzieckie niż naZi- . '
dobry adres... Ludzie szli riaj:..
stO.~skie, ·. 'raktvka komuńi$tów ·:
częściei najpierw na Sili Salanjest ta.k mądra i zwodną, ... że .,„;
dra 34 do AGIUS (biufa opieki
dotrą niemal wi;zędzie. . · ta~że ...
' prawnej włoskiego Czerwonego·· do silnych krajów. taklicl\ :iat
Krzyża), wj.rpełniali tam kwe. :
..
.
USA .. /'.
stionariusze. przedstawiali repo~iedzmy.
komendancje.
c.d,n.
AGIUS zwracał się do nas z
wnioskiem o WYdanie dokumentu podrózy...".
HANSJACOB

„

Czer~onego · Krzyża
Jechał przez pół Włoch do RzYmu. jest nadal równie niejasne.
jak pytanie. co biskup w Rzymie miał wspólnego z Czerwonym Krzyżem, a ten z paszportami podróżY. ,

Wiązało się to z przeobrażeniami ~krzetnego rektora „Collegio Teutonico di Santa Maria
dell Anima": .biskupa Aloisa
Wkrótce
Hudala {1885-1963).
po „Przyłączeniu" Austr.ii przeksiążkę
swą
słał Hitlerowi
~Podstaw:v narodowego socializmu" (Lipsk. 1937) z napisaną
własnoręcznie dedykac.tą: „Siegfriedowi wielkości niemieckiej".
Jednak w 1944 roku, kiedy klęska Hitlera była pewna. a Rzym
był w rekach alianckich, wy.parł sie. rychło swoich wielko~a., dri;ewv.,~h ,b~r.as~kowałą, r~$.fn~ p,pcl~~znY<;h. niedźw.i~dków
: ~lemieckich skłonności. 2 -lit>ca
kqajp, ~ M~śkói~ą.Ąrt„t.YCh „ zw.ierzątek:- tęz , ,ri_ll,S, ,.ho.1me c~l}pzielano_
czere
na
r . -stan•\}
„Koala" w ięzyku , tucylców oznai:z<;. „niepijący." (jak iesh „ni- .. _1944
jący," - nie Wiem~ a Ji.av.rwam. się .tak .dlatego,; 4;e niez:bedna· d~:: ·; .;Austriackiego -Komitetu- . -WYliczącego 63 członZ'Wolenia"
orgapizmu wilgoć czerpią z roślin. stanowiących ich wvlaczne poków, którego powołanie określa
Zyw.ienie. · Nazwa niezbyt trafna. bo koala to ... nałogowy pijak!
się w jednym z r_aportów WY·
Stale. jest na . rauszu. sok z eukaliptusa. jego ulubionego przyamerykańskiego (z 12
wiadu
smaku. zaw~era spory procent alkoholu.
sierpiliia). jako „karykature deA te dziwne stworzenia? Nawet na fetografii ich nie oglądamokracii": niemniej jednak WY.,.
lem•. To . największy dziwoląg świata zwlerzecego Australii. żykluło sie z tego nieco później
jący tylko na pi:1t.vm kontynencie. Dziobak. po lacinie Pfatyp~s.
- z błogosławieństwem alianskłada jaja. ale małe karmi mlell'.iem I Jednakowo dobrze czu1e
Austriackie";
ckim - „Biuro
się na' lądzie i w. wodzie. Pierwo;i podróżnicy, którzy wró.::ili z
spelriialo niemal te same funkAustralii do. Europy. .nazwali te cudaczne stworzenia „dzieckiem
cje co biuro niemieck.ie Nixa.
.
·
diabła".
:Redaktor J. nie towarzyszył nam w ostatnim etapie POdt:ózY.
Widocznie spetnił już swa misję, bo solo odleciał do Polslu. A
uCirupy tego rodzaju zdradzaja ·miałem tego wieczoru aż dwie rozmowy z Warszawa Po .Pił
ją skł-Onność do przypisyWania
ce Nożnej" zadzwonH.„ ..Prze~dad Sportowy". Wszys~y nasi oficjele
sobie nadmiernego znaczenia. co .
i gracze byli na kolejnym przvięciu. wiec teletom:stka hotel?wa
wyraża się w przyznawaniu sopołączyła rozmówce ze mna. Dziennikarz „Prze~ladu". poprosił o
bie w mniejszym lub większ.vm
relaeje z ostatniego meczu Legii I jdl, mvślicie. co zrob!ł.em? Rz:ustopniu funkcii konsularnych"
ciłem słuchawkę? Podyktowałem! Nie wiem ktą za moJ materiał
- poddawał pod rozwagę w
otrzymał honorarium, w każdym tazie do tei pory nie przysłano
depeszy do Rzymu z 14 wrześ
_
.
mi..z redakcji nawet p0dziękowania.
Departament
roku
nia 1944
l{olegę z „Piłki Nożnej" poprosiłem ~ skonta~towame ~1e ~
z nieufnoi
tym
Z
Stanu.
.
buclrvsov.:ka
Mo~a.
kozuch.
m~ecie
żoną. Niech mi przywiezie na
śoia wobec ..starych austrofaprodukcji Spółdzielczych Zakładów Przemysłu Oo:r.iezoweg'? im.
szystów" w komitecie - wią
Lewartowskiego w Lodzi zrobiła w Melbourne furorę. musiałem
zało sie zapewne to. że „Ausją podarować przyjacielowi . Kiedy u nas w Polsce n9:stało lato.
weiskarte" (Identity Card, Carprzyjaciel pojechal w niej na narty do Sno~ M~untains w Nota di riconosĆimento>. iaka mowej Południowej Walf. jadynego \V tym kra.i u osrodka soortów
gło wydawać ·to „Biuro Aud
dl
·
zimowych
z
- ze stemplem
striackie"
o
a
z Perth do Polski WYstartówaliśmy we wtorek. Tera~
monarchistycznym, podw6inYm
miany goniliśmy słońce. cofa]ąc przy każdym lądowamu w~lrn
była o wiele skromorłem zó~vki zegarków Odzyskafiśmy dzlewieć godzin .... stracony~h w
meJsza niż paszport Nixa: w
drodze na antypody. 1'rasa była nieco inna: Singapur (Jak to
dokumencie tym nie było prześpiewał Wertyński? W 1:Jananocytn'11o';''Y"; Sing~purze. w, burzy.„.)~
de wszystkim miejsca na. Wizy
Bombaj, Bahrei.n. Frankfurt. Tu przesiedl•śmy s1e na samolot me
wyjazdowe. Jako dowód ·oby55 t · v
·
mieckiei ,Lufthansy".
watelstwa wystarczało oświad
Ys.iec ..
W samolocie dokonsłem bilansu wYPrawy Ok~ło
czenie ,_:łożone pod przYsie~a.
kilometrów w powietrzu przy fantastycznej poS(odz1e - w ciągu
. Ponieważ waźność dokumentu
trzech tygodni nie spadła ani iedna . kropla de;;zczu. ~porto'"::
•. dla władz włoskich i alianwynik dodatni: trz;· wygrane . mecze. ieden Prze~ranY: ieden re
ckich" była nieograniczona w
mis. Ale nie to chvba byto naiwa7.n~eisze. lmpre.za m1ala przede
wykorzystymógł być
czasie.
w;ytaka
iako
1
wszystkim charakter · patriotvczno·Prcpagandowv
międzv Aupodrófy
do
wany
padla na oiatke z plusem. Wszed1.1e. wi.tan? nas ei1tu.ziast~czme~
stl'ia a Włochami jeszcze wówwsiędzie spotykaliśmy sie z obiawamt w1.elk1el:(o. prz:vw1ąz3n1a P~
czas. gdy biuro rozwiązało sie
laków do pierwszei 01czvzny l zmuszaHmY ld1 ~erca do szv
na początku maja 1946 i:oku
szego bicia Nasi roda,•y choć nie. zawsze . zgcclm w poglk1ac~
(po przyjeździe do Rzymu pierr~s
;od
k~oku
kaz~:vm
na
c;k16cem.
sob!!
ze
niera-z
,
politycznych
wszych przedstawicieli dyplolali. że .są ; czuia sie .Pohk~mi. a_aH,_C tego liczne ewo v. m.m.
matycznych Wiednia) .
.
datkami• na ża<;ilenie funduszow PKOl
Rozmyślania moie przerwała rhar~łkte_r~styczna krząt~nm~ W
Stal'n:lowi. którY zbiegł z Linsamolo<"łe To znak. ·ze dohiiamY do ce.u. Warsznwa · Tt::n~Y
d~starczono przypuszczalzu
szczesc1e
Na
lotniska
ntvte
pr2e•
fi""rv''
do
r·1
o
·
'· t
- '
.,..,
na - Ok ęc1u . eiuie .
ni~ taki dokument na podróż
nie jest mroźno chocia1 to lutv VJ ooczekal~i mnos wo zna10- na razie do Rzymu. Biskup
mych .Jak1eś krótkie przemówiel'lie. ieszcw krotsza orlpraw.~ ~cl:
Rudel chwali sie w swoich paRoz!!lf!rlam s1e dok .1ła Jest żulia! Na reku trzvtńa .moi o
mietnikach. że nawet osobiście
tu~h. M'oge wrócić do Lodzi bez obawy 'le złapie z~paleme płuc ...
podpisyWał „około tysiaca'' takich dowodów Austriakom „i
wielkodusznie właczvł do tego
niemało Reichsdeutschów. aby
w tych trudnych miesiącach o:
chronić ich przed KZ-tem . t
więzieniem". Dowody byty jedFragment wspomnie 1i z przygotowywaneao do druku dr11t:1iego
nak podpisywane przez kierow·
tomu książki pt. . Reporter przlld konfesjonałem. cz11li jale się
nikt;t biura. barona Viktora von
po wo1nie robiło gazetę".
Proelichsthala (1899-1981). który iedn&.k mógł oddać do dyspozycji biskupowi podpisane in
0

blanco: w spuściźnie po irudalu znajdują s'. ę po dzień dzisiejszy egzemplarze z fałszowa
na najwyrażniei numeracia. wystawione na osoby z wymyślo
nymi adresami rzymskimi.

t-oilika., jalk Proeilichsithał, „ek'f;celencja" biskup, w dodatku jeszcze w Swiętym Rzymie. stała ponad wszelka krytyką i była godna wszelkiego, pełnego
szacunku zaufailiia.
Hudal potrafił tez
kiedy potrzebował
dokumentów dla swoich wątpli
wych podopiecznych, i odwrotnie sam był też wykorzvst:vwany, jeżeli inni - nawet w celach . bardziej niewinnych
p0trzebowali pomocy biskupiei.
'fylko w Watykanie. ze zrozumiałych względów. chciano mieć
z nim jak najtnpiej wspólnego.
Na pisemną prośbę Hudala
aby
skierowaną do papieża,
powierzył mu oficjalnie OPieke
obozach.
w
·n ad Niemcami
Pił:ls -Xn postanowtt -1,·'listopada
1944 roku: •. Jeżeli Monsignore
H~dal chee · _pomóc: żyjącym · "W
niedostatku Niemcom w . Rzymie i we Wloszech, to niech to
robi. ale we własnym imie·n iu
i na własny koszt - .. Anima"
(kolegium Hudala) ma n,a to z
pewnością znaczne środki finansowe".·
To właśnie
wYkorzystać.

celu
Pieniądze były w tym
potrzebne tak 11amo jak dokujeżeli chciało
menty podróżY.
sie emigrować za morze. Załat
wienie jednego i drugiego, także dla takich ludzi jak Stangl
(albo Eichmann, albo Barbie>.
ułatwiała przede wszystkim instytucja, któva - z uwa~i na
idealistyczne pojmowanie swej
roli j status prawnomiedzynarodoWY - w zasadzie pyta tylko
o to. c.zy człowiek potrzebuje
pomocy, a nigdy nie dowiaduje się o ~riei'ltację polityczna.
ani Postawę moralna (MiedzynarodoWY Czerwony Krzyż).
jego centrali genewskiej
w lutYłll 1945 r.
na trzy miesiące przed zakoń
czeniem wojny - całkiem niezwyldy dokument podróżY; nie
mógł nosić nazwy „paszp.:>rtu".
lecz· iedynie „podstawa podróży" (titre de voyage): jego 'Wyks.iaże,
nalazcą był austriacki
Johannes von Schwarzenberg.
który - posiadając obvwatelpcdcza.s
stwo szwajcarskie był
drugiej wojny światowe.i
przy genewskim Międzynaro
doWYm Czerwonym Krzyżu odpowiedz.ialny za internowane osoby cywilne i obecnie- chciał
też ulżyć niedoli uchodźców. Dokument miał być WYstaWl!any
które
osobom.
„wszystkim
woina w ta~ albo inny sposób zmusiła do opuszczenia normalnego ,kraju pobytu. pod warunkiem. że nie mają ważnego
paszportu. nowy iest nie do uzyskania, kraj ich pobytu pozwala im wyjechać. a kraJ. do
którego chcą· się udać. pozwala
im przyJ;iyć".
W

powstał

Tak:
Krz.yź

sprecyzował

Czerwony
cel
w odpo-

22 lipca 1947 roku

.,podstawv podróży".
wiedzi na krytyczna interpela~
cję ambasady amecykańskiiei w
Brnie. Poinformow:ał. że do tego
czasu wydano już 25.000 tego
rodzaju dokumentów.

Już na stronie tytułowej dokumentu w siedmiu· iezykach .
WYStawioz:iego bezpłatnie (fak-

Potrzebna była także
zgoda na wyjazd, a wiec wiza
Czy

STEHLE'.
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W kręgu fanta~tyki
Gęstniejący
-::,niebiesk~.ego

nad moją głową obłoczek szarodymu obwieszczał całej rodzinie,
ze mamy- do czynienia z dniem wolnym od prazwiązku Z .r-zym pana domu na 1 eży p<)ZO•
stawić w spokoju Oorócz obło<'zka na całość oorazka składał} się ponadto: niedzielna gazeta. „zza której świata nie widziałem" i r(óralska fajeczka . kiórą „dymiłem kopciłem, jeduym
s1owem - zatruwa1em". Fajeczka i gazeta 5tanowiły niejako insygnia władzy, używane ;rzez
J)tzeważającą
cięść
mężczyz.i:i, a wyszydzane
przez przeważająl'ą część teściowych. Tym razem
si~lankowo-blogi nastrój, w którym się znajdo\Vałem. został 7.mącony przez domowego rt bota PV-5.
- Uprzejmie informuję pana - U!5krzcczuł
swym chrobotliwu-metalicznym ~ło;~m - że
produkty spalania_ wydzielające się L pańs kiej
fajki wykazują Z.."lacz.ny stopień szk.:idliwości
chemicznej dla otoczenia. Proces spalania, który pan świadomie podtrzymuje absorpuje znaczną ilość tlenu atmosferycznego, co · przy uwzględnieniu ostatnich podwyżek cen tlenu, czyni ten proces nieopłacalnym i bardzo dr0gim.
Rzuciłem
robotowi zza gazety nieprzyjazne
spojrzenie i wydmuchnąłem na nieg0 dym zgromadzony w płu-:ach.
·
·'- Kto cię tego nauczył, ty blaszana konserwo
na kółlłach!? - wybuchnąłem.
'
~. $,bl;>oo; -nie . zraził się jednak wcale i demonstraił:Y,jn~ ruchem wyłączył sw6j blok słuchowy
przestawiając się całkowfcie na mówienie.
; - Jedna ·minuta palenia przez pana fajki zul)°aż.a· · budżef domowy średhio o 5 -dolarów 31 .
. centów . .Test to· koszt tytoniu zużywanego orzez
11ana ·w połączeniu z kosztem tlenu zatruwanego, a więc niezdolnego do pozytywnego przyswajania przez orgc;nizm ludzki. Do rac'1unku nie
~lącz~·łem · kost.tów stałych, tj. ceny przyrzadu
spalającego, twar.ego fajką i ceny ubijacza stosowanego przez pana oraz tzw. kosztów chwilowych wyrażających się ilością zużytego gazu z
zapalniczki.
.: - Dbsyc już tego. Zamknij się wres2!Cle -

cy,·«,.

straciłem 'cierpliwość.

.Robot jednak me usłuchał mojego polec:enill,
wobe.c czego zmus1.ony by.l em do użycia .przemocy irzyczne.i. Zamm jednak zamknąłem ga w ła
zience, mu~iałem wysłuchać jeszcze rewehcyjI}ych. wyliczeń dctyczących kosztów chwilowego z.użycia fajki i zapalniczki. Odetcnnąłem z
qlgą i powróc:łern do lektury prasy. Fajka w
tym czasie zga:;h. więc dałem sobie z nią spokój. z'aniepokoiły mnie doniesienia o z.łym ·zao, patrieniu ~klepów w tlen. Mimo wysokiej ceny,
tlen stawał się fowarem coraz bardziej° poszukiw.anym i coraz bardziej niedostępnym: Według
raportów naukowców, zanieczyszczenie powietrza . we wszystkkh wielkich miasta'!h przemysłqwych na C'ałyrn świecie uniemożliwiło norlllalne
nddycfranłe .bez użycia' masek lub butli. Koniecme było dotlenianie oritanizmu sprężonym tlenem z. butli. Specjalny system przekdników 1
przetworników umożliwiał oczywiście rozpręże
nie t~~przed ·dctarciem ·do- l'>łUC. N!e kudego b:Yło-}e~fłk' "5ta6 na tft ·drogą aparaturę, a

ta. ''ńajtamza · .- pi>odukowana przez nielegalne
fabryczki,• ezęsfo •się psuła I była kiepskiej jakości. Tragiczne przypadki rozerwania płuc przez
sprężony. tlen nie stanowiły więc rzadkości.
Migracje luc'lno$cl. zwłaszcza biednej, stały się
coraz wy.ra#liejsze. t,Tboga ludność miejska maso:wo ~pu,szczała swe domostwa i przenosiła się
na wieś lub w tereny górskie Pola uprawne i
lasy' były niszczon.e przez masy wynędzniałej ludności miejskiej zakładającej tam dzikie obozowiSfća: Zna<'zny wzrost wypadków śmiertelnych
wy\vofał . w miastach panikę. Przerażone tłumy
wypełniały.ulit.Je. podążały w nieokreślonym ltierli,nku siejąc straszne soustoszenie. Zareagował
r~cI. Wydano surowy zlikaz opuszczania miast,
któ;cy miał byt" odtąd rygorystycznie przestrzegany.
·
·Lektura ga:zet nie napawała mnie optymizmem Dodatkowo pesymistycznie podziałał na
mnie dzwonek u drzwi. który terkotał już od
kilku sekund Oznaczało to, że wraca z zakupów
n:iąja
uko<'h.ana
teściowa. Sam otworzyłem
diii<ali, bowiem nie tęskniłem specjalnie -za ·ro.;
bqtem i nie chciałem wypuszczać go z łazienki.
Teściowa, jak zwykle objuczol'la pakunkami i
ciężko dysząca, była niezmiernie zdziwiona moirµ, :}Yigokiem, „
:_ CQ ·się: sta~o .,, robusiem? - zapiszczała; a
głos je}· wyrażał zatroskanie i zaniepokojenie.
Chrząknąłem niepewnie.
.
±-· Był ni.eznośn:v. przeszkadzał mi w pracy :_

odpaFłęm. robią:: sml,łtną minę.
zamknąć go w łazience.
·

Musiałerri

··
Oczy teśdowej stały się ogromne, a na twarzY odmalował s;ę obr-a.z niewysłowionego oburzenia.· · ,·
.
·
- Znowu piłeś? - teściowa kilkakrotnie wcią
gnęła powietrze ; zrobiła groźną minę.
Zb-ladłem. nieco. lecz przecząco potrząsnąłem
głową.

- A więc paiiłeśl - spojrzała na mnie wzrokiem bazyliszka i skierowała się w stronę ła
zienki.
której dochodziło głośne wołanie o pomoc. Po· chwili robot był uwolniony.
Westchnąłem ciężko. Byłem teraz narażony na
bezpośrednie ataki ze strony tej pary. Para uzupełniała się rnalrnmicie. W ciągu kilku minut
dowiedziałem się, jakim to jestem ootworem,
ktÓry w d<>datkt.t odbiera swoim dzieciom bezcenny tlen
- Dzieci są przecież z Marią na wakacjach,
w·. gó.rach· - oróbowałem oponować, ale nk na
wiele si'ę t~ zdało .
Teściowa je1nak wkrótce udobruchała się, b-0wie'!l zbUżał się .ie: ulubiony program telewizyjny' ;,Jak wstać beztlenowcem". W programie
tym·:- emito\i.-anyrn c-0 tydzień, iakiś zwariowany
nai.tkowiec· ~owodził, że jedyną szansą orzeżyda
na Ziemi ·w zrr.U~niających się wciąż warunkach
atmosferyczny~11 .ie~t poddanie się operacji w
jego' klin1ce OpPra<'ja ta miała podobno przystosować człow;eka do oddychania beztlenGwego. Nigdy na te bajdurzenia nie zwracałem nawet najmnieis·tei uwagi, natomiast teściowa z
robotem wiedll ;r.awsze po sKończony"'!l pro~ł-a
mie wielo~odzinne dyskusje. Tym razem, jako
pókutę za złe 7'łehowan,ie, teściowa nakazała mi

z
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~dział w dyskusi!. Byłem załamany, jednak nie
dałem tego po sobie poznać. Robot rozsiadł
się wygodnie w moim (o zgrozo!) fotelu i rozpoczął swój wykład
- Oddychanie koja,rzy nam się zawo;ze z pobieranierą tlenu. Istnieją jednak organizmy, które oddychają b:'!ztlenowo, np bakterie. drożdże

i niektóre zwierzęta pasożytnicze spośród pierwotniaków.
Utleniają
one
związki
organiczne bez udziału tlenu. Polega to na oderwaniu atomów w•>doru, czyli elektronów i protonów albo t°ylko elektronów - tłumaczył cierpliwie robot.
Gdy skończył omawiać oddychanie beztlenowe
przeszedł do tlennwego. Zanim usnąłem w fotelu. uslyszałerll jeszcze o cytrynianach, jabł
czanach.
kwasach pirogronowych, szczawiooctanach, enzyma~b i cząsteczkach energu. Zasłu
chana teściowa nie zauważyła mojej impertynenckiej postawy, była bowiem zachwycona Mjldrością PV-5, ch0..:iaż nic z jego wywodów nie
rozumiała.
.
Przespałem w fotelu do rana. Sen miałem o·
kropny Sniło mi się, że gdy przechadzałem
się po swoim Ggrodzie, wyskoczyła nagle spod
źiemi ogromna bakteria beztlenowa, schwyciła mnie za nogi i zaczęła wciągać pod ziemię.
- Ja cię naLJczę oddychania beztlenowego bakteria zachłystywała się szyderczym śmiechem.
·
Obudziłem się c:ały zlany potem. Wygramoliłem się niezdarnie z fotela, przetarłem oczy i
,~t.Ylierdziłem z przerażeniem, że jest już naj-

z.umieć. Znowu rozbolała mnie głowa.
- Muszę być bardzo osłabiony - pomyślałem
i za!fudłem w krótki, nerwowy sen.

wyjaśniła

po ::hwili widząc, że nadal niewiele rozumiem.
- Oddychałby:n beztlenowo?
- ąyć może doktorowi Rodgersowi udałoby się
w ogóle wyeliminować ten kłopotliwy proces.
- Co mama przez to rozumie? - zapytałem
mocno już przt>straszony.
- Nic. Przest.ałbyś oddychać raz na zawsze
- teściowa wzrm:zyła ramionami.
„Stara chce mnie uśmiercić" - przeleciała mi
przez głowę niesamowita myśl.
- A czy nie wydało się mamie dziwne to,
że ta operacja Jest bezpłatna? zmarszczyłem groźnie brwi.
- To zupełnie normalne - odparła. - Nigdy me przeprowadzano jeszcze tego typu operacji na ludziach. nie można więc gwarantować rezultatów i pobierać pieniędzy.
Ciarki pr~eszły mi po plecach. Odpowieóź ta
utwierdziła mnie jednak we wcześniejszych, koszmarnych przypuszczeniach.
- Ale ja jt>szcze nie wyraziłem zgody na
taki zabieg! - po~tanowiłem przywołać teściową
do porządku dziennego.
- To nie ma żadnego znaczenia - machnę
ła lekceważąco ręką. Załatwiłam także zaświadczenie o twojej całkowitej niepoczytalności machnęła mi przed nosem jakimś liwistkiem. - W razie gdybyś stawiał opór - u-

żona

śmiechnęła się zło·wrogo.

Chyba nie będziecie mnie tam ciągnąć siczułem jak krew pulsuje mi w skroniach.
- Jeżeli zaistnieje potrzeba ...

łą!

-

LESZEK KRASKOWSKI

Homo-anaerob
'..
wyższa pora, aby udać się do pracy. Chwyciłem w pośpiechu maskę przeciwgazową, przenośną butlę tlenową ł pocwałowałem do biura.
Do domu wróciłem zupełnie wykońc1.0ny i porządnie podduszor,y. Okazało się bowiem, że zawartość tlenu w JJOwietrzu zmniejszyła się tak
gwałtownie, że używanie maski przeciwgaz'JWeJ
nie wystarczało, należało podłączyć się do butli
tlenowej. Tako~ą oczywiście posiadałem, a!e w
pośpiechu, przez pomyłkę zabrałem z domu butlę oustą, już opróżnioną.
.
Wpadłem do mieszkania chwytając gwałto
wnie powietrze jak ryba wyłowiona z wody.
Teściowa spojrzała na mnie podejrzliwie.
- Znowu uciekałeś przed policją?
zaskrzeczała przeraźliwte. • -.

-

Nic podobnego, mamusiu -

broniłem się.~

ie nie nabi&rześi - ódparla zJa<lhwhd
mnie ze wszystkich stron, jak okaz 1.0ologiczny.
.:.. Wziąłem przez pomyłkę pustą butlę tlenową i nie miałem czym oddychać tłumaczy
łem rozpaczliwie
- To dobrze - teściowa wyglądała na z::adoJ
wolną. Przynajmniej zaoszczędziliśmy trochę
tlenu. A propos, mam dla ciebie niespwizian-

oglądała

kę.

Teraz .ja spojrzałem na teściową spod opuszczonej powieki.
- Skierowanie na bezpłatne leczenie do kllniki doktora Rodgersa - teściowa wręczyła mi
niewielki kawałek zapisanego papiem, uśmie
chając się przy tym przymilnie. Już nigdy
nie będziesz miał kłopotów z oddychaniem - zapewniała.

. Drgnąłem. W moim mózgu kołatała się rozpaczliwie wciąż ;edna myśl: „Ta zmora znowu
coś kombinuje!" Nie wiedziałem jednak dokład
nie o co chodzi, postanowiłem więc zapuścić głę.:.
biej sondę.
· - Przecież ja nie mam Zadnych kłopotów z .
oddychaniem - żachnąłem się.
- Ale możesz mieć - teściowa uśmiechnęła
się słodko. Dzisiaj ogł~zono, że wszelkie
dostawy tlenu do sklepów zbstały wstrzymane.
Zbladłem, uprzytomniłem sobie bowiem. że ·
cały nasz domowy zapas tlenu ograniczał się
do jednej butli.
- To · nienióżliwe ·- szepnąłem przerażony.
- Owszem możliwe - odparła twardo teściowa. - W kawiarniach i restauracjach pojawiły się już tabliczki zabraniające wstępu osobom nie pos~adającym własnych, przenośnych
butli tlenowych. Nie będziesz więc już mógł
przesiadywać w tym swoim „Maximie".
„Cholerna baba, wszystko wywęszy" - pomyślałem ocierając sobie pot z czoła.
- Tak więc - kontynuowała - myślę, te operacja w klinice Rodgersa rozwiąże cały problem.
Rodgers, Rodgers - zmusiłem swoją parnię~
do tytanicznego wysiłku. Gdzieś już słyszałem
to nazwisko. ale gdzie?
- Wiem! - wykrzyknąłem nagle. - To ten
wariat z telewb:jl!
· .
- Co ty wygadujesz? - teściowa zmrużyła
oczy. - Ty się chyba naprawdę źle czujesz, moje dziecko - czule dotknęła dłonią mojego czoła.

Zaniepokoił
czuć.

mnie ten

gwałto.wny przypływ

u-

Podejrzana troskliwość. Jeszcze mnie wpakuje do domu wariatów - pomyślałem.
- Dr Ro,dgers jest naukowcem światowej
sławy. To wielki ~aszczyt i szczęście dla nas,
że ·udało mi się zdobyć to skierowanie.
- Na czym miałaby polegać ta operacja?
- postanowiłem zainteresować się swoim prz)"szlym losem.
- Zostałbyś HOMO-ANAEROBEM - odparła
obojętnie.

-Kim?
- HOMO-ANAEROBEM - teściowa była zaszokowana moim brakiem wiadomości w tejdzie·
dzlnie. - CZŁOWIEKIEM-BEZTLENOWCEM -

Obalę to zaświadczenie! - nie hamowałem
gniewu. - Poddam się badaniom!
- Nie zdążysz - teściowa popatrzyła na mnie
litościwym wzrokiem. Za niecałą godzinę
przyjedzie karetka z kliniki - dodała, demo11stracyjnie zamykając drz.wi na klucz.
,
· Po chwili klucz spoczywał w stalowych wnę
trznościach domowego robota PV-5.
Uczucie gniewu minęło, zostało zastąpione
przez melancho11czną bezradność. Zrezygnowany usiadłem na kanapie i oddałem sl~ całkowi
cie ponurym rozważaniom.
Po godzinie, odziany w kaftan bezpieczeń
stwa (frajda dla sąsiadów), znalazłem się w
klinice doktora 8odgersa. Przywiązano mnie do
łóżka ~ _,zaaplikQwan<ł;. spoz:ą porcję zastrzyków
uspok?-iających. W . głowie sz~mialo n\i s.tra5z...., .nie.. pr'i>.ed oczami :majaczyły postacie w śnieżno-.
białych kitlach. Zamknąłem oczy. Wydawało mi
się, że lecę gdzics w niekończącej się przestrze-

-

już

ni„ .
Obudziłem się z silnym
łóżk<> otaczał spory tłumek

b6lem głowy. MoJe
lekarzy 1 pielęgnia

rek.
- Jak się spało? - dr Rodgers pochylił się
nade mną i wy.szczerzył zęby w sztucznym uśmiechu: ·
- Dziękuję, dobrze. Sniła mi się moja ukochana teściowa -· odparłem. Opanowało mnie
uczucie zdziwienia dziwiłem się temu, że żyję.
W pewnym momencie zauważyłem, że nie oddycham. Wydawało mi się to nieprawdopr.dobne i niemożliwe. nawet idiotyczne, ale taka
była prawda. Zaczerpnąłem głęboko powietrza i
po chwili wyp.iściłem je ze świstem. Byfo to
jednak działanie świadome. nie oparte na odruchu bezwarunkowym Towarzyszyło mi przy
tym uczucie dz'.wnej pustki. panującej w moim
wnętrzu. Po chwili
zrozumiałem nie mam
płuc!

- Co zrobiliście z m<>imi płucami? "'- zapytałem w miarę opanowanym głosem Rodgersa.
- Usunęliśmy - odparł, wciąż szeroko się
uśmiech~ąc. Okazały się zbędne.
- To znaczy, 'ie jestem już tym cholern)'m
HOMO-ANAEROBEM. Oddycham beztlenow<J?
- Niezuoełnie. Odeszliśmy od koncepcji forsowania tego sposobu, gdyż musielibyśmy w poważnym stopniu ograniczyć pańskie wymr'lry.
Hm... Krótko mówiąc, musielibyśmy przekształ
cić pana w pierw-0tniaka.
- Co!?I - poderwałem się gwałtownie z
łóżk;t.

- Niech pan się nie denerwuje· - uspokajał
mnie Rodgers. - Jak już powiedziałem, odeszliśmy od tego wariantu, gdyż mogliśmy przyp:.1szczać, iżby pan sobie tego nie życzył. Co prawda, pierwotniak jest svmpatycmym i p<:ży
tecznym stworzi:niem, ale.Opadłem' beu;ładnle na poduszkę.
- To znaczy, te ja w ogóle nie oddycham?
- wy~zeptałem .
- W nieznacznym stopniu. Oddycha pat1ski
mózg. Dotleniamy go za pomocą specjalnych butli umieszczonych .w pańskiej klatce piersiowej.
Butle są plastykowe, ważą n,iewiele, nie powinny więc panu sprawiać zbytniego kłopotu.
- A co z sercem i poz-ostałymi częściami mojego ciała? Czy dotleniacie je w taki sam sposób?
- No, cóż. Poza mózgiem, wszystkie pozostałe
substancje organiczne również okazały się zbę
dne.
- Jak mam to rozumieć? - nieprzytomnym
wzrokiem powlcdłem Po
pozostałych lekarzach.
·
- Po prostu, wycofaliśmy je - odparł spokojnie Rodgers.
- iWYcofaliś<'ie???
- Tak jest. Szczegółową instrukcję otrzyma
pan przy opuszczaniu naszej kliniki. Chodźmy
już zwrócił się do· pozostałych lekarzy i pielę,r(niarek.
Zostałem

1łowami

sam. Długo zastanawi!J.łem się nad
Rodgersa, nie mogłem jednak nic zro-

z ddeć:nl zorganizowała w domu wspa~
powitanie Aby uczcić mój pomyślny powrót z kliniki. urządzono bankiet. Na stole •tał
ogromny, kilku1.>iętrowy tort, błyszczały kieliszki. imponująco prezentowały się butelki fran·
cuskiego szampana w klinice nie byłem odwiedzany przez nikogo, znajdowałem się bo·
wiem w Izolatce na oddziale umysłowo chorych (zakwalifikowano .mnie do kategorii „nie·
bezpiecznych"). Teraz w otoczeniu
rodziny,
znajomych i przyjaciół, poczułem się raźniej, do·
datpio wpłmęła na mnie radosna atmosfera panująca w domu. Tylko teściowa spoglądała na
mnie ponuro.
- Za szkody, jakie spowodowałeś w klinice,
ja płacić nie będę - szepnęła mi swym zja<ili·
wYm głosikiem wprost do ucha.
Zacisnąłem zęby Przypomniał mi się dzień,
w którym otrzymałem instrukcję. Ptzem:Ycił ją
dla mnie pewien znajomy sanitariusz.
Dr Rodgers planował wręczenie mi jej w dniu
opuszczania przeze mnie kliniki, jednak ja nie
wytrzymywałem z ciekawości. Po zapoznaniu się 1
jej treścią. wyrządziłem straty w sprzęcie szpi·
talnym, szacowane przez personel na ok. 4,5 tys.
dolarów.
Brzęk kieliszków wyrwał mnie z rozmyśla~
i przywrócił do rzeczywistości. Wznoszono to~
ast za moje zdrowie. Niepewnie podniosłem
kieliszek.
- Pozwólcie, że nie będę pił. Lekarze zabra'
niają tłumaczyłem się skwapliwie.
Goście przyjęli mój wykręt. Zresztą t b~
mnie poradzili sobie dosl<1:>nale z całą baterią
butelek.
Gorzej było z tortem. Za wszelką cenę usiło
wano ;:o we mnie wepchn:\ć. · Tym razem WYf
kręciłem się dief.ą, zalecaną mi rzekomo prz~a
d-1ktora Rodgersa
.
Nie uniknąłem' jednak wpadki. Gdy powsta~
łem, aby symbolicznie wziąć udział w kolej~
nym toaście, uczułem nagle silne chrupnięcie W,
.Prawym kolanie. Po chwili ·w ślad prawego ko•
lana poszło lewe l chrupnięcie się powtórzyło;
$talem nieruchomo, rozglądając się niepewnie.
Zrozumiałem, że zacięły się moje angielskie (po•
dobno niezawodne) stawy kolanowe. Wysilałem
wszystkie obwody . aby dokonać automatycznej
samonaprawy, ale nadaremnie. Wszy~cy już usiedli, a ja nadal tkwiłem jak słup soli. Aby ra•
tować sytuację rostanowiłem wygłosić przemó•
wienie. Miało ono charakter mowy dziękczyn
n_ęj i sprowadzało się do kilku zdań powtarzanych w zmienionej kolejności. Niestety, od glę•
dzenia bez sensu zaciął mi się układ mowy,
Sytuacja wyglqdała tragicznie.
Kilka pań uciekło z mieszkania z przeraźli•
wym piskiem, a za nimi podążyli oczywiście •
ich troskliwi mężowie. W końcu zajął się mną
PV-5 l posługujqc się instrukcją w krótkim
czasie przywr6dł mnie do stanu normalnego
funkcjonowania. Po kilku chwilach udało się
małe

też ąrucić moją to~ 1 U$°pOkCić przestrasl'!ohl'I

dneci. .T,Ylko
ły

teściowa zacho~wa\a

-pt'te'l.

·ca-

czas stoicki i;pokó'. Przysila mi do głowy
niedorzeczna myśl - zastanawiałem się na jakich układach ona pracuje.
Położyłem się ~pać zupełnie wykończony fi•
zycznie i psychicz.nie.
Teściowa takZG była niezadowolona, wciął
głośno narzekah na fakt, że nie wymieniono. mi
mózgu, co wedłu~' niej br_ło bezsprzecznym do•
wodem brakoróbstwa i zupełnego braku wyobrP
źni.

Dni mijały spokojnie. 'Początkowo ttudno by„
mi priyzwy('zalć się do . swego nowego cia•
la. chociaż zewnętrznie nie różniło się ono ni•
czym od ciał innych ludzi. W miarę upływu
czasu nauczyłem się jednak samodzielnie usuwali
usterki_ konserwować części, itp. Bardzo zaprzyjaźniłem się z PV-5.
Wspomagał mnie czę•to
swoją wiedzą techniczną, udzielał mi porad z
zakresu konserwacji i samonaprawy. ·Wygrałem
sprawę sądową z kliniką doktora Rodgersa przyznano ml wY.$Okie odszkodowanie i zwolniono ze wszystkich kosztów napraw. Rozprawa
toczyła się przy drzwiach zamkniętych, ale i tak
jej sensacyjny charakter dotarł do wszędobyl
skich i wścibskir:il dziennikarzy. Stałem się sła•
wny. Reklamowałem proszki do prania, kosme•
tyki... żonę z dz:ećmi wysłałem znowu w góry,
mieli tam spokó~, relaks i. co najważniejsze,
świeże powietrze. Tymczasem teściowa dusiła si~
w m1eście, a ja zacierałem rączki ...
. Informacja o rozwiązaniu przez naukowców
ip:roblemu zatrucia powietrza zupełnie mnie
za.skoczyła. Wszystkie dzienniki radiowe 1 ielewizyjne podawały wciąż tę radosną wiadomośi
o wielkim odkryciu dokonanym przez profesorów z uniwero;ytetu kal!fornijskiego, Udało im
się zbudować nowy rodzaj niezwykle wydajp.ych filtrów absorbujących szkodliwe cząstecz·
kJ i oczyszczających powietrze. Inna grupa u~-zo
nych pracująca w kosmosie. na stacji orbitalnej, wyprodukowała przy użyciu nowych, nie
znanych dotąd metod, spore ilości tlenu i pi:zesłała je na Ziemie w statkach transport(}wych.
Wyhodowano też nowe gatunki roślin, które
spełniały funkcję filtrów. pochłaniały one bowiem znaczne ilości CO•. Najpoważniejszy problem ludzkości ·- problem braku tlenu - zost;ił rozwiązany Należało przystąpić jedynie do
działań praktycznych, które były przygoto\vvwa~
ne przez najwi. ększe sławy naukowe świata.
Ludzie odetchnęli pełną piersią, spokojni już Q
swój dalszy byt i najbliższą przyszłość.
Tylko ja jakoś nie umiałem się cieszyć razem ze wsz:vstkimi. Ciągle dokuczały mi dr...,bne
usterki, konserwacja części zabierała mi prawie
cały wolny cza~. Nie wpadałem jednak w melanch9lię. Pocie~zała mnie myśl o mojej ukochanej teściowej. Tydzień temu nie wytrzymała
nerwowo i udała się do kliniki doktora Rodgersa w celu dokonania operacji ubeztlenowienią,. czyli praktyrznie rzecz biorąc, robotyzacji. Wiadomość o radosnych wynalazkach uczonych zastała ją na szpitalnym łóżku. w dwie
godziny po zabiegu. Sorężyłem wszystkie obw0dy i układy scafone. Ja· jeszcze z nią pow<-1 , ..
ło
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,
dwudzies~olecie
Dzisiejszy numer „Odgłosów",
w tym
dwudziesty dziewiąty
roku, oznaczony jest liczbą
1373 ogólnego · zbioru. Nikt nito jest
czy
gdy nie dojdzie,
liczba prawdziwa, gdyż bywały
okresy, kiedy - nie wiem dlaczego - qumeracja fiksowała
zupełnie, stawała na głowie, po
numerze 370 szedł numer 391
po numerze 400 - numer 341:
po 356 - 351, po 466 - 513.
Nie wiem, czy zdołano wyjść z
tego, na prostą. Natomiast daty
to są daty, pokrywają się z
kalendarzem. I właśnie w „Odgłosach" z dnia 19 lipca 1964
roku, w numerze (nie wiadomo, czy prawdziwie podanym)
trzysta trzydziestym trzecim,
się pierwszy felieton
ukazał
Cwieka, pierwszy rzut lewego
oka na pełne chwastów poletko
naszej, szumnie mówiąc, rzeczywistości.
A więc - dwadzieścia lat
minęło, co widzę dokładnie paprzy goleniu.
trząc w lustro

przez tak długi czas pisać
i publikować felieton wciąż w
tym samym piśmie, muszą być
spełnione co najmniej następu
jące warunki:
- musi istnieć wciąż to samo pismo, co w Łodzi było w
przeszłości
niedawnej jeszcze
niewyobrażalnym wydarzeniem,
musi mieć świetą
- autor
cierpliwość I upór w maniackiej chęci poprawiania, łago
dzenia, prostowania i ulepszania wszystkiego, co wcale poprawione i ulepszone być nie
chce.
autor nie ma
Jeśli ponadto
okazji publikować swych feliewier\ont>w v,d:iie indziej ność wciąż \e1 same1 redakcji
zostaje zapewniona, a jubileusz
dwudziestolecia jest tylko kwestią czasu.

Żeby

„Felieton jest bezsilny wobec
codziennych,
bolączek na.szych
na które chce wplywać, K.tóre
chce zmieniać, których 1 zmienić-
nie potrafi, bo nie zmieniły ich
kole;ne adminilłtrac;f?; więc co
tu może zdzialać felietonista.
Slonimski też pisywal dorażne
felietony interwency;ne. Pisywal o klika.eh, bezmyśtności,
chamstwie, żenującym. poziomie publicystyki prasowej i
wygadywanych w
głupstwach
telewizji. No i co się zmieniło?
Nic się nie zmienito. O czym
więc pisać?"
Tak oto westchnął
łamach „Tu i Teraz"

sobie na
Cyryl,
czyli Karakalla, czyli Hamilton,
czyli Jan Zbigniew Słojewski,
znakomity felitol'lista, w swoje
które
własne dwudziestolecie,
przed
przypadło niedaWl"lO
a które
paroma miesiacami.
obchodził na łamach czwartego
karierze
czy piątego w swej
p isma. O ~z.ym pisać? - marmnie w
a
, twił się Cyryl,
rozterki
większe
znacznie
wprawia pytanie bardziej egzystencjalne: czy pisać?
felieCóż to 'est takiego ton? Zajrzyjmy do francusko-polskiego słownika: la feuille
- liść, płatek. arkusz; la feuille de chou - liść kapusty, albo... gazeta brukowa; le feuillet
- kartka w książce, albo... żo
przełądek krowi: feuilleter wracać kartki w książce. albo ...
wyrabiać ciasto francuskie; la
feuillette - listek. albo ... pusta beczka na wino; wreszcie
le feuilleton - odcinek, felieton
to wszystko. możemy
Wiedząc
dopiero wczuć się dogłębnie w
co oto robimy co
sens tego,
dwudziestu lat:
od
tydzień
przewracamy liście kapusty w
beczce na wino, odcinamy płat
ki francuskiego ciasta w żołąd
to
ku krowim, podpisujemy
wszystko p<;eudonlmem (Cwiek)
lub nazwiskiem (jak niżej) i
po honoraidziemy do kasy
rium.
O czym "'Ina być felieton? Na
być o wszysts:i:częście może
kim, co dało już nieraz asumot
feliet.onistów
obrzucania
do
wvzwlskami - ie nłvclutcv. że
nieodDC>wiedzialni. że Ąbsolutni
dvletanci i trefnisie. Niech sobie. Ale przecież tvrtcmnik zaczyna się czvtać od felietonu.
ludzie to lubia. a co do nieodnowlE><izlalno~d to znam taklektóreniu iuż narP
~o "tutora.
razv nai;fuslan!'l oode drzwi z
7f'l'1"!1tv za fPlietonowa krvtvkP.
pisać o wszvst.kim oMotnl!l

kiedy slę ochfodzi,
prócz tego, o czym p1sac nie skich felietonów nieść w naród pogodzie,
szachowej oświaty kaganiec. /bądź też ociepli. Nie wymagajnależy. O poziomie publicystyki
cie zbyt wiele od biednego roJak widać w porę nie donieMożna!
i w ogóle pisarstwa?
r.ie
zaś baczka, zwłas·zcza
Na przykład w „Życiu Literac- śliśmy go przed telewizję i tewymagajcie pointy. Pointa r az możemy zasl!użenie pluć
kim" (z 6 XI. 1983) znajduję
dowcipie,
jak w tym starym
sobie w brodę.
wiersz gruziń::jkiego poety w
którego nie należy powtarzać
2.
Romana Gorzeltłumaczeniu
Tu dykteryjka, którą przyta- - ju"i była. Gdzieś tam wyż~j.
skiego p.t. „Gitara", a w wierczam za Antomm Słonimskim,
szu takie zdanie:
„A jednak i tu twoje dźwięki jednak z ,pamięci, proszę więc
JERZV P.
mnie nie tarmosić po rozmaisłucha się niemal bez końca.. "
tych humorystycznych rubry„Życie Literackie" od wielu
lat prowadzi szkołę dla poetów, kach, jeżeli jakiś szczegół przekręcę.
poucza, wyśmiewa, zniechęca,
Podczas piłkarsk·iego meczu
a jednocześnie puszcza na swe
niegramatycmy rozeźlony kibic rzucił butelką
taki
łamy
knot: „słucha się twoje dźwię w s.tronę sędziego czy też gośki"! Czy w gruzińsk i m orygina- - ci. Miejsce było odległe, kibic
butelka
rzucał słabo, dość że
błąd?
le też był gramatyczny
·
Chyba nie!
nie doleciała · i oberwał nią jaA o tak zwanych niekonwen- kiś widz w pierwszych rzędach
cjonalnych poglądach - moż trybun. Ten, rzecz zrozumfała,
zastępstwo
na? Można! Na przykład Hen- poderwał się z miejsca i zaczął
opieprzać niefortunnego miotaryk Weber, recenzując w · „Tu
„Daj
cza. Na to i·nny k.i bic:
i Teraz" (z 27 VI. br.) książkę
Ludwika Hassa o masonerii, o- pan spokój, on chciał dobne!"
ufnie, że i
Owóż zakładam
burza się na nazwanie szowinistycznymi postaw niektórych tym razem intencje były szlaeuropejskich w czasie
państw
chetne. Gdy tylko bowiem jaświatowej.
wojny
pierwszej
kas z drużyn zaczynała grać w
„Nie wolno polskiemu historywysoce asekuracyjno-<ieswukcyjny sposób, kopiąc bez wykowi piętnować tych sił, które
do tamtej woj- boru wszystko
doprowadziły
to, co leciało,
Weber i
ny", pisze Henryk
ewentualnie
turlało się bą<iź
kilka
ostatnio
Obszedłem
owej
że dzięki
przypomina,
bronionej
biegło w kierunku
sklepów z tekstyliami w powojnie Polska odzyskała niepoprzez nią bramki, komentator
szukiwa!Iliiu ką,pielówek. Bez ea w Rosji wybuchła
dległość,
- pomny na oświatowe funkfektu. Są maJtki, ale wyłącz
rewolucja. „Interes (Polski
cje telewizji - przeżuwał w
nie w rozmiarach chłopięcych,
wybuch
nakazuje
przyp. mój)
czy raczej
ustach stosowne,
mu.siałbym zszyć Że trzy pary
europejskiej
pierwszej wojny
niestosowne wyrazy dezaprobas·woją... hm,
żeby przyod:zdać
nas
uznać za wydarzenie· dLa
ty, zastępując je jednyv:n jedyobjętość, wysiedzianą w redak·
dobroczynne. A tych, którzy w
nym miażdżącym - epitetem. Z
I w czym ja
cy jnym fotelu.
tej wojnie bić się chcieli, bili
w głosie
bezbrzeżną pogardą
Chyba
plaży?
się pokażę na
za bohaterów, a
się i ginęli mówił mianowicie o PIŁKAR
przyjdme przystać do nudyTo się SKICH SZACHACH, a tak mu
nie za szowinistów!".
stów, pardon, naturystów, choć
niekonwencjonalne, się to smakaw,i te powiedzonko
nazywa
nie prrepadam/ za siadaniem
arcynawe na świat spojrzenie!
spodobało, że z lubością powna piasku gołą wyż. wymienioza niepo- tarzał je wielokrotnie. I teraz
Powinniśmy (my ną objęt·ością.
- za rewoludległość, Rosja
szczeniak wróci z
jeżeli jakiś
Z tym większym zainte-r esocję ... ) czcić bohaterskich genepodwórka z posiniaczoną nogą,
waniem przeczytałem w „Exchcieli kropka w kropkę tak samo bę
że
rałów niemieckich,
pressie lluskowanym" z 11 lipbić się pod Verdun i pod Tandzie tłumaczył się mamusi.
ca wywiad z prezesem i wonenbergiem, generałów austriac3.
wszystkich
dzem duchowym
kich za pchanie się do Bośni i
Musimy tedy wyprowadzić z polskich gołodupców, doktorem
Hercegowipy, Turków za rzezie błędu rodziców, dzieci, tudzież
Sylwestrem Marczakiem. Niew Armenii i wypędzenie Gre- komentatora. Szachiści, choć to stety, to oo powiedział prezes
wszystkiego wydaje się dz.iwne, nigdy nie
ków. Bo z tego
jakoś mnie do naturyzmu nie
tego nawet
kopią, nie czynią
wybuchła Polska. Sława bohaJuż sam tytuł wyzachęciło.
terom! Ani słowa o szowiniz- wtedy, gdy ich bramka, przewiadu brzmiał . niepokojąco:
mie!
praszam, ich król, znajduje się
„Po eksmisji z chałup ...". Rany
A na przykład o handlu ja- w śmiertelnym niebezpieczeń
boskie, to za przynależność do
chtami można? Tylko malutki stwie. Nie zdarza się również,
nagusów z chałupy 'eksmitują?
(ten
Teraz"
\
„Tu
Oto
cytat.
przeciwnika
iżby ktoś zlapal
Na szczęście okazało się, że
sam numer z 27.Vl. br.) donosi, za po.rtki, czy choćby tylko za
naturystów eksmdtowald tylko
połę od garnituru, a to dla zaże niejaki Andrzej Jaroszewicz.
z plaży w Chałupach.
kupił sobie w końcu ubiegłego
marszu wrażego
hamowania
Dalej prezes mówił o sprapionka.
roku jacht za cztery i ćwierć
formalno-organizacyjwach
miliona złotych. Koniec cytatu..
Faule w szachach też się co
A to odbywa się IV Zlot
nych.
macznie
próbek
przytrafiają,
prawda
Takich tematycznych
w Swidrach, a to zebrało się
jednak subtelniejsze, z reguły
- w odpowiedzi na jubileuszoprezydium, a to znów odbędzie
we pytanie Cyryla Słojewskie jest to atak na psychikę parsię VIII Zjazd, a to znów symtnera, nie na jego marną ciedużo
podać
go - mógłbym
pozjum na temat Współpracy.
lesność. W piłce nożnej jakby
)Vięcej, ale przecież coś muszę
Powied'Zllly, że ja się do to- osłabiamy psy•
sobie zo.stawić na· nas~pne ty. odwr-Otnie
naturystów zapiszę.
warzystwa
godnie. Drqgiego · dwudziestole- chikę nadłam\ljąc g<>1enie, wiaZałóżmy, że jak-0 człOtWieka poda ~ieka juź nie będzie, ale domo bowiem, źe kt-o kuśtyka
ważnego i wzbudzającego zauda przestaje być przesadn.ie harparę ' wiosen moźe jeszcze
fanie wybiorą mnde tu i tam.
dy.
słę pociągnąć, pouźerać, pofeTo zamdast się opalać i kąpać
lietonłć ...
Być może komentatorowi nie
w
będę zasiadał
na golasa
chodziło jednak o grę faul, lecz:
prezydiach, jeździł na zloty i
całej
o widowiskową stronę
Wt007tM1'E1łZ
referaty
kongresy, wygłaszal
zabawy. Tu wyższość futbolu na sympozjach? Niedoczekani.el
KRZEMłASKI
od biedy umać i
można by
Nie lubię zebrań i posiedzeń
gdybyśmy na be.z.stronnych sę
„tekstylnych", a tu jeszcze na
dziów przywołali starożytny-eh
golasa!" A gdzie schowam kieRzymian - bądź co bądź smaszonkowy kryminał, bez którekoszy igrzysk i twórców nieli-. go nie sposób wysiedzieć na
chego państewka - byliby z
żadnym zebrandu?
pewnością podobnego zdania. Z
Prezes wspomndał te! o podże
poprawką,
tą co prawda
sformułowa
jęciu prac nad
zdaniem ówcze&nej publicznoś
n.i em Kodeksu Etycznego Natuci przetrąienny zawodni1k
Wyiobraźmy sobie, źe
czyli po ichniemu gladiator rysty.
akurat masy natun1styiczne w
był trafiać wprost
- winien
głosowaniu
demokratycznym
do piachu, a nie do znudzenia
wybiorą właśnie mnie, choćby
~vdjać się na murawie boillka.
parametry ze względu !)a pewną biegł-0ść
Wysokie etyczne
komisjff,
Rzymian nie po:mwalały po pro- w piórze, do ta~iej
st u na to, aby Je~ zbyt długo która ów 'kodeks tworzy. Co ja
Przytkaza,nie
wymyślę?
tam
się męczył.
uprawiał zło
Z kolei na szachy ta wym:i- „Nie będziesz
dmej;;twa kieszonkowego wŚlr6d
gająca widownia nie chciała·
w ogóle naturystów"? Paranoja„.•
by pr awdopodobnie
kt6ry
Uchman,
Redaktor
patrzeć, a to dlatego, :le nie uw nde ani troch,. przeprowad:zlł wywiad z prezemiała grać
Z przykrością musimy tu Nie twierd"-', ie było to .pr·zy- sem, pochwalił się, ie d~tał
od naturystów jakieś „Grand
podnieść, iź sposób w jaki koczyną upadku imprer!um, fakmentator sportowy tv, Dariun tem jest jednak, źe pomienio· Prix". A kiedy naturyści wynagrodę , ale
Szpakowski, wyrażał się o sza- ne imperium rozleciało się w my~lą nie tylko
diabły i dopiero w parę stuleci
transmisji r.
podczas
jeszcze medal 1 nie da' Boże
chach
później szachy do Europy pnyto gd2ie
taki medal dostanę,
piłkarskich mistrzostw Europy
Proszę sobie
n i eśH Arabowie..
oni mi go będą prz~płnać? Za
był od obrazy.
- niedaleki
z tego łaskawie wyciągnąć tak
stary jestem na takie punk<>we
s i ę różnych
Długo radzUiśmy
rodzaju agrafki
w
ozdoby
moralnych autorytetów, w tym :DWane wnioski , albo w ogóle
cokolwiek wyciągnąć.
wpiętej w nagi biust er,y jeszwłasnego sumienia, jak odreacze gd'1Jie :ind-ziej.
i choć mieliśmy
gować, no
4.
zamiary,
wręcr.
krwiożercze
Zres7.tą sposób nosz:enia orDopus zczam na koniee 1 inderów przez naturystów jest
ną , naj st;rasz.l~wszą możliwość:
wyszło jakoś na to. że odre&gujemy z ojcow ską pobłażliwoś
szach y kojarzyły się komentamarginalną.
s prawą
akuirat
cią.
tor owi i: grą bierną, statywątip1Lw-0 ś ci poMam szereg
Nie pójdz.iemy do 1ądu, na- czną , polegającą na marudnym
wamiejszych. Oto prezes prowet dziennikarskiego, nie ro- w yczekiwaniu, iżby przeciwnik
kluby naturystycme.
paguje
ześlemy licznych i opatrzonych
j akiś tam błąd zechciał popeł
Np. klub pod nazwą „Poznajjeszcze liczniejszymi podpisami
nić.
my się". R<>Z1Umiem, jest taki
protestów, a nawet nie zachonudystyczny eufemizm, chodzi
otóż tak n ie jest! Nie wybi'ę
wamy się tak, jak podczas me- wprawdrle nikomu podobnego
- oczywiście - o klub „Obejz twierdzenia z głowy na paru
zachował się
czu z Danią
Długo się tak
n:yjmy się".
niezadowolony · marnych kartkach maszynopitam
czegoś
Albo klub
można oglądać?
Zaistniały
su, ale mogę dać na to s\owo
Francuz Amor oso.
Co się tam r obi ?
małżeński.
i fo na piśmie. Iżby
bowiem pewne okoliczności ła honoru
Rozbieramy s ię do golasa i bawygrać, trzeba g.rać w suchy
że
te mianowicie,
godzące ,
wimy się w małżeństwo? Kiesympatyczny skądinąd komen- twórczo, aktywnie,
n·i ekiedy
ubóstwiałem
dyś, w młodości
najprawdopodobniej coś zaryzykować, ba, nawet takie zabawy, nawet żaden klub
tator
.,orzejść
jak to powiadają chciał dobrze, a j eżeli coś ponie był mi do tego potrzebny ...
z braku
kręcił, to wyłączni e
przez Drzegraną pozycję".
Ostatni dwuosobowy klub mał
Jest to
żeński, do którego dobrowolnie
Niestetv dalszy wywód by-ł
szachowej edukac ji.
szczęśliwie
r zecz na.e:ann-a wor awdzie. ale by iuz zbyt uC?:on:v, ~d yby jed- wstąpiłem zos·tał
orzeczen~-em sądu
rozwiązany
nie karalna. nadto t o przecież nak ktoś mnie usilnie orosi? rodzinnego i jak<>ś nie zamiem y osobiście zobowiazaliśm y mo?e ito pooe~n i ć . Ale to ju z
beztros- raczej u czas jakiś, PHT łnn~
rzam 1;ałoż;yć następnegos ię pod przykr ywką

•

Nagle

Zostanę

anty-

naturystą

A gdybym tak chciał wstąpić
do naturystycznego teatru aCzy jest odpomatorskiego?
wiedni repertuar'! Może jakieś
Rodzaju?
adaptacje z Księgi
Adam, Ewa i tekstylllly wąż._ .
Inny problem, to puhlkzńość
w tak·i m teatrze. Też w strojach organdzacy Jnych? W szatni zostawiamy nie tylko płasz
cze i parasole, ale row.nież gacie ..•
Prezes Marczak , propaguje
taki:
przykład
od~zyty. Na
„Jak osdągnąć sa.tysfakcJę sekKupuJe
sualną". Jak to jaki'
do
się butelkę wina, zaprasza
domu sympatycz.ną, chętną panienkę, potem U-ochę muzyki,
N o,
trochę naturj"2lm:U także.„
mniej więcej wiadomo. W~ęc
po ro te prelekcje? Czy może
coś się zmieniło? A może nadla przekotw-yści robią to po szyję? Też
ry - ubrani
m<>żna," tylko tTochę niewyg<>dnie.
Inny cydd prelekcj.i, których
wysłuchać mają naturyści, nazywa się „J ak być zdrowym i
nm.ie.
Też nie dla
młodym".
Zdrowy - odpukać, piszę to w
jepiątek, trzynastego lipca ch9ćbym cały
Młody,
stem.
okrągły rok paradował na golasa, już nie będę. Zresztą, czy
mi na tym szczególnie zależy?
Znacznie bardziej zainteresowałaby mnie prelekcja ma temat „Jak być bogatym a nie
płacić podatku wyirównawczego". Znam paru takich, tylko
żaden z nich nie należy do naturys.tów.
Tak więc nie mam czego
Towarzyszukać w Polsl<'im
stwie Naturystów. Ch<>ć przykryzysu i
znaję, że w dobie
różnych niedostatków jest w
pociągającego.
coś
tej idei
Charakterystyczne, że w belle
epoque lat siedemdziesiątych
natury:rJl'll był w podziemiu, czy
raczej w lesie (taka goła partyzantka). Wyszedł z lasów „za
odnowy" i rozkwita w ~ryzy
sie' i reformie, choć wcale reform (w znaczeniu - des·o us)
nie propaguje. A co będzie, jak
naturystyczne lobby wzrośnie
w siłę, Marczak wprowadzi je
do PRON i w następnych wyborach wepchnie się do -rad?
Skutki mogą być daleko idą
ce ...
Proszę pamiętać, ja ostTzegałeml

ANDRZEJ
KAROL

•

znad

szaehownic1

Niedaleko
od obrazy
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Słomianym

wdowcom nie
jest wesoło
Latem żona wru z dziećmi
odjeżdżała do wód. a mąż teraz już mieniący sie słomia
co
pędzil
nym wdowcem wyskoczy do
ltoń w <!otożce
ogródka, gdzie był achabowy,
kufel piwa, wesoła k<lmpa~ia
oraz panier.ki łase na wzglę
O
wdowców.
dy We61.>łych

tych p.ieknych

ozuach śpie

wał niegdyś Ludwik Sempo:nie
dziś
liński. Ale on juł
śpiewa i czuy juby zuipełn.i.e

inne. żony do wód nie jetd~ą,
a tylko na wczasy ~ to razem
:a mdamL N a ogól ŻYat\ &obie. aby to były wczasy zagranic:zne. W miastach ogródków ni• ma. a o &chabowym,
lepiej
ł)iw1e l panienkach nie mvble6
jeszcze z panienChocid.ż karru nie ju.t naJgor:zej. Tyle
Mko, te wiek.wść panfonek
woli raczej pat:ów x obcych
krajów, kt6rzy akurll.t do Polski wybrali :.i' na wczasy, a
słomiane
zostawili
u .siebie
wdo·.vy. Czas~m i .n aszym uda
Sl!ł

namotać

j_Bkąś

panienkę.

taksówkarz
Oto pewłen
oies m. kobiety - umówil &ię
z cud dziewic• w Lesie La~iewnickim. bziewica owszem
przyszła i nawet igr<lOm seksualnym nie była pr~iwna.
Nawet jakiby talka ba·l'ciziej
wyrafinowana.
- Ty - powiada do Caruza kierownicy - nie pchaJ się
tak od razu, nie b•dź ta1ki niecierpliwy. Specjaliści zalecają.
aby była to zabawa w łózku„
a n,ie takie rach, cl.ach, ciach.
~ Ale tu ni• ma łóżka -

zauważył

rDtstn '

kierownicy prywatnej.
- No to wymyślimy zabaw•
powiedział&
na powietrzu cud dziewica, · któr..e. jak na
dziewice. była nieco oblatana
sprawach". Czego
w „tych
taksówka.n
zresztą naipalóny
nie był zdolny zauważyć.
No i wymyśliła.
powiada do napa- Ty zawiążen
lonego Casanovy sobie ocz.v i będziesz mnie
gainial po lesie, a ja będę wolała ku ku. jak mnie zła.pi~
to mnie będziesz miał.
Taksówkarz się zapalir jesa•
cze bardziej. Rozebrali się o•
boje, ona mu c)czy zawiązała i
d<>U
Kukała
kukać zaczęła.
po lesie, •
długo, on biegał
kiedy kukanie jakJOś ustało, oczy odwiązał i obejrzał świat
z pewnym przerażeniem. Ci.Uchy mu zos.tawm, ale an.i piee
niedzY nie było. ąJJi... auta.
Nie należy wlec do ląsu jd•
pasa.zer•
dzić z t>rzygodnynni
kami. A!e i do mieszkcl,nia nie
za.prasT.ac przygodnie
na.leży
poZl!lanych pań, bo już nieJeden się obudził w d06ZCZętnie
ograbioneJ „chacie".
Czy zatem w ogóle nie pod.
rywać?
Niecn o tym każdy decyduje
we własnym zakres.ie i na
własną
Wśród

oopowieClzialność.

czytelnikow ,;J.'yg~ni
ka Kultura.lnego" :mlałaua sit
Joanna K. (aares znany redakcji), która na.pisała liat, •
pytaniem. jak się poary..va
slrn-teczme? .,,.; tego · to pow.od11
Marek .tł.óżyok.i Udał się <1<>
lV.1J,cnahny Wisiook.iej, a.by ona
rzecz całą dogtęome wyJCU>ni.•
la, ale rue wyJaśniła, bow1em
ty1e mniej więcej
sLkoł Jest
co ludzi i każdy robi to na
&WÓj s.posób. l cale S:l.lCZęście.
by1ooy
podry1wan1e
inaczej
cz.y>nnośc1ą bard.z.o nudną i u•
czom> by tego nawet w s1Jlm1e,
oo mog10by w sposób zaecy·
do
się
dowany przyczyruc
spadku przyrostu naturamego.
Nie wiem. w Ja.ki sposob
ruch .naturystyczny wpiywa
na przy~ost natura.lny. .tia.o<lń
azieazm,e
naukowych w t.eJ
jeszcz.e n.ie podjęto, aJe oo Jua
się niedługo s.t·a me. Wiem na•
tom1as.t. że nie ma co samotnym wielbicielom natura:l.nego

na ttel.

wybierać się
Chałupach gromadzili
megayi
naturyści, zwa.ni

piękna

&dz.ie w
się

•

Spojrzenie

?>rzYtomnl•

nudystami. W tym roku
jak donieśli wszęaobylscy reporterzy ,,Expressu Wieczor•
nego" - ani w Chałupach.
ani w Kuźnicy, ani nigdzie
na Helu nie odbędił się żadne
wybory Mia Polonia - Naitu•
prze.
ra'84. Jak; • .oświadczył
Miejskiej Rad1'
wod.ni.czący
Narodowej w Jastarni - Sta•
„po-o
ni.sław RY'barczyik:
dejmiemy więc s.lwt.ec:zniejsa
działania, żeby wreszcie ukró·
cić taką samowolę", §_a.mowo.
lą jest tu nic innego, - jak tyl•
ko bieganie nago po 111ie wy•
znaczonej do tego celu plaży.
A poniewad: takiej_ · l'!laż:v na
Helu nie ma, Wlięc biedni naturyści biegają nago gdzie ~
Pe> groźnej wy.
gą. "A le już powiedzi władzy a Jastarni ni2dzie nie będą biegać. Dobrze 1m tak, Po oo się n~
wali z „tekstylnych"?
nie radzit
Więc wdowcom
wybierać al.ę na Hel. A i w
mieście wczasy jakby stra.cib'
na swej atrakcy;}no~. llei
można chodzić do kina. jeśli ·
w domu stoi telewizor i jakieś
filmy też dają. W domu
niestety - i>otrzeba pracowad.
Naczynia Pozmywać, mieszka·
nie wysprzątać, bieliznę zanieU
do pralni. A w pralni niespodzianka.
mówi
- Mamy awarię
piękna pani Pl'alka - i może
my przyjąć pranie na dłUll
termin.

-

Jak
Do

długi?

końca

miesiąca.

A spodnie 1
- Za dwa tygodnie i to bet
rwa~ancji co do termi1nu.
- N o, ale ja chciałem wy.
jechać. to jak be~ &podni?
- To już pana sproawa.
Pierzemy więc spodnie sami
i później z zadowoleniem czytamy, że PIH dobrała &ię do
praw 1 na 142 k<lntrolowa•
ne zakJady w 95 · stwieroraz za.
dziła niechlujstwo
1 878 rachtm•
kwestionowała
ków. Dobrz.e lm flak!
-

aię
kładziemy
Następnie
spać i śni nam si.e, że właśnie

żona wyjechała do

w.ód. a my
eo koń w dorożce · wys.>koczy
l)ędzimy.. Ze snu wyrywa nu
dzwonek telefoń u. ·To właśnie
tona dzwoni ze śwtnoujścia,
żeby jej przysłać plenlądte ..•
Cholera z tymf telefonami t
Automatycznych Połączeń n-am
sie zachcialo.

ZENON
POROWATY

•

ODGŁOSY t-.ł

•

ZBIG IE

E ACKI

Oty , jakżJI
'
zabójca

az·w roku w
3ech.ała z Bart z gromapiką kolegów 1 koleżanek, aby się wyką
pać w jeziorze. Nie miała kostiumu kąpielowego, więc odeszła
od ~romadiki w pobliskie zarośla, gdzie rozebrala się do naga.

Powiedz, co m-obileś z jej ciałem?
Ant.ek wypluł nillkę tytoniu, kt.óra mu się przylepiła do wargi.
- Pytali mnie o to wiele razy, Odpowiadałem, że nie wiem,
o. kim mówią. Ale panu. wyjawię. Leży tam, gdzie deszcz na ni~
me pa.da, sionko jej me przygrzewa, lisy kości nie rozwloką.
Mogę Ją robaczyć w każdej chwili, ale już nie ma co oglądać.
- Jesteś bydlę, Antek - głos doktora zabrzmiał dziiwnie, jakby dobywał się z głębokiej studni.
- A o niej co pan wie? - wzruszył ramionami. - Byłaby
taką samą dz;iwką jak Porowa. Piersi i podhr7JUsze miała już
Pi;a~e j~ d?rosła kobieta .. Rozebrała się do naga. Zeby pan
w1d~i~l, z Jakim zadowoleniem oglądała sobie piersi f łono, jaikTakimi marzeniami żyw.il się Antek i, nie mogąc zasnąć przeby JUz. gotowała się do zastawiienia pułapki na mężczyznę.
\11/racał się na słomie z boku na bok, pojękując z r<>zko~zy na
- Nie miała kos.tiumu i chciała się na uboczu ochłodzić w
myśl o cierpieniach Porowej. Z czasem tak zbliżył się do owych
jeziorze. Jesteś bestią, Antek, i dlatego musisz umrzeć. Widziamarzeń, że podczas pracy w lesie ociosał siekierą osin<>'W)' kół,
łeś sznur i pętlę? Na co jeszcze czekasz?
zaostt?Ył go stararunie i ukrył w krzakach. Nazajutrz wYkonał
- Prawo mnie cmon.L Będę żył długo.
•obna.żony
która
Widłągową,
na
jeszcre dwa takle same kołki
S:zr.:zęknął kurek na strzelbie doktora. Ale Antek tylko uś
zad wystawiała na drodze i na panią Renatę Turoń, gdyż ta
miechnął się z wyższością.
opal.ała _się nago nad jeziorem, a on ją podglądał. Wie~ka by- ~ie zastrzeH mnie pa'll. Na to ·trzeba odwagi. Mojej odwała siła tych marzeń; to oblewały go iarem, to znów przejmowa~I. Nie obnosiłyby tak tych swoich piersi i brzuchów gdyby
~- chłodem, aż s:z.czękal z zimna zębami. Zdarzało mu się to na
mężczyźru . 1'!1ieli odwagę. Klękacie przed nimi., modlicie' się do
łozku,. w nocy, z;darzało stę w dzień, kiedy samotnie czyścił
nich, prosicie o łaskę, kt.órej wam udzielają wedle swoich zamłodnik kolo starego dębu. Przerywał wówczas pracę pooqe- ·
chcia!Ilek. Nierządne są i rozpustne, a wy jesteśc.ie kapłanami
waż najpierw uderzała mu do głowy fala gorąca a potem dyrozpusty I ir.:h nierządu. Błagalnie wyciągacie ku nim swoje
ich
gotał z zimna i slltachu Bo z;nowu wracała do' niego myśl o
ręce. Po co? Trzeba wziąć je za gardło.
cudzym i własnym gtra~l1U, przerażała i radowała zarazem.
Doktor wyjął z pac:ziki drugiego papierosa, zapalił go, zacią,gJnął
Ale to było pewne, że droga do tego celu wiodła przez kulawą
się mocno. Nie potrafił zebrać rozprosronych myśli, chciał zaM'lrynę i jej dziecko.
str,z;elić Pasemkę, tak jak to sobie tyle razy obiecywał. Zabić
?edy po którejś bezsennej nocy zerwał się o świcie A·ntek
go strzałem z przodu, między oczy i patrzeć, jak mózg s'ę roznie śmiejąc ońwarcie stanąć w drzwiach domu Maryny pnyAle jakaś dziwna siła powstrzymywała go od tego.
pryskuje.
wyslę
rozwalającym
i
stodołą
za
czaił się w krz k:ich tarninv
Może korzył się przed człowieczeństwem, podobnie jak korzył
chodk.iem. Postanowił rozmówić się z kula·wą Maryną bez świad
się przed kobiecością?
ków I na osobności, a jedyną taką okazją. jak to sobie wymy- Gdybym cię zabił, Antek, postąpiłbym jak Kawaler Malślił, była chwila, gdy po nocy musiała wyjść za swoją potr7.e·bą.
tański. Znaczyłoby to, że zło, klt.óre jest w człowieku, mo?ma
Dzień wstawał pochmurny, zanosiło !Się na desir.z Chyba z
usunąć jedynie zabijając człowieka. A przecież zło, jak sądzę,
godzinę przesiedział Antek za krzakami . ze wstrętem oganiając
daje się oddzielić, wykroić tak, jak guz na ciele lub w dele
się od z'e 1 onkawoniebieskich much, które sennie roiły się nad
l~dz;kiz:n. Zło należy oddzielić od ozłcwleka i zabi~ je od·dzielbajorem z gnojówką, wyciekającą z wyr.:hodka.
cuchnącym
Nie mógłbym być lekarzem, gdybym w to niie . wierzył Zło
me.
$::1ierdziało tam okropnie, ale on był już przyzwyczajony do
jak choroba, Antek. Chorobę trzeba leczyć. niejako o<lbywa
5mrodu, jako że sypiał w oborze.
?zielić. ją od ciała f zabić. Chciałem obnażyć twoje zło, wykroić
Maryna, kulejąc na lewą nogę, wybiegła z domu tylko w dłu
Je z ciebie i zdeptać, choć to być może nie jest możliwe. Pog'ej koszuli, w trepach· na stopach Nje chciało jej się włazić
wiedz, czy nie odczuwasz winy, skruchy, żalu, wstrętu do siedo rozpadającego się wychodka, rozejrzawszy się więc na wszybie? Albo przynajmniej do tej części siebie, która czyni cię
stkle strony zadarła nieco koszuli i mor.z zaczęła oddawać na
zbrodniarzem?
stojąco.
- Nie - odparł obojętnie. - ' Wiem, że czyniłem dobrze.
. - Pieniądze ci przyniosłem na d'Ziecko - ode7JWal się chTapStałeś się więc samym uem. To nie jakaś twoja część po·
liwie Antek, wyłażąc zza krzaków
zostaje zła, ale ono przeniknęło cię całego, do głębi. Nie wiesz
Przestraszył ją swym nagłym pojawieniem, lecz nie krzyikinę
co to litość, skrucha: żal. Czy zdajesz sobie sprawę, że już nie
la, tylko przerwała oddawanie moczu, kosZJUlę opuściła do kostek.
jesteś czlowlekiem?
- Czego? - burknęła na nłego.
A on rzekł mu swoimi słowy, taki zaś był ich sens:
- Pieniądze ci przyniosłem na dziecko - powtórzył, ZJbldżając
„Zawsze czułem się i.n.ny, bardziej podobny do Boga, który
się do niej i ro:zrumiejąc, że przecież mu.siała usłyszeć, co do niiej
nas stworzył na swoje podobieńsńwo Nie mówiłem o tym nikojuż raz rzekł.
aby mn'ie nie wyśmiano. Próbowałem żyć jak ludzie ler.:z
mu,
- To nie twoje dzkr.:ko - odpO'Wiedziała. bacZ111!e go obserDlatego wyraźniej niż inni ludzie widziałe{n zło
potrafiłem.
nie
wuj:ąc, c:zy nie z.bliża się zanadto, bo wtedy gotowa była uciec
ukryte w kobiecie. Czy nie powledział Pa.n do kobiety, że „wola
do domu.
twoja poddana będzie mężowi twemu a on nad tobą panować
- Ożenię się z tobą - zaczął jej szybko tłumaczyć. - Dziecko
będzie?" A czy są posłusz,ne naszej ~oli? Czy to nie one chcą
jest moje, chcić go uznać nie chr.lałem. Ale mnie do tej sprawy
panować nad nami, używając swych na-rzadów i swego ciała.
moja matka przekonała Ożenię się z tobą i będziemy mężem
aby nas zn.iewollć? Pan zna tyl!ko Nowego Boga a przecież jest
I żoną. Masz, weź te pieniądze
I Stary Bóg. w którego ja wierzę i któcy nas stworzy!.
także
I szedł ku niej ze zwitkiem banknotów w dlłoniach. Ona jedStary Bóg nie znał miłosierdzia i kazał zabijać pierworodnych
nak cofnęła si.ę kilka }t;roków l, wyciągając przed siebie r~ę, zasynów, gdy zrodzeni bywali z nierządu. ochrzcili mnie w koś
wołała:
ciele., bo moja matka tak chciała. Ale mój ojcier. wierzy w Sta- Nie podchodź do mn~e. bo będę krzyt:zeć. I sch~aj swoje
rego Boga I gd_y byliśmy mali, często czytał nam ..Pismo Swięte,
pieniądze. Na.pisałam df> kapitana Sledzika, że dziecko nie jest
Stary 'S6g nie ZJnał Szatana, bo sam był Szatanem. Chwalił ood ciebie. Pamiętam dóbrze, jak to było wówczas, gdy do mnie
szustów, krzywoprzysięzców, sam także byl oszustem i krz.:rwoz wódiką przyszliście. Oni zrob!H co swoje, a ty się zerzygałeś
przysięzcą. Trzy przymi'erza zawarł z człowiekiem i .żadnego nie '
dziena
matki
twojej
f zasnąłeś w moim łóżku. Przez pieniądze
dotrzymał Czy nie był przyjacielem Boga ,ten, któregl nazwacko moje ludzie patrzą iak na zbója. Powieś się, a nie do ślubu
no Duchem Kłamstwa? Czy nie zasiadał w jego świcie? Czy nie
szvkuj. Sznur już jest w lesie
osz;ukal Bóg proroków Achaba, aby nakłonić go do przegranej
Bnyd·ka była, piegowata, zęba z prz.odu nfo miall;l, kulała.
wyprawy wojennej? Czy nie ukarał Dawida za to, ze przeprowaJeszcze brzydszą się ldała, gdy usta wykrzywiła od gniewu i
dził spis synów Izraela, choć sam go do tego namówił? Czy
mówiła do niego z pogardą, nienawLdząc go za to, że jej d?Jie<;ko.
nie chwalił Bóg córki Lota za to, że żyła z własnym ojcem?
przez p.ieniądze Pasemk·o wej, za bandyckie uznano. Nie chciała
Czy nie k~upczył Abraham własną żoną, Sarą? Nie pochwalił go
pamiętać, że przecież sama od Antka pieniędzy kiedyś wołam,
za to Bóg I nie pozwolił żyć szczęśliwie? Czy nie wybrał między
że przed kapitanem Sledzikiem kłamliwie zeznała, byle tylko
Ablem I Kainem tylko po to. aby dokonana zostala na świecie
mleć pieniądze od Pasemków. Teraz ezuła wył~:mie złość i niepierwsza zbrodnia? Czy nie był zazdrosny o ludzi, gdy· wieżę
nawiść do AnfJka, jego za swoje kłopoty winiła.
Babel zaczęli budować? Czy nie doświadczy! Hioba tylko dla
- Masz.· zobacż, to są pieniądz.e - rzucił jej pod nogi zwitek
zaspokojenia swej próżności? Czy nie pochwali! Bóg oszustwa,
ba.nknot.ów, myśląc, że chytrość w niej zwycięży. Sięgnie po
którego dopuścił się Jakub wobec Ezawa, odbieradąc mu poddziecikia.
swego
ojca
nim
w
uz;na
bankinoty, a cym samym
~z ona myślała tyik-0 o tym, jak go pora.nić najboleśniej. .
- Pieniądze, to wiem, jak wyglądają. Na twoje pieniądze to
,
3a S2'JCZę.
To mówiąc zbUżyła slę do miejsca, gdzie leżał mtek banknotów, stanęła nad nim, zadarła koszulę aż do P_ępka I ną oczach Antka, bez kobiecego wstydu. bo go za męu.:zY7J!lę widać
nie umawała, oddała moetz na owe banknoty A gdy to czyniła,
Antek pat.rzył na jej kobiecość z tak ogromnym pożądaniiem, że
aż g-0 jak gdyby sparaliżowało Nienawidził jej - I chciał chwycić 7Ał gardło, ale sił w sobie nie znajdował. tyll.ro patrzył I patrzył między jej uda. W końC'U jakaś czerwona plama rozlała
mu się w oczach I zasłoniła cały śwtat. "7abić ją - to mało.
Udusić - też mało żebra połamać, palce powoli wyłamywać
ze stawów ...,.. tego pragnął. Po osinowy kołek pobiec i wepchnąć
.
w nią jak w upiora. Tego pożądał.
Wytarła krocze rąbkiem k<>szuli I pobiegła d·o domu. On ~t!
oślepły z wściekłości, bełkocząc coś i' chai"cząc - szedł ku n~eJ
z wyciągniętymi rękami, ale chwycił nimi pus.1Jkę. Wtedy ~j
rzał na oczy. stwierdził, że Jej już nie ma i depcze osikane
bank.noty. Otarł dłonią spocone czoło, a potem usta z pianą w
l<;a.cikach. Kopnął zwitek banknotów w cuchnące bajoro -: I
od.szedł za stodołami do lasu Skrajem pól ruszył aż do Swiń
skiej Ląki. dręczony pragnieniem. aby samemu so~le zadać straszny nawet śmiertelny ból. Znowu na krótko zamewid-zlat, jakiA
czerwony ogień mu oczy wypalił To wtedy musiał minąć dirzewo ze sznurem i pętlą, bo przec.-leż szedł tam, aby zaf)1ć. Jeśli
nie kogoś. to siebie. Uspokoił łomocząr.e w piersiach serce, zdła
wił w sobie charczacy oddech Ocknął się w głębi lasu I pomyślał: „To znak od Boga. który ochrania sprawiedliwego" Srum
drzew powoli łaitodził w nim gwałtowność uczuć - I gdy znalazł się w młodniku. już spokoinie zabrał się do pt1acy Ciął tasak'em wioUcie buki, patrzył, iak $1ę prze.wracają, aby da~ w1ę
cei światła bjJkom grubs7,vm Wvsiłek mięśni sprawiał mu przy3emność, łagodził w nim w~wlkie uczucia pod<>bnle_ jak ~m
lasu. Niebo wciaż było pochmurne, lekki wiatr s-trąr.ał z dn:ew
ostatnie liście Jedne wirowały w powietrzu lub usiłowały słę
wznieść w górę na podąbieństwo. ptaków: inine opadały cicho !1a
ziemię; niektóre ocierały się o ramiona Antka i wt.edy miał
wrażenie. że dotykają go niewidzialne ręce i łas jes-t '-Pełen. duchów. Nie bał się ich, jeśli bowiem · tstm·lał Bóg, to I on musiał
być po iego strotiie. nienawidzi! rozpustnych kobiecych narządów
I zła, jakie one czyniły wśród mężczyzn.
Doktoir czekał na Antka pod ~t.arym dębem . Był tylko w grubym swetrze I z e;ołą głową. Przvklll'.'nął pod d.rzewem, na kolan11ch miał włoska kurkową dubeltówkę „Przyszedł aiby mnile
zabić" - prz€'mknęło przez głowę Pasemkl, ale zarM tę myśl
odrzucił Zbyt pr)godną wydała mu się twarz doktQra I jasny
W2lr<>k. z iakim 'lbserwował hezgłośnv lot uschnlętvC'h liści. .
Znharzvwszy Antka. doktor wyiął paczkę t.ainlch papierosów,
kiwnal na Pasemkę, aby się poczęstował. Zapalili. a potem doktor rzekł:
- Nazywała się Aneta Up.ska l miała dwanaście lait. Przy0

U ODGlOSY

27

Izaaika? Doktorze, wiele kłamstw l
na świecie I między ludźmi a z tegc>
w~ika, że I zło może być sprawiedliwe Jak Kain j~t.em za~óJcą A1e !>strzegł pan Bóg ludzi, aby nie zabijali Kaina za
Jego zbrodnie. A wy, co chcecie uczynić? Kto wam dal prawo
~leszać szn'!1' z pę~ą, _jeśli Bóg zezwolił Kainowi iść wolno i
z:yć w. poko~u. Powiedział Stary Bóg: ,zaiste, ktobyk-0lwiek zab~ł Kaina, siedmioraką poniesie pomstę. I włożył Pan na Kaina
piętno, aby go nie T.abijal, ktobykolwiek inalazł"
•
Pomyślał chwilę doktor I powiedział:
,
- Nie masz na sobie piętna, Antek.
-: Moje czyny budzą w wa8 strach I wstręt. Od'WI"acacie ode
lllllll.~ tw!'lt% ~akbyście widzieli na mnie piętno. Dlatego kto mnie
J
zabtJe, siedmiokrotną pomstę poniesie od Boga
. - ~~steś pełen pychy. Aż do obłąkania doprowadziła clę twoJa prozność.
- Nazywa mnie pan obłąk3Jllym, ponieważ pomałem I ukochałem Starego Boga?
.
Roześmiał się doktor:
-: Mieszka I żyje w tobie bestia. Nie potrafisz nawet byc!
.
mezczyzną.
Smiec~ doktm;a ~dał się Antkowł tak drwiący, że skoczył
na skra3 młodmka i w ataku szału chwycił do ręki pozostawlc.my tam tasa~ .. ~us.zy~ , z n;im na doktora, kt.óry wciąż si~
śmiał, coraz glosmeJ 1, Jak się zdało Antkowi, coraz bardziej
szyderczo. Szedł Antek z tasakiem podniesionym do góry w
~oł~wi_e drogi stanął ! .•tasak ol?uścil. Czy nie po to doktor 'tak
się sm1~ł•. aby on. pod1110sl na n1ego tasak I tamten mógł s·trzelić
w sWOJeJ obronie? Pułapkę zastawił na niego doktor. Chciał
·
zabić Antka w majestacie prawa
tasak na ziemię. Potem
rzucając
krzyk;iął,
- Strzelaj
przymknął oczy i czekaJąc na strzał powoli zbtiżył się do doktora. Nie , słyszal jednak strzału, nie odczuwał bólu. Otworzył
oczy I usiadł pod starym drzewem. Nagle ogarnęło go wielkie
zi:1ęczenie i p.ra?nienie śmierci. Pożałował, że to się nie gtało.
me padł strzał 1 nie uderzył go pocisk. Ile dttli jeszcze będzie
czekać na śmierć?
doktor spo- Nie o wszystkim mi jeszcze powiedziałeś Dlaczego zabijałeś wtaśnie
kojnie z;no~ pod~ąl rozmowę. tam, w pobl~zu .moJ~g? d~mu, na polance i w dole po sadzonkach. Czy wiedziales, ze ni.ę.mal noc w noc zaczajam się tam ze
st~pnie błogos~awieńs·two
wiele zła czymJ Stary Bóg

strzelbą?

. -

Nie

myślałem

o panu. Nawet ml przez

myśl

nie

prze~?ło

z~. pan. może się ta.l'.1 na !Ilnie czaić ze stl'relbą. Kiedy się za~

btJa dziewczynę, takie mysli nie przyc-hodzą do głowy _ jakby
duma zabrzmiała w jego glosie.
- _A ~a sądzi_łem, że !'r?wadzis-z. ze mną .jakąś straszliwą grę,
S~JaLni~ wybierasz m1~.1sr.:e ~ pobliżu mojego domu, aby pomzyć. 1'!1oJą_ dumę, obra:l'Jlć, na1~ywać się ze mnie. D2liwne, •bo
przeciez miałeś do wyboru tyle mnych mieisc tyle przeróżnych
'
lasów, tyle innych dołów po sadzonkach.
Pasemko zastanowił się. I raptem ożywHa się jego twarz jak
'
·
gdyby dokonał ciekawego odkrycia.
- _Kiedy z~bijałem je, nie myślałem o takich sprawach. Teraz Jednak wiem, dlaczego robiłem to właśnie tam, a n•ie gdzie
Indziej Kierowało mną poczucie sprawiedliwości Pamięta pan
doktorze, ~ę młodą, ładną naur.zycielkę, która przed o.śmiu latY
uczyła mme w szkole? Kochałem się w niej po kryjomu. szalałem za n.ią. Dniem I nocą przebywała w moich myślach. a
miałem wtedy chyba trzynaście lat.. Latem ojciec powiedział do
matltoi, że widz.iał ją na jeziorze w jachcie z iak:imś wczasowiczem. Bezwstydnie pływała z n°im nago. Któregoś dnia zauważyłem, że ich jacht przybił do brzegu koło tej polanki za pa·na
domem. Pobiegłem tam co sil. BeZJWstvd'llie naga leżała pod
nim, ~ogi zadarła wysoko i podr1'tlcała go na sobie, jak jeźdź
ca ~on podrzuca po<lczas kłusa. StrasZJnie ten widok przeżyłem,
bo Ja kochałem. Gryzłem palce z zazdrości i płakałem ze wstrętawal ml IV
ilekroć przychodził m na tę polankę,
~u. Pote
tam
widok. Dlatego tam zaprowadzil.e.m Ran~ę
oczach t
ją zadu łem. Z zemsty za tamten widok. z poczucia sprawiedliwości. Ta nauczycielka zbrukała moją miłość.
Milczeli jakiś czas. potem doktor powiedział:
- Do sołtysa Wątrucha przyszedł list od rodziców ł braci
dziewczyny, którą zabiłeś w dole po sadzonkach. pytali, C?-Y
wróciłeś do wioski i co tutaj robisz Tak samo pytali o ciebie
rodzice Anety Lipskiej z Bairt. Pewnego dnia osaczą cię w tym
młodniku, wykastrują, a potem powieszą.
,
- Wyjadę stąd.
- Dokąd? Kto cię przyjmie? Zapomniałeś, jaki los rost.al zti0rowany Kainowi? Tuł&:zem I biegunem będziesz, a' gdzie się po.jawisz, tam pojawi się również strach i gniew ludzki.
- Boję się śmierci, panie.
- Sam zabijałeś, więc to dla ciebie niewiele znaczy.
- Nie chcę się p<>wieslć.
- Mu.%sz.
- Boję się.
- One też się bały, a 3ednak umarły. Spróbujesz, jak t<> ~t,
gdy się umiera. Nie bywasz tego ciekawy?
- Bywam. Ale nie chcę S2'Jrlura I pętli.
- Wszystko jedno, jak się umiera, bo §mierć jest jedna.
Wierz mi, wielu ludzi uma'fło na moir.:h rekach, wielu ludziom
t.awar.zyszylem w dTod'ze do granicy, za którą serce bić przestaje.
- Niech mrue pan zastrzeli.
- Nie.
.__ Sam to zrobię. Proszę mi dać ŚWoji:( strzelbę.
- To niemożliwe, Antek.
Doktor wyprostował się, potarł dlcmd.ą zdrętwiałe udo 'I łydkę.
Gotował się do odejścia.
- Posłuchaj mnie uwamiae, Antek. Cal.a moja wiedza tekarsika mówi, że zbrodnie, jakie popełniłeś. prawdopodobnie wyni•
kają z choroby duszy i umysłu, która cię być może od jak:Jegoś czasu trawi. W naszym kraju nie skazuje się na śmierć ludzi chorych, nawet jeśli ich czyny wola.ją o pomstę. Dlatego radzę ci: jedź do kapitana Sledzika. wyznaj swoje zbrodnie ws-ka~
miejsce, gdzie ukryłeś ciało Anety Potem zbadają cię ~adlepsi
lekarze od ludzkiego umysłu, ja również powiem o moich z tobą rozmowach, które ty potwierdzisz. Zamkną cię w specjalnym zakładzie. ale unikniesz śmier.ci.
Pasemko pogardliwie wzruszył ramionami i powiedział, że n·i e
. chce b. ć umiany za wariata tylko dlatego, aby unikinąć śmierci.
- Nie, pa.n ie. Gdybym choć przez chwilę uwierzył, że swoje
czyiny popełniłem nie panując nad swoim umysłem, a więr. nie
były' to czyny sprawiedliwe, powiesiłbym się sam na Swińskiej
Lące. Sam sobie wymderzyłbym sprawiedliwość, bez potrzeby
ucieka.n ia się do sprawiedliwości .sądu. Ale ponieważ nie jestem
wariatem, nie .pójd~ do kapitan.a Sledzika, nie przyznam się do
swoich czynów, nie wskażę miejsca, gdzie leży trzecia dziewjeśli mi się przydarzy okazja jeszcze raz wyczyma. Ba ·
'
mierzę którejś sprawiedliwość.
- Idź na $wińską Ląkę - powiedział doktor.
Antek usiadł na ziemi, wyciągnął nogi, głowę wsparł o twardy pień drzewa, przymknął powieki.
- Nie - wyrzekł cicho.
- Musisz.
- Nigdy.
- Musisz.
- Nie.
P~tairzał wiele razy 9W'Oje „nie" I 7.<lawało mu się, że sły
szy wiele razy owo „musisz", aż uświadomił sobie, że żaden obcy
głos do niego nie dochr>dzl. Otworzył oczy l stwierdził . że doktora już nie ma na polanie, a op rozmawia z sobą samym,
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