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Bryeht
Andrzej
2 speaking
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-<Postój w Montrealu)
ANDRZEJ

MAKOWl·ECKł
wzięciem

1.
lecieć
moi.na
Do Hawa.i.'1y
prlez Madryt, Berlin, Moskwę
W tym -ostatnim
lub Pragę.
wypadku Okey, sam<>lot czeskich linii lotniczych, ma krótkie
W
w Montrealu.
lądowanie
chwili, kiedy bierze paliwo, pow sali tranzydróżni czekają
towej, która jest ta)< ogromna l
w porównaniu ?
tak bogata
ze czło
lotniskami Europy,
wiek czuje się pomniejszony.
Laty'l.1osi w pończach, w panamach, z ubogimi tobołami w
rąc~ wchodzą do wolnocłowych
sklepów, aby popatrzeć ·sobie
na pięciolitową butelk!t Chanela. którą można by uperfumować całe miasto. albo na pl~~
bute1kę whisky, z
ciolitrową
które! mia3to n'.e miałoby ra~
C. aj "-lęi{S.zego pOŻJtkU. Dużyn.1

rze

cieszą

si~

równ:e~

pisma pornograficzne - jedyny towar, którego 1noż.'1a posmakować nie płacąc.
ścianach ·
Na marmurowych
sali tranzytow~j zainstalowar10
nowoczesne telefony. Wyciągną
dolara i podłem z kieszeni
do umundurow;;.nego
szedłem
który dyskretnie
mężczyzny,
pilnował porządku. Wyłożyłem
kwestię:
- Chciałbym zatelefonować

do przyjaciela, ale nie w!em,
sB)
Pieniądze
jak to zrobić.
Proszę!

Gość przyjrzał się amerykai'i.skiemu dolarowi, Ittórego pias·
z takim
towałern w palcach
jakbym trzymał
sz:acunkiem,
siedemse_t złotych, i zapytał:
- Gdzie mieszka przyjaciel:'
Hamilton,
W
Ontario.
- Numf!•.
- Teie!oo.a ~
-Tak.
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Rozmowa z B·ROHISŁAWE·M WALIGORĄ, trenerem
drużyny piłkarskiej RTS Widzew. • .
/
Drużyna Widzewa :ujmuje pierwsze illleJsce w ta&eli, ·al\"
tylko Jeden punkt przewagi nad Legią. Widzewiacy istrzełili 30 bramek, stracili 15, ale piłkarze Legil atrzelili 38 brame.ti.,
a Górnik Zabrze - 41. Widzew został wyeliminowany z rozgryn;ek o Puchar Zdobywców Pucharu prze:& mało znaną tu·
recką drużynę Galatasaray i z wałki o Puchar Polski przez Leg·Ię. Jak by więc pan ocenił mlnlone występy \vidtewskiej dru·
iyny?

-

ID<\

- Xa początku sezon.i postawiliśmy gobie amhitne cele: Oc.'10wnie walczyć o Puchar Polski, przejść możliwie !lajwię'c<!J
mecz.'lw w eliminacjach rozgrywek o Puchar Zooaywców Puch2'·
rn i zająć \Vysokie miejsce v1 l:dze.
- Z tych ambitnych -zamierzeń pozostało tylko pilnować du·
brego miejsca w lidze.
- To prawda. Z w;ilKi- o P:.ichar Polski wyelim:nowc.ła na.;
Legia po dobrym meczu W1<lzewa. Gorzej był w spotkaniach i
drul.y.:-:ią Galatasaray, O porażce zadecydował lekceważący stosu:-:iek naszych piłkarzy do tej drużyny. W Istambule przcg:"'J.ismy z tego powodu 0:1, a w Łodzi Włodzimierz Smolarek c'~'?
si.::zelił ka1·:1ego, cl106 na trerilnga·ch strzelał pt> 20 razy bez pudł:>i.
- A po meczu, na. konferencji prasowej, powiedział pan 11~
dodatek, że wygrał słabszy, o co dziennikarze przez dłuższy czu
mieli do pana pretensje.

- Dałem s!ę ponieść nerwom. Nie było t-o elega.--ickie. Ćhocif:ż
!'\adal uważam, ie w obu meczach zespołem bardz.iej dojrzały:m,
a pnez to le;.~zym była druż.}'.lna Widzewa. Po konferencji wzią
tc:n tłumacza i rozmawiałem z J'1ppen-yDerwallem, wyjaśnil;:-111
111'.1, dlaczeg:> tak powiedz.iałem, przeprosiłem go za niefakt. a''.'
tct powiedziałem, że jego drużyna odpadnie w l~astępne i ~u .•
::1zie. l tc..k się stało. Zresztą Juppa Denvalla nerwy p0...'1iO~•:•
w na.stęp11ym meczu i za niest.asowne zachowan'..e się w mei::-:.u
na boisku w RFN został odsunięty ·od czterech kolejnych moczów w europejskich pucharach. Stąd i dla mnie nauczka, i:eby
nerwy trzymać na wodzy.
Jakie teraz zadanie stawia pan przed jedenastką Widznra':
Gtrzymać się w pierwszej t::ójce ligi, aby znów móc w: ·
stqplć 'w :ozgrywkach europej.skicb p'1charów.
- Czy nie byłoby lepiej postawić tel: zdob:rć tytuł mbtr:to\\
-

-

ski?

·

o to walc:iyć, ale pros::E: nie zapomk"a.~. że <l. udo
Widzewa poniosła duże straty. Odeszli: Jerzy \.Vijas
wojska i Miro,;;ław Myśli1'J.ski do wojska. Piotr Romke .do poodnieśli Włodzimierz S1nol.:uek
znańskiego Lecha. KontuLje
Wie.sJ-aw Wraga. Obaj musz..1 dopiero dojść do wleściwe1 form:.
zaaklimatymwi; .
P:·z.i'sledł wpra1vdz:ie Wiesław c:sek i dobrze
.'-ę w zespole, ale w Legii grał on po 20--30 rnL:mt, a w Widzewie musi rozgrywać cały mecz. Również Marek Pod.~iadło. ~>t•~
:.1· przyszedł z Cracovii. też właściwie debiutowal w n'ennzeJ
lidze. podobn'e P'-otr ~·owak :!: pabianic·k'e~o \Ył<-.irn:r;r~:::.
-

Będzie.ny

ż.•na

Ludwik Sobolewski, w wJwiadzie dla .. ~portowca".
z:rnili pięciu juuiorów •
..:_ l ta:{ będZ:e, ale wolałbym je.szcie o tym n!e nw1vić. Musimy budować zespół na przrszłość. Byłqby ide-

iapowiedział, że podstawową jedenastkę

Jl'oJ.o: Grzegorz Galastński

I
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S ały tytuł tego komentaru tym razem ści
śle współbrzmi :i tytułem ilownym, oba odnodo
szą 1.ę bov.-lem w ostatecznym rachunku
tego tematu,
p1eniądzy. Nie lubię wprawdzie

Włodkowski.
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. Pra111:dę mówiąc, niejeden 1 nllll, uarych obywateli, pozo•tając pod obstn.ałem propagan·
ciy oszczędzania czuje .sie mniej lub bardziej
z:dez.orie to'.vany, a zwłaszcza tęn, komu łaska
wy lo..s dozv.·ol1ł nacieszyć się d ~yta kolejnymi spoleczno....,konomicz.nymi „zakręt::imi" ~
czterdiie.<toleciu Pobki Ludowej. Nasi blis~y są
••edzi z południ11 i zachodu krocz:rl! drogą na
gól :macmie mniej pokrętną I pewnie dlatego
niejedna prawda ·wydaj im się baa·dz.iej ocz.y·ista.
Przypomnę w skrócie. że na rnmym poctąt
ku przekonywano nas, iż w ustroju socjalistycznym naiważniejszym kapitałem jest praca rąk
! umy:<łów Io oszczędz.aniu surowców czy ene..-gii racz.ej nJe mówiono wiele, dominował „wyś
cig pracy"). W epoce s:r.e:!ciolatki n11j'1':yższ.ą
przeb·iętościa stał się plan, który należ:i.ło
krac7.ać be-:i wzii:lędu na kos:r.tv whisnt> i nR to,
ciy i ewentualnym nadmiarł"m produktu jest
" zrobić, 11 rała e-konomla 'li' wydaniu popularnym sprowadzała !ifl do „długlch serii''.

Pewnie przeskakuj~ jakieś ważne mom~nt'y,
ale pamiętam też, ie potem, gd:· powiało z.achodni1m prądami, zaczęł~-. J11ie od raz.u, .•zerzy~
sie z. cicha - larn!owane prz.e-i Zachód - ha·
sła konwergencji, czyli rz.ekomego upodobniania
się ustrojów l'ipolecz.no-politycmych. Później. •IJ·.d'e poż:vczki. łapc1.~'\·de konsumowa1 e, . mn>1ły
przyczynić się do wev:nęi>r:z.nego .. rozm1ekcze·
dotychcvts po~ta·.v l
nia" dość a~~e-tycznych
1vted,· też z.aczęto przebąkiwać, że potr-iebny
je..•t :.ruch w lnter.,.sie" i w ty'l'.1 celu. należy
wh·wać ,i;:i!t najwięcej dób' z.arowno codw• i:iużytku cna nakre~ania
M"O, jak i t!"Vl·ałego
~0Śpnd2~c ej rnni"lnktun'. pon~dto „a•\•am 'P?,·
leczny'' zac~to za3tępować p'lJędem „kar1ery ,
0

egląd

prasy

W:rda •ca: Looi:kie W a -nlctwo Praso"" '<SW .Prcł<a P. tch" 21-103 Łódź
K:ia.;ka ul. P c-t~k<>w•ka !'.16.
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DRUK: Pra•1'
z,ntD

C;erwo

RSW
„ 28.

óy GraK~.ąi.ka

R. ak ja n'e z.1;1."T:-ca ni tam6 \ io:wch reko i;ćw i w<'rze12'.a sobie prawo do skrótów.
\ 'arunki prenumeraty: 1. d:a
i11•tytucjj i zakładów oracy: z.loknli;r,o ,\;:me w miastach woję.
wodz.kich i noz.ostalyci1 mia tach
'V któ•vch :.naiduja się ~ledziby
„Pn1sa.
RSW
Oddziałów
Ru.eh" iamaw;ają
Ksi::r'-ka
orenumerate w heh oddz.lał!!ch
!i1;tytucJe l za !rła<lv rmv:?v
mic.i~cov.'<'lś
w
'ilokiil;:o:nwane
ciac:1 ~<lz.'e nil! ma · Ocklr,ialów
Ks:ąźk.a
F.SW ,,p,-;,:;a
Ruch" oplaca)a prPnumerat~ w
urz.ed;;ch pocz.to\'. ·eh I u rlorę
ci.ydeli. 2. dla !ndy~·~dt1al'1,iCh
or.,.nun1°r;,!.orów: o<oby fi1.ycz.ne
!.amlt>cz.kałe na w~i i w miei:'coW<lfoi::1ch e:dz.ie nie ma odd;:,ta!ów RSW , Prasa - Ksiażka
F;ich" op!~cają prenumeratę w uri.ęda".'h rJo zt„wych i
u doręo.;rcieJi: <mihy fhwc:r.n"
~ie·
zam!<'.s:>.:k:i.ł"' w m!a~ta.ch dzibach Oddziałów RSW „PraM
Ruch" opłaca la
K•ią7.ka p:e'.11Jmeratę wyłqcznie w un.ę
l:)<lcztowvch nada'VC7.0-<ldda~h
cla\Yc?:ych właściwych dla miejsca i~miesz.kania nrenumerat<lra. Wolaty dokonuje s:ę używa
.blankietu wpłaty" na rając

banko1;1.'J' m1eJscowel!<l
RSW „Prasa - Książ
ka - Ruch". 3 Prenumerate u
7..'leceniem wy~:vlkl ;z.a graniee
,,Prasa.
RSW
przyjmuje
Ruch" Centrala K<>JKsiążka. oorta7.u Prasy i Wydawnictw
ul. TO>'.'arowa 28. 00-958 Wars;;a wa konto NBP XV Oddział
w Warsi::J.wie n'r 1153-201045·139-ll, Prenumerata u :r.lece11,em w ·syłki z.a ~ranice poci.ta
zin•kła iest drots:ia od prenume·
rat.; krajowej o 30 nroc. dla
::;le~~nio<lawców indywidualnych
i o 100 tiroc. dla :.lecających
ini:.tytuc}i i i.akładów oracy. Termlny pn:yimowania prenumeraty na ku-aj i za grahicę - do
dnia 10 listopada na I kwarta!
i l"tółrocre roku m1stępnego oraz
d-0 dnia
cały r<lok na~tep.ny 1 każde!!o miesiąca - poorzeokres prenumera y
dz!!.ia~:to

chunek

0".ld;„ału

Toku

ł!'konomicznt

ro:iemanie,
wzywa.ny j"5t przez
mus media do :z:ait:cia · Jta.nawiska w aen.sie
praktycznym: „Zgaś i.arówk~. usz.czelnii okna,
.nie "·~·rzuc·aj kapsli" itd. itp. Jak.7.e ·wi~c nie
myśleł o ekonomii!
moje

ale 0->tatni-0 kaidy x na.c

Redaktor. naczelny: Lucjusz

J{. ero\\'tlik

.,
., DIC
pn.e<rMtaJącego

bieżącei;o.

Tym razem b~dzie to przegląd
prasy radzieckiej. W Związku
Radzieckim tn ·n~ą przygotowarna do XX VII Zjazdu KPZR.
Toczy się też - w ramach tych
przygotowań - interesująca dyskusia na łamach prasy. Będę

s ę ;tarał w przeglądach nra~y

rPlacjonować

clekawsze p"l:z ·cje.
Tym razem chciałbym np!'eieritować 11rtykuł opublikowany v.·e 1:1.'TZP~niowym nu11'erzt
p1smli ,.KOMMUNIST" utytułowany:

"SŁOWO O KRYTYCE"
W artykule tym móv.i. si,. t.4
na w,elu zebraniach wieje rudą,
że \\ szystko jest tam eleganckie,
układne, że ludzie uchyla.ii. 111ę

„przed śwież11m powiewem krykryt.yka
tyki." A tymczasem
jest niezbędna. gdy! takie hUd-

ne gadanie nikogo nie zadowala,

do niczego nie prowadzi. P.1rE<1
traktuje krytykę „;ai(o 'ń'.P.ic1.;tqpionv instrument demo1<racji
wewnątrzpartyjne;, niezaw Jr:fnc;
metode ujawniania i rozw1qzywania · powstałych trudn:>~~i i
sprzeczności".

eoru

uzna.'lt za

by·"·ats~ką

em'.>Cjom.

Teras 1n6'w zaczyna

sobie d" końra uhviadcmlć, !• k;edv
l11b (jak Szkot z dow·
rii111) .!ltawiam dużf! kroki, żeby nie zdzi~rać zeló"·1•k ~!bo zbieram kapsle, to czynię ta•k bad~
to dla bezpofredniel MObi~tP.j korzyści·. (gdy d.obTZ!. płaci\ w 8kupie surowców wt6m:vt'hl albo
i motywacji \\'Yl."IZY<'h. zwanych nb~"watt>lskim!
czy patriot:v('miym\, gd · w~tl'łn!t przt-kon~1"ly, że
w ten sposób poprav.,;am choćby pofredmo •ivaru1'l'ki tycia ~'Soółobywatell.
Tri~

M,•fie. t.e i:>o·w·sz.echna. ogólnie przYSt~na filorofia oszc:i:ędz~ni11 j~t pilnle poazukh•:ar,&.

JERZY KWiECl~SKI

pu,:.lt.tóu

Autorzy zwr1.cajll t~t
ton krytyki

budzi
wie i
1i waż
ne jest „nie tylko to, co sią mówi, ale i jak iię mówi", Często
ton krytyki przesłania meritum.
autorzy uważają, :te
Dlatego
mniej uwagi należy pr:r:yWlll?.Y·
wać do tonu krytyki, sp·1~obu
jej wypowiadania, a wi~cl!'j do
jej istoty. „... potępienie r ~ko
mo niewłaściwego tonu - plJakU
n ·ew11godn•i w
·~ -

wątpl:wości, ie każdy
własnego doświadczen.a,

1po~ó!:I, c bvć możr po pro~tu
t1iezręcznej mani•r11 kryt11~1 o-

11Mcza jed.ynit nasze · 1ubiekt11wne zadowoleni•, podczo• ori11
problem :znajdu;qcy iię M porz.ądktL dziennym wvmaga jerinak obiekt11wneg1J rozpatr-eenio.

Lepiej nieporadni•
prawdę, mvaźat
pr::emllczeć j(l, Je.Ili

powiedzie(.
Lenin ni.ł
&prawa jut

f'OWażn.a".
Artykuł . opubllkowany
wrześniowym num„ne

we
pisma
„Kommunist" :rwrsc: tet uwaię na to, aby pr;r;estrzegać ,,równości wobtc kr11tt1ki". Uczyli
tego klasycy marksiimu. Fryderyk Engels uważał ie ,ol:adwysokił
na osoba zajmująca
stanowisko, nie ma prawa pre-

jemnej adoi:acii.

2

kr~gu temat kl
Z innegcs
Jak już Informowała prasa codzienna

- T<> prawda. Pol ka !'Ile posiada stosu.1k6~ •
lz.nielem, gdyż • ormalnacJa tych
plomatycmych 1
stosun:k6w międiy nasz.ymi państw:.imi musiałaby omaczać, że
pogodzlli§.my l;ię s ekspan.;jonistycz.ną polityką Iz.rae-la w b~c
paó.shr 11abskich. A tak nie je~t. N'adal opowiadam~· się :i:a pra•
wem Pal styńczyków d() samo.shno,denia o swoi.ni lQ•de, 1 ?><ę-t
i u. ich prawem dn uh"·o-rumia wła.one.ito. niez::i·;•;!c!ee:o paJ'i.;b;a
bP.z.piPrm ·mi granicami lzrJ.ela
0~">-'>Wiadamy się również za
spried 1967 roku.
W nas:iym 1toounku do obywateli Izraela, którzy n1egd~·~ losy
~WOJe vnązali 1 Polską, kierujemy sii:- względami h1imanitarnyn'.U
na zasadz:t wzaJemnośc:i - igodz..:.ła się na
l dlatego, Pol.<ka u"'tanowienie w Tel Aviy'e na~zego pri.edstawici<>lst\\·a o ograni·
czon~·ch kwnpe-tencjae:h. Wych.Jdzimy taki.e naf)rz.ecl·.v ocze.kiwaruo~n ~ potrzebom :r:nacz.'1.ej części społecz.ności żydow:ki<'j, ktou
w Jakiś sposob przed osiedleniem 11ię w Iz.raelu związ:ana była 1
Polską 1 rozszerza.my s-t0&unki kulturalne. Nie-dawno Izrael odwiedził Teatr Wielki 1 Warsiawy i Teatr Tadeusz.a Kantora. Ooa
te iespoły •potkały ai• .i iyci.!iwym pr:r.yj,ciem.
N~sza partia utnymui• r6żn<>rodne kontakty 1 Komunistycz.n\
Pa1·t1ą Iz.raela. Dokonujemy wyrrihmy poglądów dotycz.ących m1ę
śTie
dz.ynarodowego r-uchu robotniczPgo, sytuacji p-01.tycz.nej
c1e, a tll.·kże spraw wew~trzpartyjnych. Komunistyczna Partia
liraf'la pod:z.ieliła pogląd na.siej ra:tii w odnie>1°niu do -y~uacj1
µołec1.no-politycznej w PoL.~ct, a t11kże przec1·,i ~tawia sio ,a;1tyP?ls 'ej kampanii prow11dzonej prz.e:z. prawiro„·o-reakr.' 111~ środ
ki ma.sowPgo pr::ekazu. Tak ,,,·iec ud2.iał dele2ac1i PZPR .., obradach XX Z.i11rou Komunistycznej Partii Izraela Je.st c<.ymś zu•
pełrl:e naturalnrm.

„,

- Jllkie .leszcz
dach XX Zjazdu?

i.e „zarejestrowano 1,1. nai ni11z114cmtq lic%bf pr%J1padk6w przejawow teJ chorob11, mozna je poLiczve nA palcttc~ jcdnr; ręki"'.
NajważniejsZA w tym wszystkim
jest te - oświadczył da lej W.

ie „obfl!cnie wirm11;
jak ttn wiru• wvgtqda, intJm~

a ,;a~'"""'

i w itnnych kriij~ch
- prace nad przygotow.lniem
nie tylko metod ll'c:r..en ia, li' t i
sr.c:r.Ppionki. która uodporniła by
prz.ed dz.iałanlem tPl!O wirusa.
· Zdanil'm w. żd11nowlł ,'J' A·

.~rod1<m1.1tJ c1torob<i iitni~;„ jtii nd kitkttł~t l11t, 11 ""~'
111n„„t tv•ięc'IJ .l11t. Mogło: 1i~

ffi/C'-

0?111

ro:i:pr:iutrzenic!

w

o'..crUtf

handlu niet.nolnlka-mi". W Afr ce tyje dziś przeszło 11! m'::o.

nów ludzi zarażO'!l.ych wirn~t>m
AIDS. W Europie 7.Ueje!lt owano 1 MO przypadków zanżPn;a
\'l:iru~em AIDS, . natomiast w
USA około H tysięcy eh-irych,
a no~icieli choroby oet>ntll ~i~
na milion. Nie k117.dy n'siciel
-mu~! chorowat!. l'owQdem rozprze~trzenianl11 'i~
na Z11chodrif' bvła
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- Zaproszenie de udziału w Zjefdzie prz;i.·jął równie! prezy.
dent Izraela, co było wielkim wydarzeniem ! "ibudziło bard!a
ró:i:ne komentarze.
- XX Zjalld KPf obr.idował w Hajfie. Na jeg~ otwarcie przy.
b,·t prezydent Izraela Ch:oim Herzog. Było to ,,·ydarzenit0 bez
precedensu. Zdarzyło .si~ po raz 'p1erwsz.y w hi•torii Izraela. Stąd
i ro me knmentarze. Przedstawiciele skra jpej prawicy izrael3ki~j
o-tra przecn~r temu :i:apn:itestowah. Rzecznik prezyde:1ta pyta;1Y
przez dw~nnik;;irzy o powód t'lkiej decyzji powiedz.ial. ie skorn
prezydent został zaproszony, a ponieważ uczi:-stni:!vł też w obra'
dach innych partii, to prz.yjął i to zapr0o>zenie.
Niektórzy -... braelu komentow~U ober.noś~ C'1aima Herzona f'.ltwarelu XX ZJa1du KPI .lako Jl"st wobe~ Arabów p3lestyńskirh, a także próbę zmiany stosunku Izraela do kra1ów socjalistycznych.
-

g

-:- Prezydent istotni• w prz(!!J'llówieniu wyęł-OSz.onym na Zieź
dz.te pow1edua!, ze poprawa atoeunków między ZSRR krajami
mimo istniejących ro~bież:!lo<d
socj:i.bt ·c:m •ml a Izrs&lem 'eży
w poglądach na 11prawr pokoju na Bliskim Wschooz.le ~nt.er„sitt "·sz~"ftkich. Pnypomni:,I te:t rolę armii radzJP ~-1~j
w ~rug\ej w~j;iit światowej i !:ikt, te ZSRR o,·ł pler ·::z.y;n
panstwem, kto:e uz.nlllo w 1948 roku istni„n;e Izra.Pla.
W prze:;wie obrad Cha~ Herzog ip~kał si~ z; delet3:iarcl

,„.

uc~f.ni zącymi

zabt"'t~Qwanie

W hraelu

ddała

w

Zjeździe,

co ro·„::iiet

!budz:..fo

..., Iz;raelu.
wltle partlif

- Ta.k. Alt w tt arlir:!t licz' się diva ugrupov:ania· Front Pracy i I„1kud. Parlament izratt:W<.i pc;•iada 120 ma, da ó·,. \\' · 'Y•
l:!:ra!'lu -..
bon ·:n do Kne:•etu - ble naz:Y"\ a 11e parlarn"':;+
które odbyły 8ił U lł.pea 1~84 r ku Fr„nt Pra~:· uVovł 44 1m.nct;i•;·, L!kJd - 41. Przywódca Frontu Pr~cv Sz.mo"\ Per•· J"st
Irchak Szam1: j~·· w ceprem ·r=m
wię~ prem·f'rl?m, a Likudu i mmi:trem ,c;_pra1v ia.gra.nlcznych.

-

Jaki

nd:dał

w Jtnencle ma Komunistyczna Partia Izra„la'!

- W tych wyboriich J.dob~·ła 4 mand8 y. W z2•ad;:..e I:czba
mandatów Jdoby·w&.nych pr~z komu:\i~t6w z.arn•·ka < ę ' t, ~h
rame.eh. W 19~~ r. Jwmuniśc! mieli 8 mand tów. W 1951 i 1!?51 r.
po I m111idatow, ale w 196!'> i 1969 r. po a manda v. Kom,.in:,;to-1.•
pe>plfl"I. od I do 4 proe. wyborców.

Zdanow -

jPgo ~p11c11fik' t •trukturę, fPl)sób ro:rprzestrunionla •ię tv l'.'1"ganizmit. Pnzwoltt to n'I 11•11praco1.va11it lrodk6w profiia'kt11cznych„." Trwaj~ w ZSRR -

zagraniem• delegacje

.- Było 16 z:a.granicznych delegacji, raze:n z na;zą. W obradach
ZJazdu brał tez udz.1ał pr:i:edsta~v.c;el p:;ma .,Proble.n Pokorn i
S.ocjalizmu'.'· Była delegacja KPZR, był;· clelegaCJe pattii i kr a.iow s.oCJali.;;ty::z.n ·rh, 11 poza tym i USA, Ka.1ady, RFN, Jaoonii,
·
Gri:>CJl, Włoch, Cypru.

-

-

De lał Hosr 1oble rutłl ll:omunł!tycmy w Iu~~luf

- Si~ga jeucza .ciuów P.altt yny. W mare.u 1219 r. p:n's~ała
&o .iall!tyr1.a1 Parti.a Rcbot.r,1cza Pale.st~·ny, ktora ~· 1921 r. z..'l'l:e.
n:ła l'liH'l\'fl na KomunL~yczną Partię Pale•' ynv l \" 1924 r. zo~ ałll Prz. ·j~ta do Mi~d:r;~'Tlarodówki Komun'stycz::i~J.
1•1t na f)i•rwnyca d'll·óch z.jazdach SFRP oic"•alcno cele strate~iczi:i.1 pArt!i: wyr.wolenie Palest"nY 11pnd urL;ku kolonialneg.
W1•lk1~j B~;i-ianH i 'll•alka • IM.j:=-Uzm w fri..;!,·rn n · old.z.tał'idU
robotrukr'lw :łydo...,,,skich 1 arab~kich. C~l• •! p:·;;~1ę:.a KPI, irtórs.
p.r:z:ybnła tak- !111.~'C p-o J)O'Wtaniu w marJ 19>i8 :okll psl"'..stn·a
?:rael.

1

-

Zatem de KPI mon naletd urówno

Żrdz!,

Jak l Arabo-

~ief

'!!:'
- ,I neJ~~. % tef() powodu pisma partyjne ukazują !:e
dwu j~:z~·kach. •:Zo. Hader•kh" _l„W'łatci" a Droga") ukazuje .s~ę
v:. Języku heb.r~Jsk1m„ a „At-Ithh;:;rl" („S')jusz") ~: języku a.rabo-teorety zn.· .,A:-akhrm"
sk.;n: Po<fobni_P mi~:~cz.'ljk polit;·
(,.NllJ"."Ytsz.e \!. art~c1",> ukazuj„ si~ w J~z)·ku hebrajskim, a n1:es1~czr:1~ •p~lec:r:no--pollt.:vczny „Al-.fade.,,d" („N'owi:i.y'') , ' Jezyk~
an1.h:",c11'.l· 'I ak ~am-o Liga Młodych Komu 1i.;tów Izraela v.·.rdaie
~WOJe p.1..«ma. w J~r.yku arab.skim i hebr~,i.•kim.

- W1półdzh~łanle robotników :łydowskich z arabskimi nie ułat·
wia iył'ła izraelsklm komunistom? W Izraelu nie jest to rh"'ba
•
popularne?
- Robot.ni'ków tydl'>'J\"Skich i arab kich t •jących z pracy rak
łączy walka klas.<YWa. Choc~11ż i tu są sprzeczności, gdyż robotmcy

prace c1ęższ.e - gorz.ej płatne. Aby zrozumieć
lepieJ tłin problf'm, p>H~ iłów o życiu 1:1.• ·Izraelu.
O farae\u ~ina mówi~ bardzo różnie. I każda opinia będzie
"'. jakimś ~•n.•1e prawdziwa, gdyż j1>.'!t to kraj ogromnych kon'ylko najbogat.sz.ą
przykład
Jeżeli . kto• :.wiedzi. na
tr~.;:t6"'."'.
dz1e-lr11c' Tel AvlVu -:- Ca!an, c.zy też odre~taurow~nii, część Jaffy,
to będZle mód móW'lt!, te Izrael t-0 kraj Judzi bardzo bogatyrh.
Na d.odate<k i:obaczy w magazynie przy głównym deptaku, jaki·m
cz.y
je.st ulica Dizengof!, pi~kną •uknię za 750 tysięcy szekli
600 tyii. 1zekli i będzie tym d.chwycony, bo to rzeczywiście piekne 1uknit i nie ma tłoku kupujących. Ale jeśli zobaczy S1.abnz.i
- n&jbiedniejs" dzielnicę Tel Avivu, c:ty też wioski zamies2.kałe
p::-zes ludność arabską i dowie ~ię, że robotnica w fabryce włó·
kienniczej :r.arabia miesięc,mie 250 tysięc:r szekli, to obra z Izraela
i panujących tam stosunków iupełnie mu się zmieni. Dostrzeże
\1;y~tępujące tam kontrasty i sprzecz...'1ości.
Tneba t~i pamiętać, że jest to kraj o pięknych, atr:\kcyjn,"ch
dla tvrystów krajol>nzach, k!"aj o· v.•ielu historycznych pamiąt
kach sięgających je.ucu o:asów biblijnych, o ciepłym kEmacie,
arll~~Y wykonuJą

LUCJAN BOGUSZ

•

1

powodu śmierci
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W Moekwie dbylo ai' 11emipo,\\ iQ;.:one
narium naukowe
spos ibom
i
temu wirusowi.
zwalczania iO, Z tej oka:tJl ayrektor Instytutu Wiru~olo1p im.
D. Iwanowskiego Akadem;. Nauk Medycznych ZSRR - prof.
guecit
W. Zdanow udzielił
KULT1,,RA"'
SOWIECKAJA
~·ywiadu, w którym atwjerdził,

wyraz~: iserdecznego współczucia

'

U

zagranfc;znym1
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DO ZSRR.

red. GRAŻYNIE OLECHNOWICZ

i jej losów. A nawet abstrahu;jqc od tego, w co się z«mieTti.f!·
„punkty
my? Będę v:yławial
~·v w moich, Tk~ w 'lrtyku,Jnch
Igreka itd. Otrzvmamv ••oego

•

KOLEŻANCE

zporine" rn Wa.~zuch arty'fw.łnch.

Zam.: 3801. P-2.

U'il a1,t,,

wielekroć

psvchotogiczną

jedyTtit
mógłby
człowiek obojętny wobec tP.orii

h1dzi,

~tvłączam ibędną tarówkę

Tymczasem nieml'I tendować do bardziej delikatnektórzy uznali, że krytyka
służyć „wykazaniu zbieżno.~ci .w
go obchodzenia się J nią, niż s
interpretacji problemów". Jest
,innymi ludźmi". A Karol Mark~
to stan-0wisko błędne.
pisał do obraż.oneito na k:"ytyAutorzy ariykułu - a 1est to kę priyjacie1a: „Alt tv. tddoartykuł redakcyjny - cytują inłt
cznie, wyobraiald tobie,
list l ra- kiedu popelnisr bł~r:fy po•vinno
teresujący fragment
dzieckiego działacza robotnicze- prawi<' ci się komplementu, n
go, dyplomaty, krytyka li~m1c nie mówi<' prawd,, ;Jak kozde·
Polaka, mu innemu".
kiego, z pochodzenia
zmarłego w 1923 roku, Wa..:ła .wa
W konkluzji srt~,kuł „KomWorowskiego, który tak pisał o munisf' ~tv.':indzll. t,„ „u 114!
krytyce do innego działacza ru- nikt nil rn11 prawa łtcrwia~ •ie·
. chu robotniczego i krytyt{a ' li- bie poza krut11k1 ff stronv itterackiego, Michaiła Olmin„kie- pinii publicznej".
go:
„Przecid w te'lł sposób pf.Hrodzimy się w towar:i:vstwo 11•.za-

argumef'tt6w

·przekonywat!

wania wszelkich retim6'w os:r:c~dnościowych,
skierowanych m. łn. przeciwko marnotraw•twu
w domu, w pracy i na każdym miej.!cu. Bieda
jtodnak w tym, te pn:edetny obywatel, poddawany przez. lata na pr:.emian odziaływa.niu diau2ument6w, ni• wie,
metralnie e-prt.eez:nych
cz)' to Jut na pewno Oitatnit słowo 'li' w,vmaga:11ach, kie~owan)·ch pood Jeg-0 adre;em. On je. z\te nie je.•t pttwny, rz:v to co łP!l'!YJ• rotwojo i. ekonnmicznemu p1u'1...~bva kapitalistycznef1),
pew110
ożvwieniu r,·nku konsumenta, j~t na
ni~kor:r:ystne· w .!frukt·urze gospodarki socjalist.ycznej? Nje wie, które prawidłowośd S1' wspólne. a które cabkiem odr~bne. ot, np. c7.y to, te
dba <">11 w naszych \\'::\runkach o własny samochód lub cho°c:hr rower, a tym ~amym stosunkowo rza<l.ko potrze-huje oowego jest dla na~iej g0$;poda:-ld po5tawą korzystną .spolecznle,
po~lębia
~dr np. w ustroj 1 kapitalistycznym
objawy stagnacji l(O.!lpoda ·cz.t>j. Nie zaw,;re tra•
fia mu d51 \\'yobrafo\, że to, ro e;dzie indziej
je~t pożądane jako ·'ll;ar1.1n1>k zwi~k$z.ania :i:atru,-l 1ienia li 1.~·-~ku nrywiltnPi(O producenta) mnże
oznacz.a~ u nas ni~poiądany paci•k na przemysl
i dystrybucj' t-<l'Warów.

wapo'n\lcn
ab,eżn11ch, zeataw
miejsc bezdy.ęku111jn11ch, t·1'11.ł.z
mow - tego, co z powodze!'IU'm
można usunąć poza nawia1 In·
dywiduainość autorów, ich. pr11watąie poglądv, ich dociekrinu1
osobiste, wszystko to n;dzi• 1'11
markuzm tt
ps11. Otnymam\I
wydaniu dla in1t11tut6w ulaurodzonvch da ewte
chetnie
n.ieazcięśctlm,
takim
Przed
chroń 'llOI Panie!"

Pomijam już
niemożliwo~ć
milczenia w zetkni~ciu. 1 b;,ędnq ·
opinią. Pozostawić ją bez k?ntr-

1ł~

te wyratuj• nu z opre11ji produkt .rnlidnr
nowoczesny, tanio wytworwny i konku1·encyjny
w e-ksporcie, co nit d-0 ~iągnięcia bez :r.asto&o-

rodzaju kompendium

PZPR w obradach XX ~Judn lit&-.,...
mu.nistycme.J F:utii Izraela mote budzi:5 z!:!r.h' ienłe.
Pr.zer.id Pt\l!k& nie utrz~·muje !tosunków dyplom.a•

dział deteg1te!ł

sti:,

cnot!t.

Gdy m. In. w dpov,-\eda na taki\ koncep.c~
ladu .!połecz;n~go i aprawiedliwoki wybuchł n·
b tiuczy prot~t. zaczęto w „int&rffie" klasy
robotniczej „uwrawiać" go,,podarkę kraju pr:t'"I
~ ymusunie oorn nov"ych podwyielt płac puy
:i:mnitj.naniu produkcji (uzasadnienie „ldec.logo!czne"; iaka płaca, taka praca", „katdy ma j"dn;ko~·:; iołądek" itp.), co wpn.wdi:.ie ?07.ISZY·
fro'"l'lno ;;i,ko metodę destabilizacji pań.~twa, Rlt
temu
przeci~ •.stawić
uda!-0 A;fl
ied:'lak nie
przeJrz.ystej ll':izj~ rozwoju go.·poda~c:i:„go, ktlira
dC'tarłab~· d<> umysłów V\'brew s!:nym wówczas
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atrakcy.jnej architekturze i egzotyc:mych ob:rczajach prayn•jmni•j
dla turystów z innych kręgów kultucy i religii. Byłem w Izraelu
na początku grudnia 1985 roku i ze zdziwieniem oglądałem lud.i:i
opalających się na plażach.
To wszystko powoduje, że nie j~t łatwo o jedno:i:naczną opinię o sytuacji w Izraelu. Ale nie tylko ludziom, kitór.zy tam
przyjeżdżają. Również tym, którzy tam żyją i myślą inaczej nii
inni. N a przykład komunistom izraelskim nie jest łatwo głosić
poglądów o koniecz;ności współżycia ze sobą ludności żydowskiej
i arabskiej, kiedy wkoło ugrupowania nacjonalistyczne głoszą
coś wręcz przeciwnego i dążą do tego, aby mniejszość arabska
opu~r1ła na "7:awsze Iz.rael.
-

Jak wielka jest to

mniejszość?

danych w 1984 r. w Iznelu jest 4.079 tysięcy mieszw tym 607.300 Arabów. Ale ·w Jerozoliłnie na 320 ty111.::cy mieszkańców jest 126 tysięcy Arabów. Arabowie spełniają
w I- aelu najciężsie prace. 60 procent robotników arabs·kich wykonuje prace szczególnie uciążliwe i proste, a kh średnia płaca
je, t o 30 procent niższa od płacy robotników żydowskich. W
Izraelu słyszałem taką anegdotkę: dziadek dumny ze swego dorobku opowiada wnukowi, co i jak robił, aby się dorobić: Zbudowałem dom - opowiada - zasadziłem ogród i tak dalej. Wnucze< słucha uważnie i w pewnym momencie py'ca: - Dziadku,
to ty, jak byłeś młody, to byłeś Arabe131?
-

Według

kć.ńców,

- Wynika z tego, ie powoli
krymlnacji Arabów?

kształtuje się

świadomość

<lys-

- Zapewne. Był~ na przykład w kinie Lev na baTdzo dla
mnie ciekawym filmie: „Bardzo wą&ki 'most". Obok trudnego
p.oblemu okupacji jest i wątek miłosny. Oficer izraelski na oku-

poz.'1ać się z oficjalnymi danymi,· pokazującymi wysokość dotacji
rządu dla osiedli żydowskich i arabskich. Miasta i osiedla ży
dow~kie ohzymują w przeliczeniu na jednego mieszkańca paro-

krotnie wyższe dotacje ~d rządu. Jakże różny - między innymi
z tego powodu - jest standard życia miesz.kai1ców tych miasteczek czy osiedli. Nie ma sprawiedliwości w kaktowaniu lud.'1oścl
mówill
iydowskiej i uabsk'ej w mieście Jezusa Chrystusa -

Gordyjski węzel Izraela
Rozmowa 1 TADEUSZEM CZECHOWICZEM - członkiem Biura Politycznego KC PZPR,
I sekretarzem Kt PZPR, przewodniczącym delegacji PZPR na XX Zjazd Komunistycznej Partii Izraela

pow&nych terenach poznaJ& arab.sk~ dziewczynę i zakochuje lię
ej. Sytuacja normalna, ludzka, a przecież nie, bo właśnie
w
w tym miejscu zaczyna się dramat. P.rzeciw tej miłości aą
wszyscy: i Żydzi, i Arabowie. I jedni, i drudzy chcą zgładzie!
zdrajców. Żydzi oficera izraelskiego, ktcry zdradził Żydów, lxl
zakochał się w Arabce, a Arabowie dziewczynę a.rabską, bo zdranie
dziła Arabów, gdyt zakochała się w Żydzie. Ten problem
jest wymysłem reżysera. Wśród moich rozmówców rukt nie z.nal
przypadku, aby Arabka wyszła za żyda.
Ludzie w Izraelu, po początk<iwej - na-cjonalistycznej euforlń,
dla
1ą jut zmęczeni wojną. Na przyiklad pode~ uroc.zystości
uczczenia pamięci poległych 1300 komandosów izraelskich, r-0dzmy wznosiły okrzyk.i obwiniające rząd Izraela o śmierć tych
młodych ludzi. Nie można zapominać, że w Izraelu na 20.700 km
kwadratowych powierzchni państwa 5.600 km kwadratowych .atanow1ą tereny zajęte w 1967 roku i do dziś okupowane. To wymaga ciągłej gotowOści armil. Wojska Iz.raela ' ' za.angażowan'
w wo;nę yomową w Libanie. Iuael je.st &kłócony :1 państwaml
arab Kim i muzułmańskimi. Armia mLUi być ukzymywana w
obawia się wojny z
ciągle' go ow<> i. Obecnie społeczeństwo
Syrią, dyż ma ą świadomość, że to nie będzie taka wojna jak
z Lib~ 1em. Poza służbą w regularnej armii każdy dorosły męż
czyzna do 50 r ku zycia, mus1 w roku miesiąc lub dwa odbyć
1łuzbĘ: wojskową To dezorganizuje życie jego i jego rodziny.
Zdarzają się wypadki, że młodzi mężcz żni odmawiają służby w
wojsll:u. Opowiadano mi o takim wypadku. Młody człowiek, który
przyJec iał do Izraela z Wrocławia, oświadczył, że będzie służył
tylko w takiej srmil, która broni granic, a nie okupuje żadnych
obcych terenów - chciał służyć tylko na terenach Izraela. Odbywa teraz ka·ę więzienia.
Tak więc stanowisko Komunistycznej Partu Izraela, :le tylko
współpraca i współżycie Żydów z Arabami może stanowić rozwiązanie problemu teraźniejszości i przyszłości Izraela jest zupełnie- realne, choć zapewne sprzeczne z polityką rządu Izraela.
-

- Komum cl występuJą przeciw dyskryminacji Arabów, przeciw wysiedlaruu i konfiskowaniu ich ziemi, .są za tym, aby ję
zyk arabski zcx;ta! uznany za oficjalny na równi z hebrajskim.
Ale to wszystko budzi oburz.eni-e nacjonalistycznie nastawionych
grup społeczeństwa Izraela. Jest też przeciwne oficjalnej polityce,
która opiera się na zalozeniach dyskryminacji Arabów. Na przedmieśdu miasta Ako widziałem na przykład zburzony dom Arabów, bo s~al on na terenie przeznaczonym dla Żydów. Arabowi•
ma;ą trudności w <itrzymaniu zgody na budowę swoich domostw.
Widziałem oburzenie tych ludzi i nie dziwię się, że czasami są
~ łonm do czynów, które z moralnego punkty widzenia nie mogą
znaleźć akceptacji w opinii społecznej świata. Miałem okazję za-

-

Z tego powodu wy.stępują bardzo duie
na oświatę, zdrowie, pomoc 1połeczną czy
cele religijne w osiedlach żydowskich i
arabskich. Warto tu dodać, że w I:z.raelu państwo finamuje w
N a podłożu religijnym
poważnym stopniu działalność religijną.
występują także przejawy :macznego zantagonizowania społeczeń
stwa. Aż dziw bierze, że naród, który tak wiele ucierpiał z powodu dyskryminacji, jest obecnie sam realizatorem tego typu
praktY'k.
Największe jednak wrażeńie wywarły na mnie dziec!, które
Były to dziec!
przy.szły na zakończenie obrad XX Zjazdu KPI.
ręce i prosiły,
trzymając sifł n
żydowskie i arabskie. Przyszły
aby dorośli zrobili wszystko, aby one... mogły się razem bawlić,
a ich rodzice nie musieli giną'ć.

mieszkańcy Nazaretu.
różnice w wydatkach
też świadczeniach na

- Jak ocenia Blę w Izraelu
mo, występuje tam Inflacja I
cze.

1ytuaclę wewnętuną1
r.ząd

ma spore

Jak wlado·

kłopoty

gospodar-

Tak, na.si rozmówcy mówilf, te w 1984 rO'ku inflacja wy:iobitsko 400 p ocent. Z wypowiedzi ministra Emanuela Szarona, opublikowanej w prasie, wynika, że poziom inflacji µa początku 1985 roku wynoszllcy 18 p_rocent miesięcznie, ma 'paść w
końcu roku do 4 procent m1esięcmie. Aby ratować gospodarkę,
minister skarbu domaga .&ię od ministra oświaty zwolnienia
10.000 nauczycieli, likwidacji części nauczanych przedmiotów. Jezniesieżeli zaakceptowane zostanie żądanie ministra skarbu nie bezpłatnej nauki w szkołach średnich - każdy ucuń będzie
musiał płacić czesne ·w wysokości do 1.000 dolarów rocznie, tj.
około 1.250.000 szekli. Obecnie taka jest opłata za .atudia. Tr·wają
pertraktacje z centralą związków zawodowych Histadrut w
sprawie redukcji pracowników administracji. Wzrasta bezrobocie,
ma wynieść w roku 1986 około 10 procent, czyli 150 tys„ a obecnie wynosi 8,3 procent, czyli 115 tys. ludzi. Ludziom żyje się
cię:iko. Na przykład wielkie oburzenie wywołała wiadomość, że
w bogatej dzielnicy Tel Avivu duże mieszkanie można wynająć
za 800 tysi~cy dolarow rocznie, gdy tym(lza.sem średnia płaca
450
miesięczna w 1984 r. wynooiła 650 dolarów, a w 1985 r. dolarów. Robotnicy w Izraelu mniej zl!ll'abiają niż robotnicy w
wielu krajach Europy Zachodniej.
-

siła

-

Izrael posiada dobrze

roswinlęty przemysł zbroJenłoWJ',

- Tak i stara się chronić te.n przemysł. Pracuje w nl.m 18
procent wszystkich zatrudnionych. W systemie polityczno-militarnym NATO i USA IZ!I'ael spełnia określoną i bardzo waim.ll
rolę. Je.st bazą militarną USA w świecie arabskim, choć w Izraelu nie stacjonują wojska amerykańskie. Stąd taka waga przysię na
wiązywana do przemysłu zbrojeniowegb, który :i:najduje
wy<>okim poLicm!e. Amerykanie kupują na przykład pistolety
Uzi i karabiny Galii, a także kupili specjalny pancerz do czoł
gów wyposażony w urządzenia gaśnicze, który został wypróbowany w czasie inwazji na Liban. Pancerz ten kupili również Brytyjczycy. W Izraelu pracuje się na<i samolotem Lawi, który ma
być podobno rewelacją.
Ale i ten przemysł przechodzi trudności. Icchak Rabin, mini.ster obr<iny, skarżył się, że dokonał - największych cięć w
budżecie wojskowym w historii Izraela. Cięcia te są wynikiem
rządowego planu przeciwinflacyjnego. Ale nie zagraża to tak bardzo przemysłowi zbrojeniowemu, ponieważ otrzymuje on poważ
ne dotacje z USA. Według informacji zamieszczonei w gazecie
„Kurier-Nowiny", z 10.XII.1985 roku ogólna pomoc USA w 1983
roku ma wynieść 3,75 mld dolarów, a plan na 1987 r. przewiduje
w ramach pomocy
3,53 mld dolarów, w tym 2,3 mld dolarów
wojsk'owej. W ogóle - jak twierdzą ekonomiści - szybkie tempo
rozwoju gospodarki i przemysłu w Izraelu ma swoje źródło w
dotacjach napływających do Izraela od różnych organizacJi ży
dowskich istniejących poza Izraelem. Gdyby nie te dotacje, to
gospodarka Izr11ela wyglądałaby zupełnie inaczej. Aktualne zadłużenie Izraela ocenia się różnie, wymieniając sumy od 24 do 30
mld dolarów USA.
-

.Takie

więc mogą być

- Komumkl izraeLscy przywiązują ogr~ wan do propapoglądy i
cand7, popr.ze:r. którll chcą wyjaśniać lud:r.f.om awoje
1tanowi$kO. Uważają oni, ie Palestyńczycy maj14 prawo d-o 1Bmostanowienia o 1woim losie i mają prawo do własnego państwa.
Jest to jedynie racjonalny pogląd. Ale w Izraelu jest on bardzo
niepopularny, gdyż wielu uważa tam, że Izrael mus-i być :i natury gwojej antyarabski. W Jerozolimie Sciana Płaczu, pod którą modlą się Żydzi i meczety Al-Aksa Moschee i Omar l\Iosche•,
w których modlą slę Aral3owie dzieli w prostej linii jakie~ 500
metrów. W rzeczywistości odległość ta jest ogr-0mna, bo i ży
dzi i Arabowie modlą się każdy o coś innego. Wśród jedr.ych i
drugich występują też podziały klasowe. CzęsJo sprawy narodowe
schodzą na dalszy plan, a gór-ę bio:ą sprawy klasowe, ale bywa
l odwrotnie. Oto w jed!1ej z gazet wyczytałem wiadomość, że
we wschodniej JerozolLrnie Zyd zastrzelił Araba, bo ten ponoć
zaczepił jego żonę. A przecież Żydzi i Arabowie żyją na jednej
ziemi, która jest ich ojczyzną i komuniści iuaelscy w tym właś
nie poszukują sposob:.I rozwiązania tego bardzo skomplikowanego
i trudnego problemu. Komw1iści musz4 być realistami i jako
Arabów wyrzucić z ich zletrni,
realiści wiedzą, że nie mol.na
trzeba żyć razem i dlatego uważają, że jedynym rozwiązaniem
jest utworzenie pa11.stwa palestyńskiego. Ale wiedzą też, że jest
to pogląd niepopularny, że trzeba wiele cza.st' i wysiłku, aby
zdobył on zrozumienie i uznanie. Jednak innego sposobu rozwią.
lallia problemu Palestyt'lczyków nie ma.
Natomiast, jeśli chodzi o sprawy religijne, to komuniści wy.stę
pują przeciw szabasowi, kiedy w sobc;ty zamiera życie. Uważają,
że ludzie pracy muszą mieć dogodne warunki do wypoczynku.
I na przykład brak komunikacji w soboty, zamknięte stadiony
i tak dalej nie sprzyjają wlaściw:emu wypoczynkowi. Ale w Izraelu ogromny wpływ mają partie religijne, również partie .socjalde,nokratycz.ne nacechowane są silnym nacjonalizmem ży-dow.skim
i duże wpływy mają tam ludzie religijnie nastawieni. Ostatnio
powstała w Izraelu partia powracających na rono religij mojże
szowej. W 1983 roku powstała Sefardyjska Pa\tia Strażników
Tory-Szas, która w wyborach 1984 roku zdobyła 4 mandaty. To
też o czymś świadczy, a jest to partia ortodoksyjnych Żydów sefardyj<ikich. Również Mofdal - Narodowa Partia Religijna istniejąca od 1956 ·roku - ma 4 mandaty w Knesecie. Je.śliby policzyć mandaty wyraźnie religijnych partii, to jest ich 12, bea
wątpienia znajdują one poparcie innych partii. Dzięki temu poparciu we~zła w życie ustawa zabraniająca przerywania ciąży i
wejdzie może wiele innych. Partia komunistyczna,· która ma 4
mandaty wspóldziała z deputowanymi Postępowej Listy na rzecz
Pokoju, których je.st dwóch. Razem 6 mandatów.
W Izraelu jest sporo Żydów, którzJ' w;yemlrrowall

li

PolskL

- Miałem okazję spotykać się .z Zydami, którzy urodzili si' i
111·ychowali w Polsce. Zresztą wśród przywódców Izraela byli
Żydzi z Polski: David Ben Gurion, Mosze Begin, IcchR>k Szami~
i Szimon Peres - urodzili się w Polsce. Szimon Peres używał
k'.edyś nazwiska Perski i dopiero później zmienił je na Peres, co
po hebrajsku oznacza Orzeł.
Żydzi z Polski osiedlali się w ll'll'aelu w różnych okresach.
Osiedlali się jeszcze przed I wojną światową, przed drugą i po
drugiej. Można mówić więc o starej emigracji i młodszej. Ich nastawienie d<i Polski jest bardzo różne. Ale niezależnie od tego
nastawienia Żydzi •z Polski bardzo tęsknią do kontaktów z kulturą polską. Interesuje ich to, co dzieje się w Polsce, choć majll
do tego bardzo różny stosunek. Istnieje więc potTZeba poszerzania kontaktów kulturalnych .z tymi środowiskami iydo"<NSlclmi w
IZII'aelu, które takich kontaktów łakną l ich oczekują.
W Tel Avivie wychodzi w języku polskim „Codzienna Ga1Zeta
Spacerując po Tel Avivie,
Informacyjna - Nowiny Kurier".
chcieliśmy zrobić zdjęcie p·anoramy miasta. W tym celu weszli'my do kawiarni nad morzem, skąd właśnie roztaczał się dobry
widok na miasto. W kawiarni mówiono tylko po polsku. W Tel
Avivie aą całe rejony, gdzie można się porozumieć po polsoku,
gdyż mieszkają tam Żydzi z Polski.
jak wiadomo Związki z Pol5kl\ są dość różne. W Izraelu Hdzi się dTzewka, przeważnle oliwne, na cześć „Sprawiedliwego
wśród narodów". Posad.zono już 1.200 taikich drzewek. To cała
aleja. Wśród nich 40 procent zasadzono na cześć Holendrów, 25
procent na cześć Polaków, po 8 procent dla Francuzów i Belgów,
a :I pr-0cent dla Niemców .i Austriaków.
Ale są tet sprawy ba.rdzo .skomplikowane. W czasie mojego
pobytu w Izraelu miałem możność spotkać się z Polkami, które
wyszły za mąż za Arabów i wraz z mężami wyjechały do !zJraela. Niektóre z nich nie potrafiły do tej pory ułożyć sobie życia
w :nowej społeczności i chc14 wracać do kraju. Pro.siły o pomoc.
-

Joł ło mołllwef

.

- Ka:tda 1prawa wymaga O!obnego potraktowania. Są to dnmaty, które zdarzają 1ię w każdym społeczeństwie i pod każdą
szerokością geograficzną. Ludziom trzeba zawsze pomagać, jeśli
taka pomoc jest możliwa i potyteczna. Ale najwięcej zależy od
nich ~amych. Wiele Polek ułożyło .aobie :tycie w nowych warunkach l nie ma z;a.miaru tego zmienia~.
To wszystko pokazuje, że potrzebne są kontakty z obywatelamt
I2:raela, przede wszystkim kulturalne. I takie będziemy rozszerzaó.

Roimawlał:
WŁODKOWSKi

LUCJUSZ

Rzeźba

w mauzoleum martyrologii Zydó10 w Jerowlnnie.

prognozy?

- Nie ma jednorodneJ opin!i wśród społeczeństwa, co do pnyszłośc1. PanuJe przede wszy.stkim obawa przed kolejną eskalacją działań wojennych. W Izraelu coraz bardziej daje o sobie
z.nać zjawisko en1igracji. W 1984 roku ponad 17 tys. osób wyjechało z Izraela, czyli więcej niż w tym czasie przybyło. Z tym,
że Izrael opuszczają głównie ludzie młodzi i wykształceni, cze~o
nie można zawsze p(lwledzieć o ludziach przyjeżdżających i osiedla iących się w I7.raelu.
O nastrojach sriołerzn~·ch świadczą także wielkości dotyczące
o.>ób strajku.iąc) eh. W 1980 roku liczba strajkujących wynosiła
9<1.451. a w 1934 r. przekroczyła 530 tys. osóp. To też o czyunś
świadczy.

Uliczka w arabskiej dzielnicy Nazaretu.
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- KPI przychodzi działać w bardzo skomplikowanych warunkach, kiedy nakładają się na siebie konflikty klasowe i narodowościowe, a i religia. mojżeszowa też nie sprzyJa zdobywaniu
sobie popularności wśród społeczeństwa.

Aleja % drzewkami zasadzonymi dla
narodów świata",

„Sprawiedliwych

wśród

ODGŁOSY

3

l'lt Jlt%4' ~ łm ~I booif - l'IO'Wł~al
pr&wadZC\CY 1\&11 pruz zakład przewodnik. - 0nt })«•
?t!L itie u.stqpiq, Om n.Ml widzq..
Sttlle trzebB e tvm
pamięta4.

'·
Pierwsze spotkanie 1 taką du~ UUPI\ niewidomych zaskakuje
że oni zachowuj" 1ię normalnie. Porunają się
uybkc,
1prawnie, od razu trafiają do. właściwych drzwi. Nie klucz" pe
omacku jak człowiek zamkniE:tY nagle w pozbawionym światła
pokoju, I tylko jedno, ł.e im trzeba uatępować 1 drogi, odróż
nia kh od 'Widzących. Dopiero po pewnym czasie spostrzegam, ża
a widzący pl"zygllldaj" 1ię ldllcemu 1 prezesem I przewodnikiem
ebeemu człowiekowi cr.yli mnie.
Przez dobrych kilkanaście minut w czasie plerwszegG apotkanla
nie pomyślałem nawet, że preze. też nie widzi. Po moim wejjciu do gabinetu wstał ua biurka, podał ri:lcę. podprowadzll do
1tojącej przy przeciwległej ścianie lawy, posadził w totelu, u1iadł. Dopiero w czasie rozmowy, już nie pamiętam czy aam się
przyznał, czy ja zauważyłem, że on nie widzi.
Wrażenie było piorunujące. Jak toi Preze1 1Półdzlelni, który
kieruje pracĄ kilkuset osób, do tego magister administracji l
student wydziału prawa. A jednaki Postanowiłem napisać coi
o czlowieku, który w moich oczach stal al• kimś niezwykłym,
wzorem do naśladowania. To chyba patos, ale tak właśnie )est.
t~m.

W emasla atucU6w n.a admlnistraejt dochodzłle de te!O, te nłlcł
nie chciał wchodzić 1 nim w. parze na egzamin. Był po prostu

chociaż tróje tei 1lę zdarzały,
Podręczniki czytają mu lektorzy ze Związku Nlewłdomyeh liib
przyjaciele. Jeżeli trzeba przeczyta<! coś nagle, jaki• artykuł s
prasy, wtedy najczęściej do dyspozycji jest pani Iza.
•
Nauka pot.,a na tym, te wszystkie wykłady i lektur11 na,nne
aa magnetofon kasetowy przenosi na papier. Czę.sto •łowo w

u dobry,

alowo, czasaml w formie konspektów. Ma maszyn11 do pi„ni1
· 1y11temem Braille'•· Po wciśnięciu jednego 1 szeklu kla.,,,·iuy, na
1pecjalnym, 1rubym papierze odciska •ł• jeden punkt. PierwaZJ
klawin to litera „a". Pierwszy l drugi wcifo!ęte razem dajĄ u.
ter• „b". Ca?y układ jest bardzo prosty I jak twierdzi, kddy
niewidomy pe kilku tygodnlacll nauki jest w 1tanie opanowa~
szybkie pisanie i czytanie.
Znajomi mówią, że ma fenomenalną pamlęd. On, t.
tylko
dobrą. U niewidomego jest to pod!'tawowy instrument posługi.
wania si• wiedzą. Txeningt pami~i rozpoczął bardzo
dawno.
Zainteresowanie sportem eprawlło, że starał al~ zapamięta<! ui
wszelką cenę mistrzów i ich wyniki. Jeszcze teru pamlf:ta naz·
w1skl!. prawie wszystkich. złotych medalistów
olimpijskich 1
Rzymu, Tokio ł następnych tgrzysk, chociaż 1 tych ostatnich aorzej. Sport jut go tak nie wciąga.
- Swtetnie portm:a .sf4 po problemach ekonomfł, eo wyrótttfa
~ spo§r6d innych prawników. Niby

jakie§ eg:zamin:y z tego łif
zdaje, ale trudno spotka<! stvdenta, frtóry powiedzlalby, że l'O·
wmił" ekonomii:. 1\1ietek też tivierdzll, że nauk4 r:trzycnodzi mu
1 tru.dem, ale on stę napl'awdę p1·zylożył i jaka jedyny nauczy?.

my aobł1 nawzajem bardzo potrubnł. Nigdy nikomu tego nłd
m6wtl.nm, al• potritbowalam 11.•rende UJ powiedzie<! w jego obecnoAeł.
·

Rzadko się ~mleje,
żona również. Wie,

wesołym

o

Mieczysław :g:, !lłezął łncl4 wzrok w w1eku tnynanu lat. N•
jakiejś łące za domem chłopcy kopali piłkę po lekcjach. Jak Ml
ahlopcy w tym wieku. Zanim przyszła n.ajgoru.a minuta w jego życiu widział normalnie. To znaczy miał krótki w1rok, nosił
okulary", lecz w nlczym mu to nie przeszkadzało. Ai wreszcie w
azasie meczu zagłówkował. Nastąpił 1Uny nacisk na 1alk.I. oczne
w wyniku czego odkleiły si-: 11l11tk6wkl.

do operowania oczu, Xilkuletnl• mnagania •

układzie

dla

powiodły alę.

ociemniałych

pino klej.

Szkol•

Prezesem

w L.ultach •• maju

PU!soą

w

ltam-

Nie widział nt1dy " tyciu W'ielu necą, MMycta ~ dl1I
na1 nie jet .niczym n.adswyczajnym. Nie wte j.k WTll~d& tel..,

wtzor, telefon, maeszyna do piaanla, któr~ eo<U!anrut uty-wa. NlldY nie widział ~p1rnlałych budowli l płęknydl 1amochod6•.
.żył wówczas w małym miasteczku aa llllemłach
ed1Yskanyl'.'.h,
Pamięta swój dom, ulktt, po której chodzl.ł. awoj'
pie Wl!4t
1:L·ołę, ale z biegiem lat ooru b&r<bi•S IPO'Wija w mgła. Miał

13 lat.

*""'

- Dom b1/ł 1de!Dłel1ri, d1Dttpł4fro10t Ol
małcs pnedt001,..
na ktZmientca. Przt1 nasiej u!icu rt.aio nłewlel• domów, • ciiJ.
m.itLsteczko Uczy1<> może dzitsłęć tt11ttC11 mttazkdaóui. Nła ,,,_.
ej11Jnego, ale m11m ogromny aentvm•~·• do ft'M6st.c.rh4, bo tam
mie&zkal chlopMe, któtv fes:acze wld:rlaL
Sny. Dztś jut ich nie ma. jażell Ił\ to ba ia1tt9'°' wldocn-

!lego obrazu.
- Ja'lc P<l" tcłtłd. !Mn łt/cl.t,
~lopotv ł tf/ł1ee t-dM pa.
•:14 - .!póldzielni4. I moi• ;en~• J•dM paajo - 1tudf.a. Byl
UM ki!dtl nf.e mullal.tm • '1/m, n 1łłed71kol~e}c adobędt dyp.
lom. Ter4r moel\O u: Mt• " pom11Aln• H~c ente tlrogteoo fa·
lm!t!tu, ale tt.iit uu•a:.\' m, ~ J!Vlt f.ł ;t!~tem tden.'idl'f!I.~ t pr".l· ~r
nte 1lyn4, ez11ntl H mntt. ;akf.eQoJ atudent4·b0~:.4Uf'A. Chct byd

„,.

.w11k.ł11m

Pisząc ten reporta~ c«1 run nacho<l
mnłe
a':Rl'Y, ezy
'·eln!cy u·• "Pą, że napra·vdę !st!li~je człv'l'.-:.eK, który potrafi
b„·ć si~ na taK ogrnrnny ''"YS1lek. S;irr: •1·,er.?, iak ciężko jPSt
nccześnie prac
ać I st ud o Ya: i n;e w 'obrażałem ~ob'e,
móg? na •o zdo' •ć f!ię nie·.ddomy.

czy.

zdo·

.1ed·
ab"'

•i•

5.
.ra.-by r1e:zczęM b··l mc.!o na _~edr-.eg czkv.1.ek& Mi~sław
K. zacząJ trac.ć &lach. Dla niewidcmego uszy at'! a się nii)waż
nie'nym tm:Y"lem be <{c:rm '- :r ·r cm. Zer.mnie t.ej ntct !fll:'awia.
'Że

CZł0'-'lif'k

s•n i " się r odz~~·mi r:1Ó g{em. Przestaie ŻYĆ, Il Z~·
która odżywia sl~ poru~za. 4pl.

czyna \\"f' et wa\ ' t rośiina
... ';e poza tym.

cziowie1dem.

J.
Z pan~ Mieerygtawem
~em mir «kit, ledft •
pną,
drugi w domu, trzeci w u1:2elnl. W ozute kddej ro!mowy podkreslał, ze niewidomi "' normalnymi lud:tml, n mog" i powinni
być traktowani pnez reszt• apołeczeństwa z'l'rycmajnia.
Z sąsiadami, mimo że mteuka w noWJm bloku na ltet'!dnl juł
okrągłe dziesięć lat, z jednym wyj,tld.9M nle utrzymuje żadnych
kontaktów. Najwyttj m.6wl" mu na · korytarzu dzień dobry. My
zdrowi ludzie boimy się bliższych kontaktów i osobami pokrz W·
dz.onymi przez 101. Boimy aię tego, że oni będĄ .potrzebowali naszej pomocy, a m~· nie będziemy mogli im odmówić.
Nie chodzi tylko o pracę dla niewidomych, o to, :te nie musz11
tyć na garnuszku społeczeństwa, o to, ż~ mogą się kształcić, ż'!
mają wiele ulg i możliwości na przyklad łatwiejszego
zakupu
pewnych towarów. Chodzi o coś więcej.
Przy pełnym zrozumieniu niewidomi moglłby łatw.i dowieśd
•~·ej normalności wykonując wiele prac, od których teraz
ich
e lę odsuwa. Muszą tylko poświęcić więce~ czasu na opanowani•
czynności, na poznanie przedmiotów, 1 którymi spotyka~ą się Po
raz pierwszy. Oczywiście nie znaczy to, ie mogą robić "'SzY&tko,
ale powinni znacznie więcej niż teru.
U nas tra~tlije slę niewidomych nieufnie, a nę3to nawet \'\'t'o.
10. Dyrektorzy woleliby, gdyby przyszło v.-ybierać, zapłacić nie, widomemu bez pracy niż mi ee z nim do czynienia. Niech pracują w swoich spółdzielniach. Niech sle Uamszą w awoim środo·
wisku. Nam są niepotrzebni. To jest brutalne, ale prawdziwe.
Oczywiście Istnieją ludzie .,,_'Yjątkovłi. Bez nich Mieczysław K.
nie datby sobie rady na studiach, w pracy. W chwilach, kiedy
było bardzo źle ze zdrowiem, zaws1..e znalazł się ktoś, kto pomógł.

Pamięta pierwsze, prz~aiające 1potkan!e z uczelntit.
Siedział
przecież nikt nie podejdzie do niewidomego. Myślał. stąd wrócę, ;ak wyjdi:. Jak trafię do domu, jeśli nikt
mn1e nie poprou:acl::i rui korytarz". Tam już dalby sobi<"? radę.
Wted~· właśnie pozMt tzę. Podeszła 1 zapytała czy może
w
czymś pomóc. Przyjaźń trwa już dziesięć lat. Razem studiowa·

11am. bo
„Jak ja

a<lmini~trację.

Razem poszli na prawo.
Korajsja rekrutacvjna Uniwersytetu Mdzk!ego przyjęła
go
normalnie. iak każdeji!o innego ubiegającego się o indeks. Żad
nych kłopotów nie brło. natomiast do szkoły średni"j przyjąć go
nie chciano. Chodził po kuratoriach, wszędzie, bvle się tylko dostać, Po kilku miesi 1cach przekonano się, że dec ·zja by?11 słusz
na, że stać go na 11·lele, na tyle, że skończył szkołę jako prymus.

4.
Dalszy ciąg napisany został w gabil1ecie. w kt6rym teraz sle·
dzimy. ówc~ny prezes Spółdzielni, ot tak od niechcenia wspo•
mnlal. - To jak, robi pan maturę ł eo dalej? - Nic nie od·
oowierlzial. bo właściwie nie zamierzał studiow~ć. B~·ł maj. Kil·
ka dni później zdecydował. Przystąpił do egzaminu. Zdal na aa·
mych r-iatkach.
- T\1igdµ - mó\\i - nie korzystałem i tar11fv ulgowej. Wstyd
by mi bylo, gdybym j(Jkqs ocenę dostal z litości. U1.L'a?am. ie
nieu:id.omy powinien być lepszy od innych, żeby nie byl traktowany jak piąte kolo u wozu.

SpdM..tetnł .o.tal
tlę
aa Rmym

w rtycsnlu 1961 'l'óku; kiedy Ile
dnie. Szukano kogoś, kto mógłb1
zahamowd apadd produkdl, a ponlewai nie było 1byt wlelu
kandydatów, a on ukończył tus admln1atrac1" włęe u.propoM'\ll'ano mu stanowisko aaa&.
Srtuaeja była nl.enad2W1'ft&jna. 'rrudnoiłd IOSl)edarcra pogłlt'
błala rozbicie u.łoif. W· 8p6łdz:łelnl działalr l'Wlązkl tai,,.•odowa
które wcls,gały nlewtdom.yoh w v.:alltl między aobs., byle do,~ieś~
ła nowy nrlązelc jeet lepu:,, W ptm'"nym momencie związek zaeV\ł rzadzld nlrladem. ltl«<>wnlctwo Spółdzielni nie mc>gło ~
pe.nowad sytuacji. Przv radiowęzeł v•yczytyws.no nazwisk.a. Niejako pod ~cianĄ ttawl.ano ludzi, azougólni• tych, którzy s a 11
sią łagodzi~ nastroje. Zwie.zek chelat podwy~ek plac, a tu garstka
nawoływała do opamiętania 11„ wiec była przeciwko załodze.Taka była aytuacja pried trzema laty. Dziś SptS?dzlalni!l za•
blera
do budowy dwóch nowydl obiektów. W jednym znaj.
dzie 1ię 100 dodatkowych atanowisk pracy, w drugim część 110cjalno-rehab!lltacyjna.
W cl4gu tych trzech l.~t tn:ykrotnl• rwlększono produkcję, 1
dziękl temu znaczni• wzr4f; y place. SrP,dnle zarobki ~·yn~za 22
tys!ące zlot,vch, a więc niewiele jest zakładów, naw~t t ·eh naj\Vit:k11zych, które mogą porównywać się ze Spółdzielnią. Pienią
dze dobne usposabiają ludzi do pracy. Znacznie poleps1.yla s\11
atmo&fera. Gdyb;y nadal kłóclll 11~. do nlc:>:~go b~, nle doszll.
Zna na pamięć swó} gabinet i Spółdzielnię. Moża po caiy
rnkładrle poruszać l!ię bea pomocy pnewodn!lta, a1e ~·oll.
r;::iwsze
wzląd M sob4 kogoJ wldU1cego. Na 1zczę~cle jest kilka oaób w
r:arządzl•, do których ma pełne zaufanie. Chodząc 1amemu mógł
by czego§ wa:!:n go nie 11p06trzec.
W apóldzielnl pracuje jut trzynaścle let Zaczynał na 1tsnowi·
&ku zwykłego robotnika. Na}pierw nawlekat pacior'k.l na drut.
P tem robił azczotkl. Kiedy p1'%)'s1.ły kłopoty re rluchem został
chałupnikiem. Jego piwnica jest jeszcze przy~t.osowana do p ac:f, W razie C"ŁeiJO. Były lata, a n.czególn!t J:imy, kled nawlekał
szczotki p zy dzl . lęclostopnlowym mrozi . Często przer wał
wtedy robot• l nedł na 16~ d mieszkania ogrzad zgrabiał•
dlonle.
To, łe jettt niewidomym pozwala m lepłej rorumied probl„
my ludzi zatrudnionych w Spółdzlelnl. Kled ·j l'msowano ~zę,
te l'r•ni em powinna być osoba w!dz~ca. Bvlo kilku takich I
tad n 1 nich nie wytrzymał próby czasu. Chad ~lę 1tarall, nie
potrafili wszystkiego zrozumieć.
- Tak nawlaaem mówiąc, ~ Ja ftvm ad.z-ł.e fnlfrlej S'!"Al<izf
1n&jdowała

ur•t~

podatawow~ akońeął

zami~rza się podda~:

'·

Nie b:vlo wtedy w Polsce ani nigd:sle w hrieci• laHrow,.c

wanie wzroku nie

się

Dostrzeaam włele neczy, do któr;JJch zobaczl!1iia wzrok WOO•
Ze nit jest potrzebny. Wieli zła. je$t tcok6i nas, tl'iele nienawiści
no eo-dzfe'I\, Nawef nit to. stosunku do mnf.e, tylko dookola. Na•
pawa mnłe to c01'a1 wtękuvm pesvmhmem. Myślę, ~e mal'n•
tvcł• gospodarczs odbudujemy za rok, dwa czy pięć, ale UJ eo§•
m11 iniszczvli przez t1 lata od atl'011'1J moralne;, rtyc:mej, to nie
wiem·, czr będzie mołna tak azybka · odbudować. Obojętna!~
znieczttltca, bluźnierstwa, stl'aullwe aceny w tramwajach,
w
s1:lepach. Jaka. nienawfAć zaczyna między htdźmi panować? Cięż.
ko ri4 tyje. Ciężko nit 1 braku tego czy owego, ale 1 braku
11rC4 międ%11 ludźmi. To bardzo t>dczuwam.
-

_,..ni•
;;..;o

urządzeń

zyje

bo nie ma 1 czego. lnnl są w domu weselsi:
te ponuractwo nie jest zalet.',\, że ludziom
lepiej, ale takl już je~t.

Czasami czuje się pokrzywdzony. W cię~kłch chwilach po.
matuje na los. W momencie największego zagrożenia słuchu na•
chodziły 10 tnyśll o •kończeniu 1 tym wszystkim. Na szczęście
nie przybrały Mle nigdy konkretniejszego kształtu. Jest ciężko,
ale tr~ba iyd, bo jest dla kogo. Za '\\1 lele ju:t przefył, n wiele
pnecierp ał, aby to teraz zmarnotrawić. Póki może coś zdziałać,

MAREK MAMOS

I.

li

'h byto naprawdę w mitju. Marla przyprowadztła go de aa
rycerskiej zamku w/ Uniejowie, gdzie odbywał aię
wieczorek.
Śpiewall, bawili ałę. Mietek dt! dzisiaj nie pije 1 nie pali. „Ch.o·
l1mdzłu - myAU Marta - co t-0 za c'hlopak". Ale włeez6r ""
bardzo fajny, w pa:tdzlern!ku wzięli ~lub. Znajomi żartowali, te
nie wytrzymają ze 1obl\ dłużej nli trzy miesiące. Sł\ juś razem
czternaście lat.
- 011 jełt c!lc mnłł ~11 - mówi Marla. - Jerldmfl t<>O
bił bCłrdM połnełmt. Wił pa·n, I• „n.1.s ma ch.a:tki bez wadki",
ale prose, mł wierzy<!, te jest to wspanialy czlowiek ł te jeatel-

prace. W trodowbku ludzł rdrowych wykorzystanie moich kw!lltfłkal'jt bylobt1 11iemoiliw•. Onł Ml nie pntw1bujq. 1 to jest przy.
kr!!. Znam wielu bardzo zdolnych niewidornvch, niektórych z t11łultm. doktora., ?!łe potrafiq cych zna leźć ~talegt'I zajęcia. Sp61d:>iel·
nł nlewidomuch je~t ta kraju tylko trzydzlP-ści. Dla
wszystktch
pracy na kter011mtczych stanouitskach nie wvstarcZ11.
Mo:ina powiedzieć, ie wychował się w spóldzielnl I ll'Ółdzfelnla

wyt"howata go aohle na prezesa. Stara się nie 11iedmeć za biurkiem. Często ehoozi po zakładzie, ro:miawia 1 ludźmi. Z wieloma jest na ty. Nie ma wyznaczonych godzin ani dni przyjmO-:
wania lntere~ar.tów. Każdy mote w każdej chwllł wejść do gabinetu. Przychodzą ·zresztą bardr1> często porozmawiać o produk.i
eji 1 o 1·woich osobistych sprawach. Często mówią takie rzeczy,
ta trzeba '\\"łączyć radio I porozumiewać się szeptem. bo pomle~
s~eni! jest niebezpiecznie aku!ltyczne.

I.
Przeszedł już kilkanaście operacji. Parę razy 1 ti?go PoWOdu
musiał przerywać naukę. Bywało 1 tak, że pro to po egzaminie
trafiał do upitala l nie wiedział, czy wróci jeszcze do pracy,
na uczelnię? Dopiero w roku 1980 nastąpił pewien przełom. Marzenia o normalnym tyciu pozwolila mu przedłużyć wspaniała
postawa prof. Bożydara Latkowskiego z Wojskowej Akademii

Medycznej. Operacja zakończyła si~ sukcesem, to znaczy odl!unqla znacznie niebezpieczeństwo całkowitej utraty słuchu.
Odsunęla znacznie. 11le nie na zawsze. Mając tylko jedno f.ł
cho sprawne musi liczyć się i tym, że kiedyś mo.ze 'ono odmówić posluszenstwa, dlatego przygotowuje się do kolejnych operacji.

Co by pan chciał zc>baczy61 -

-

pyt.am:

Trudno odpowłedzted. Chyba wszystko,
al~
1lajbarcf.złej
chcłaZbym wiedziet, jak w11glqdaJq moł najblł.tsi to zn.a.czy moje
dzłecł. Przyzna.m sill panu, te jut coraz rzadzte; zastanawiam si@
nad tvm, bo
wierit, ab11m ktedykolwie1c m.ógł
odzys~
wzrok.
Chcfałbflm Mehowad, te eo mam. Nacho4z4 mnł.a azaum t4kłł
-

m•

m11IU, I• 1notDU mołe byc! gor:rs~ Ił aluchem, u mog4 go 1t1'4•
eid ł wted11 j.ycł• Mf tłlo mnt1 akońc%11. Póki Jedna1c to nte
stąpilo, e-h04 walczvd. Chc4 walczv6 o UJ, aby lepteJ dzfalo af4
w apóldzłelnł nł1widomvm, kt6r.it1 tu imioujq ł o łl• to możlłwe,
lebtl lept.i dr!alo lit w mojej !'oddnłe.
Czatamł 1lyuę o problemach ł11n11ch, rdretntJeh 01db. l>ta mnł•
at1 'to pl'oblemy ntjakłe," latwe do przerwycf.ężenitl. Ludzie cza-

M=

te są w aytuacjł beznadziejnej, że 'flłe ma dla n.fch'
perspektyw, że chcq skończyć H sobq. Dziwi mnłe to.
- A o czym pan marzy, tak na dnie duszy?
- Nfe powiem panu. N!e ma aensu. CM41 mnfeł m.a1'zę, 11
1etlt, to jest to tak alęboko schowane, że sam ste 1 tym kryję
przed ~obq. Im więce; myślę o tych sprawach, tym. gorn1 dla
mnie. Lipie; obracać 1i9 w tl'ójkqcte - praca, Tttittka, dom. Ale
na tym się szczęścia nie buduje. Często chcialbym to wszy. tko
rzucić, pracować na najpo§lt!dntejszym 11tanou•isku, może
nawet
nie studiowa<!, Cl zaznać tego zwyklego ludzkiego szczęścia. Tak
jak inni.
1amł m6w~q,

6.
Zonę Marlę poznał w najgorszym chyba okre1>ie swojego tyeta:
Inicjatywa właściwe wyszla od niej, a było oo tak. Przedstawiciele różnych spóldzielni inwalidów wyjechali na szkolenie do Unle·owa. Wieczorem organizatorzy zaprosili wszystkich na wieczorek
zapoznawczy. Nie przyszedł tylko Mietek. Maria z'vrócila na to
uwagę. Po kilkunastu minutach bezceremonialnie weszła do jego
pokoju, wyciągnęła z łózka i kazała się ubierać.
Oboje pamiętają drogę z hotelu na zamek. Opawiedziell sobie
wtedy dużo o sobie. Mietek skłamał, że chodzi do liceum.
- W tym czasie do szkoly Już nfe cl10dzilem dlatepo, że prawie nic nie slyszalem, ais wstydzilem ~ię przyznać, że matura
oddala się, kto wie c v nie na zawsze. To k1r1mstv:o fo11a wypominam mi ieszc•e przez wiele lat w czt'!sie domowych sprzeczek.

Późnie1sze lata 1ryf:a;;al11. ie .iednak nawet. ody na pewien cza•
przeryu;alem naukę, to zau:szs do niej wracaiem..

-

A czego pan

iazdro~cl

innym ludziom?

me

Pan kolł.iecznie che<! ze mnie 1.u11ciąg11qt! to, czego ja
chcę powiedzieć. Zazdrosz,czę U!go innego szczęścia nie dyrektor·
skiego, nie finansowego, nie naukou;ego, ale tego innego, ludz-

kiego.

•
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ze str. 1
" aoy· ina.

.ałem,

-

każdą

pó:i;ycj. w
jedenastce i>ylo 2-3 zawodników. Je.lit niedobrze, gdy jest
tylko jedenastu albo dwunastu
pilkarzy i nic poza nimi. Trenuje jui z nam.i zdolny chlopak :r. Łodzianki, Andrzej Szulc.
Wrócą nasi zawodnicy z ·woj.i;ka. Zmieni się więc radykalnie sytuacja kadrowa zespołu.
- Słyszałem, źe ma 1uzyjść
d'O Widzewa Ryszard Tarasiewicz.
- Sądzę, że nie 7Jdradzę tajemnicy naszym przeciwnikom,
ma
jeśli powiem,· że Widzew
linię. Chodzi na:m
słabą drugą
rolę
Taką
o dyrygenta ,gry.
mógłby spełniać Rysz.ard Tarasiewicz, ale i Jerzy Wijas. Przy
Dariusza
z ałatwianiu· sprawy
Dziekano\vskiego z Lcg!ą, zawarto umowę. że po odsłuże
J1iu pół roku służby \VOjskowej
Jerzy Wijas będzie mógł wrócić do Widzewa. Gdyby tak s i ę
stało, to byłby już w drużyni e
w styczniu i wtedy mielibyśmy
organizatora gry na boisku. Z
wojska wróci też bardzo utaientowany pił:karz Dariusz Marci!1iak, Tak. , że sytuacja zn1ieni
się i nadal będziemy mogli stawiać przed dmzyną cel: być na
czole pierwszej ligi. Zresztą od
IO lat Widzew przoduje, a 1
teraz, mimo tak'.ego osłabienia,
nie dał się zepchnąć z czoł-owe
go miejsca w lidzę.
- Był pan trenerem Widzewa w latach 1977-1979. Może
l>&n porównać dawny Widzew 7.
obecnym. Jakby ta.kie por6wna.
nie wypadło?
- Nie można por&v.'1nywać.
Są to dwie zupełnie różn~ druzyny. Dawny Widzew - jak to
był zesposię czasem mówi łem dojrzałym, zgranym, wszystkie formacje były wyrównane,
zawodnicy znakomicie się rozumieli na boisku, można powiedzieć, że grali w sposób wyrafinowany. No i był wowczas
Zbigprzywódca móralny
11iew Boniek. Potraiił zagrzemobilizować,
walki,
wać do
podnosić na duchu. Wystarczylo czasem jed..110 jego sfowc, a·
by zespół radykalnie siq zmie• ..:ł, zmobilirował do walki
- Czy dziś ktoś pełni tę ro~

Sl~llku ant jedneg~
zagrał w
mec:z:.u. Ze Sląaka od.uedł do
Chrobrego Głogów, a te to cywilny klub, musiał wirócić do

Dlacr.ego miałbym 11, bać? inny. A po1a wszystkim, oni
Zawodnlc1 wr6e\ WfCzer- są młodzi, elicielłby się za.ba-·
A wić, czasem wypić, potańczyć.
panł, bM formy, · znu:czenł.
poza tym kilku 1 nieb pewnie To nie 1przyja dobrej formie
otrzyma. propozycje grania w sportowca. Czy pan to roi:uBałtyku, ałe powiedział, że w
zagranicznych klubach I znów mie?
BałtY'kU nie będzie grał. Ja mu
życzę jak najlepiej, ale myślę,
- Jeszcze ja1t, ale nie mogę
będą ubytki, trzeba będzie ich
jak sam słósować żadnej ·ulgi. Gra w
kimś zastąpić, a to że od niego też wiele zależy.
- A co z przejściem do Wi- pa.n wie ~ 'nie jest takie łatwe. piłkę nożną, jeśli ma przynieść
dzewa., podobno prezes Stani- Dla kadrowiczów, którzy · oczekiwane wylniki, nie może
iść w parze z wszelkimi przyjepowrócą z Meksyku trzeba bę
sław . Głowacki f zawodnicy dowieclzieli się o tym :1 gazety. dzie przygotować bny ·system m:iościami. Te trzeba odsunąć
Czy to prawda?
szkolenia, aby mogli odzyskać na daleki plan. Bardzo daleki.
- Tak było. Jest to druga formę. Natomiast wyjazdy za- To jest tnidna, ciężka i odpo3prawa, którą trzeba wyjaŚJ1ić. _graniczne są - już czymś natu- \Viedzialna praca. W przer'\v ie
ra.fil1ym i nikogo nie dziwi, źe letniej czy zimowej zawodnicy
Otóż, raz.mawiałem o przejśdu
do. Widz.ewa z prezesem Zdzi- zawodnicy zasłużeni w naszej mogą sobie pozwolić na pewien
jeszcze luz. Ale przychodzi okres. budoBrewką i ustalili.limy, - lidze, niektórzy ciągle
sławem
w reprezentacji, &'rają w zagra- wania formy i wtedy nie ma
że sprawę zachowamy w tajezespół
nicznych klubach. ' Na przykład żadnej taryfy ulgowej. Zawodmnicy, gdyż chciałem
s~zonu,
gdyby · Marek nik mlisi się sam kont.rolować
byłoby dobrze,
doprowadzić do końca
- A jeśli sobie mimo wszya jak zawodnicy dowiedz.o1 .się, Dziuba mógł wyjechać, ho mu
to sie należy. Szkeda, że Anto- stko pofolguje?
że trener odchodzi, to już robi
atmosfera.
- To są kary regulamir.owe.
ni Piechniczek nie >vidzi go w
się w zespole in..'1a
Ostabio rzadko po nie si~gam.
W Łodzi jednak wcześniej - uja kadrze. Liczymy się z tym, że
Włodzimierz
wyjechać
I dobrze, że ·taJ{ jest. Piłkarz może
wniono moją decyzję i rzeczydo Smolarek, pod warunkiem, że
jechaliśmy
jak powiedziałem - muoi się
wiście. ld~dy
wiedzieć,
NRD, za wodiiicy przeczytali o zacznie lepiej grać. On zdaje sam kontrolować
tym w gazecie: Zrobiło się głu- sobie z tego sprawę. To 'będzie dlaczego ta'k :rrobi. Ale musi też
i: trata, ale musimy się z, ty::n
wiedzieć, że jest kontrolowany
.
pio.
liczyć i trzeba się do tego przyI p-o trzecie - czy ja jestem
przez innych, lvolegów, ·trenera,
Dla mnie ·gotow~'>vać.
i •
„niez_ły cwaniaik"?
działaczy. W zespole musi być
.:_ Co !!ądzł pan o propol'lycwaniak, to taki człowiek . któzacifarnie i wspó1praca. Tylko w
ry żeru.ie. ·na lu.dzkiej . naiwnoś- cjf, aby pierwszą ligę zmniej- takich warunkach można mó. o
zecspołu
wić o budo·waniu
właściwym przygotmvaniu psy\\iedy zespół
chiczn~'m. Tylko
będzie zdolny osiągać zamierzone cele, mimo trud·ności i przeszkód. Przecież in.'1.i też chcą
przodować w lidze i w tej ·wal·
ce nie ma ani litości, ani ulg.
- Czego nie wolno piłka
rzom?
regulami-n
- Opracowałem
który piłkarze zaakceptowali. W
tym regulaminie chodzi o to, aby piłkarze prowadzili taki tryb
na
żyeia, który nie narażałby
szwank ich zdro\via. Niektórzy
chłopcy palą. Nie będę im tego
z.abra.ni.ał. Ale nie wolino palić
w czas-ie pTzerwy w meczu, bo
szczególriie
wtedy
nikotyna
szkodzi zmęczonemu arganizinowi. Nie w-olno palić na dwie
godziny przed meczem. Alkohol
w ogóle nie wchodzi w Q_chupo meczu, · w
bę. \Vpi-awdzie
domu, chŁopcy mogą v.rypić l~ie
li.;zek szampana lub kornaku.
To na odprężenie nerwów. !\'ie
-

Sliskie krzesło
tren.era

więcej.

lę?

- l\Iarek Dziuba, jako najstarszy piłkarz. Chłopcy mu
nie
się podporządko vują, ale
~ą tak dojrzali, jakimi wówczas
byli part."le::zy Zbigniewa Boń
ka. Wtedy wystarczyło jedno
•rowo. dziś· trzeba t,;•ch '5łów
•rięcej.

- Dlaczego pan od!t--Zedł w
19i9 roku z Widzewa?
- Przychodzi takt cza!", że
t. zeba odejść, na wet mimo lu,
ie w.vniki drużyny są dob>·e.
- I przychodzi taki cza~. że
można wrócić?
- W Bałtyku nie miałem źle,
de gdy powstała okazja, aby
w
orawdz.ić się w Widzewie

:::mych. warunkach, przy innym
:esµole. to dlaczego nie miałem
'· takiej okazji skorzystać'? Luroz·
o.ę trucL"'le problemy do
wiązywania. A poza tym praca
możliwość
w Widzewie daje
walki z zagraniemymi zespoła
mi. Tu pracuje się z kadrowicz.ami. To też się liczy. Stano•\"i o randze drużyny.
- Ale niektórzy trenerzy nanekają na kadrowiczów, bo zabiera się ich na obozy dla l ·dry, a i Antoni Piechniczek te.i
narzeka, ie w klubie nie zaw"';-,e właściwie przygotowuje się
kadrowiczów.
- Antoni Piechniczek zbiera
zawodników i przygotowuje ich
Może
do konkretnego meczu.
"'·'ięc być niezadow.olony, bo w
klubie zawodnicy są przygotowywani do ciągłego grania. Z
reprezentacji zawodniey wracają zmęczeni i potem przychodzi
.mecz ligowy, w którym kadrowicze grają czasami słabiej.
Stąd u niektó.rych drużyn huś
' tawka formy. Ale ja nie nai·zekam.
- Powiedział pan, że w Bal·
tyku nie było panu źle, ale r iedawno w ,,Sportowcu" ukazał
Bole·
się artykuł, w którym
i wiceprezes
sław Błaszczyk
Głowacki
Stanisław
niezbyt
się o panu
pochlebnie. Bolesław Blaszczylt
twierdzi, że jest pan trenerem
„twardej ręki", że niszczył pan
go w Bałtyku. prezes Głowacki
cwanianazwał pana „niezłym
kiem" t „eltolery~iem". a Krzy.
sztof !Uętrak nazwał pana •.trenerem sadystą". Co pan na to?
Bałtyku

· wyrażają

- Nie chciałbym się usprawiedliwiać, bo to nie ma sensu.
Ale sprawę trzeba jed1nak wyjaśnić. Po pierwsze, to mnie nif
ma już w Bałtyku dwa lata i
dziwię się, że dopiero teraz tę
A przesprawę w.vdągnlęto.
cież Bolesław Bla.~zczyk odszedJ
z Bałtyku ' r::r al w Sląsku,
c.dzie też mu· si c ri ie wiodk
Henryk Apostel - trener Slą
znal go z reprezentacji
~ ka .)un:orów. miał dla nie,j1:0 duży
•entyment, a mimo to Bolesław
nie
Błaszczyk przez d1va lata

Fota: Grzegorz Ga~~sifi~ki

c'. Nie robiłem i inia robię tego. Ale Stanisla w Głowacki może mieć do mnie prete~-:sje
bomoże mieć do nmie żal,
że
wiem chwalił się zawsz.e,
Bałtyk jesienią „upłynnia" trenerów. Ze mną je.."lltl ta sztu.czka nie udała się. Sam odszedłem. l\.Iiałem poza tym w Bał
tyku dobre wyniki i trudno byłoby mnie „upłynnić".
- A co z tyru sadyzmem!
1vytlumaczę,
- Jak ja pani
ż~ to nie jest prawda? Jaką ja
mam w ogóle szansę obrony"?
I na czym ma polegać ten mói
sadyzm? Ze jestem wymagają
cy i konsekwentny? A czy t~e
ner może być inny?
pan
strasznie
- Podobnę
klnie?
trener w Pol!c1
.L A Jaki
nl1 używa mocnych 11łów?
- Ale, czy to ma być te.li
właściwy środek wychowawczy?
- Proszę sobie wyobrazić taką sytuację: zawodnik coo robi źle, mówię mu brutalnie, co
o tym myślę. Jego to porusza.
Za 10 minut przychodzi i mnie przeprasza. W porządku. Doznał
wstrząsu, :uozumiał, więcej tego
nie zrobi.
Poza tym wychowanie w dru-

szyli o dwa zespoły? Taki na
_przykład l\Iotor Lublin czy Zatylko
głębie Lubin dostarczają

punkty silniejszym.
- Niegdyś zespoły beniamin. ków wnosiły do ligi coś nowego, szły przebojem i osiąg&ły
sią
Róża.1ie to
niezłe wyniki.
krniczył:o, ale była pewne oży
wierJe w lidze. Dziś jest inaczej. ZesJ;JOły, ktore awar13ują
do pierY.rszej ligi iie zawsze :ia
to Z<.t.5ługują i nie rep1·ezentuj4
wła~ciwego poz,iomu. l\Iyślę, że
pomniejuenie pierv,;s·zej ligi o
dwa zespoły wpłynęł-Oby na p-0prawę poziomu gry tych drużyn, które od lat zajmują miejsca w środku tabeli.
- Czy cieszyłby się pan w; tego, gdyby ŁKS walcz~·l razem
:i Widzewem o czołolte miejsce
w pierwHej lidze?
- Proszę sobie wyobrazić, te
tak. l.KS prezentuje widowi&kowy :futbol, stnela duż.o bramek. Jest na. dobrej drodze, aby stworzyć dobry, silny zespół.
Otóż ta'ki silny zespół w Łodzi,
to dobra konkure.11cja dla Widzewa, ale i pornoc. Wspólnie,
opie drużyny mogłyby rozbij.ać
silnych przeciwników z ligi:
Zabrze, Rucb
Legię, Górnika
:iuChorzów.
żynie piłkarskiej wygląda
- Kibice krytykują Widzew
w szkole.
niź
pełnie inacz.ej
Sport -, a już szczególnie pilika za styl gry.
to nie je~t zajęcie dla
- To nie jest gra de!ensywnoż.na grzecznych panienelt. Tu się na, gra tylko dla zdobycia lub
utrzymania pun'któw. Musi.my
kształtują charaktery. Słabi odto gra styl gry, taktykę podporządko
padają. Piłka nożna wywać defensywie :ż.e względu
męska; twarda, gra dla nie;J.lslę
Pihkarz musi mieć na taki, a nie iilmy stan nisze.
pliwych.
charakter. Mięczak tu nie wy- go zespołu. Myślę, że to się ~uż
trzyma. Jest prawdą. że cza- niedługo zmieni i wtedy druży
sem rozmawiamy twardym, mt:- , na b~dzie prezentowała inny styl
skirn .ięzykietn. Na ogół po gry. Zresztą i tak parę meczów
prz.egrany!lJ mecżu. Ale na co było już w lepszym stylu.
Strzelaliśmy po 4 i 6 brai;nek.
d:tień rozmawiamy normalnie,
- Pan I zesp6ł macie a.mbitczasem o trudnych, życiow;rch
sprawach. Trener nie może tyl- ne plany, których zrealizowałatwe.
ko wymagać. musi też umieć nie nie będzie takie
pomóc. N-0 i nie z każdym moż Właściwie buduje pan drużyne
na rozmawiać w taki sam spo- Widzewa. Do tego trzeba. mimo
wszystkO' silnej ręki. Co fo znasób.
- Mówił pan o celach, ja.kle czy mieć silną rękę?
· -Być konsekwentnym, w:·c;tawia sobie Widzew. Ale za
mistnostwa magającym i rozumieć ludzi.
miesięcy
kilka
- Pięknie powiedziane. Ale
świata w l\'.Ieksyku. Nie boi się
pan tego?
:u.wodnik je.ł
p.rzeci-eż każdy
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- A jeśli komu~ puści sa.mokontrola i naruszy ten ·regu·
lamin?
- Najpierw trzeba porozmadlaczego
wiać, dowiedzieć się,
t;:rk postąpił. Potem jest kara.
Za alkohol pod każdą postac1ą
placi się 10 tysięcy złctych. Xa
roś
początek, następnie kara
nie. Ale - jak p_awiedziałem cieszę się, że nie muszę s1ęgal·
po te kat~·
:..... Czy pie ~ądzi pan, ie' ri
młodzi ludzfo często do~ta.ią za
cluże pieniądze i stącl, cza:-em,
nieuzasadniony zan·rót gtOl'l''Y'!
- Uważam, że na di.Iże piesobie zasluzy(,
niąd,;e trzeba
zaµracować na nie. Zi·esztą spór
z Bolesławem Błaszczykiem w
Bałtyku - o czym już mówiliś
my - za.czął się od pieniędzJ•.
u„,·ażam, że młody piłkarz nie.
może od razu dostawać tyle, co
jer;:o starsi koledzy. Tak też poJ.';'~
Widzewie.
stępujemy w
Nowak, ktory
przykład Piotr
grał 30 minut i mimo, że .strzelił dwie bram'k:i. dostał tylko
Zespól to
30 procent premii.
·
akceptuje.
- - Dlaczego Widzew ma taką
zlą prasę'?

Probo- Chyba z zawiści.
\'[ano zdemontować zespół W;dz.ewa, a mimo to - jak poSobowiedział prezes Ludwik
lewski - Widzew nie zsi:edł do
parteru. I nie zejdzie. Mimo
trud-:10ści zdobyliśmv ll)ierwsze
miejsce. Nie'którym • ludziom, a
i dzienn1kaTzom, to irli!! w sma:;r.
Woleliby, aby było inaczej. ·
·- Wielu młodych' pllka.rs:y;
nad
kiedy zastanawiają się
przyszłością, chciałoby być trenerami. Czy to łatwo byÓ trenerem?
' - Kr:z:.esło trenera j~t bar4z.o śliskie. Łatwo z rue_gospaść.
Od tir~nera wymaga się wyników. Gdy !eh nie ma, trener
musi odejść. Często odchodzi
nagle, choć ma :niezłe wyniki.
Ale gdy trener sam chce odejść,
to stwarza mu się róźme przeszkody. Trenera nic nie chroni;
Sprawy te pdwuJ..ien unormować PZPN.
- Czy my§lał pan kiedy 1t
trenowaniu reprezentacji?
- Nigdy. Praca w klubie 1cuje mi pełną satysfakcję.
- Rodzinę ma pan w Bydgoszczy?
- Tak. Jeżdże: tam eo dwa
tygodnie, albo <>ni przyjeżdżają
do mni'e.
- Skąd do Bydgoszczy bliłeJ,
1 Gdańska czy z Lodzi?
- Z !,odzi też nie jest dalego, a miejsce pracy człowiek
wybiera takie, które mu lepiej
odpowiada i daje więcej satysfakcji.

Rozmawiała:

lłOGDA

MADEJ

••

Zginął ehlopczyk

wczerwonym skafa11tłrze.„

Wiec:Wrem, 12 grudnia mieszkańcy domów w rejo11ie ulic Nowotki, 'ramka, l{.opcińs-kJego, Narutowicz.a wiedzieli już - gru,py
studentów pukaly do wszystkich drzwi, wszystkich pytano o małe.go, jasnowłosego chłopcz.yka w czerwonym skafandrze. Rankiem 13 grudnia w klatkach schodowych Wisiały powielaczowe
ulotki z rysopisem Łukasza, ręc:mie wy.konane plakaty były w
każdym tramwa,ju, na każ-dym słupie ogł-0s2eniowym we wschodnim rejonie mias,t a.

H
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O drug.iej .po p0ludniu Bo.gdan W<;ijdyła, k iero1vnik1 s.tudenck.iego radia „Kiks" przewijał ta śmę w raa~owęźle. Z•.ma Grażyna,
studentka chemii UŁ, byia na zajęciach'. Trzyletni Łukasz bie~ał
po korytarzu III Domu Studenakiego.
Około drugiej trzydzieści Bogdan zauważył trak Łukasza. C-"vszedł doo·koła akademik, zajrzał do swego pokoju w XI DS, pytał
kolegów. pracowntków a:dmin,istracji osiedla, oortier ki - zaczyna
się denerw.mvać. Rozmawia z kolegami w redak.cji radiowęzła. O
czwartej nadają komunikat. Proszą wszystkich nlies.z.ka!1ców o·sied~
la „na Lumumbowie" o zvvrócenie uwagi na chło:pczyka w czerwonym ska!anderkµ. Przez godzinę ,nic się nie dzieje, żadnych
informacji. Bogdan decyduje się zaangaż-ować ko<legów do a.kc.il
PQszuki wa.wc.ze.j.
O piątej ,,Kiks" w,zywa. tych spośród miesz.ka1':tców Lum·umbowa,
którzy znają Li.tka.sza, o zgłoszenie się do radiowęzła. Zgłasza się
najbliżsi koledzy i koleżanki Bogdana
około trz..ydziestu osóib i. Grażyny, Dzielą się na ·gru,py, prze.tnąsajci rejon w okolicach
akademików do ulicy Tam.ka i stadionu AZS.
Bogdan dzwoni <lo milicji. Dyżurny nie o-Oie.cufo niczego dtie.clco zginęło zaledwie trzy godziny temu, radzi poszukać Lukasza u rod.ziny i znajomych.
G:-u.pa pos2mikiwę.czy, która rozrosła się już ~ okolo plęćdz.'.e
sięciu -osób, wraca z niczym. Przyjeżdża radio.wóz MO, milicjand
ze studentami nraes·z ukuja w akademikach .pomieszczenia adn-1i.11istracyjne, zam.llm.ięte 0 tej pcm:ze.
Okolo siódmej jest pie! gończy z pr.z.ewodl1ikiem - przebie!ta
prze.z kory.tarz dQ.ll11!l studenckiego, prze:z pomiesz.cze.nia re<lak.cji
i studia „KJ.ksu", węszy przed wejściem. Po·dchodzi. do millcyjn-eg-o
gazika i siada. Przewodnik rozkłada ręce.„
Ósma wiecz.Qrem. Milicjanci odjechali, fadnycli informacji, żad
nych nowych pomysłów, A może zehrać więcej ludzi, rozszerzy~·
rejop po,sz.ukiwań'? Kolejny a,pel studenckie.go radia, 0 dziewiątej
zbiera się ok-oło dwustu-osobowa grupa ochoitnH{ÓW - po·szukiwaczy. Rt!szaja do mia's ta.
iiłb*f

At•
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W redakcji .radiowęzła formuje się coś w ro.dz3.JU se.tabu akcJi
na c:z.ele sitoi Bo·gdan i student kulturoznawstwa - pracow·:n1;,
rad-iowęz.ła, Paweł Nowacki. Telefon III DS wstaje za;,lokowany
dla prywatnych roZJmów - wyłącz.nie do dysj)(llZycji sztabu.
Około drugiej w nocy sztab ma konkretną lmnce.pcję, nazvv'i.]my
ją „informacyjno(} - ;p.ro-pagandową". Kilkudziesi.ęcioo. sobowa gruoa maluje mazakami plakaty. Inni. w pięciu ciemniach fotograr
~ic;znych wywołują i Po'.v:ielają ~jęcia ł'.,ukasza. Do kor'ica n<J>ey
będzie tych plakatów około tysiąca pięciuset i tyleż Zidjęć. Kolejz.v z Rady Uczelnianej ZSP uruchamiają w nocy pcwielacz, prndukufo 1OOO ulotek :i: :ysopisem Łukasza.
G<lzie ·wywiesić plakaty i zdjęcia? Najle.pkJ w tram;,·a.jach.
9:·7'.ec::.rtają ie ludzie, jadący raillo do pracv.
Telefo?1 do WUSW. Dyżurny oficer nie może na tele!on, „~·<i
gębc,:"' zezwolić na akcję plakatowo-ulotkową. Podobnie ktoś, kto
·
dyżuruje w-- cTyrekc}i 1\IPM.„
· :\. ·~zekać nie moż..'1a.. Dobrźe, ~ choć dy:i:ur:1y ~rn-pifan l\10 p:.-:.:·.lął do' wiadomości oo.djęcie a1tcJi.
CWopcy prz.e.<lstawiają plakaty nmtorniC'.!.ym '1.'yjeżd·i.aJacym '
·.nje.zdni: - nlech pan popetrzy, szukamy '!agi.nionego dziecka
po::„voH pan wywiesi~ w woz:i~ rysopis?
Żaden nie odmó}!:iJ:.„
-

A

z

Mi&

„

A

X a koJejne wę.zwanie „Kiksa" z.biórka poszukl'.vacz.y. o god::.:nie szóstej trzydzieści jest łt:h bkoło tysiąca, a stale
urzybywają nowi. Zostaja rozdmeleni na pięć grup, na cz.ele kaidej grupy stoi „<lo"IV-ódca", ma cmerech zastępCÓ'>v, k:erujacvc:h
mniejszymi grupami. D.z.ielą na planie m:.asta rejony p0srukin:s.f1.
Sięgają one d0 Piotrkowsk-!ej, na północ do uJ. Wojska Pols:dego. na południe aż do osiedla Widzew - Wschód.
Siódma rano. Setlti studentów penetrują miasto. Jl.lał{) n.:-a\\··
d.opo'dobne, żeby byli d'z.i..ś ni! zaj~ciach. Telefon do rektora pro!.
Leszka Wojtczaka„.
Silne nerwy i .:r.droiwe serce ma rektor - od ral'.u podejmuj11
decyz.:ie - wszyscy, biorący udział w akcji „Łukasz" są autom.aH·cmie zwolnieni z zajęć!
N'a osiecEe przyjeżdża proTektor dg. naucza.n:a, doc. '\.Viesłc.·v
Bed.!1arek. W połud.'1.ie P!"ZYbedzie także prof. Wojkzak. Komendant filudium \Vojskowe,go UŁ. płk Figurski zwalnia czterdziestu słuchaczy i o<lko.."nende„owu.Je na Lumumby.

W „Kiks:ie" pojawia się porucznik MO Rys~d Woż.>iy ina czele. o,siemdziesięcio~cbo,:iVej grupy ZOMO. l\lillcja;nd rozdzielaj~
s.lę na grupki w;ra:r. z.e studentami. Kierowanie akcji\ obejmuje
por. Wofay, który w zasadme Jllrzyjmuja koncepej:q p0szukiwań
sztab sfaje si• centrum Ln:forzasio.!lowaną pne~ atudentów macyj.nym dla punktu dowoqzenla, rejoniueja t podział na ~4
PY nie ułeca uni1mie.
Akcja pr.zeb'iega !:pra.wn!e 1 n;rbko. Por. Wofay zdobywa sobie
<Xi razu u-z.n.anie braci studenckiej - je·st konkretny, rzeczowy,
szybko -prydejmuje decyzje. :Fachowi.ee!

Mię<izy pierwszą a -drugą p-0r. Woźny odbi~a jaki.A telefon. :Móvn do Bogdana i Pil,.wła: chyba c-04 mamy!
Tymczasem do Bogdana Wojdyły !._~łasza dę właściciel prywatnej agą.ncji ogło'Szeniowej. Ofer uje zamieszcze;nie duże.go ogło
szenia ze zdjęciem w gaiblode obok: „Centralu". Bezpłątn:e„ Dr;radza kontakt z radies.teitami.
13ogdan telef-0tnował tut do Bydgosz.cz.y, do ja.snowidz.a. · Ja.snnwidz nie wska.zał miejsca p<>bytu Łukasza, aJe powiedział, że chło
p1ec jest bard.z.o chory. To pOIIlU::-y paradoks, ale rodzice Łukasz.a
·
ucie.s zyli się tą wiadomaścia„.
Wreszcie WUWS WZY.:W,a Bogdana :ł Gr'aźynę. Czek.a na nich
r~uk<łsz, który opycha ale: dast-~ami - jest zdrów .i w nie .najgo::-szym humorze.
Telefon, który p.rzyjl\ł por. Wotn:r to było toi Tele!onowała
0$iedla Widzew-Wschód, pani
pielęgniarka •ro.doml!ikowa :r;
Henryka Paprocka. Dzieckiem zajęła •ie kobieta z iąsiedztwa... •
Bogdan telefonuje do ,,Kik[~~". K,toj przy:tmmiie włącu mi'klrofon - ro1'mowa idzie na antenę, całe o:siedl• jej słucha;
Kolo siód~j wie.czarem Wojdyłowie z d:zieokiem wraea~ n•
osiedle. W p0witaniu biexze u<lz.iał ogro.mny tłum studentów.
Takie w godz.inach pierwsza - druga w południe, kiedy po:r,
Wofny rozmawiał z panią P~ą. koło kina .,Bałty•k" z.naleziono kartk~. na któte.i' ktoA oodał adres, gdzie przebywał Łu
kasz. Adre.s chorej kobiety, ten, p-o:d którym 7.""'"'7.; fln'.l ŁukasZ21.
Kto- i dlaczego był aż ta'k ostromy?

ANDRZEJ KAROLCZAK
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10 nstop1tda 19Tt roka. N!•
eieb!e, jak
!i~ do
nie dotyka
tr~owaty, który
łych na}be.rdzl.oj kochanych„.

e>dz)"W9łam

„

t:r'4 jak

uj~.

JNt ta'.k:a
który pn•-

lu,1ka o :!:ołnierzu,
drobn!ut·k~
noslł przez rzekę
1taru~zkę. Na §rodku rzeki on.a
1ac~ła rosnąć,

pod

a on -

ogromniejącym

tonąć

cil~t.arem.„

To ja tak. Mam na J>lecach
"·ór: jedna chora plus dziedru11:a chora
wieć jej kotów,
plu~ trzy koty. A ~· rlom11 Tomas~ Najbardzit:>j z nich w•zratklch b1>w1dny, I Cywil piu inwalida.
floru~
jestem
Pon!e-wat
PCK, nie mogłam w~·walczyt
dla Tomas1,a formaln~~o il&bo chory
cenia na opiekę,
domu .,.n:e
człowiek w moim
p<inpada pod przepis".

W setki nie apanych nocy
rozmawiam tylko z tobą. Spito mojt
suję na karteczkach
Moja klepsysplątane życie.
dra rupełnie sii: rozreg:ulowamnie przyła. W Jeden rok
bywa pięć lat.~

n

ałycmia

19811 roku. Che•
na wycieczkę po oteJ
ceanje rozpaczy. Będzie
progra·m rozrywkowy„.

ezałnf• ~IM.Pl ~ mnie

tet

pomógł.„

el.ętko

chory, llPGT1Ullan1 'PUH luda!...
Teru

Te cm, •Wił Jl~ m~dro
•ci,, do-radził Mi uk-ońos•l•
'był.o ml
kiedy
kursu PCK,
najcieże,. I odkryłam., ie pne1
całe tycie robiłam nle ł6, "
powinnam (dwadzieścia lat w
księgowości),

teru wiem.-

do
„. Czasem, edy wracam
domu, zastaję Toma~za na powymiotach, poww
dłodze
strzymującego płacz beisilnofoi w ataku choroby. Ciało robi 1!41 drewni.an•, trzeba wtedy
dobrie zapruć a.i4 nogami, ie·
by nacierając, szoruj'łc godlli·
nę, dwie, przY'W'l'ócić oiału ł"
pod 1k6~
lastycznośó. Albo
drgają 1talow. sprętyny mi,t.
ni, jakby porażonych prądem.
Trzeba male:t~ tródł-o drtenia,
nie moit
uspokoi~. On um
sobie pomóc, nie panuje nad
w~a~ 1 tapciałem. Próbuje
ezanu, ncze.pi nog11 o no~ I
wali czołem o podłogę. , Bywaj~ noce, :te trzeba ze trzydzieś i · r11Zy p<iwtanać zabi~i ł
układl.4 M beuaOn. 1'°9 i u-

A p jutru? Met. PeMia ....
n.a radośni• ro-s·wTHHCHl'l.ej
di1Pciarnl i mło<isl.eż1, kt6rej
fantastyczne J)Omy1ł1 pchaill
świat do przodu? I nM>t.. Polaka, gd:łio -pokolenie ludz.1., którsy nam. te mo.iliwo•e! twooteczon•
nyli N po<Haw,
serdecm11 opiek,, nlo we1etuje, rnaj11e dla aiebit wciąi za
twardy kawałek
1a
m11ły i
chleba. Nie czekaj11 1 1<>ryez11
na nekrolog w fa:r~cie, te był,
żył, odznaozony, :r.ułutonr, bu•
downiczy, pionier .•

"

p{atrlMil

I

wne,nła ltłł

roh.

Pne-

ł!ruerł 1łA

w l!lmustku,
tllm. tam, tam. k<>go by tu
trzeba, zabrać dz1' t!o n:,,.ba,
tam, tam, tam. (Słowa moje,
na ściany). I
d~ „p<idkładu"
od nowa. I uws~ fałszywie.
Nast4pnie „ako!,'dion" r.aczyna:
Czerwone i biał• rói:e sadzał...
di.at.. dzał: I nru b<!idzie flet
tatu11la„. w de.sze:i i mieg, z
1or,c:r;k' uciekllm 1 Cywilem,
żeby dać d• t.ej bolącej fłowie
wychoro·wa6.
Tall

mówienia nie będzie. Chciała.zn
.erce,
pnela~ na papier otłe
nie wyszło. papier n!e wytnybez przermał. Myśl4 e wu
wy, eh~ wam J)rnsłać modll,)'arao.na"),
t~ . P1uj&czk• (1
który o nic ni• proat ' a iylko
za w.uy!tko dzięku}ll I wt•dY
Stwórca uśmiecha •14ł i Zi•mi•
o.garnia spokój i milośt i tina.
Niech katd110 dnia i•rts i n
wani
•l4ł
wiele lat znt1.jdzio
jed!ll& c\'twila e u.chod:iit ałoil
ea, któ~ pnemac1111ł będzie.

tłt!dsł

ł6iku, dłubi-! IN!I

utraciłem

HU'1'to&~

w

ehorobi• Tomun. Czuł 1i4 lepiej, sporo chodził, na wet sam
po lekar~zi!dł do apteki
stwa, Hm aobi• ·wziął je~ć,
&peł

l•'Pi•J. Wif:c g<ly miewa•

łam ułamki spokoju, xacz,lam
1pi1ywać moje i tob• raz.mowy 1 głębokiej nocy. I Tomu1

mni• „wYręc1ył" w 1prząta:nlu.
I wszystoko l'l)alil w pieeu, bo
jak kartki upisane, to ma.czy,
M bezużyte-c:me. Zo.tawił esy.ty blok.

I rem~ piec w łul.-eoe 1
l'OWypncwał Iwany, at woda
l pomalował
talllła eehod7

!M'lćObro:ay

tmed u:padczo·
(kieiem.
Pro·
d"'
1towanie, ma8owanie, szorowaGdy
ciała.
nie drewnianego
siadam, rlanP potem. 'oo zuaz
:r:emdlej4 1 on nit ro:mmie, jego
białe oczy patrz11 ~po na palce u stóp: l' "vta, a może ja
mam Reinoda?, a mote BurCf'ra? .„ A mote syfilisa, wneodpowiada i
szezę„. A mot.e?
patrz7 pusty.mi O<?zamL..
l!Mel.e

~·Ali najpierw
Zact~'lll 1ifl Polskll
i~ MPksyk).
mówiło

ki ~m. tylko

C%as

ł

mózc

po~!Mtane

na

porcialana,
1ieczk4ł, p<itłucz<>na
Zbltra, próbuj„ ~klt!jać godwie, ale co
d:iinę, i>ółtortj,
można w ta:k!m czui•T
Tak b)' lbt ehciałe młe~ tn7
dni, jark Jaruzelski trzy mi•·
11,ce. Ale on ma wojsko, mo!t
ohoć :i.mu· uda 9i4ł nie przegrac!
dla nu tej wojny„. Kiedy orl•·
nbm wyrna1a reanimacji, m~
dry lekars nit zaer.yna od smarowania 'kaltcztń. tylko od
tamowania knvi A tu coru
~ inny dopomina si' o iw-o·
j~k p.arkinronowiee je i ll.M widzi tAłoścl. tylko ~·ycln·

~ogu

pteri.i2'ds
chleba
położy jakaś dobra, nieWidzial•
na r~ka. Jem chleb ten, fdy ~
pi~z~ l serc• mi ~k:a„."
go nie'oa, !!3.
arebr1zy, lub

kawałek,

Dorośli

11.eptem e.powtsd1l?!
straszliwe rz.eczy„. A mo- •
ja matka, kokon trci~kliwa.,
wypchnęła z izby dwoje żydnw·
sltich di.ieci, co uciekły z wywór.ki i w trzask!'ljący mr6z do
po 'chronienie.
nu przy~:r.ł~·
Moze 7.yjemy dlate.e:o. że mat·
ka te dzieci wygnała? Moż.e'
Alt' Jak iapomnit-ć tf' dziec;~
ce oczy puste nd rozpaczy?...
ru zoba•
Chciał11bym jein.cze
czrć film ,.życie jut piękne"
O tym, eo m<>ż• człowiek:. Ka·
i dtwię•
lfdd~kotl obra:iów
k6w.„ natchniOM Madonnv. r
u1ri.e w tłum. Misterne posągi
1 atomow:r «rzyb.„

~obie

Wien! J11k tAk w11.lczymy ta
to może lre-na
Kwiatkowska pn:yponmiałaby
w tł'lew!zji „Osk.ariona Sabin4. Piesł'l< przed sądem"?
1pt"kulacj~.

Duchot~
kładło aię

w ost;itnich latach
na mnie z.dziwienie

JOlANTA WROASKA

clę zabrać

ak·eta marmurowej ·kolumny

„. Czy widz.iałd film., w k 6rym Swięta Inkwizycja kaz.ala
obciąć dłonie rzeźbiarzowi. popiękną
nieważ wyrzeźbił zbyt
Madonnę?„.

Wiess e<t to jfft ełlo.roba
Parkinsona? . Może ci kiedy•
opowiem, jak wyglądajlł czanoce„.! Tomasi?."
l!>f!tn mn.\e
Jest dla mnie wszystkim. Jest
tak "·ażny, że gotowa jestem
tmierci zęby wybić w Jego
obroni4!.„
Bywaja

~kr~y-.

te

Toman

:a!e jest w

stanie eam podnieść się z tapczana ani utrzymać łyżki w dłoni.

Boję 1ię zostawid Go ~am•10. !(dy idę do pracy, więc kupsiaka rasy „kund~l
piłam
berg", na po"iechę l do towarzystwa. Jest piąta rano. już
pospać
kończę. Muszę trochę
przed rannym obrządkiem ~z:
kowania Tomasz.a do życia.„

Chciałam Ci powił'tizieć tal!:le łacińskie r-łowa (ohypomnii bo zapom iałar.o): macte asz.lamę:;•wo
imo • rośnii
ehetny chłopcze, tak się !dz e

w.

do gwiazd„.

gt i mote eo• opo~-ledzieć, może łyżec.zką miodu., moż• jabł~
ko, może surow~ ma„c11ew„.
nocy zaczynam
takiej
Po
d:z.leń, j11k po k".lpalnianej ~zy
chcie. I mu~zę ito z:ostawić umego i nie wieln. e-o za.stanę
wracając.„

ld.-rownlrzka, 1dy
form11.lne
próoował8m uzy~kać
zlecenie dlll Tomasz!!, P"wiesob·e nie
mogłam
działa. :i'AJ
głow~. albo,
brać kłopotu na
najlepio;j, oddać Tł'lmBrni do
Dom•i Starców. B~.-JziP. mu tam
dobni! ... BY!a zdziwiona, te się
„. Moja

me

2od~„.

„.2'g-0dnte J przepisem To·
masz do:tał opiek4 odpłatną
Dwa ty~'ące mie•ięcznie, przy
rencie - 2550 z!otych„„
Pomyślałam:

19 mar a 1980 roku.
szparkach między nncą a bezdennośc'a zaczęłam prn ·oh splKomi•
!VWać _k:argę moją do
tetu Centralnego, na pracę tutej;,z.ego PCK. Ile jui. kartek
z,qpjs;.!am, ile róinych e.dresów na kopertach. \ ·yczi>rpałam jut wszy~'kie adresy tutaj. Nikt mi ni~ odpowiedzi11ł,
poszlv do kosza moje ~zna·
nia Tak zeznaniR, 21100 może
proku~atora?
dla
spow edt
Przeczytaj te kartki. W bact,
te tak niewyraźnie. „. Dostanad
opiekę
łam zlecenie na
c..1oryrd. Gdy otwarłam drzwi
jego m1e~zkania, uderz:vł w nos
straszlhvy fe+or. Lt-karz pogot.<l ·ia uciekł, odmówił badani.a. Chory leżał od p1ęc!11 dni
bez żadnej pomocy, bez jedzenia, ..., malignie. Zamkneła go
w nueszkaniu poprzednia s!o!tra PCK i „zapomniała".
Chory leżał umazany kałem
od twarzy Po stopy, szarpał
s:e w i;orarzce Ważył na oko
z 15 kilo, jR wtedy ważyłam
45 kilo„. po paru godzinach
strasi:nej pracy, chory leżał
czysty, ogolony, nakarmio1iy,
w cz.;rstym mieszkaniu. Przez
harowałam przy
kilka dnl
ch~Jrym. Po dwoch · tygodniach
'l'.·re~zcie
się
~zpital ~odził
ale
Zmarł.
prz.:;jać chorego.
„ZapomInie ?.gnił żywcem

nalskiei" 5iostrze PCK wloa z
głowy nie spadł.„
... Tomasz? Jestell" z nim od
tylu lat„. To dziecko kielecki'°) wsi. Sierota od piątego roku życia. Był parobkiem u innych, spał w chlewach i ~taj
niach. Plerwsz:y raz spał w
łóżku, gdy go Niemcy na roboty wywieźli. Wrócił piecho(ą
do Polski. został tu. przy granicy zachodniej. Prostv robotw partii.
nik, od 1948 roku
Niewielu w życiu udało mi się
poznać ludzi. którzy tak godnie
całym
partię
reprezentowali
Szlachetny,
życiem.
swym
wyma~kromny człowiek, nie
chiwał legitymacją, Cicho, zwy-
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az;tywn1

nma

to. „Prz.ewid1~11it
jest
okoliczności

- +o jest
w•zystidch

Stosowanie sztywn ·eh ram musi prowadzić do
absurdu. Komuniście nie może
n.emożliwe.

zabraknąć wyobraźni. Człowiek

TJ.1~czy się, cinpi, g ni~. a jaszubrawiec pluje woil:ół
kiś
· ,urka, bo obłożył się pr:r.epi~ami

cit>b!e

i

uważa, i:e n·!' musi się
1
bać". To I.e-nin.

W Tomu:row•J rencie j„~ tet
25 proc. dodatku r.11 Krz~·t KaOdrodzenia
\\'alerski Orderu
Polsk\, "ięc gorzko Tomaszo;vi.„

11powodov.•ani•
o
.„Pr"~Uł
kontr.J!i .,... tut. ... j~zyni PCK,
lecz nie od stron? biurek. la
któr mi 1:1ozna ,..·\ele u:O:ryć, a
od stron· pcdcpiecznych.„

12 kwietnia 1980 roku.. Dtl·
· 1\aj przyszło pirn10 1 Komitetu
do
Centralnego. 1 '.Referatu
ipraw Dzuiłaczy Ruchu Rob<>tnic1,ego. Odesłali moj~ podanie,
bY przyznsć Tomaszowi. rt>ntę
partyjnit. Ni" kwalifikuje Bię.„
lat
Tomasx cate trzydzieści
pracy w fabryce nigdy nic1ego
dlł\ sieb' e nie chciał. P:. tn ł,
czy bardziej potrzebującym nie
zabrakło.

mu
jak cktały
usta i broda, jak w końcu nlt
płaczu .•
~)trafił powstrz.ymać
, ie jestem crłonkle-m PZPR,
ale rozumiem co znaczy ~Iowo
- towarzysz. - Dla mnie to
ciągle ktoś, kto spod ognia
wroga ciągnie rannego kolPg~
w bezpieczne miejsce. A To·
masz cale i.vcie swym ~tosun
klem cio ludzi budo,1.rał auto·
rytet partii. Tacy jak on, są
ziarnem.„
Pamiętam,

„;Żyj~

I

głOWI\

mlędzY

pr:i:ed\'l.'czoraj a pojutrze. Przed·
wczoraj była aleja Szucha i
druty I wagony, wagony„. I
była Żydówka w upał, na ziłę
Leżała
śledziami.
karmiona
obok wiadra 1
przywiązana
wodą. Kiedy się do niego doJa·
zabita„.
czołgała, została
mam takie obrazki w duszy
kal~jdoskop
zapadłe. Strasz.ny
filmow~·. z którego prze:t całe
życie nie można s ię uwolnlć.

ei• ęy~emie dla siebie. Obetym
czy b~ziecie
farnym pok~ju, ur w ró!nycll
miastach. Zat zyrna.jcie się w
biegu spraw i p<icłnchajc!t melodii muezina 1 minaretu.„

jętne,

Od maj.a, Po pięciu l•tuh
pracy, pote-gnałam PCK. U~u
chora.
nięto świadka. Z.marła
bo 1io~tT11
Z głodu umuła,
PCK „nie um1ałP." ugotować
na wet kuzy na wodzie. A j&
nie ch<:iałam udaw!IĆ, że nic
się nie stało. Wiec ,,na wła~ną
prośbę''.

„.Przez kilka n1ie ięcy chomartwa. Przy~zło
renti: Toma~za I płac ć miesięcz
nie :i ty iące u zlecenie opi~
ki i PCK.
dziłam jak
nam .żYć za
2fi50 złotych

Komisja, która w wyniku
mojej ~kargi do KC przybyra
- na czele :r; osoba, na którą
„wnikliwie"
~kargę pisałam rozważyła

sytuację,

pogroziła

się
poradz.iła
komornikiem,
stosunki
zwolnić z pracy „bo
się nie układają" l stwierdziła
w porotokule, ie moje zarzuty
pod adresem tutej<z.Pgo PCK
l do<tałam
~ą bezpod~tawn•.

dobrą radę. Żeby

w1jąć

for-

malny ślub z Te>maszem. on
już niedlu5!o pociąirni„ .. t~ do~tam: ren"ę po nim„. a n·-0J11
t'h"iar mi
dro~ą. Pan Bó~ ni
te Tnmadać ~!owe honoru.
sui. a nie mnie, zabierz• najpierw.

podłotę,

te je!ZCM 1l4 kiet I
a~

wszystkie kurki i
kontakt~'. drzvv"ic:z.ki i wyrwane są kołki z• lcian i St.irl!tz
dułam
ezf!sku.„ i
mó~·i Po
1lę, wrzeszczałam, a on nic nie
rozumiał i miał blałt oc'1.y.
popsute

Albo ro-blł 114 jak w ~ku,
telazny, wygięty. Darłam mię
śnie pleców i rąk, i nyi, akórę
głowy r • dotykałam r:marznię
wydrąt.on{'j tykwy. Słysza
pustki\
głuch1'
łam dudniąc11

tej,

!l!!rce„. I moj~ serce w;rrywalo się gardlPrn i wyłam z prze·
rażenia„. t<:I pan dokfor prreliterował się na recepcit. O ma·
proszki
ło nie zabił, u silne
Po>viedz Rabinie,
pri;Ąpis11ł.„
jednej nodze, na
stojąc na
czym polega mądrość Talmudu? Nie czyń bli:tnl•mu, co toto jest cała
bie niemili
Tora. Reszta to lromentar1.e.„
Opisałd

mie zkanie,

doniczkach po,„;szącymi w
moja
ziomkami? Poziomki dzieciń•two,
ob~esja. To moje
ktt'>r~ trwało c;iłych lat s:ieść.
Potem tylko ~tarcz.e roxm;śla
nia.
Czy prov:11dzi11z stołówkę ptasia? 1\1nl• chcą z;jPść„. nerysul
mi co~ kojąc~e:o. bez~Uność dopro"'•adza mnie do wściekłości„.

!ł

stycznia 1981 roku. T'gwinie, U>p~d!li!lm "'ę ". duch wą śmi-!rć klin:cmą. Obomi.7..ern!'ł
jętnie pa trzyła.m na
smoły,
muchę pnylepioną do
jal< strzępi sknydełka w d&r~mnym wniłku. Nawet wi•działiun co czuj~. al• .1ui mnie
to ni„ 'ooltło „ „wyu~dlem 11
cierpienie, r.;i:ątpienia, rozprawy. I i:d1 tam, 1dzie sprawy
11' ludzki• nie licz-. I wi~m
jut obojętnie, com ''l';idz.iał z
go-ryczą„."„.

Listy twoje do!tałam ob11 naraz. Pn.eletały się u iapomi·
nalskiej sąsiadki. A .13 myśla
si• odżegnujesz
łam, że i ty
cxle mnie.

Pumo rno!eh ubległnre>ez·
nych ,.powodzeń": katastrofa
wymaga
dz~
pst Cywila troskliwej pielęgnacji. Ale to
lekarstv.'O i ndość. Topie~ masz miał bardzo clężk" crypę, b~ło niedobrze. Potem ja
paskudnie si" 1uiębiłam trzy miesi"c• 1 irorączką 38
!topni. I uarpanina z ts. kroczepku siow
v.·ą-czołgiem
Jeszcze
miłosierdzia. I
stry
komt ja". Mia„przttświetna
łam dość„. A jeii·zcu V>, ~ się
dzieje w Polsce„.
l'lzyC1Jłl1• ezułam.

•1•

jak
eo ·clą.gnie po.d gór~ zbyt
elęfki wóz. A tu tak chciałoby
się p<ileieć z.e dwa dnL

koń,

Do-pełnieniem, u

~clan" ·je-

dynego pokoju, troje geniuszy
lata
trzy
mu;r.ycznych. Jul:
dziewczynka pucowi.cie tłucze

ręku.

Posta.genen.owiłam oitło•ić stnjk
raln ·. I, c~.oć pn„widuj~ nav.rszystkie
Etępstw;., odldad~m
r•montoy-e: śrubo
narz~drla
kr~t~·. pilniki, piłki do drewn1 i metalu (przed Wielkano~11. pul!'z dwa tygodnie byłam
;:duriem). Potnebny je~t remont
kapitalny, 1 h!k. jf'dno 1koń
c~. jut drugie 1t~ sypie.
%! ezerwea 1&81

łam

a nle

-po·1>.riedzisłaś czy man balkon
ię wyczaze ~łońcem? Czy d
rować ol(r6d Semiramidy? Z

Namif!tn!e many ml 1ifł, ~
by Tomasza i Cywili namoci!.yć
jak len na dw' tygodnie, a
choćb~· i na trzy dni i x>ov:ie·
.!'ić na ~trychu, i.eby przoschlL
kraju
w
Sytuacja ogólna
b11rdzo wpływa na ~tan I samopoczucie Toma~za. BR.rdzo
to pr,zei:ywa. Milczek, tuje to
wszystko w ~rodku, a potem
przychodzi nawrót choroby. Bo
on 11aorawdę przez; całe tyci!
uczciwie pracował i wierzył, te
00.dzie lepiej, mądrz.ej. A teraz,
ci~żarem bezwładu wali Bię na
mnie, przytłam~7.a mi mózlf I
u.czynamv tonąć oboje. Je!zcu tylko pi'"'S Cywil bohater~ko macha p<iłamam·m ogonem
i jest sternikiem pokalecz.onej
łodzi i chorej tałogi.

te oddana u
dom
Mój
tnzystkimi szczegółami Polska.
Widzi mi si41 tie tak: Z!!rwałs
się tama i utapill pola i pracających· tam ludzi. A kaidy
krz}·cz:v i ga.rnusz.kiem 'l'.·ybien namuł ze !Wego dołka, zamiast reperować tam4.
korytarzu
Tomas~ upadł w
na bełonowe schody. Jego choroba powod•1je Z'l.\•olnienie reflek~u. jak w zwolnion ·m filmie. Rę~ nie ~:ysuwają s.1• :w

ra towa.!Ue Ił.ff
tylko przywr6cenit> 'l'.'łdch\·ego knviobiegu
uel"Ftycmtl i te pokurczone
palce„.

ki. I utrudnia
rozumiej~e.

że

Mój Bot • ty1u łudr.t manizanie1 powodu
czv~:iczenia Z11toki Gdańskiej.
w· ;;godnym działaniu mogliby
ja przt'eedzic przu ait... czka do
h&rbaty ...

fe;tujących

pnypomina
Pałimt na te t
co przychodz.i
mi «tt baba,
cza~P-m, tebv jej dać 200 zło
tych, bo nie n-.a u co dzieA prz.ed
je~ć.
ciom kupić
br ła pieĆMt. Tylko
h'\"il~
r zsypało jej 'i~ na ziemi, a
Jt'j a·ę nltt chce ~chylie, 'llrięc
pro·i. żfl'by dać w całości.„ chyba by ci4ł zafało„.
Albo PCK, ocobny temat. To
je$t k1wałek niwy, wymagający w PolAce oran'a i uprawy. jR\t mou taden inny. I
plewienia fikcji. Tutaj fikcja
nie graniczy ze :i:brodnią, o-na
~iostrit
Gdy
zbrodnią.
je~t
PCK „nl1 umie" nakarmić bez:to jest
raclnego chorego, z.a
aktywnie zaangażowana "A' organizowaniu pogrzebu i komisyjnym !pi~ywanlu rzeczy pozo-;tRłych po zmarłym. Bez\varklamoty pr;r,ejmuje
tościowf!
PKPS, a r~zta idzie oo podzi:.łu ml~dzy siostry mlło~ier
dzia. Mówię ci. ni!'zła „Kobr::i~. kiedy wdzięcz.n'." i "'zru•
szonr troską człowif!lt podp!now~gio ple!Uj• ~tn~'mani!'
du. A d<>~llljt k<'.!c po zmarłyn1„ ..
I j!'iw·ze eot Mdm mi d~
robi od te11;0 budowania pomjiaden postun1kó~-. .Te$llCZt
yłoby
m~nt,. A ezr nie m~żrul
ru inn:r pomni\<? Nie 8tlł"•ia·
ny, a sadzony. W j~dnym wi.er1111p.r!fojf'st
Miłn~za
~zu

!ium. ro•nle J'Od .teio dom~m
w Kalifornii. Więc najpie-rw
radzonkl ~d ~l'lm€go Miłosz.a, a
potem w cAłej Pol•M. pachną
c„ krzewy, :teby p<i•zj&. w uaro<ć spraw codzi1-nnych Zl'ldumnny~h Zachwyte-m. Tę samlł
nl'lbotność ml'lm do architektury hiacyntów„.
Kiedy chcUiłam c!19 pro!ić o
na!iona hiacyntów, do sufitu
To~łoiki
przykleiły mi silł
man za1'0mniał wyłączyć ga:o
i na roztarzone polał wody.
ech,
popanyło,
Pok11lec:i:yło,
„óroda rzycia"„.
Je.!t noc 1 w ndlu mÓ\\rią o
aisi:czonych grobach żołnierzy
radzieckich. N11 umiem pojąć„.
Moja przyjaźń ze z,viązkiem
Fadzieckirn zac~ła się w 1940
roku. Miałam 11ieciem lat i Przl"z
ni• chodziłam do
całą :r.imę
szkoły. Zaczęło się od rozdarcia. Między „Kuciem kos do
Powstania Styczniowego" i ca„L!tua nią''
i
„Poloni4"
łą
Grottgera, a „Listem z Sybiru" Or-ota ,.Ludzie tu nie są
tli, jest w nich jakaś szczera
prosty,
chłCJp
litość. Czasem
tak na mnie spoziera, jak ja
kiedyś patrzyłem na bezdomne pi~klę. Cza~em, gdy wyjdę
na foiegi ogromne,
i chatv
ikrw1v.io11e o-d zorzy Polarne-

! lęk, M Polska milknie, jak
ptaki przed bur~. Szarej pracy i piosenki nam trzeba. Ta·
lrie j eh v:ytliv.•ej m~lodii ct,a
wszystkich.„ i dla bab, obstawiających kolejki 1 namiętnoś·
cl, żeby im się rytmicznie robiło ~zydełkie.m siatki z pocie·
ych foliowych to-rebek.„ Gdy
w ,tyc~niu nie dos.tałam oleju,
t<1 przez cze1 stania w kolejce, na~adziłam słoneczników.
Sporo ·\'l:zesz.ło nawet„. A gdy•
by tak 0l'•an brać po kropel•
ce l ni.z.ać na nitk~'.' To czy
~tarczyłoby n~ opasanie całej
Galaktyk1T

li lute111 1!!83 roku.

ja umierać ~dę,
nie żyłam weale"
się „Cudzoziemka•
Kunce-wiaoweJ.„

„Jakże
przecież
dziwow11ła

Nie wpadaj "" panik~, nie
tak ilt. To tylko otwa cit zakarnuka dusz• nigdy,
przed nikim ni~ otwieranego.
To, co chcę ~i powiedziPć, je•t
komentarz do
0111romne, jak
ludowy
Tymczasem
Tory.
poPta J11n Siuty wyrnil to tak
opuszcz.ały
,.Kol~jno
pt·osto:
mnie mo;kt aio~try. Pierwsza
odeszla
odl!"Jzła miłość. Druea
wiara. a kiedy przywdziai~m
n&•
zieloni\ na~ nadziei de zła jeeie::ń".
je~t

M
l)i~łam,
przttdwcrorai a
ooiut.rzt.? Ono nadeszło. I tekomf'JrtO""-'Y Orn C3ły ten
wyg<idnego
k.ręt-puł11pka„ do
idzie w
przepłynięcia tycil rigdy nie skorzysta•
roz.sypk~.
lam 1 przejażdżki, cPłe tycie
boku, przygląda iac
~ta łam z
si1 uw11ż.nie i -ezttgo "khd11 s..ę
jt"go konstrukcja; cw11.ni'!ctwo,
Pamlętu:z, j;dr:

tyJ~

między

cYnirm,
t!ł.„

cikrucieństwo,

Popłyn~łlłm

~obie

gł\lpo

wPła·v

przfl1 oi:-ean ulany mezutem.
Do plaż,- dotarłam jak rybit~·t
l l'!~ osłabła z pozlepianymi
At tu na plate:
!krzydłami.
wychodz11 l'l•~:i:ystkitt konająi::e
zobacz~·ć
dadzą
Ni"
ptaki.
idzie o
w~chodu słońcl'l... Ni~
t.I). ż• to normalna kolej µn~
mijania, tylko, te chca z po~notem zi·p~hnąć ~· ten mazut „ all" it>~t "'t' m.nte taki
okruch, C" rozpu~zcz.a si~ tylko w wodzie królewskiej.„

13 grudnia 1981 roku, Jaruzelski mówił o stanie wojennym, a ludzie zamarz.li -:i;• odrętwionym oczeki"'ai1iu. Ja od·

Słyszałam jednncześ·
tajałam.
słowa: hędziemy chodzi~ po
schodach„. J
~w:vch własnych

nie

smutna twarz naucr.ycielki, co mówił , te Polska
";yii;rywa bitw~'. • przegrywa
\".•ojny.„ M-0te tę wojnę wygram"? 'Rozum 1 serr?e - to je-st
clo11!ero. Homo Mpien~. Jedno
bez drul!ie~o je~t albo 'ofiarą,
albo zbrodnilł.
riapłynęła

Miała·m ściśle vvytyczonP. dla
siebie '1.ll.danie: nie przeszkadi:ać, je<li nie potrafię nomó~.
Bagatel;i! Dla mnit" znaczyło
to: niłl' pozwolić n;im umrzeć
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tamteł zimy. Rozkaz wtedy dla
mnie na miarę: ,,latający dyKsiężyc.
wan ..... rakietą na
Coraz
Dopracować szczegóły"
częściej przydeptYWałam sobie
llOs, a tu trz~ba było zarzucić
10bie Tomasza na plecy. A je10 myśl skuta, jak pisklę w
przerębli Więc była bajka Andersena i mozolne przepychanie w stronę życia. CYWilowl
ucho: chodź,
na
szeptałam
pójdźmy do Nel i umrzemy razem.„

I z tym wszystkim cztery
razy musiałam rozbierać junkersa w łazience (pozowanie
do sztychu: „torturowani świę
ci". Rozkraczona na wannie,
spod sufitu wyrywałam rurę 1
wygarniałam sadze malowniczo
a s~zelnie oblepiające mieszkanie). Poten'f mazanie farbą.„
I od nowa.

Takie my to z Bryehtem wł'e
dli rozhawor:r. Wspomniał, ie
ma kontakt a Polskim Konaulatem w Kanadzie i te otrz;yma
w najbliższym czasie paszport.
Wówczas, gdzieł aa czter:r miew jedną rękę
siące, chwyci
walizkę, a w drugą syna, który
skończył dopiero siedem lat i
odwiedzi rodzinne strony.
- Syn jest ostry - podk·reDrafi! A co u Norberślił. -

Andrzej Bryeht
speaking

ta?

ze str. 1

szyłem

W ogóle strach pomysleć ile,
Podałem mu kartkę. Zarepew tak małym mieszkaniu, nfo- , tował długopis i postawił przed
numerem zero.
:tna zniszczyć, zepsuć, urwać,
- Trzeba zac.zqt! od nra rozkręcić. Dwa razy wchodziPotem normahiie, ·
wyjaśz:iiL drabinie.
łam przez okno po
cufrH i
kręci Pan cyfra po
1zklar1 1 czeka, at sit .zgloat collect. Na.Więc zaraz byłam
1tępnie relacjon:u;e pan sprajlusarz i jak przywódca z.ło
wę telefonistce, a ona dzwoni
dzie! taskałam klucze francusdo przyjaciela i pyta, czy jest
kie 1 szwedzkie pilniki i.„ a!
skronny zaplacić .1a rozmowę.
dziw, że „mię nie zamkli".
. Podziękowałem. I pomyśla
łem, chowając dolara: ktoś tu
Codzienne obcowanie z chorodzisiaj straci parę groszy.
bą Parkinsona przypomma pracę Syzyfa. Półtorej godziny masujesz lewą nogę, siadasz, a ta
cholera naciąga prawą rękę. A
głowie.
źródło wszystkiego w
Skąd wiem, albo umiem? proste. Trzeba się przekonstruować na kierat, podł!\czyć do
komputera i wszystko jasne.
Kanadyjski aparał telefoniczny działał z bezlitosną pre<:yMoma się poduczyć. Bierze
zją i tak szybko, :te nie 101tana przykład „Blokadę'',
aię
wiał czasu na refleksje.
albo „W okopach Stalingradu"
- Yea7 - saciąenęła Madai u znajomych zapytać, jak
me Colleot.
mozna wytrzymać to, czego
- Nazywam tł' Andrzej Mawytrzymać nie moi:na?._ „Jurkowiecki. Wie pani, chodi.i o
ka słyszy w słuchawce głos doto...
Jurka tego
wódcy: Nie daj
- Chwiteczkt.
skrawka frycom, za tobą 200
Musiała mieć dwie 1łuchawki
metrów do Wołgi, więc trzyna uszach i wykonywać killta
maj, trzymaj! I Jurka trzyma.
gdyt
czynności równocześnie,
Nasi do przodu - saper rozprzeciwnej stronie przewom,nt j Fryce się pchają - sa- . po
du pojawił się nagle melodyjper zaminuj. I tak godzina po
ny, niewątpliwie znajomy głos:
dyskutować.
godzinie": Nie
- Halo?
Wykonać. Bez fuszerki . Albo
Andrze; Makowiecki
mata Tania f jej pamiętnik,
wyartykułowała bez zniekształ
te „wszyscy umarli, została tylChciała
ceń Madame Collect.
ko Tania ..."
zapewne c:oł dodać, ale melQprzybrał natychdy jny glQs
Czymże jest m63 wysiłek nastanowczych i
tonów
miast
pr"'eciw śmierci Tani? To b ła
hardych:
prawdziwa solidarność Iud~i
- Nie Andrzej Makowieck~
Be cydzvsłowu Na inną su:
tylko Andrzej Brycht.
zwi •ść nie dam Dawno WY·
- Ale on tu jest.
zna'": Ntkt, kto qzlachetny,
- Kto?
n;.., bvl mi o'Jo'ętny.
- Makowieckt. Pyta, cz11 .saplaci pnn za. rozmowę.
Długo się biłam z myślami.
Brycht wciągnął powietrze I
Bolał mnie
Pójść, nie pójść?
podjął wstrząsająco słuszną dewsty . Ale Toma z potrzebocyzję:
jedzenia.
wał .eków, lepszego
- Zapłacęl
kościoła po
Więc po złn:-n do
„potrzebują
Tłum
,;dary".
3.
cych"... ile znajomych twarzy ... są iadka z trzeciego pię
Collect wyłącz.yła
Madame
tra, co ma n:ę~a na budowie
się z mojego świata na zawsze,
"' Iraku. Córka mojej lekara Brycht, który zrobił to samo
ki z rejonu. Mąż nauczyciąlki...
powrópiętnaście lat temu przepychali, wyKł6t'11i się,
cił.
dzierali sobie pakunki.. A Oj- Żyjesz! - zapytał.
ciec Kolbe z Doktorem Kor- Zyję.
- Skąd dzwoni1z1
czakiem, Tez 1s Chrystus i Ju- Z Montrealu.
liusz Fucik stoją pod płotem,
- Dobra. Waiadam. w 1amodaleko odepchnięci przez gachód i jadę. ·
w edź chciwą paczek, co je
więc me
Była późna noe,
dziwnego, że westchnął. Pocieksiądz rozdaje pod drzwiami.
Swięci bezbronnych,_

2.

..

-

go skwapliwie:
Nie musisz jechać.

-

Nie?

-

Nie.

-

Jak to: nie"!

nie. Jestem
- Po prostu:
drodze do
tylko przelotem w
Haw81Ily. Siedzę w sali tranzytowej na lotnisku i zaraz wracam na pokład.
trwało pięćdziePołączenie
1lą t minut. Był to mój pierw-

szy i jedyny kontakt z Brychtem od chwili, kiedy wyjechał
z kraju, nie licząc płyty Wilda
przyktórą
Billa Davisona,
niósł mi pewnego dnia do „OdNorbert,
głosów" syn pisarza,
skądinąd muzyk jazzowy i poeta. Na okładce płyty, którą
Brycht zdobył podczas jakiegoś
było
w Kanadzie,
koncertu
moje nazwisko i dedykacja, nie
podpisana jednak przez sław
lecz
autora,
nego polskiego
pr.zez sławnego amerykańskiego
trębacza dixielandowej ery.

4.
Brycht staje aię i.nowu modny - chyba dlatego, że ma awanturniczą biografię i autentyczny talent, którego nie jest
w stanie pr:rekreślić żaden najemny felietonista. Dola faceta, który pisze felietony w gasmutna, a- sława
zetach, Jest
jego sięga w· najlepszym razie
po grób; pisarz może umierać
wielokrotnie i wielokrotnie wygrzebywać się z mroku zapomnienia. Felietoniście wystarczy
w pracy,
paroletnia przerwa
aby nikt nie umiał wymówić
popraWlllie jego nazwiska; pisarz po długiej śmierci klinicznej wraca często do krwiobiegu kultury na skutek jednego
rozsądnego słowa.

Gdyby

prześledzić koleje lochoćby tych najbar-

pełniali

samobójstwa albo :zostawali i szukali do ostatniej
chwili światła w ciemnqściach.
Pisarz, jeśli naprawdę jest piktóra
trąbą,
sarzem, a nie
przechodzi z rąk do rąk i wygrYWa na niej fokstroty kaidy
ma swoje
kolejny właściciel,
intymne przycz6Ud wolności,
wścib
których broni przed
stwem możnych, swój problemoraJ.ny,
kodeks
matyczny
w pehni
który nie akęeptuje
żadnej religii i żadnej doktryny świeckiej, swoją specyficzną czystość, choć na co dzień
i zło
może pisać o kurwach
dziejach, i swój język, którego
nie jest w stanie ugłaskać ża
den korektor.
Każdy autentyczny pisa z po
był J
obu stronach barykady
odszczepieńcem, a
jest takim
każdy mądry- władca godził si11
takiego
i godzi 1 obecnością
pyskacza, wręczając mu jeszcze
czasu nagrody.
od czasu do
Fakt, iii Andrzej Brycht wrócił
czasopism,
ostatnio na łamy
komunizującą,
tak: ze awoją
proZll, jak i
antyamerykańskll
w charakterze chłopca do bicia, nad którym ustawili ii• 1
pejczem felietoniści, jeat nm w
jwiadczy bosobie budujący,
wiem, ii to, co nie \ldało si•
Markowi Hłasce, mote by~ •działem fnnego wybitnego autora, któremu nikt nie napisze
na grobie: Wszyscy byli odwr6ceni.
Brycht w Polsce po długolet
niej kwarantannie za 1ranlcą
mógłby wyciągnąć r;

wnttrm&-

ki kilka znakomitych kBilłielc:,
li pewnoścllł
które ożywiłyby
nudny. pejza:t literacki w krabo szuka,
ju. Pisarz błąd21l,
wielkodm;;my pan wybacza, a
felietonista wymachuje biczem.

l eo Jeszcze1 - dopyt-1Brycht.
- Jeszcze było opowiadanie
w „Kulturze" 1 pięknym wstę
Stanisławskiego.
pana
pem
Znasz ten numer?
- Nit.
- To ci wyślę. A teraz mów:
pijesz?
-

-

Skqd!

Czemu?
ja.1'
Ale
Bo to nudne:
pr%tljadf do Polaki, wypijemy.
-

-

Tomasz, bo komunista i beznic. Przez
dla niego
podstawowego leku. Choroba

bożnik, nie dostał
całe lato nie było

zrobiła postępy... Myślam, że
biel marmurowej
oprę się o
kolumny wspierającej gmach

----· __

~'

\

\,

·.

.

Jutro orlhf>d;;ie się
Marii i Tomasza„.

i=:::;::::=::;;;-·„

•

-

Dożyjemy

-

W sumie?
O

-

urce?

-

Cies~ słę,

Dzwoni

clę

-;-- Ja też. A na Kubie, to po
jakiemu ty będziesz rozmawial?
Znasz jakie§ tutejsze języki?

- Znam - powiedziałem. Jakbym nie znał, to bym teral.
z tobą nie plotkował, i to za
twoje pieniądze. Nawiasem mówiąc: przykro mi, że narażam
cię na wydatki.
- O te; porze J>()lqczenłe ""
•
kosztuje drogo.
- W takim rai.te zadzwom.
jeszcze ra'I., jak ~dę wracał.
Jak będaien 1m'acał, to
po1taraj •łt lepie/ -"'Obit! tr.ą
dnłowq przertof w podró,tv•
- I co?
- Wuja~ ,,. *'>łe u lołnłsko.

Nłe

da radJ'. Malll

mus-.
Ale jak

W'f panpori,

tlułbo

trzymać ·~

będę wra•
prries lt.anadę prZ)"padkłern,
a nie prza Irlandię, poroiimawłam 1 Madame Collect. Pła
ci.z?
- Pła.~.
- Dobra. ,...owiedz mł teraz ...

ma~nrut:r.

aał,

ła 1ię nieeenzuraLna, biegła jednak .żwawo i ciekawie, i nie uwłaczała w najmniejszym stop-

niu ani dobrym obyczajom, ani
Mówilapolskiej racji 1tanu.
o ich
my trochę o dzieciach,
wychowaniu, o Łodzi i Warszawie, o Sieradzu, do którego postanowiliśmy wybrać się razem
żeby powtórzyć
na reporta:t,
lat, kiedy to
wyczyn, sprzed
wręczał nam
szef „Odgłooów"
delegacje z ponurll miną czło
wieka świadomego, iż ryzykuje
stołkiem (obyś-cie tylko, chłopcy,
za bardzo nie nabrychtali); mówiliśmy o muzyce t ó zespole,
a
grałem,
w którym kiedyj
także o wyprawie na jazzowe
zaduszki do Krakowa taksówkil, w której opr6c:& kierowcy
1 Brychta był-O jeitzcze siedmiu
muzyków i siedem instrumenpiosenkarka
tów oraz pewna
ćwicząca na kolanach klarneprzeszywające i
tony
cisty

dobrzy.
dużo

-

.\

.

-

Pozdrów

-

Nie ma.

.---.-::--...:::. --- .~
'-~~·~

lmi1treł nłe

Skreślamy tę

pa-

nią.

-

• •' • ~ • \

J•,

przemiłych

7.

- Zadzwonię
Cześć! łem. słuchawk~.

--R11s. Janusa .S.z11ma1\s1d-GlaM

-

pr:>wiedzla•
I odwiesiłem

8.
dvrutygodmo•
z
Wracałem
opóź.nieniem w związku i
do
wyprawą
nieoczekiwaną

wym

która jest tak cukrajem w Ameryce
że człowiek czuje
dni młodszy, a podo Hawany i zaczy.
wyspą, którą
na płakać nad
:>pustoszył huragan.
W niedzielę 24 listopada 1981
roku o godzinie jedenastej rano odleciałem z Hawany prz:r
na pokładzie
pięknej pogodzie
samolotu. Tym
niemieckiego
razem nie było chmur i wid~a
łem przez okno cypel Floryd7
oraz archipelag Bahama, któr7 :& góry wydawał się płasld
1 be:& wyrazu. Przelecieliśmy 1
dala od wybrzeży Stanów Zje„
clnoczonych, ale w trzy godzl•
n:r później, kiedy słońce czy„
niąc jakieś dziwne sztuki chy• ·
zoba•
liło się ku upadkowi,
kanadyjskie
fiordy
czyłem
tłobiące gesto i głębok·G skraj
przykrytego piekontynentu
rzyną la116w sosnowych.
Zapiąć pasy, nie palić! WY"1
w Ganderze na
lądowaliśmy
Nowej Funlandli i przeżyliśmy
termiczny, bo kied;r
\\'Strzą1
wyszli.śm;r w tropikalnych nastrojach s samolotu, było dokładnie dziesięć stopni ponite9
trapu
zera ł padał śnieg. U
nie czekał autokar ł przestrzet'i
od aali tranzytodzielącą nas
wej musielUmy przebyć piet:zo, co sprawiło, te Latynosi
zaczęli pociągać nosami, a eki„
pa europejska klęła dyskretn!e.
Lotn1sko w Ganderze nie jest
tak ogromne ł pyszne, jak '""
ma niewąt..
ale
Montrealu,
- bar,
pllw1e awoje powaby
wolnocłowy
kawiarnię, sklep
pamiątkową zaś
oraz tablic~
wiadczającą, iż było otwarte w
przytomności królowej Elżbiety
Drugiej.
Patrzyłem 1 rozczuleniem na
studiujących
Kolumbijczyków
w celu
pisma Pornograficzne
odzyskania ciepła i wigoru, po
czym znalazłem ustronny telefon i zadzwoniłem do Madame Collect.
Zacna owa niewiasta od:z:na•
dobczała 1i-r tego wieczoru
rym humorem i połączyła mnie
li mieszkaniem Brychta na sło
wo honoru. W słuchawce zaś
piewał po angielsku jakiś dziecięcy, lecz zdecydowany głos:
- Brycht junior speaking!
- Poważnie mówisz? - za4
pytałem po polsku.
Nikaragui,
dowuym
Srodkowej,
się o parę
tem wraca

1i-r z przyciśnięt"
Kiwałem
do ucha słuchawką, a dziesię
ciu tęgich Kubańczyków, peł
niących n.a pokładzie samolotu
misję specjalni\, nie spuszczało
ze mnie oka. Sądzę, te zadawali 1obie pyta•nie: po jakiemu ten

Czetć!

-

Poważnie.
Cześć!

-

Czego chcesz'r

-

Poproś

-

-

ojca.

Go nie ma w domu.
A kiedy będzie?
oświadJak przyjdzie -

czył mały z niekwestionowaną
Kim jesteś?
logiką. Powiedziałem.
- Skąd dzwonisz!

Z lotniska
ojcu
chlco. Okey?
-

Przekaż

-

w Ganderze.
pozdrowienia,

Okey.

PowiOdłożyłem mikrofon.
nienem być smutny, że nie zaw domu, ale
stałem Brychta
przecież z jego
rozmawiałem
synem. Rozmawialiśmy po polsku. co miało dla mnie ogromne znaczenie. Język, w którym
tworzy na obczyźnie,
pisarz
rozstrzyga kwestię barw narodowych, mowa dziecka świadczy
o
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czymś więcej.

ANDRZEJ
MAKOW'IECK1

ODGŁOSY-

,
„

te

dyszę.

-

-

dodałem:

chodzt. Jak twojt

to

z

setki.

- Nie. Osobno. Byle tylko w
zdrowiu i humorze.

ma.

~
~_:s::::::;::- \. • • •

po.grzeb

Mów, ile masz?
Powiedziałem. I

-

dz;iewczyn.

•;edzi przy stoTeraz śm
le i patrzy, jak piszę ten list.
A Cywil z~inął tragicznie i
mój ogródek umarł dziwnie

'

telefon jedenastego.

tworną pol.szczyzmą.
Ano, człow.iek dojrzewa.
- Tu się zgadzam. Jak ktoś
lat, musi
kończy pięćdziesiąt
wreszcie pomyśleć, gdzie zło
żyć kości.
A ty, to niby jesteA dużo
oburzył się Brycht.
mlodszy -

też byliśmy
- I było

1 erć

roku.

Kubrisa czytale§?

Tak. Operujesz bardzo wy-

Radiowej i Witoldowi Afeltowi, który odszukał i przypomniał miastu kilkanaście archiwalnych nagrań „Tiger Rag" z
początku lat sześćdziesiątych.
- To było dobre - powieWierzysz?
działem. przytaknął
Włerzt
Brycht. I dodał: - My wtedy

roku. Myślałam, że napiszę ci tryumfalny meldunek, jak to, po nabraniu sił u ciebie w gościach,
odwaliłam kawał roboty PrawiP ~kopałam n~ródek, prawie
odnowiłam mic~zkan;e, prawie
zrobiłam trwałą... Była Apokalipsa„.

l98ł

- Za cztery godziny będzien
Wiem, bo leciavi Hawanie.
łem tą trasa. na Jamajkę.

Oddałem przr okazjł . apraRozgłośni
wiedliwość Łódzkiej

15 grudnia 1983

3 marca

-

stras~u!.

ludzkiej dobroci i rozumu .. A
to była tylko tekturowa makieta. Upadła pod moim cięża
rem, a ja poleciałam za nią.
Twarzą w pigch ...

Jesteś zmęczony?
Trochę.

-

-

Uściskaj ich.
Oczywiście.

W tym miejseu rozmowa 1ta.o

wał

- O. K„ Andrzej. Do zoba•
czenia w kraju.

-

-

-

•

5.

działem:

że jest ciemno.
Szkoda,
tylko światła
góry widać
miast i nic wir,-cej.
- Pracuj wyobraźnią - poCzek11m 114
radził Brycht -

6.

w nisarzy,

dziej prawicowych, którzy grawitowali nieoczekiwanie na lewo, albo tych najbardziej lewicowych, którzy odpływali z w<>lkierunku,
na w przeciwnym
byłaby to, bez wyjątku nieomal, ciernista droga przez mę
kę rozczarowań i niewiary, samotna z reguły i gorzka, acz:.
kolwiek poznaczona tu i ówdzie knajpami o dobrze oświe
tlonych miejscach i lożami w
domach przypominających spoGdyby świat
kojną przystań.
się w piersi
zechciał uderzyć
i zapytać, czy są jeszcze ludzi&
uczciwi, można by ewentualnie
- owych owskazać pisarzy
statnich już szaleńców, którzy
w fmię mglistych, źle sprecyzowanych racji emigrowali i po-

- Rozmawiałem z nim przed
wyjazdem. Dał mi twój telefon i przekazał wiele ciepłych
słów, których nie potrafię powtórzyć. Ma bardzo miłą i spokojną tonę oraz bardzo miłą I
spokojną c?reczkę. Mała dopytuje się o dziadka Andrzeja I
nosi ślady geneniewątpliwie
tyczne Brychtów. Norbert przerósł cię o jakieś dwa-trzy centymetry i jest rozsądny.

tacet Sada l emm. nłe w;rjmQoi
Czułem d4'
je rękt :& kieszeni
1dył 1trzegJ!
nich 1ympatl-i,
podr6:tn:rcl:'.'
bezpieczeństwa
do któregoś; nti
Mru~ąłem
odpowiedział. Obywatele z Pa"
oraz innycb
namy, Kqlumbii
Łacińskiej
Ameryki
krajów
spacerowali w tę i z powrotem
posadzee, '
po marmurowej
w fotelac!'l
reszta drzemała
tak długo, dopóki głofa!k n!e
obwieścił końca postoju.
niemowlak na rę-o
Zakwilił
Powieku młodej Kubanki.

l

7

-

I

5

Sz
TEKST:
Wiesław

Wielkie oru

lbis-Gratkowski

Szczególnie z tł dużą.
Id~• nam fata1ndel
Czy w dWlldziest,' pierw·szy wiek
Wpłynie N-.r ja.k wielki ściek?

Słodki

Oto marszowym kroktfli\ genfl'llł M.dclwdzi
PrMto z wieLki-ego lwiat4 dlJ szopki, do Łodzi.
(N& me!. .i~ ml.titiecr..ko)

Jest i-.uasteczko nad Huds®flm,
Dość _gustownie WYi;dętru.ne,
Pojechałem, z.<>haczyłem ONZ.

''° myślałem,

rad~ dałem te,j ilości ~tl

Pe opadzie -

top6!:-,

Przyjdą

· W telewizji widaieliśc!A
Kto mój '91<-Xógl
Ja z uśmiechem kr<* pe kr-Giku,
Mówię wnyatkim: tylko lf>Gk6j
'A po roku będzi~ P.lekt
nuo po dwóch)
Celnik mnie z przy~.,...ZA~
Pytał co mam do <>Clerua
Prócz bwiinel!au l IUkc~
Cótbym miał•..
Adl d<>stałe1n k:Ndtm.t ~ mebel
Po Sobiesklm - nie dl& !l!ebi•
W Wilanowie będ:rle stał
Potem przyjął mni.e :Mititeraid,
Mo:M! przyszły kooperant,
lakieś auto,· czł-0\\•iek ch.cti.al te

Pł<l\llie

w

la~

-

aię

w

Łodzi

~aqo

Niech uchem wuusumym

nie-tra

- Có! ł$ aa &pienM ff11.J'>IJf l Nigtła &łya!!óż~e'
Woszcw.tsld ;e mtkrojonem pędd w dłlni,i 1frtqcej

Powróci!, ktoś z podróży? Prołim.y o uirażen.~al
1 C'ioć i ;ę_n;k tom ir.nv, ł !mu lflHM114...

W Israelu ja zw1~dzałem
Tel-Aviv, aero-po-rt
Wielu łodzian tam spol:kałe-r11

jałmutną

Jut spłacamy kwoty dłtl.żn.e,

Ale długi jest ni-estety połllki
Mina chłody, prysn~ l-0d:r

dług,

-

-

.!!tJty Łodzł prezydent, dzit minister -

J6-iej„.

Choć potencjał

mam wielki, moce przerol:iowe,
Cementownie, cegielnie, bazy transportowe,
Departamenty wdrożeń i projektowania
Jediaego tylko nie mam - w Wars:r.awte mi-estk:anial
Bo u nas proszę państwa: wn.ystko dla azłowieka
A minister tri cuowiek - niech czeka.
Rankiem wsta.~. Jdy w Łodli niebo 1łę ~
lii;i;

Biorę terme>J, kanapki„. no bo 1• doj~żdiiamł
Na szczęŚ'r.ie plłr~ narad codziennJ.e przed• m!UI
Nie ma:rtwci• &tę koledzy I błdzle rdz.i.t . •i4 zdrzemnąć.

Iła

Jm!l. .,.Z. dl.rei

~

Na "'ielkiej płycie wyazliśm:r kiepsk„
Fabrykom domów mówimy wolno stop,

Lecz chcę namówić naną społeczność
Na własny domek, plwniczk!l, gara!, l'tropt
(Na mel.

„Mały bi.ałr

Gdyby mały domek ~ażdy I wat mi.eł

To sprzedałby Fiata, a kiellsiek 1tłukł,
W ogródku działkowym nie 1tawiałby dMI
Miałby własny domek, oraz wł115ł'1.1.„ •~.an.
- Brzmi to C'tui.nie/ Upojnit, c"oć w olł~1t'.Die:
Zaczyn(} się od „gdyby" ginie w perspekt111»is
A p'l'zecie wapna, ghnv mamv tu po t,1,SZY,
Spic;ce fabryki a.omów niech ktoś wrutoie N.!1211

a ODGŁOSY

'1ła

A ja

pan Tadeun Cx.?
N'll, Panie Tadt.iul Ta da\X'aJ p:yska
Nu, co t.u robisz, zaru mów
Pa.n ,Je-steś nam znajomy x: bliska
Nu 1 t-M>je-j gęby widać Lódźl
A jak tam Wschodniat
Jak Południowa?
Cz.y na Piotrkowskiej tr~mwaJ jest?
Tel-Aviv przy nieh niech się schowa!
,
Gdz.le gę'>i pipek? C7.iUl6nt też?
- Pow<i.e<lziałem: je-'t pipek, i ry~ka jest czulrnt
Tylko was w Lodzi nie ma, co ttwil.erdzamy r. bólem ..
om hę uronili przy mojej orac;ii,
(Co była małą próbką wielkiej dyploonacjł).
W Izraelu jest wszystko. Drę<:zy i<ili dylemalt
Jak ję-st w.szystko, to czemu pejsachówki nie m.aT
- I tu sit dziennikarze rozbiegli jak mrówkł
Da klubiku, gdzie trafił transport pejsac'h.Owki.
CzvU do Remca ~ Mn umat.

zbliża się łodziani'l'ł

Co je.st foter-prauie .inanvmł
Pocl.aża.nym

~foja
'

Alienacje z chałturą tworzą maryja.że ,
Ja R11szc.rd Ciuba.czyńsld wrHzcie sie ot..h.t•a~~~
Stawiać na lódik;. fotktor! To karty ~prawd.v:we
(I na to n.-s Kościuszki - światło mam zielone!)

Przeprasiarn, sh: mylt

Oto

•6&1.

l..eci izt1tczn11mi 11«tl1oz11 nic "ię %robić nie dal
caia ,il.Ił jest w kupie - • z t4 kupq biec!rlt

i cenionum. Idzid

niania na4

'lttrłylkla.

met. Antek z

I

Łodzi)

kapele tu i tam,
W TV - dali, prasa ehwalł

nag14! pyta mnioet

- :U rem.I

di!lmek"J

Wy11tqpilf tu w aparacie, jako qios zza: .Jcenv:
„K1tltnra to 1ut pole, które bu wątpieni4
Wymaga pie!ęgnac# - utównie MWoteni!l

A.ntek :r. Łodzi ~ Mańk- ebodzlł

T~

Xtóre mnie uczynil11 od miesr.ka?\ mtnist„em.
h ocł dziś w Pobce r.iqdzę cementem i gr~im&

Par®'&, ż1m bu „&rtr1tei (tu ka-ry~atury)
Leer MWet na t-o ni1 ita6 rtsort1L k11.ltur11,
By ud w 112-0pk0Wflj oo.li ni« pozostać niemym

-

Rżną

Ktoś

Tt:lk! To tfl stt'IM. ręka! Te d~c11z;e byatre,

\

min4 miał j:W; lord.
Pt"chodi.ę p:zn uli.ć,
Ka.żdy

I restrykcje wyjdą i mod:r
ltzecz normalna, tu nie pomógl tade;n cud!

wypi~'ro34
legendę!
Nł~ przy}dą xwiązk&Wą 1u do Mn! 1
Ni~'l st.a.nie d'l.iałacty ~eh hufi~!
Niech wachlarz roztoc~ ze Wi!po!l".niel'\.
J3k cud:nle działał FWP.„

O CRZZ-eie

retrc J

końou mieć,
Pożyjemy ~baCą'My,
Tam wybory w końtu złmy,

Nikt nie prMi o

Bajki o ludziach, iywe cud-owne,
mi niania siwa:
O KQlesqwie, O Miczurinie
O tym jak walczył Apriasów huf •
A gdy koó.czyła w noon.ej gr,dz:lnie
Prosilem.: babdu, mów jeszcze 111ów..,,
M&w do mnie, mów dalej, mów jeazeze
Ja łł.ucham 1 spać jui nie będę

tnmafonm~

SzybkoM, cwr i wdi;fąli
I cześć powiemy tramwajom rat.-.
Co pamiętają miniony wi~lt."
- Ne dobrze, ,,, co pan ro:dił 114 dzb!ejsu oziuy?
- D.ttlmicJ radziłl>vm pep41.gt, d-zU 7.Jt lt<iłd4ł111

kupimy, albo nie!

P6jdiże i14 Atjoredziel

0p(lowiadała

palii

W

Coś epłacl.my, coś

cm jak Miodowiez.

Pa.mną młodośei dni n!ewy1łowne,
Myśl tamtych z.darzeń eta.je jak żywa,

staj\ \'\"Ozy(

CNa rdlL
Będzie

lklada

(Na mel. Bajki)

k!."ll'eh w ro2ilmuł:i:i&i

rrtl'GZJI' -

alę

Gci7 l'W"k• ttęć w tórt •ił pni-,
.Ras dobra jut, ie ~wu :ii..„
Tr ład\llj Jcoka, ie m6w wentylem.
Wypuszczaj gaz, choćby przes ehw:lłę,
Bo u naa ten najwięltsz.y spec
Kto gasi - nie rozpala piee. •• O i..

u~,

Srueg dowali - wó:r.

talk

Wie & tym plebs, wie• tym rón,
Dziś ciały ll'•Pi w temperaturach,

Pada d-e!!~zyll ._. iabo-r tr...n~ql
.Prr:ed opad.m ;...; ;t.i<l~ .itadaml

&ię spotkałsm,

c1ęśeiej

CM• mtl. •allad.Jo • Torreadorze)

Dl'ugioh prlftadumT.Trzeba. WTbrd dobry .a1.19p,
Pasujący de tych gleD.
I niecls ri)Śnf• nam na lehwd
J!y po-żytek miastu tlał!
.._Je d4I uop7d Pff pedet P1ft/~ z da1.::i.;~.
- l11Żlfnier Andrnj Koma" - dyrektM MPK!
- Dobre sq autobusy, dcbt'e \'4 ti·c,mw~jt?
Ait 11d11 •ię ich nłe m4 - J'<IN ttÓfl aost.a;e,

-

Kalabiński stawi.a.ł opór,
Pytał, gdtle mam .krwn.w7

mał-e,

Grudniowe odm!aą,
J ednyclt przeu.ci:epian~'."

Nas.za szopka-redivival

Ledwo

Cora:r.

oczySiz.czalnie,

Kitik-ow•4

'.

Ze ten major prz.y mnie siad•,
A ja :& boku, Tylko spokó;I '.fylko ciiL..
A on gada, gada, gada,
Mu przerywać nie wypada
Pa.rle:i !ra.łlff, ti,J niuanse, ter.il esprit!
Dawmej, rzec1 powszechnie zna.na,
Nie przegadał nikit Urba1u,
Ozy z BBC, czy Tbili$l, 1 Parli JJia.tcll.
Z niewygodnej tej pozycji ,
fylko E'ok do oip<>zyc}i
!.Ms nle pójdę, bo na bullloild mu&zę staćl
- Oto mamv hutnika, OÓ Ml wuprie w biedzie

Mam cl ja Lublinek,
Na aer<>dromifl,
Pasają się kr6WW,
i brykają konie!
Na lotniczy łódzki pQrt,
Chyb.a parol ufiął czortt

Ptos~ państwa! Oto nowa
Lódz.ka szopka „oqgło.sowa"I
Zbudowana zgodnie i planem,
(okrojonym niesłychanie).
Cz.asem p1·osta, cz.asem krąwa.
Vivat sz.opka redivival
Dach prU!cleka, ziębi!\ ścianr,
Obok wiadukt zapomniany,
Filharmonia ciągle w pl&na.,oh.
I Pi~trkowsk.a rozkopaiia..
Nic nie będzie dzisiaj skryV.tu

dlałl,

GN• mtl. ,,Jestem chory") I

Co ur0«ło - 1zybk& ibłerzt
Prze.eł pożarem mienie 1trzeż!
Wznoszę

z.!mnr iestem

Dorzucam kilka ;.ręcznych zdań,
Bo 'fi tym. tkwi rzeczr sedno:
Rzecznika krzesło jedM
A '2lll dwóch musi usiąś4 naś..;i

~1. „Krako~"iaka..,

i szczęśliwy,
Krowiranda ci jam,
W całym województwie,
Rolnictwo rozwijamt

Machejko

Stanisław

Powiedziałem

Stąd raez~j

Wesół

KARYKATURY:

Z roriakami

7

Znam tutaj ka:tdq śde~kę t ka.ide poletko!
·
Lec:r pierw p.nństwu P!'Zedstawti, doLt mq łl.ielekktl.„

(Na

'

Ne r prawdy była bl!s&
Ale W• tym jest właśnie sę~
że przyszedł major, miejsce za}ął
A mnie ·wprawił w lek.„

Wier~a płvtd 11.fe wyszlci-' 1'6bde- płytki male,
My z nich arobim21 aobu n.uu domki białe!
Po co nam te mrówkcwce, betonowe wieże
Będzie wysoki standard na niskim parterze/
- Bardio alusznie niech kałd11 rui6i otworzy mieszek
Pomogę wskazać terrn - jam µTezyd~nt Leszek

.ut~ ~s~v„.

Tak śpiewała mi eo ózien,
Ze zdob~dę w tyciu wszystko,
J !Ullm4 ws:iystkioh w eień,

łwięty

s,pokój mami

matld.

Z ltape-lusu t.ket i
To dla mecenasa raj,
Autor wielki, ozy malutk.l,
Już nie krzyczy: daj, daj, daj,

To krajowy b~dzie model!
Sam m1:nister tak ml rzekł,
Ale nagle końce w wodę
Bo

łię

jeden :tacet

wściekb

· PrZTSzedł do mnie l powiada:
że Oehockli 11Wle się Adam

że dla Wiclu oras Wacka
T• folldon _piaał cackał
Ludzifl w111U.li lo s gazety...
Sprawa rypła lift, niestet7
Na nic pomy1tł mój i praca
On ma ZAIKS - ja miun katza.

- Zd • C>mockim nanęU ,rqodnq kólejką:
J. Parnucwica, Wiesław Ma.chcjko,
Jtrz11 Wilmattski, dwóch Slowikow1kłch,
Jo1teJC Skotnicki, Bohd<ln Drozdowski,
Jllrek W11riech.a, Krzysztof Dnewieck(,

r C. Juuyńtki, T. Chr6ścletew1kł,
f Wojciech Drvgt« ł J6zef Mol(la.
W Jrionit folktoru d<ai Bił po&MI
A Md wuyatktmi płaucz sw6; rocpiM
W5ród „Kwiatów Polakich" - J>Ottać Tuw;rMJ.
W kn oto •posdb powst«ł iblMotDf
Folk~N a1LtM anonimowy/
Co się 1mewaci«? C. lłi4 zżvmaetc
I
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!ami me wiecie sk-ttd fo!k!M ma.ciel

~Ka~u,Karlu, Ka~u

- 1'te lubię azopek! Bo pełno tu wrzawy i k1'%1Jku
Przy folkl&rze zapom.nteli o Wielkłm Henr11kul
O tym, że z tylu anten, futtwali, e1tr11d,
Pod mq batutą grywa radiowa orkiestra.„
- Nie tvlko radia - mistrzu - r6wnid (
.... 7, TV nas jednakże rolu.1q pomału

t«lr1h;ski z Zachorl

L

pdne

rv,

śmichów-chich6w...

I.,ecz czym~e teledyski przy mistrzu Dtbk1tu?l

-

- Bardzo trafna uwaga. Pewnie, źe niczt1mi'el
Ltci tvmczasem mi z 17lodu pół orkiestrv wvmrztl

Wiem! Wciągnę się do wojska z mum instrumentarium
będę aeneralem - oni mo;q arm;q
1 tym tiotwierdzę fakty,
Ż~ f P.stiwalowa
Nafleps:ui jest H. Debicha orktutra wojskowa./

Ja

Debicha orkiestra
Niech znów z ekranów zagr~ nami
Pedekcjal .Maestria!
Ram, pam, pam, uam, parni
- Od strony Ju.lianowskiej, .i malarskich ganonier

Wyszedł Szu.ster i wyszło! Za taką namową
StrzeWem rewolwerowiec - powieść wystrzalową!

(Na mel.

Ratunku! Niestety!
Dajcie mi farby, pędzle, plótna,

jakąś ram4
Ja (jak Styka) wam łódzką stworzę panoramę!
Na niej w pozach przeróżnych, wdzięcznie wystrojonyc1l
namaluję wpierw 3iebi«, a potem zna3om11ch.
Bo zapominać frt11at6w przywykli petomm
(Kied11 tvlko arty&ta ,, 3obie zapomni.)
Mnie trawi żądza pracy, nie forsy i nie sla1.o
~iech tylko mi rodacy szepną: Wies!aw, Wte3łdtJ1- 1'.'ic tu dodać nic ujqć - prawda oczywiłt4
Co z tepo że artysta? Ale reaHsta.

Ja me boję się trudM§ci, poślizgów ł nai;an!
Któż to? Boss łódzkiej prasy? Sam Piotr (\ViP!.ki) .!J.gan!
- Tamten tylko Petersburg - ja Centrum Prasowt
1tworzulem wam kupując gustowny wieżowiec!
- Tt.mi pomnik wznios!eś sobie - co trwalszy od sp!i<J,„,
- Prasa takich salonów nic· ma i w Paryiu,
r„rr.z reporter miejski nie przebiega u.lic!
-

-

To d.~~f P.kt lckalowci me; atabiii.z.acjil

(Spie-wa na mel.

„Piotruś ty

mw...e.sz

v.--ej~ć")

Ty na premiera T
1o- Nii>, me nie!
.._ a prez.entera~
i - Nie, rue ni 0 1
- Na reportera.!
._ Nie nie nie!
-

Szafa
-

bus~nes

uf

No, no no.„
„Prasy" pre~al"I
Ho, ho, ho!
Piotruś! Ty możesz

-

prz..ejśćl

Pietr4s ty mozesz przejść? Podob~ się M m.i!

-

Pozwolą państwo przed.~tawir.:
am WfELKI Sta·..vom.ir!
WieLki >ttiech będz~ Teotr. Ja znś '1l ~topce sk.roml"-il
powtem o tym co wlaAnie dręczy m'1ie ogromn;e;
- Zarzucają mi ramole,
że z krzyżyków na bem~le,
Si obsuwam po kryjomu
l .,.,. ogóle spus:r.czam 1 tonu.

-

że

m.iast premier -

Wypełniają

wielką sal~

recitale.
Ze tu szczyt sez.onu, a m7
Na pianinie podgrywamy!
I opery słynne przy tero
Cz.as wziąć się w kupę
Odz:r skać formę
I jesz.cze zrobić
Co5 ponad „. . orm~":

(Na mel. arli Figa::a)
Naprzód Pietra3ie! Opery ul•I
W gam pełnej krasie! Rzadko w impiuriel
Niech
dobrej passie, jak długo da 1il1
Opery gt3. się
W Teatrze Grandi
Zaw Mm gotowy do z.adat\ no\':ychi
Może zn6w będą brawa crescendo!
Brawa crescendo w Teatru Grandi?

w

- 1 mnie umidcić proszę w 3zopkowym iespole'I
Ja jes em pierwszą gwiazdą - w ogóle - Idolem.
Rozrywają mnie panie i publikatory,

LATO swe spędzam Z RADIEM, na chlodniejue pory
Wolę studio S·Jeden, tam przt1naimniej cieplo,
Wypiję czarkę miodu, poszeptam z Viol~ttq
Z mą zan11cę w duecie ciepłym barytonem
(Bo za bary siq często biorę z moi.m tonem)
(Na mel. .„Kaziu zakochaj się")'

Niejedna dziewczyna
Się

ima mnie:

No. nas

Żeby walcz.yć

Długo powieść tę pamiętua

z

spekulacją!

r!)ka w r!)kę, noga w nogt
dobrobytu niszczy drog~.
Lecz, gdy operator :ijedtii! z t>!!lewizji - wszyscy w b{&d2!łel
· Co. nakr~ił, jak odkręcić?
Xo i jes1..cze się i.vykn1cić?
Na klik szczęście już się zdaNJS
Ze się karze„. dzioonikana.

1iemii: ornq, orn,; wtwuje porno,
l\'am.ęr.~em. ksiflil'k m.nó.,two.-,.,
Lte2 c.:rekmnq wciq;:: mnm pustą,
Ch".lć w koronie 'PfPun chodzi
ZurT!nli.;tów król w m. ł,odzi.

·pa.a X-te; Mu%11:

(Na mel. „Lata dwudzieste, lat&

trzydzi~te"')

z

tej gleby wyro.~lem. Pros1ę

m1 ie

posiuehizć„.

Choć raią

refl!i'kfory postać moż-na. voznać,
Wprnst z tPleu;izji ~tudin ~plvnąl JP.rzu Wo.tn•1.1~:

ci-\.f'rdzie~te:

Re~JJ•Fr, Nrrnczvcii>I. -

nie wspominam;.
Niefo:;df'n taki filmowy imb„l
Mógłby uświl'tnić kinowy jubel
Tu prr.,· okaiji miejmy w pl!mi~i:
Nie robi knotów - kto umie kręcić.
Gdy ~ię na uc1eblach 1pif!ratą t1J:ty,
O przyułe kształty filmowej muiy
Niepostrzeżenie do kin wyprysnął
,Pan KJek~" - (na medal1i z takąt „Sek.smi!j'"
I hardM dobrze! I niech tak leci!
Gcl1.ie dwóeh się spiera wygrywa trzeci
Bo o mak. ymie 1.apominamy: Publlcmo~~ ·bije br&wo r.ogami
Lecz na te nogi w spokoju błogim
Niio n1ogĄ liczyć filmowe „nogi"!
- Smuci ai( brać fitmowa - miast śpiewa~ „Te De-:i,m"
Bo kinematografii otwarto muieum
Na wystawę ata.roci - wzięto nam kamtr11
A tu kręcić potrzeba wnętrza i plener11.
Zbli.ienia, panoramu, plansze i ma.kiety
Nowvch kamer nie dali! - Brak dewi;r - n.it•tttvt
Wkrótc1 na ko1icu filmów będq plansu i1 nT1";
TWÓRCY DZIĘKUJĄ MUZEUM ZA WYPOZYCZllill: K.4MElt
- Wizytę składa w stopce i autor i aktor
Pintoazy show-man PRL pan Zyomunt - r!d11k.tor
Co choć wygral wyborv (w cu.Qlach, czv w abcua:ich)

Z4 olęd11 językowe nie przestał 'M! ruoat!:
- „Porozumienie" - trudne ~łO<wit
Gdy różną s-ię rozmawia mow4.
Slow połskich sto tysii;:cy 1 hakiem
Pc>rozumienie? Byle jakie!
Choć rodak chce mieć język giętki
I mówić e<> pomyśli głowa,
T~ pod tym wz.ględem nie jMt pr!Jdki ·
Rozgląda się 1 w a i y słowa.
I wbrew rycerskiej swej odwad7A
W końcu oszuka cię na wadu.
Ch~ w komplementach będ4 braki
Sentencją bym t41'n wywód urwał
Od wieków maj, wnak Pola.Id
Jedno Im wspó1·ne ał(rlVo: k ...a
O k ... ! Nit będą~ pesymi1t4
Pornzumienia widzę izan.i•
Dogada rodak się i rodakiem:
DG you &peak English? Parlei \l'OUt tra.nw•7
~1. "lnłynm7 mały

li n koniec telewizji ktoA wywlff4 ducha

Ja

-

p"z.ost::i.łych

(Na

„Żołnierze wracają")

Ze tu klika i tam klika:

Opi~i.•ttłPm

e

mel.

Jadą ścieżką, jadą drog11
I poradzić nic nie mogą.
Ze sprawozdań ich wynika,

z cśmius<>t filmbw dwiP4cie udll.nych
se11..!11c_ffl

Gdy na niego spadają w~:ystkie lwirlta wdzięki
walą się skargi i krzywdzonych ;ęktr
A skoro tu jesteśmy IRCHA jest gotowa
Szopkę razem z zapleczem zaraz skontrolowa.61

-

Którą autor zmienił w cmen"rzl
- Pi~ałem i ja powifjci, pofflUlty r6żn,ej treści

bractwo

3•!

.Tedzie. jedzie IR.CHA - Zisem
By rozprawić się z kryzysem,
Jedzie Wołgą, jedzie Dacią

Lat'! dwt1d1.ieste, l11ta trzydi.:e11te,

t

~ ?}

są,

hardziej mu!lrulamł
No to i co?
To nie miarka na Broniarka
Przecież i tak
Wi;zystkie wdzięki świata ma...-n
Tylko ja!
·

Bo rewolwer to jest tpo.s6b
Na spnątnięcie paru os6b,

My podsumujmy lata

i

(Na

Najpierw cztery, po~m dwa,
Hopaj, siupaj, tra, la, le.!

- le/a, do nas kina tuzy -

co

że ~ą

kowbojską)

Chętnie moje bohatery,
Wyciągają rewolwery,

-

-

,foźe

WYJŚĆ w ltid, lub archiwów czym prędzej należy/

Zbliza się ku nam malarz - real.izmu pionier,
Którego piótna Moskwa, Londyn, Paryż chwali
A myśmy mu spo!eci:nych funkcji nawtykali:
(Rzadziej biedak maluje - częściej coś uchwali.)
Nie sięga ręka mistrza pędzla ni palety„.
- Ratować trza cię Mistrzu!

wdzięku

Kto ma tyle wdzięku eo ja?
I sęków c > ja, kto ma?
Kto ma tyle lęków co ja 1
Z wdzięków co ja. Kto ma?
Ja w narzeczu gdmeś dorzecza
Mam interwiew!
Ja Kukumbie w katakumbi•
Załatwiam bunt!
Ja w pRmpasach Papuas-a uczę <:o grunt!
Ja w SajJtonie kradłem słonie
Wprost z stajni huntl
że SI\ inni mniej totalni,

- Czas ternz lit,rac~'.tl pod.zie!ić się bidą
Potrzebny jest nam Reymont, a nie to.ki idot
lfoledzy odznaczenia - biorr:t i medaLe
Za wielką łódzką powieść nie biorqc się wcale!
A trza nam się na prozy wdrapywać paradyz
Znów „Ziemię obiecaną" machnąć lub „Quo vadis".
W tym celu ze słoniowej (na Kościuszki) wieź11

(Na m~. „Orki.esłr7 wojskowe")

Co 3ię wali, odzie pali w~zystko widzi z a&y.
M'Fil ki 'fot~I.. bl'!mbosz~, mokka a!bo "l'll~tll
d/JJI) mu do problemu jrikbu u;ir;ks?"·1 ń1rt11n$„.
Fakt! Mniio1 j 1:i: oa11.i4 1J' pvas !', 1''ll!ej krwi

r.>l'a mel. „Kto ma tyle

Ty nie d&j si~l
Rodzina, dziecina, t°)ieluszek biel
Kaziu! Nie kochaj się!
Wolę sam, być be-z dam,
Z damami by.wa kram,
Słowomir t~ż pewien S,
Takiego zdania jest.u
Nim 1 Kaziem nll razie
Zrobimy pu,
1
i iech wplecie w duecie
Violetty bas,
Jej skala rozpala
Namiętność mas!
Kai.lu! Na ciebie ctasl

sztuki miatrt; ?Md mt•t.rzs
g;·z„ nn odrnwiP.dti11lnum. TV - rFai..•h':.•.
Pcs~ał rr:.tM „k~pft>~jl, nristri'i; '1'11!flekBV1nu:
Ro.z r.~. wozie, raz pod v:ozem, ol6umi"' tMn.•m'!Y '11/m .

w

tNa ~1. „M@cchl Majcher")
Tele'IJ•iz.Ja się , tarzr.je, •
Już trzydziesty rocz.ek ma,
Może \nenciP, gdy dojrzeje,
Jej młodr.ieóc1.y WTóei fart?
- Bttrsztynowe ante-ny, mam i in.n« p?'emie,
Bulparska telewizja usycha bez~ mnie.
A 1.0 Łodzi na antenie mój prog-ram. te% go§d:
~'sp6lnie z Worontkiewiczem robi~ „WU!dom,oki"
Albo kunu rolnicze: („Jak zwiękuc.ć poglou.~•e"J
A robiłem baletu (c.iasami różowe).
Robiłem ja przeróżne też magici-showy
Lt>cz t.! ro z z powolania wrócilem d1J zkoły
O ziani w grono~ta;e z rektorl'm H. I<lubq
.'ia Parnas pchamy wspólnie t1>!ew123ę lu.ba, .•

Czy '"' gadimia di.ij powoda
I potopi11 błędnych ~łów,
Akceptac.la się urod7.i
Dla dowcipnych, m~drych fłów!

tu1J,

A prutootnl•: kupiłem 1obw
ł lta.lone
Chcidzę wesół po polach i gawrony ~o~r4.
Ir.formuj~. ie w marcu, nlbo jeęzczo w lute•

-

Tym, co 3zkod1q

pońłożę

j(ij1tc21«1 iatr-ut1/

chwilł
qc żar)

Zrobi' potl!m w jPdne;
(Muzy ta?\ca u•if'lb

Sh°"" co 2yci.I' wam umili: JlRZT WOZNIAK SUPER ST.41U

.

l'INAI.

N 1 koniec - ci.yli kropku
Tak s1ę kończy ka7..Qa nopka.
Diiś przeżyła się ju:l: mała!
Wieksza u rok by 1ie zdała!
Doganiając Euro:Pę

•ie na więks:r.- u.op~!
Szope: jakiej drugiej w świeci~
Poza nami nie i.najdzieci@'!
Guną iwia tła„ Jut kurtyn.al
Była sz.opka - szopki ni ma!
Za przytyki przepr;iszamy,
Wdzięcznie pRństwu sit: kłaJ1iamy,
Za rok ?:nowu !lę spotkamy,
(.Jeśli tylko radę damy._)
Skuśmy

!wiat'')

Kddy ma 1w6j intymny mały łwiał
Ja w ten iw:iat 1 kaloc:iikam! wejd• rad!
Zin!jdę w rum p!kantniejuych :rAarzetl jlad,
Lubię t.ł do penon1ln7cl\ ujr~ć akL
Xatdy m. sw6' mtymn7 mały b.ld.
Ja ~n fakt w prOiJ?'amowy ~1".ię &kot,
Fair -pl&!' - 'be1 w11tpien.ia
Słowem dowoip - wdzię;k i tdltl

•
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W I rocznicę śmierc~

***

Igor Siki1yeki:
Przekla y z poe!ji
Tarte! Czanturia (1932)

Z!ma
~.Wir

umieei

kłębU się w platanach
ściegiem szyby bielił,
t\'ted, pierws'Za spać 1lę kładła mama.
iebym ja m6d w ciepłej lee połoieH.

A umiała Jut o łwlel• w1tawa6
I mlotełk11o -, izby wymieść cl•z•

gruzińskjej

na ezas przyrz11:d1lć clepł~ 1traw'by do dziecka nigdy rł6d nłe przy1sedł.
I umarła spracowana, a do rrobu
trwożne myśli • mule wzięła 11 teb'Nie ma jej ni w domu, ni na dworze,
fi.ad jej sercem ~nlep wantwa biała,
wcześnie zmarła, kto wie, dla mnie mo
mlej~oe w rieml także orrza6 chciała.N

Giwi Alchaziszwill (1944)

w pned1drol-.
W Jllnf&nJ'Oh doniczkach
inowa 1leJ11 rantkę pszenicy,
Aby
wlo.enn„, niezwykły dzle6
l"oka.zd miejskim dzieciom oto, dztecł, p1nnlcH pole,
lpoJhy

dsłeeke,

Błyłnl•

eeuml podobnJlllf de nieba
dtlładka hl~ pra.dlł

W

lłelonya

Płt\n

dka

1'01•
Pl'11'Wl4Slł

ma li• mald.

pt... -

potomek kepta przodk6w
Jednoc1ełnle 1mętnle ogll\d•,
Jalr ro11lewaJ11 1lę kłęby' dyma.
• 1 nleboslętnero komina.
P6łnoe
Dldeolęą

e4decll
koiyne powłetne.
włclał-

w„ tohJe

ddeełl

mhJlldeł

kołyne pewłełr'IL

•

Pozostaną

.....

tylko katedry

Plerwaeym' utworom Wojei&cha Czei:iniaw..Jde.
.10 towarzyszyła awoi.sta ·wratliwośó wywołana
refleksjami s wiejskiego dziecińitw11. W „Dzienniku Jr. zapomnienia" (1980) wspomnieni• d:&ie·
cięcych przeżyć wyzwalało poetycką wizj• w•i,
któ:-a w „Puszkinie w Paryżu" (1981) uzupełnio
ł'l& zootała przez pochwalę chłopskiej
tradycji
rodzinnej. Jego ojciec, Stanisław, był autorem
11•39omnień opublikpwanych w słynnych" „Pam;ętnikach chłopów'" w roku 1935. W tok r.:n-•
racJi Wojciech Czerniawski wpl6tl wi~ frarmenty pamięt-nika swojego rodzica, aby w ten
l'posóo zama.."1.ifestować dum• 1 własnego rodowodu.

W inne!, znacznie ostrzeJszej wenJ!, powróciły
te sprawy w „Katedrze w Kolonii". To typowa
proz.a strumienia świadomoścL Rejestruje ona
przebieg skojarreń 03cylujących wokół dwóch
za.>adrJczych problemów: schorzeń współcz:esne
to świata oraz miejsca twórczości artystycznej.
Konwencja została wybrana z całą rozmyślno4·
clą, narrator identyfikujący 1ię w znacznej
mierze z autorem pragnie jednym tchem
~·v:.-z.uclć z siebie nawarstwiające się od daw·
na doświadczenia i wątpliwości. Z goryczą powiada o niewdz!ięcz.."lej roli tego twórcy, który
lelrceważąc wszelkie układy l mech:;mh:my, stare się w bezkompromisowy sposób spełniać swe
po.słannictwo, który
pozostaje zainteresowany
„nie tyle zewnętrzną powłoką świata, co syntezą zbliżającą się do bluźnierstwa".
Ludzie W.!!pókześnl · safucynowan! ., łyc1eni
komumpcj1&, wygodą. Swla-

ma~er!aEstycznym,

Pocl11cł •4JeldłaJ11

Czarkwianl (1931)

domo.ff tego wprowadu nunłora ,,K·atedTy w
Kolonii" w 1tan rozdrdnienia. Pragnie zatem
ocalić duchowe wartości europejskiej cywilizacji (ich umownym symbolem 1taje 1ię w milcropowieści ałynna gotycka
katedra), przypoM
mnieć ich dawną rolę i ukazać konieczność ich
dalszego, oczyszczającego I odświeżającego funkcjonowania. W dzisiejszym świecie zwycif:żają
pozory, 1zlachetne warto~cl znalazły się w pogardzie. Jako reakcja na ten 1tan dominuj11 w
prozie Wojciecha Czerniawskiego sarka.styczne
stwierdzenia w rodzaju: „obecni• je.t więcej
analfabetów niż kiedyikolwiek w przeszłości, luiz'.e nie potra:Mą pisać prawdy ..• Conrad płynCll
w stron~ Jądra Ciemności cywilizowanego świa
ta, dżungla Europy, ludzkie piekło, fascynująca
inteligencja, coś jak muśnięcie tego, co dzieje
się naprawdę... Chrystu1 rozpoczął
:tycie jako
ucnodźca, il zakończył jo jako więzień polityci.ny, historla świata to historia zdziwień". Owt
aforystycme niemal :tdania pełnią rolę przerywników łączących poszczególne nasycone rekwizytami i znaczeniami obrazy, jakich nie powstydziliby si" wybitni 1urrealHci.

Skromn.ych rozin!ar6w proza Wojciecha Czerniawskiego nasycona została wymownymi wizjami, dynamicznymi, skondensowanymi, przedstawiającymi bogatą treść. Ich egzegeza jest stosunkowo prosta, choć wymyślnych metafor tu
dużo. Autor „Katedry w Kolonii" dokonuje nieiako syntezy kultury śródziemnomorskiej, tworzy emocjonalne wizje, które porażają czytelnika brutalno~cią, ekspre11ją, skrótowofoią. Daje
:!o zrozumitmia, :to kultura, któr' zwykJ.i~my si•

Tylko
nie martw s~ę

jak puste butelkL

Białe obłoki„. białe •bloki
WędruJ11 prędzej od pocilłg6w

I wlajnie dlatego, by
Na

o legendzie

Któ! dzisiaj nie zna Jana Bugaja, Stanisła
~1~ Łomiema. Jana Marca, Karola Topornickie·
to. Mai_-ka Chmury czy Pawła Janowicza? Ich
'.egenda zrodz.!ła się w1·az z ich śmierci~ i trwa
·:iiezmiennie do na.:;zych dni. Tak j.uż pozosta·
nie. Byli bowiem pokoleniem Kolumbów, a ich
życie i twórczosć pr zypadły na „czuy pogardy".
Krzysztof Kamil Baczyil~ki. Andrzej Trzebiń·
ki, Wacław Bujnicki, Tadeusz Gajcy, Zdzisław Stroiński i Bernard Wojciech Mencel zanim zdążyli w pełni rogwinąć swoje talenty
poetyckie, odeszli wraz z epoką. w której
!mierć była codziennogcią. Przed laty, bodaj Jarosław Iwaszk:iewiez mówiąc o tragicznym lo·
~ · e tych poetów. powiedzia..L u trudno przecen.ać ich twórczość, bowiem nie zdą:tyli okrze·
pnąć, dojrzeć, osiągnąć wyratnej
osobowości
pozw04laJącej na loty wysokie I śmiałe. Może nie
t·dkowlcie dokładnie użył takich określeń, al!
w jeg<l wypowiedzi był żal, że nie danym było
tym młodym chłopcom wypowiedzieć siebie do
koó.ca.
Pisz~ to na
marginesie winowionej po rai·
czw~ty ksią:!kl Le1dawa M. Bartelskie.go „Ge~ealogia ocalonych". Autor, świadek i ucz~tnik
ta.11tych zdarzeń, żołnierz Powstania Warszaw:Ciego, przyjaciel tragicznie :mmarłych poetów
;;>isał tę k.~iążkę wspomnienie, ksią21kę - epitafium nie tylko sercem, ale i ze świadomoł
cią, że wszystko, co dotyczy tamtych lat naleiy
„ocalić o.cl zapomnienia". Nie sądz~,. by kto4 inny mógł zdobyć się na synte?.ę - i to ta'k g~ę
boką owej niespokojnej crupy literackiej
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skupionej wokół "Sztuki l Narodu". Bartelski
pisze w przedimowie: "Prawda, że to wazy•tlto,
czego byłem łwiadkiem, należy już od dawna
do historii i dlatego mogłem, wygasły 1 tamte·
go płomienia, spojrzeć z wi~kszym spokojem i
obiektywizmem na pewne sprawy i ludzi, którzy mi byli azc.zegóLnie bliscy". I dalej: „Nit
o wspomnienia tu chodzi, ·1ec1 o nkazanie
nawet choćby był jednostronny! - obrazu pewnej epoki, którą już teru trudno nam w pełni
zrozumieć, chocid jej :r.apia literacki jest niemal dc:Młowny 1 prawidłowy".
Lesław Bartel.lkl ezynl w!ete zutrzet.eft w
swojej przedmowie. Stara się przekonać także
i siebie, że j~t to „próba ukazania okupacji,
jak ją przeżywaliśmy w irodowiskach literackich, my, dwudziestoletni, na który-eh spadł ci~·
żar historii". Al• ten kamuflaż
się nie udaje,
lektun „Genealogii ocalonych" dobitnie świad
czy o tym, ż~ książka - wbrew zamierzeniom
autora - je.lit wielką opowieścią o legendzie
historycznie potwierdzonej. Nie można wlnić za
to piszącego, który był przecie! tej legendy u.czestnl:klem. Przeżył, by pG latach „dać !wiadectw-0 prawdzie".

Dla mnie 1Z1Czeg61ną warto~ć książki 1tanowi11
te partie, w których jest mowa o tym jacy
byli owi młodzi chłopcy, co caull, Jak s.lę zachowywali, jak tyli. Ich tw6~ć, ocenie której Bartelskj poświęca tyle młejsca, dzit! znajduj• •i! na jednej :s pólek mojej bilb).1oteld •

rozprostować

kolana,

wolno opada des:aeL

stację

PÓclul odjełdtaJ11 woln•D:vżurn7
Koronę

ruchu sddmu,19

I sasypla.

A ml mu 1łę
Leniwy. tłusty

blk• ni• martw

slę, okno otwor.ę
I wnet -pok6J w słońcu się zanurzy,
Tylko nie martw się, okno otworzę
l ni• będę nigdy Już brwi chmurz~c' .

Kaidero

kllłę*Ye-

dręcz11 własne m;rłll ..•

Pociąrl odjeżdżaJ11

Otr1eźwieJę

1a chwilę zupełnie,
Twa maduma obmyje ml eczy,
Cały dom 1lę ptakami wypełni,
Tak Jak wtedy, łeJ pamiętnej nocy.
Ja •i• 1mlenłę, mpełnle 1lę smlenlę.
Włed7 blernllc polem roześmianym
Zn6w
najdzless Pr:&J' mnie w okamgnieniu
l •woła11: „Prsebaonm, koehan7!"
!'7111:• nie martw dę. ekn• e&wor1"
I wnet pok6J w 1ło6cu 1lę 1anuny,
Tylll:e nie martw 1ię, okno otwonę
I ni• będę 11ifd7 Jut brwi chmun:y6.

wolno.„

Widzę \Vyratnle t'1Voje 1ere•
Przelatujące nad szerokimi ro!łop.ml .
Czerwone światełko ostatniego wagonu.

J96'T

•I•

..uyolt, Ido majduje pob'yc11 w rzeczywistojof
bo jest czyma :r.ewnętrznym, okazjonalną dekoracją. Nie zmieniła ona i . nie u.ulachetniła
człowieka pozostał on drapieżnikiem, istotą
kieruj'~ ń• pierwotnymi, dzikimi odruchami..

-

Tai, to prawd• rzuca w twan ez;yitelnikom
Wojciech Czerniawski. Uzupełnia ją o odkrycia
:.ząstkowo, w których pobrpn.iewa zupełme aubiektywny ton: „Często .zauważałem, że ludzie
przestawali 1ię krępować wobec mnie, gdy tyl·
ko zorientowali się, że jestem aynem chłopa,
nmiatacza ulic, atróża, miażdżyli mi buciorami
palce, wiedząc, :te' im to ujdzie bez.karnie, świat
roi
od p.sychopatów, ale wnelkie popisy
bezczelnoki, okrucieństwa, ciemnotr, były ni.czym wo-bee metod pasożytów, 1łodzlel, tnymających aię .z:a ręce klik,
agentów, usiłujących
zniu:czyć pisarza 1pełniając~go 1wój obowiązek,
daj~cego 'wiadectwo prawdzie". Smutna nuta
pobrzmiewa w całej twórczości Wojciecha Czerniawskiego, Odd•ch wiel:kiego •wiata jest nie•wie:ty, trujący, zdyszany: świat pędzi na zła
manie karku. Autor „Katedry w Kolonii" nawołu30 do powstrzymania tego naleńczego pę
du. ChQĆ wie, że to niczego nie zmieni. Za<:hę
ca więc choc!a:t do tego, żeby w spokoju kontemplować niepokojąco piękno wspaniałej gotyckiej katedry. Jeśli bowiem zawrotne tempo
rozwoju współcz~nej cywilizacji nie zmieni się
- to kto wie, czy ju:t wkrótce nie pozostaną
tylko katedry - wysmukłe skan.sP.ny - iciko
widome znaki niezi.szczonych marzei'1 o h. h:e 1
proporcji świata.
-

•i•

TADEUSZ

BŁAŻEJEWSKI

•

Wojcłecb

Czerniawski: „Katedra w Kolonii",
Iskry, Warszawa 198!!, 1. 66, nakład 'soo+ 200
e1":1„ cena 1ł 35,-

moj• odcsuct. wobec niej •Ił C:tf!Sto rozbieżni
Jr. opJ.ni' autora „Genealogii. ocalonych". Kryte·
ria ocen zmieniają .się wraz :r.o zmianą epoki.
Natomiast 1 la!ą:tld rysują mi
po trosze
postacie lc-0turnowe, choć tragiczne w swoim
ludzkim loaie, bo poddan• niebywałemu ciśnie·
niu zjawi.st µchodzących wokół nich, uwikła
ne w hhtorlę na śmier6 i życie. W większości
przecież na imierć.

•i•

Wadaw Bojµsld. czyli Jan Marzec czyli Wojciech Wi-erzejski umiera w szpitalu po.strzelony
w brzuch przez żandarma w ci.asie składania
wieńca przed pomnikiem
Mikołaja . Kopernika
w d1'l!J.u 400-lecia śmierci wielkiego astronom'ł. Wkrótce
po nim zostaje rozstrzelany
publicznie na Nowym Swiecie Andrzej Trzebiń
ski - Stanisław Lomień czyli Paweł Późny. W
czasie Povvstania Warszawskiego zginął od kuli
broniąc Rat'usza i Pałacu Blanka Krzysztof Kamil Baczyński czyli Jan Bugaj. Zginęli wysadzeni przez Niemców w powietrze Leon Zdzi-·
sław ·Stroiński czyli Marek Chmura i Tadeusi
Gajcy - Karol Topornicki. Od kuli strzelca
wyborowego padł Bernard Wojciech Mencel
czyli Paweł Janowicz. Odeszli wspaniali chłop
cy, dobrze za·13owiadający się poeci, którzy na
trwałe weszli do kanonu literatury polskiej XX
wieku. Długo musieli czekać na oficjalne uznanie, jeszcze dłużej czekała ich twórcznść· na publikacje. Dziś możemy - już bez emocji
oceniać ich wkład w kulturę na --odową. A L„.•ławowi Bartelskiemu za piękną ks!a'i:;kę o tamtej legendzie należą się słowa uz:1ania.

EUGENIUSZ IWANICKI

•

•

· wterne • antolorft !sera l!lłklrycktero ,,Po~·
rruzlńska",
Wydawnictw• IAdzkie, Łódł
1985.
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MINISTERSTWO Xultury i Sztuk!, CB\VA
Związek Polskich Artystów Malarz.v !
'
Grafików oraz Mu-z.eum Ok.ręgowe Ziemi
Kaliskiej organizują I Triennale Rysunku w
Kali.szu.
Patronem Triennale jest Tadeusz Ku!'sie v1e
urodzony w Kaliszu, w którym ma stałą
galeri• w Muzeum Okręgowym. Hasłem
kaliskiej imprezy jest „Czas ł przestnen
współczesnego człowieka". Organizatorzy
triennale zamierzają i.aprosić do udziału w
konkursie artystów zagranic::.n:·ch 1 wybitm
twórców krajowych. Główną nagrodą. G„~ d
Prix, będzie osiem<iziesiąt tys:~cy złotvch l
rysunek Tadeusza Kulisiewicza.
Bliiszych informacji udziela ~ekretadat I
Triennale, Muzeum Ziemi Kalisk!ej ul.
Kościuszki 12 kod 62-300 Kali.-fz.
POLSKA prapremlera „Dziennika
uwodziciela" Silrene Kierkegaarda odbyła „!e
na MałeJ Scenie Teatru im. Stefana Jaracza
w Lodzi. Re:tyserował Maciej Prus, wystąpili
Ewa lsajewtcm - Telega I Dariusz Siatkowski.
W grudniu łódzki Teatr im. Jaracza wystąp_ł
gościnnie na scenie Teatru Polskiego w&
Wrocławiu. Zaprezentował „Dziady" Adama
Mickiewicza w reżyserii Macie.ia Prusa.
Lódzka premiera tej inscenizacj~ odbyła sle
w marcu 1984 r.
ŻYCIE codzienne w Łod::i w latach 1939-1945
we wspomnieniach dzieci, młodzieży i
dorosłych

Opowieść

woln•-

N a peronie sostaJe piegowata dzłewczynlu
I uśmiechy sennych podr6ł.nych
Zb~era

.
• WJ'Hlrle1• fabrJ'emere łlcombla
Oumy, du....,. bm.

116łnoey

Drlecię«iJ'

Dżansug

l'J'IUJele.

„ .„.•
O

wolno

Pl6re plnet

I pÓd bktand• krwi

ł

Pociągi
odjeżdżają

to czekanie na kres, na koniec.
Przestrzeń - odległość do tego kÓńca.
-I Ja do kresu mknę nieuchronnie.
1'1ija południe, r;nlta się słońce!
Oto I włec16r jut nledaleko.M
. W 1ercu saduma Jak olęłkl kamld Czyżby te eałe tycio człowieka
Byłe na kre1 ten oczektwanlemTt
Czai -

-„

I mroa srebrnym

Tamaz Cziladze

Micha Kwliwidze (1925)

-

taki temat ma konkill's dla
przez DDK Łódt Sródtmieście, Polskie Towarzystwo
Ludoznawci.e, Katedrę Etnografii UŁ i Koło
Miłośników Robotniczej Łodzi.
Term.in nadsyłania ~ae. upływa 15 lutego
1986 r<>ku. Informacji udziela DDK Łódź Sródmieście „Lodex" ul. Buczlka 17119,
tel. 78·15-14 i 78-45-84.
pamiętnil\carzy ogłoswny

ROBOTNICZE Stowarzyszenie Twórców
Kultury WOJ· siedleckiego ogłasza II Konkuys
Literacki im. Władysława Kryckiego dla
twórców nieprofesjonalnych na op0wiadanie
o tematyce wspókzesnej. Prace dotąd
nie publikowane i nie nagradzane w innych
konkursach o objętości do 12 ~tron masz~·nonisu
w czterech egzemplarzach opatrzone godłem
i zamkniętą kopertą zaw1era1ącą imię.
nazwisko i adres autora należv przesvłać do
dnia 31 maja 1986 r. Pod adres~m: Robotmcz~
Stowarzyszenie Twórców Kultury woj.
siedleckiego, ZDK .,Karo" ul. Marchlewsk!ego
1~8. 08-llO, z dopiskiem ,.konku r ~ literacki".
tlozstrzygnięc'e na~tąoi w czerwcu 1986 r.
Przewiduje się główną nagrodę w wysokoścl
to tys. :r.l.
BUŁGARSKIE Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe im. Christo Botewa w Polsce,
Oddział w Łodzi . zorganizowało wystawę orac

burgarsk.ich artystów plastykQ.w mieszka iących
była w
łódz.k!rn Klubie MPiK.
w Polsce. Wystawa eksponowana

MUZEUM Archeologiczne i Etinograficzne w
oraz Biuro Wvstaw Artvstycznych sa
orga'lizatorami wystawv „Polskie obrazy
ludowe w zbiorach Muzeum Al"cheologicznego
I Etnograficznego w Łodzi".
Wystawę obejrzeć można w Galerii Sztuki
BWA w Łodzi przy u1Lcy Wólc:r.ański~j 31.
Łodzi

Lesław M. Bartelski: Genealogia ocalonych.
Wyd. Ut. 1985, str. 264, cena 220 zł
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PRAWDY O PRACY NAUCZYCIELI

emeryturę?

Autor listu „Harcerz pod Narwikiem" pofohcował nieco "111.'YOdotyczy tn oczywiście realiów, ni• cen. Plsz11 wiec'
„.„asfalt ulicy leci w powietrze„.''. Mój boże - jaki ufaltT Gdzil!
w Lodzi praed 1939 rokiem był ufalt? Jeśli pomną - tylko na
ul. Piotrkowskiej i to od Placu Wolno~ci do Głównej (aL Mickiewicza). Regułą ui były brukowce. (w tym cała Z11:ierska koło posiadłości Heintzla. takie Kniazle\'!.'icza i Biegańskte~o to
o rejonie nas interesującym), kostka granitowa, hazaltow:a I nic
więcej.

Prz~pra.uamr na Cegielnianej był tiw. klinkier. nn:Pnie!iony
pótniej na Roosevelt.. Czy wiecie Państwo, eo' to ]est klinkier?
To taka czerwona cegła., układana nie na plask. lecz wężs'!ą cieś
cią do góry. Bardzo trwała i wyró±niająca si~ tym, te w razie
starcia krawędzi - można ją pr:i:ekładać na drugą stron~„ Nawia. 5em mó\viąc - klinkierem wyłożona była dawniej szosa między
Warszawą a t.odzlą.
Lecz nit & wspomnienia o nawierzchniach ulic chodzi. Odnotowµję te uwagi :r: obowiązku. Brukowce koło parku julianow
skiego były takie, że można było bebechy wytrząść, a o uta.ki~
nikt nawet nie myślał. Sam zaś park. jeśli jut mowa o bramie
przy której „duto samochodów i tołnierzy'' był otoczony ceitlanym murem, który zlikwidowano dopiero 'PO 1945 roku.
Marzy mi się, aby ktoś n11pisał coś więcej s Parku Julianowskim, stawach (gdy rzeczka Sokclówka hyła e;odna tej n:uwyJ. c
łódkach i zabawach tanecz:lych przy istniejących do dzis drew·
nianych barakach.„
W. AFELT

PODATEK

1

Wśród posiadaczy psów krąży pogłoska (mam nadiieję. ie te
piotka), ze ma być podniesiony podatek od posiadania psa . 1\b
on wynosić kilka tys. zł rocznie <słys:r:ałam o 7 ty~. zł). Pri::eciet
pit!'s nie :r.anlec:iyszcza środowiska, w przeclw.ieństwil" np. do
samochodu. Niektórzy twierdzą, że psy brudzą chodnUd.
Ale uderzmy si~ w piersi. Na chodnikach jest pełno niedopał
ków papiero.sów, upRłek. biletów tramwajowych, rM..nego rodza·
ju papierków, ogryzków. Ludzie (niPktórzy) ni~ używają chusteczek do nou - w zamian •łu:!ą im d"'a pake i chodnik .
Majst ludz!tt pretemje, ze psy hałasują. Ow5r:em azczekaja.
Ale czy ludzi" nie hałasują' A przeclet nie pł11.cą podatku za
zakłócani" spokoju? Nie płaci go piiak Mbla('v a'\'\•antury, bijący tonę i dzieci. Nie płacą go rodzice roZ'l'll'Mszczan„j dzieciarni.
Je-śl! rzeczywHde podatek bedz!e tak bardzo wy!oki. to co
zrobią emeryci mający psa. Niekiedy jedynego przyj1>.riela
I
pov.'iernik&. Ich nie będzi• stać na zapłaCE>nie ł!lkiet(o !'<'datku
Ludzie zac7.nl\ masowo wyrzucać ps:v :i: domu.
I w ten sposób zaczniemy oddalać się od przyrody, umiast
zhli:!yć ~ię do niej, a btki:e z:ła~odzić ·swoją se,motno~ć. A przecie! w wielu krajach, m. in. we Francji, Wielkiej Brytanii. Stanl\ch Zjednoczonych uczeni i lekarze doszll do "''niosku. :te 1'0„
s1l!danle zwlerzęda Iw tvm przypadku p~a) ma ogromny Vl<pływ
n:i. zdrowie ps •ehkzne cdowieka.
Psy m"'~I\ równif'Ż rlutv wpływ na v.~·chov.·11.nle dzitri. MO!!!\
on 1u1uczy~ j" oi:IP. w!edzialno~ci, porządku i 1ztuki nawiąz;.•
:1;:mia ke>nt11kt·~w uczuciowych.
Do czegn zmierzam. T:rlko do tego, by przy ewttntu!łlnym pod·
r eqeniu podatku •ziąć r.od u•rage ~·sz stko za 1 prz!C'ci1'.·. Cz:r
pies prz;·•nosi wiel"ej s;:kody, cz r pożytku?
ANNA MAKCINlAJt

KONKURS BHP

klimat.
Lodź.

1981-12-1 '7.

Prezes

WIESŁAW MORDAL
Zarządu Okr~gu ZNP

ZAPROSZENIA

Mlnistentwo Pt'llcy, Ph1e 1 Spraw Socjlilm•ch; Ministerstwo
Nauki, Szkolnictwa W~'l'lego ! T~chnlki; l\finl!>ter~two Zdrowia
t Opieki Społecznej oru • ·aczelna Oritanizacja Techniczna oi:ila.l!Z"ją:

„Konkun w drled:r.lnle poprawy warunltftw pra~::r„.
Celem konkurcu jest osiąt!nlęci~ trwałej i komplek~o'-'•e1 pe·
prawy warunków pracy na 1tl!no"i'<'isku prai:y,
oddziale lub
w C'ałym 7.akładzif'.
Za najlt"psie roz"l'l•iąfl nla pnyznawan4 li!\ nagrod":
zespołowa:

- pierw11iP.go stopnia do wys. 2!'.10.000.- zl,
Wcale pokatl'U\ l bardzo istotn• dla nuzej pracy r.zd~ et:rzy- drul(ie)!o atopn!a do l\•v1. 100.000,- Ił.
mrwanych przez nuzą redakcję korespondl!ncjl to zi!pro~zenia
- trzeciego stopnia d& wy1. sn.ooo,- Ił,
na najróżniejsze imprezy, dównie kulturalne, 1r:t6re otrzymujE'indy\\:ldualne:
my od wielu placówek, slowarzyszE>ń i wielu innydi, c:z:~Ato IPO·
- pierw11.ef!o rtopn!a do wy1. &O.OOO,- d,
radycznych. organizatorów l anima~rów tycia kult:iralnego.
- drneteio stopnia do wy1. 30.00ll,- zł,
Szczególnie cieszą nas - choć, ntestety, najnad21eoj z. nich ko- trzeciego 11topnta do "'YS. 20.000,- zł.
rzystamy .:... zapro~z.enia przychodzące 1po:i:a. Łodzi, z najd:thr.ych
W knnktir~ie mot!ą "l'\·z!ać udział ze~poły praeo„m!cze
er!.:r
nawPt krańc:6w Polski. Tylko z p::tmi,cl moi;(~ prz.ytocz~·ć zapro·
''~ohy indyv.'idualne. T,rmin ~kłedania
~aco"lnń. u~ły'»a.
1!l
uenl::t z o~tałniego okresu - Katowice, Sieradz,
Piotrków,
~h'l'1nla 1986 r.
GdaMk, Kielce, ~{ali.sz, Legnica, Bydgoucz itd„ ltd.
W~ielkich inlormaej1 udriela D:z:lał Organiz11eyjny Odtinatu
Za wszystkie zapro~zenla najserdeczniej dzi~kujem:r, przepral..6d-zkieio NOT w t.odrl, Plac Komuny Paryskiej Sa.
szamy. że nie wszędzie matemy być. Staramy sit: jednak przy·
na.imniej odnotować imprezy, na które nu zaproszono, ~' regu·
NA SWOJSKĄ NUTę
larme ukaiującej si~ „Kronice kulturalnej". Bard:i:o staranni' I
rzetelnie „obsyłają nas" tl"atry łódzkie, muzea z najprflżniP.,~7,V\'ll
IELELZl•&Rlll•&łl8•.„„lllr&l„„lllllll&llllll&lłl„lll„„~,~
z nich, Muzeum Historii Miast:i Uidz!, Biuro W:vstaw Artystyc:r:
W Zakopanem, aimowe1 St.ollcv Polski, nie u~wiadC2yu ~awet
n eh, Stmvarzyszenie Twórców Kultury ! Robotnic:i• Stow~rzy·
.,,. iPiK „ODGŁOSÓW". Czyżby PT.
.Kiero"Vn.ict'VO
PUPiK
szenie Twórców Kultury, Wyżsi.a Szkoł Teatralna. F!lmo..,·• I
,,RTJCH" ! Klubu Prur u""•atało, ta mdrla.ni• nie ~ny1eidł.ajll
Telewizyjna oru lnne uczelnie. TPPR. domy kultury, Okr~
do Zakopania(o, a j"m preyjeżdża~ą ~ spragnieni hlkie wy,go?.·e Przedsiębiorstwo Rozpows:r.f'c:hniania !'llm6w I wiele, .,,.iepo-czynku ód 1 ·nj„go tygodnika?
A mota ale tylk8 łodziani@
le innych Instytucji l organizacji..
e:ryt.aj~ „ODGLOSY"?
Niestety, można teł wymienić l)lacÓ~'ld l Mganizitcjt 1y~łe·
T.t:.L.
matycznie.„ o~zczędzaj1tce na nas. Tak. oszczttdzające, bowiem
pldcówki I stowarzyszenia kultury obowiązuje odpowiednie rozKOMU „MttOWV St.UP"
porządzenie ministra kultury. nakazujące wysyłanie b-.zpłatnvch
k~rl o;vstępu na imprezy przedstawicielom prasy, radia i TV
Do takich os?.czędnych instytucji naleią - co ciekawe - ucz gólnie te, które zlokalizowane są w naszym bezpośrednim Kll·
Jury
s:ktadtli•: Xrzyni~t Gąsi~w~J« (przewodnici.acy), Ja/ EledztwiP.>, których s!E>dzlby widać z okien n:is1,ej redakcji: Fil·
nuu Koniu.i;~ Stefan Ru in, Wojci1!<:h Jamn)zial< ?\a pos:~dv.i
harmonii!. Lódzka, Estrada Lódzklll. l..ódzki OGldział Polskiego
niu w dniu 198'S.ll.07 p0 :u.poznaniu alę .z ~28 ze~tawam.! "il.'1ecrsr.y
Stowan:yszenla Jazz.owego„. Takie nie-co dal~ze Centrum Kultupo!tl„'101s.'iło przy1.nać następują~ nagrody i wyrótnienia:
r• ZSMP „Pałacyk" Przy okazji co tet dziwne!, !ą to in~tytu
I np.g;:oda (12.000 i)) - Waldemar Z1Ja.zn.1 M Swidni11:a k. Lucje. w których mamy sympatyczne kontakty osobiste, a nawet ' bllna;
to ·arzyskie. <Uklony dlii pani Magdy Olczyk :r: E, trady. i pani
II nagroda (lll.000 Il) - Henr7k Pa.włows1rl 1 ltawi.ft&ł
Macieja Jaworskiego z PSJ!).
III nl\Jn'O<la (R.000 u) - R~nata Blfcharw 1 Opola;
wyróżn'.11nia (w form!• nagród neczowych) otn.ymuj": Leci!
Bardzo szczei:ólną „polityk~ zapro~zeniowa" ido~uj11 ~vob•c na~t~l'niew~ld z War za-,.•y i ZbłJflllew GnrdzleJ 1 Kamt„ńcii Priszej rPdakcji StowarzyHenie Artvstyczne. Otóż na Imprezy, któi:nań kiel!'<>· Na!!t<Jdę u debi'tlit prz:rzn11 M ~f"n:niniP Kielar z
re z r61..r'l''Ch W7.e:1ęd6w nie cieszą się- PO"!Odieniem publicw<>Warsz:a';\·y. Pónadto ury proUQ.nuje' di'I druku wl~nY': $e~ P ;:o~ci dostajemy zaproszenia., mi te atrakcyjniejsze - nie~tety, nie„
łebie" Andrze.ła Slkcir~klł'C• s Poi.nimi•. „Cz~·~t.o~ć" .hn" 'Rieli z
Odbvwa ~ię ważna impren. o-tf!;anizowana przez Stow11.rzy.
Myślen i e orat (xxx trudM jt>.!'\ mówi! • t)'Ta.nil'.„l A,.,<lrfl'J~
szPnle': przegląd teatralny pod hasłem „Mistrzowie sceny pol·
Kanrll'lt'1.._ 1 Tarnowskich G6T.
sklej". Otrzymaliśmy komplet materiałów, niezbędnych rlo informacji i reklamy: Informacje pisemne, progrB.m
teatralne,
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKUR1SU RSTI<
fot,isy. ReklRma prasowa - jek powsz!!chnie wfadom-:> - jest
µłatmi 1\~tomlai:t zaproszenie otiri.yrnali~my dopi~ro l)O interwE'n·
'
. '
•
„
- • .
, •
•• .
cj1 W ·clziału Kultury UML.
W Lodzi rozstrzygnięto I Konkurt Llterackł i!M. Aney DomaNikogo o nic nie posąd:i:amy, nie opuszcza nu jednak wrategały-Jakut, organizowany przez RSTK.
nte. ze
na ntP.którvcb, atrakcyjnych imprezach kto~
reKomisja konkurso,va po rozpatrzeniu f)rac:, aadt>słenych
prez.entuje na~zą redalrcję, zaopatrzony w stosO\\•n• kert41 wst~
konkun przez 62 i1utoró\\·, postanowiła:
pu. Ktoś, kogo nie znamy nawet z. widzenia„.
- nie przyznawać pierwszej nagrody. przy:ms~ t~y równouędnt drugie nagrody '"'. wysokości UOO til.. kaida l'!a.stępuj14•
REDAKTOR DYŻURNY
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godło

„Tu!'·

ku$'', Rafałowd Orlew1kit>mu z Piotrkowa Tryb. godło „Słonecz

braźni, a

„

Corocznie w Polsce, aby otw<>nyt nilcoły 1 wr:r.eśnia doP'Uncza się do pracy kilkanaście tysi~cy osób bei przygotowania
pedagogicznego i każdego roku naucz.yciele, ·s:oczególnie mężcz:yź
ni odchodz.ą ze szkoły do przemysłu. Szkoły, dzieci, młodziet i u
„przywileje" oczekują na wszy.sbkich, którzy zechcą swój cz:aa
poświęcić młodemu pokoleniu. Pan E. Kł~bud:hko nie ma poję
cia o obowiązkach i wynagradzaniu nauczycieli u naszyci} socjali!tycznych sąsiadów (służ• danymi) i dzi.,..'!le, u &al::liera fło.
'I\' tej aprawie.
li godzin stano'IV!! tygodniowe ~u·m godzin dyd~ktY'Cz.nych,
1le żeby je wypełnić tr:z.eba wykonać długą list• czynności nie
podlegających wynagrodze.'liu.
MiniBterstwo Oświaty przyz.naje,
że dla pełnego wypełnienia obowią1lków nauczyciela przy pensum
18 eodzin nauczyciel powinien przepracować 46 godiin tygodnicrNo. Według wyliczeń moich kolegów dobre w)·pełnienie tych
czynności wymaga 54-58 godzin tygodniowo. A przecież st<itystyczny nauczyciel w Polsce jł6t obciążony dodatkowo 8 god:tinami ponadwymiarowymi .(są one ni.tej płatne nii podstawowe,
· cdwTotnie niż przewiduje Kod~ks Pracy). W województwie łód:&
kim statystyczny nauczyeiel obciążony j&Sit dodatk<l'wo „1 eodz.
ponadwymiarowymi, więcej po pr-O<Stu ni• ma.
WedrJg danych GUS wynika, M hednia płao naue%ycielska w
1983 r. była niższa o ,,489 &ł, a 1 d•nych uz..vsk:;nych w WUS
.,.. Łod:ti wynika, ie w 19ll4 r. była niżna o 3.900 :rJ ·od pł!c
pracownikow inżynieryjno-techni~znych.
Płac•
porówny-.vane
przez. GUS i WUS uwzglttdniajll w.szy.stkie Fkładniki płac nauczycieli, łącznie :r; godzinami ponadwymit1~0"'-·ymi, dodatkami łt•.
iowy;ni, dodat'kami kierownictwa ukó.t iłil).
Od 1.09.1985 r. p<>dnie.aion-o naueiycielom 'llrynagr<>dzenie riaudmcze o 1.200 zł. W naszym uwodzi• zdarz.aja. &ie i ludzie
przypadkowi, bywa, że tu czy tam my cami 7.gła. iamy u wa.fi,
czy przeci <;V-działamy obniianiu poziomu pracy dydakty cmeJ lu 'o
jaki~mu~ zaniedbaniu organil'.Acyjnemu, ni• można tego jednl!k
uogólniać, albo na podstawie incy<lentalnych przyp<1dków, godzić
~· dobre imię, krzywdzić ogromne rzesze oddanych mło<iaieży
wychowawców, utalentowanych pedagogów,
1imo krytycznych UWłllC moich kolegów me zareago"l/ale!ll na
artykuł Romana Kubiaka („Odgłosy·• nt 4i/t!5l n1e podejmuj~ ti:ź
polemiki z. panem Eu\l,eniuszem Kłobu<lzko. St~wiam pytam~.
cz.emu ma służyć t>Ublikowan.!1 wypowiedti, która ai „, pię<:lll
przypadkach mija siP z prawdą?
Mamy prawo ocze-kiwać, i• w 1ytuacjf kie-dy nkoly pru1-!j~
na 2, a nawet 3 zm ·an ·, kI~d.v nie 'ń)'S{?f('.Za ~rodków na in•
we~tycje, remon y,
omocP. dydaktyr211e, na k.oiążki do b1bl!ot"'k,
kiedy niezale±n,e od nau zycieli po11er~z:i.ją ~!P war11nkl i efe<•
ty ich pracy, śr-0dki maso~. ego pr.t"ka%\l 111•epółprac ·~·ać b~;a ?I
wychcr, aniu młodueiy i tworz~ ć 1pnyjajacy roz;wojow! św.aty

cym auto:om: Kuim.lerzo'1."i Graczykowi z Lodzi -

TO Bvt BRUK •••

Poruszony i zd~wiony listem Eugeniwza Kłobudźko Dmieuczonym w „Odgłosach" nr 30 i 14.12.1985 r. pt. „Nauczyci l czy
cwaniak" i.wracam się i prośbą o umie.szczenie kilku informacji
o rzeczywistych warunkach pracy l życia 'nauczycieli. Prasa informuje społeczell.stwo nie pn:emyśla.nymi latami, a czasem
art~"kułami, że nauczyciel pracuje 18 goo7ii.n tygodniowo i it u
te 18 godz.in nauczyciele otrzymują wynagrodzenie średnie inży
niera pracującego w przemyśl«. Dlaczego więc ci iin.tynierowie
nie podejmują pracy w szkole, dlaczego Eug&uius:r: Kłobud:iko
nie jest jeszcze ni!-uczycielem? W kraju brakuje 140 ityc. nauczy.
cieli, ,.. naszym województwie brakuje ich około S ty11. Jeśli taOt
dobrze naucz~·c.ielom, to dlaczego Studium Nauczycielskie miał<i
kłopoty z naborem kandydatów? D!aczeii;o pacę w szkole podejmuje mniej wykwalifikowanych nauczycieli niż odchodzi na

.

.1"'
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nik", Stani~ławie P1aseckiej ze Zduńskilc'j Wolt, godło „Szpak".
- przymać trzeciĄ naitrodę w wysokofri 3.000 zł Wiesławia
Mazik :i Legnicy todło „Dziadek",
- przyznać czwartą nagrodę w \vysokośd 2;000 zł Sh.nisłs
wow! Borszewiczowi z Lodzi - godło „Ile~ne sprawki".
W dziale prozy nie pnyznawać pierwszej nagrod'.", przyzn!.t
trr.y równorzędne drugie na~rody w wy5okoścl 4.000 zł każ.da
na.stępującym autorom: Zofii Kulik i Łodzi, irodło „Prz:emko",
Mariannie Sokół z t.odzi. godło „Łodzianka", Eugeniusz.o"-·! Wojechowi z; Lodzi, godło „Pesymista".
.
Przyznać nagrodę specjalną w w~·~oko~cf 4.000 zł za pracę Il·
kazującą sylwetkę patronki konkur~u. Władysławo Ni Biszew11kiemu z Łodzi, godło ,.Slad".
Zarząd Robotniczego Stowarz~·szenia Twórców ·Kulturv w Ło
dzi serdecznie dziękuje Rafałowi Orlewskiel'1'lll i \Vładysławow1
Biszewskiemu, którzy przekazali nagrody na fundację im. Anny
Domagały-Jaku~.

TREBUNKA I -

O TYM MAŁO Wl€MV

Film Claude Lan:imanna „Shoah"

pokazał,

jak mo±na - maże nie było ża.d
n ·eh ran zadanych naszemu narodowi, ie rany i śmierć zadawano innym. przy naszej milczącej aprobacie, że o :i:darzeniach
nie mających w swym tragizmie sobie równych, mówi się u
nas za łmiechem, a miej11c, gd:i:ie rozgrywał się dramat skazanego
na śmierć narodu żydowskiego (miejsc, nie miejscowości), nie
można nawet dokładnie odszukać.
Nie pokazuje Claude Lanzmann ani Jednego miejsca byłego
obozu zagłady Żydów i - twierdzę - , czyni to z całą świado
mościl\. Musiałby bowiem wtedy pokazać, że na tych miejscach
stoją d:z:iś pomniki męczeństwa, leżą k•viaty, palą się znicze. ~u
~iałby pokazać, że na terenie byłego obozu zagłady w Treblince
stoi monumentalny pomnik, wokół którego rozciąga się symboli·
cmy kamienny cmentan z tysięcy ciosan:ch granitowych słu
pów na których wvryt.• zostały nazwy miast polskich, z których
pochodzili pomordo.wani Żydzi. Na 10 wielkich słupa<;h widnieją
nazwy pe.ńetw, z których przybywały transporty skazanych na
uigladę: Polska, Austria., Belgia, BulgariiJ, Czechosłowacja, Francja, Grecja., Jugosłllwla, Niem<:y, Związ k Radziecki... Bryły topionego bazaltu zlewające slę z betonową fundamentową płytą,
5ymbolizują rusr.ty, na których palono zwloki pomordowanych.
Zrekonstruowano dawn~ „drogę śmierci", którą z bocznicy kolej<lwej szły na zagładę setki tysięi.-.v ludzi. Zrekonstruo'\'\·ano w srmbollcznej :formie - miejsce bocznicy I \'.'rów kolejowych.
Piszę .,zrekonstruowano", bot1.•iem Nieme:·. po dokonaniu dzieła
zagłady, dokładni• zn!welO"'-'ali teren obozu, zaorali ziemię i ob11iall ją łubinem, aby nie pozostab· tadne ~lady zbrodni Obóz
za.ęlady „Treblinka II" funkcjonował od lipca 1942 do slf rpnia
1943 roku.
Tego wszystkie~o nie pokazał i ni*' powiedział Cfaude Lan.J;malMl w 1wym .filmie, bo l\ie pa~o ~ałob.v to do z góry zało
tonej koncepcji. Kilks ujęło dro~i prowadzącej do widniejącego
na hc.>ryzoncie lasu ma lwie.dcz~•ć, że sami Polacy nie bardzo
jut dzisiaj wiedzą, .(d:r.ie dokonano gigantycznej zbrodni. Nie pokazał Claude Lanzmann terenu b)łego obozu zal(:ady „Treblinka
II", nie, pok11zał tet. ani nawet w~pomniał o pnloionym obok
innym obozie - „Treblinka I", chociat odwiedził teren tego obo~i1 I chociai mó-1dli mu także o nlm kii:o rnzm6\\·c;·.
„Treblinka ein11" - karny obói prac\' dla Polaków, 'I\' urzedo·e; nomeflklaturzs ,.SS tmd Polizei:tithrrr Arhei1sl11ger Treblinkil", Obó1 tton funkęjonował od fa ta Hl-11 rlo lipca 1944 I zlikwidowany 7.ostał na miesiąc przed w~·i.woleniem tyrh
tPrenów
przez Armi1t R1tdziPcką. Utworzony z inicjatywy
miejscowego
1tarosty, oficera SS Grammu, który te7. wyrlawal decyzje e
umieuczeniu w nim więfoi6w, przewidziany był jako miejsce
odbywania kary :z:a takle „przestr:pstwa", godzące „w niemleekie
dzil'ło odbudowy", jak uchylańie ~ię od wyjazdu na roboty
przymusowe do Rzeszy, nielega!ny prz.emiał zboża, nielegalny
ubój, dostarczani• żywności d<i ,;lodujących miast, nieoddanie
kontyngentu przez rolników. Okres pobytu• w karnym obozie
pracy ustzo.ll!no początkowo na 1 do 6 miesięc~', naFtępnie na okres do 1 roku, bądź też nie określano końcowe~o terminu ,.ka·
ry". Więźniami obozu byli początkowo mle:::zkańcy powiatu ~oko
łowskie1!o, na terenie którego połoion11. byla Treblinka, późnie3
takte innych m!ejsc<>wo!!ci dystryktu wars~a"-·~kl!'go. O umieszcz?niu w obozie mógł decydować także ieio
komendant H11u;>hturm!t1hrer SS - van Euppen, za "'~'króczenia zwiazsne
1 Istnieniem obozu, np. obserwowanie tego, eo w obozie 1i4
dzieje, cz:: podrzucanie więźniom żywności.
W ri6:.hiliejs:r:ym rzu!t Istnienia obozu „Treblinka I" umieS:!l•
czsno w nim takż4 osoby podejrzane o di:iał!łlność politycz:n4 ł
konsp!racyjną lub • aprzyjanie part\·zantom.
,.Arbfoltslaier" - obóz prac:r. Brzmi to zgoła niewinni@ "' ze..
rl~wi•niu 1 nuw„ „Ve:nlchh1ngsllł1t"r" obó:& :r:agład~.·. A jedniik tl'n niewielki obóz „Treblinka I", w którym 'ednorazo 'fl
J'Tzt-bywałc 1talto ed li.IM do 1200 v:!i:tnió\\\ których okres JX>·
b~·tu był w za~adi:ie k!jlt okrf"~lony (l-6 miesii:cy). pochłonął
co najmniej 10 do 12 tysięcy otiar. Sci11łe u~talenie ich liczby,
tak jak i liczby wi~źniów. któriy pr:o:ewinP,11 11ię prz0 z karny obós pracy nie jelt motUwe. Prz~d nadejściem frontu w 1944 ro·
ku ob61 estał prns Niemców zni~zcznny, b~raki 1?.'1.ętniankie
I budynki zafoci obozu apelone. Nie zachowały @ię fadne dokumenty. Jedynym tr6dłem informacji powstały zeznania 'wiadków oealałych w!ętni6w obo:r.u.
Retym obozu f)racy „Treblinka I" nte r6tnU d~ od rdymu obozów konctontracyjnych: pnca wyni~zczająca. poz;ba';'l."ione dos+atMme;io wyiywlM!lll organizmy, ~t&łt" :fizyczne i moraln~ znę
canie się, ustawiczne bicie wi,tniów twor7.yło
zo1"ganizowa.ny
system wyniszczania osadzonych w obozie. Więźniowie obozu zatrudni1mi byli w kop1tlni iwiru i przy je~o ładowaniu do wagonów. Poz~·sklwa.ny iwlr wi~źniowie wynosili po strcmej skarpie
vr koszach, w wyc!ągni,t:vch pn:ed sl~bie rękach. Wychodzącego
na krAwędt wykopu, stojący na górze ~trdnik kopni~ciem w
brzuch lub 1'()dbrzu~ze strącał w rlół 7. powrotem .. ,Zabawę" taka
pr.iwtarzano llŻ do całkowitego wyc:rerpania wi~źn!a, który n!·
stępnłe był bity za niewykonanie polecenia. Zaloga obozu miala
nieograniczoną '11.'ładzę wobec więźniów. Nie,lerlnokrotnie SS-mani
uror.inaicali sobl~ nocne, pijackie libacj„ strzelaniem do Apiących
w 'oarakach w:ętniów. Z baraków kobiecych wywlekano nocą
młode kobiety rano :r:najdowano ich trupy.
Specjalna (rupa wi~źniów zatrudniona był~ !tale przy kopaniu
dołów, w których zakopywano zwłoki pomordowanych, zmarlych
1 wycieńctenia, choróc.' c:i:y wybuchających w obozie l!pidemii
tyfu~u.
W obo1.ie nie i~tniala iadna npiek;:i. lekarska. Na miejscach, ..,, których chowano zwłoki. sadzot10 młode drze\ra,
Prowad~ca na terenie byłego oboi::u „Treblinka I" dochodzenie, Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlero\v·kjch, odkryła w
le.ie 4(1 masowych (rob6w, w których :i:akopano ponad ~ześć i
pół tysiąca zwłok. Rośnie tu dziś las i przez tn nie inożna ustalić poło:ienia wszystkich 1robów. Do dziś jednak zdarza si~. że
z piaszczystej (lehy des.zez •wypłukuje ludzkie kości. Na terenie
b~·łego karnego obozu })racy „Tri-blinka I" ~toi pomnik z czerwonego plukowca ! w:r:nosi !i' kurhan - !lymbolkzna
mogiła
usypami 1 ziemi i prochów ofiar, którto tutaj znalazły
swą
~mierć. Tej motił~· ni::i do$trze1l Claude Lam:mann, ani nie uznał za \Yłaściwe jednym choćby zdaniem wspomnieć o tej drufiej Treblince, która na wet polskiemu społecze1i. wu jest mnlej
znan~ lub nie znana w ogóle.
PIOTR SIKORSKI
nipulując historycznymi taktami -

wywieść,
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mnie widz.lał tańczące~o. niech rmct ~ trm!e ka.mieniem - knycz:e cromko. I nic... nawet najdrobniejszy żwirek n~ r.ostał ciJni~ty w moim kierunku.
l'l'<>chę przesadza m - fakt, na jakimJ aylwe!'tir u cz.y
temu Podobnej oka.zji, w wynik.u nadużycia na:poj6w wyskokow ych ,,ws~lłem na dzi•lo", tA> jest
pawdarłem się na parkiet, zdaje 1ię, :te w towarzyst wie jakiejł
id, którą pr:z:y tej okazji seTdecznie przepra&'Z.a,ln, i WYkonałem
- co ja mówię! - usiłowałem wyk:JOnać ~ w rodzaju tanga ar1entyńskie~o w oołąc:z:eniu z ukraińskim tre,pakiem . Moja inwencja taneczna była zupełnie ~leżna od muzyki, by tak rzec;:,
paralelna na zasadzie kontrastu . Zawsze byłem, l:WoJ.ennikiem
fii!
post~PU i awangard y w sztuce, w tym także w choreogra
Skutki były pożałowania ~odne„. jakaś rozdarta sukienka, kilka podeptany ch oar butów i damskich pantofelkó w,. poipk1ch na
parkiecie „. Nigdy• więcej już nie powtórzyłem takiego wyczynu.
TowaToteż delegowa nie mnie pr:z.e<t. sz.e!a na Turniej Tańca
rzyskiego uznałem z.a - n.ajłago.Clniej - dużą ziośliw-0.ść. A być
n '. epnymoże sz:r,kanę? Może sposób na to, żeby obnatyć mojll
datno~ć jako sprawozd awcy I beztalenc ia dziennika r$kiego?
Niedoczek anie! Zawzląrem się w sobie l oto :pr:iedstawiam. r:r..etelne, udokument~wane sprawozd anie z. tej imprezy,. na które~
i Wy byłem dz.ięki gościnności Klubu WAM, Wydziału Oświaty
chowania UD Łódź - Sródmieście i. Akademic kiego Klubu Tań ·
ca Politechn iki Łódzkiej „Tygrys". Taki tak, Tygrysi
albo·
Spóźniłem sie nieco na otwarcie - byl to błąd w sztuce,
wiem ·przemów ienia, wygłaszane na otwarciu zaw1>z.e mogą tr-0che rozjaśnić w głowie niezorien towanego sprawood •wcy. z druttiej &tTony, ponieważ byłem jut na otw'arciu tylu imprez 1
wy~tą
lłuchałem tylu przemówień, na dobrą &prawę moge. tak~
plenle odtworzyć bet pudła. Otót mówea przywitał obecnych , z•
i ad.miniszczególną atencjii przedstaw icieli władz n<>litycznych
1tracyjny ch. W tym pri:ypadk u równiet wojskowy ch, bowiem
~

"'Y-

junty ?,'Oj!'~eJ i byłej oaru pruyde!l t :talleJ:a st• do tej katea:orii. BM<lz.o :niesłwz.nie, boy.riem i w Arsentyn ie daje ii~ uu(primo
wa!yć po3tęo ipołeczny a od aasu wojny o Falklandy
vofo Malwiny) nietaktem jest ustawiani e tanga w jednej kategorii x wakem wielkoibl'ytyjskim. \Vale ten niech~ p07.ostaie nadal
w towat"zys twie s~go imperialn ego pobratym ca neohabs.b urskieio walca ck awtro-węgierskiego, zwanego w skrócie wiedeń

Trojaczki
"'
.
„· . ····,·-

sk~m.

Nudniej byio ,„,sz.elako nie 1 powodu wymienio nych n1anipula że obydwa walce maja co~ usypiaiace~o w
swej mo·notonnej 1'ytmice 1 melodyce (przynajm niej ja ta'.-!: to odbieram), ale, co gor~i:a, tancerki występują w obfitych suk.'1:ach,
'.-i:.tór.e ani umywają zię do 11trojów używanych w tańcach latyno;lme!'ykai'1skich.
Toteż prr.erwałem Ob$erwacJ tuni{eju, a.b:r usl~gna~ ln!o:rmacjl :z. pierwszej reki. to je.!t od preusa klubu „Tygrys" pana !\f~ 
chala Suskiego. Pan prez.ęc oowiedział mi to, c~ je.st niezbęd::i„
w takich sp.rawozd aniach - <l<>wiedz!ałem s'.ę mianov.ic~11. i
turniejol'. 'y taniec towarzysk i je3t \\~paniały, me og1·omne wa!ory wychowa wcze i jako taki pop!erany jest np. pnez v.~ładz„
'iemniej rozv..·ój tej dziedziny h·łódzkich uczelni "-"Yższych.
r.ahamov: aniom, mied:y ::m~·m ·
rófuym
podlega
ego
kulturaln
e;a
w w:rni1ku niccioceni an!a ięj ur.zez czynnik·i ().fkj.alne, czYli - co
przez narti~ i rząd! Poważne dotacje !ina!lsow e,
tel ukrywać w tym niezbędne walutowe . :em z.ostałyby przez '-'·!adze przyznane, mogłyby doprowó'.dzić do rozkwitu tańca towarzy kiego v·
naszym kraju, a takie pozwoliłyby naszym tancerzom towarzysk!m osiągnąć l)<lz:om. nie ustępuj<icY poziomow i tancerzy z v.71oko rozwiniętych ~rajów kapitalisty cz.'1ych i 1kutecz.;ni9 z. nI-nl
konkurować na arenie międzynarodowej.
Innym poważnym problemem , :r; jakim borykajl\ alfl dzlałaczs
ruchu tanecme~ll jest poważn1 dy.spropo rcia międz.y Eczebnośe'.~
tancerzy i tancer~ - to jest :r:decydowa11a !P1'zewag t;:ch o!tateji, a z tego -powodu.

Na progu karn-.walu

RYSZARD

Impreza odbywała aię w hall W AM. a pUChUY ufundowa ł u m
JM Reikt<>ir tej ucr..elni. Następnie, jak to pis~ koledzy 119rawozdawcy „mówca podkre§lił, że turni•! odbywa Ile w roku cz.t~r
dziestolec ia PRL" oraz wskazał na fakt, że taniec towa:rzy$ki
jest ważnym element.e m ro.zwoju fO.cjalisty ezne! ~ultury, że właś
nie w naszym kraju, który ma tak boaate tradycje je-st on k.ultyWOwany i otoc:z.ony opieką. A takie, że ta·niec towarzysk i sprzyja zbliżeniu narodów, zwlasz.cza naszego naro,du :r. wszystkim i
narodami walczącymi o postęp i sprawiedliwość gpołec:r:.ną.
Następnie, jak mniemam . mówca udał się do domu, albowiem
tańce towarzysk ie obchodzą ~o bardz:o. ale kola cja i aoootni
Dr<>gram telewizyj ny jakby nieco bard?.iej.
Jako się rzekło, na uroczysty m otwarciu nie bylem, Pł"?.eZ to
odtwarza m jego pTzeb~eg hipotetyci :nie z dużą doz.I\ Drawdopo doz.nabieństwa. Kiedv wszedłem, odbywały sie )uż eliminacj e, to
ezy kilkanaście par wykonywało hisz;pańs:ki taniec pod tytułe!l1
passodo.ble. Jest to taniec, k.t6rego od lat n!a wyko•nuje się na
l na ·
żadnych parklętacj1, nawet w jego macierzys tej Hisr..panii
turniejach tańca istnieje jako coś w rodzaju skansenu. Trudt10
prz.eciet 2'ltnUszać ludzi, żeby tańczyl: !!QWOta albo menueta a z.unełnie odwrócić się od tradycji nie sPosób„.
Tu na samym wsJępie muszę złożyć o!hv'iadcmnie, ż._e od raz''
ml się turniej spodobał. z .nlekłńmanym u!rontenfo waniem i peł
ną akceptacją patrzyłem na kootlumv tancerek mianowic ie. S"Xdziewałem się, że wys~puja OM w długich, balowych kieckach.
albo w czymś takim. Nic p<>dobnego! StTój tancerki tu,rniejow j
składa się albowiem wyłącznie z kostiumu kąpielowego bikini
oulobione go tu i ówdzie jakaś wstążką, upstr:z.onego jakimiś ctkinam; itp. Totet wdz.i~:z.ne pląsy panienek, przyodzia nych lak
oszczę<lnośc!owo są ..;._ przynajm , lej dla meskiej cześci v1i<io·, 'O
- prawdz.lwą atrakcją, przy które~ np. pla·ża naturystó w je«t
nudna I monotonn a jak lektura klasykó"• alb[l centraLnych organów prasowyc h.
Panie natomias t muszą .!ie trocht!! nudzić, tancerze bowiem A~
o<lziani od stóp do głów w coś w rodzaju dresów z białym go~1em I muszka.
Kiedy skończyło sie passodobl e pary odtańczyły jeszcze rumbe
l \Jambę, które to ta1'tce jak wiadomo r6żnla si4= tylko na.zwami
a następn!e wykonały jive'a. Wtedy oan konferans jer ogłosił. że
ewłaśnie sk.0{1czyły sie eliminacj e w kategoril tańców latynoam
oou.tyc:z.na
rykańskich. I wówczas :z:rozumiałem, że propagan da
jest wszechob ecna w naszym życiu i że w jej Imię dok-0nuje
:e
się nawet na turniejach tańca pewnych manipula cji. Mianowic
północ
tańcem
jest
,.dżajw")
sie
(mówi
jive
tytułem
pod
taniec
turnienoamerykań~kim jak najbardzi ej, co organizat orzy życia
jowo-tow arzysko-t anecznego u.krywają starannie przed uczestnikami ! oublicznoścją w obawie, aby turniej nie został zakłócony
orzez gwałtowne <Jemonstracje antyreaga nowskie. I ja to idę
wystę
z:tozumieć! Ale dlaczego 'z: szyldem latynoamerykańskdm
puje passodobl e? Tyle lat oo upadku frankJzmu ? Za rządów rncja!istów t najsympa tyczniejsz ego monarchy nasz.yeh c?.asów,
Juana Carlosa?
Potem było jakby troche mnłej atrakcyjn ie, boW'iem r.ac~łv
cje o::1!ę elimi:nacfo w kategorii standard. Tu róv.-nież manipula
.:anizator 6w doprowadz.'.lv do oomiesza nia geograficz .no-oolity o.nego: tango argentyńskie, widocznie z p0wodu resentym entów do

BINKOWSK~

.z zab:~gow 11 Matyldy kor ~ystal
tak?.e zakochany w niej w:.s1aw
B111:zek.
O dzie~atej rano do Gra.lC

pr.~yszedł Klek i oz.najnuł. żt
czas roZPOCZąć okupację. Grala
u
fors~
wział zaoszcz.ed:z.oną
kradzione pap-i_erosy, p0s~awił

Klek-0wi piwo. wsiedli w taksówke 1 pojechali do B l~zl\:a.
Taksówk arz nie miał wydać '
dwóch. tysięcy, ojciec BucL'.ta te
nie miał drobnych ,. al• l>OLY'Cz.vł
gd~eś i obeszło •ię bu a ~an
tury. Ponieważ ojca Klek:i nit
b~ło w domu, trojac'l:ld po.;;i.:inowlły ~ić sto:rowne pTZYuEcy
got-Owama do okupacji
Greckiej. Grala otworzył bank
i ~rzyk:rotnie wyasygno w.il po
osiemset .złotych. Plotr Klek

SpiMzi; rJniejs~ym donlt-.ść, H
mamy już pierwtt:r;ą, autentyc.>ua l>lajt w ~nym r'1z~adzit
i w l)ełnym tego słowa znac:uniu. Zbankrutowała firma budowlana obywatel a Lewauit! . Sh.ło łię to u 91>rawa· nieprawo-myślno.foi ądu
cłupie1 m!łołq

ni-eh. Nie:!tety, t;:u;ba aię w W mat.edl udenł do .ł)'On'»eY "i'>'(rjaieal Prz.y,pomi!na 1ię piosenka s „P&trtłta" autorstv. P. Hertia
i J. Słowikowskiego - ,,hej id~• wojsko na kultury dWl". Oto
klubu . tanecznea o v.rładu W AM deleguj~ cdPowiednią i1ośt

do
sw;'<·ch słucha.c.z.y i w ten a.posób równowa ga płci :r.ostaje uL"'Z:-·mana. Niestety, taniec towarzy·ski jHt d1.1cyplin a, w której n!e
przewidu je s:ę udz.iału ani 11olistek, ani dajmy na to, tercetów
c:y większych grup tanecznyc h. Tylki<> jak Bóg przykaz.a l - en
i 0!1a, by tak. rzec, face to fac l jut, tadnych tam, panie, ro:i.ry·
·,ve·k grupowyc h!
A ja~ sobie rad~ kluby taneczne w miastach pozbawio nych7
~arnizonów wo~kowych? Trudna sprawa, mote chociaż OHP
W tym miejscu zacząłem rozumieć zaintereso wanie WAM ruchem
łem dofć
turniejowo-tan~cmym, bowiem :p:erwsz.e wraże.nie odnio
tanoo\vierzcho~'11e: aknnwenc jonalizow ane I ujednQlic<>ne ruchy
cerzy i tancerek: k-0jarzyły mi 1ie z jedna :r.. najulubie11szych roz.r wek naszej młodz.ieiv woj~kowej, to ma:ezy z musz.trą.„
Wreszc:e doszło do finałów. Miałem okazje z.aobserwowa~. h
n·
sęd.iowanie na takim turnieju ~est równie trudne i poz.bav.-:~
k:-heriów jak choćby sędzJo:wan:e jazdy figuxowej na lodr.ie. Skala punktów wynosi od jednego do swdu. I niemal każda pa:·;i
om:yskiwała oceny w oeh1ej skali, c-o znacz.y, te byli 1edziow'le
nain'ieJ, a jednocze! rtie inni prz.yz..'1awacen:ają.cy ją na „6" V.'Yn
najwyżej. Dldeg<> te,! aaruje 90bi e wy.mienla ni
l ..1" k6~ i zwyctes 'eh par. 7..<lecydo"''a:ne zwyc:~rnvo odn~6•ł p'.~eloosobowy komp1e~ !l"dz56w.„
Moim faworytem była pz.n. TI!' M, nan 'l'omasi. KYC' l 'l>J.nl
B:'lrbara Wolska. Doszli do pół!inału !tartuJac w J!XUPi wy'l.sz1>:
n:~ k'ategor a, któ ą dotad miel'. Był to niewĄtpliwy s" kc"
r.własz.cza, że jury awansowałn ich do •ej wyż!zej kategorii.. -i„
.'mien!am jaita t-0 kategor!a , <ila~go. te konferans jer, nan Wo
dC'ch Swiech (trene: „Tygryirn") zamieszał ml w głowie dokład
nie. Wiem tylko, ~ kate.;corle ~2' e7:tery, tj. od D do A. Ale czv
D ;ed na!niższ:a czy najw~·ższa. tego n!e udało mi i~ i:rozum:e r
T:;·m większe brawa należą s:ę parze nr 53 z tego powodu, :,„
Tomek odbYWa właśnie słu!'bę wojsko~. na turniej dostał prz.e..
oustk~. I jut od dwóch m'.esięcy n!e taft~ył z Ba!ią! Stl-2,sz.:ne
Pa:a nr 53 jest sympatyc zna, u.nrawia taniec w klubie „Tygry•"
tańczyć p-:ywatni e. n
od dwóch lat, ooo~e także barom lubią
1
dyskotece . Nie Potwierdz a 1!ę po.rz.e rndl<) o listo:nos7.u, któr-r ?O
o:acy n:e chodzi rń spacer„.
Pan nrorektor roz<lał puchary, podchorą:!:owie z.· W;\M wreel:.":1 plusz.owe!!O misia wybrane-j urz.ez s:ebie mi turnieju. Nast~p
~•., turn!ej :z:a t>6ł .,.-0ku.
Wys~edłem z. imorezy :i; jakirr~ niedosyte m.„ :No tak, n.e b~·ło
rock anq rolla. ani taktego na przykład tańca-J)<>łamańca -t>t
l:J:eak dance. Nie to jeszcze c<>ś innego. Wiem! Prz.e2: dwa w:~
c:;.o;Y była impreza z tańcami, z udziałem lieznej mrodzieży mę'
v;sz;,·~::~
k:~J. w tym również żołn:erzy srużby :z:asadniczej i„. I
byli trzeźwi! Nikt nikomu nawet w py.!kl nie dał! Ni" tak· bywa!o w czasach mojej młodo§cll Zd:z:icze:n:& obycz;ajów i tyl .•

AN DRZEJ KAROL

cud1 pol!kiej technik!, czyi! kombajn w
outelce, ~ak niektóin:y zw• "prU:1.rą,d przyno~ił 1ame

dnt trunek 11t. „Vłstwa•.

1 prfłkUTa!ora.,

I wściekłe1 :r.a-

jednak wsko··ał, ba Lewaszk;:>
mia) pi n:ądze, a Pnlew c:• tsl
x nedznego kles:z.onkow~:;o, :•wydzielał mu ojcie;:,, W
kie
chwili bez.ci n.'le~ r<rzpa.ezy Pni•w<ki zrobił dono• i nap;.''lwa-

d::ł oania Lewanko wa na tron
mężowskiej zdrady, Lewai;:z.kowa wtargnęła podstepni • do
gar!onier y i ujrz.aw5zy m~ża w

.:cenie erotyczne j. przerwab rn
z wr:iaskiem i natychmi ast udała s:ę do sąd11. DwaJ sprro:\: adwokaci wspierając :ę para~a
tem ,., az.erzeniu nornogra! ii pod
płaszczykiem pry~'atnego mamżu ta.!c: po;kierow ali !prawa rozwodową, u Lewaszko zoshł PG·
zbawiony nie trlko praw do ła
t.a małżeńs:tiel!o i znacz~i cz.ę
fr! majątku. ale i poctitawo wych na~dzi '!Jracy, jak phnY.
rajberki i kielni~
P<>Ziomic~.
Poza tym nie starczało ml jut
na wypłaty dla z.ałogi, musiał
wi~c na pewien czas za:n.~nać
t;rme. aby s:e troche Dozoierać.
Z 'l:Wiazku z tym zwolnił C?.asowo swoje ":ierne trojacr.ld tJ.
ur:vwatna brygadę budowl'l.IlJI.
Do trojaczkó w nal..teli: :Plołl
Klek, trz;rd.zlestoletni tc:iaty mu.

•

ran; z

d~·ojg.lem

dzieei,

Wi~~aw

dwudztest opiee"ole tnt
Bucz.e!c,
kawale, s :r.awodu mur&~ malarz o.raz Maciej Grala, dwudtie.1t01letn! kawaler b!z :r.a~.odu .
ayli -pomocnik muTarza do t'Oda"o/ania cegle~ i zanraw:r.
Wyrzucon e na b!Uk troja::::..it!
nie zamierzały żyć w be..tobociu. K:edy sko~czył sie :fundusz
z odpraw"', za rada Piotra Kleka podeszli noeą do baru ,.Kuran·
c:k". zeTwali fachowo blaehę zabezn'.ecza iaca okno. V.'lef.·,; do
śroclka i wynieśli trzydzie'c ! :flaszek ,.Bałtyckiej" ora~ pie~ tys:ęcy sztuk pap~erosów r 'iinej
ma:-'.d. Przezorny 1\Iaeiej Grah
(ld!ltawił l'aniero~y do p~sen,
aby mieć troc>he ltt-0sza na CZ2.r::ia ~odzine. Dzięki tej Oj)~acj!
b~i-obotni 1"1iel! zajęcle n:i róiizie~ie6 dni. l!dYż cleguV:.''11'
•towc-l l z umiarem - pół l!tTa n1
Jeb

Foto: Grzegorz
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Galasińskł

·

\V

raZY kursował na malinę.

t~zy

zdro.kl, a przede wa-.eystk;.tl'\ s
pc>w&du wady charakter u maj.tra Lewaszki, który lubił podu~wać si• pionem i poziomi·
ca w częstych wypadach na
ksiuty. Zamiast trwałej poz;ycji
sufa na rusztowan iu I,e\l1;;i,1:i:ko up.o:dobał sobie za m~ejs~
:oostoju gar.!onieTę trzydz;:est<Jletniej Matyldy Supeł. :z. za-.vo<lu
nie mogąc
piel~gn!arki. kt6Ta
z.nieść brutalnyc h :r.alotów m!'dyków na noeinych dyżurach w
szpitalu, otworzyła gabinet prywatnego masażu. Pech chc!;V, 7..e
w p!~knej l\'Iatyldzie Z:lknchal
. ie był bez pamieci niejalt' Alojzy Pniew.ski. · trzydzie;f ()letni niedorozw inietY umy;•owc
~yn bogatel!:O krawca, t.ozt.1ty 1
dzieciaty. P<>nieważ Pn·.'.lw~k1
nie kochał swego dziecka an·
żony, idyt ta nie odpowiadała
n:>
próbował
mu fiz.ycz.nie,
wsze!kie sposoby odbić ?lho;yl<lę
majstrow i Lewuz~. Ni~wiela

I

. ~-.:..·. . ....
i\...
•• „ ;y

.

.

\V tramwaja ch i w p0ciąeach,
na ulicach, w radiu i teiewiz.ji
f na spotkania ch z ofiCi.lłami
~bywat~le pytają, jak to j·'3t z
tą .reformą. l\Iiały być eleganck:e firmowe bankructw a. a tymczasem wszy!tk<> ~ie jakoś
wspiera. wstawia w.a szkło. dotuje i potencjaln i banlrruc~ wegetufa smętnie na niwie ~·~cja
lizmu. Decyden~i. w tym gło
wnie posłowie, \vyjaśniaj4, iż
profesor Władysław Baka spr<i.wił, że v.idmo ba.'1.kructwa kruży nad przedsieb iorstwami : :powołano już liczne taT7.ą<ly komisarycz.n~. trzeba w:ec tylko konsekwe ncji i c:eirpli·\'·:>5ci. ·
Albo zagrożeni s:ę podźwigna,
albo ktoś się wreszcie tak pię
knie C"Pnie. ie nie p0moż~ mu
:ta.dna reanimat' ja.

Taniec, wojsko i polityka
'

.

c!a~u dflbY.

Potem nastąpiła strasz.l.iwt susza. I wtedy oodczas medy~ach
trojaczki orzypomniały v.b:e
że głównym sprawcą !eh 1l\eszczęścia jest Alojzy Pniewski oraz niewierna Matylda. która
ulel!ła czarowi niedorozwi.a~ęte
go Pniewskie go. Po~tanmV1li te·
dy, że okresowo będą aku::Y.>wac
ulicę Grecką, gdzie mieszkała
frywolna masażystka. Dod'\tkowYm a.rgument em był fa.~~. ż~
wu plecami majstra Lewal!Zki

XLedy ])6łtora litra sortakJ ""T•
wna~

J>ik. Bucr.Mc

"°*6'wl I1ł4

-

Brada,

-

Gdzf•T

-

U M.atyld1, kurdemol ! l.a
debilem A!ojwm!

jan

W7b1Jd satiy!

w

barwf

tę zdradfl •

U1.pokoilf ie dobeym sław~
wyszli 11 rn!enkan1 a i u.>1edl1
pod ulotem. aby mieć ba:!~ll-:•
na okna 1arwnit!!".Y ma aiyrJd
Matyldy,

Ale niedojrzały syn fo:.:awca
td nie był .całkowicie do tyłu

z myśl~iem. S:z:czerT..e mo,.,,1ąc.
to on nie tyle obawiał .ię jakiejś
z33adzk!. N> wła'!neito taeusia
Zdarzało się bowiem, te A:ojzy
z. kuponu materiału na !J)Odni~
\VYklrawał trzl· krawaty, pruł
maszynę do szycia, albo wmrTAdawał r.apas fgieł 1 n!d. A' sta ry krawiec nie tylk~ musiał pokrywać straty, ale też ło:i:Tć n~
utrzyman ie wnuka i ~nowej
któni Alqj.n- notÓft-.rC%l'lf• zdr .:
duł.

Aby ektec Io n!e wyśled~ł.
Alojzy wzl.~ł f.Ob!e pnyno;,,;.tkę
w o~ble A..,."!ti ~~'Itr Banńllki~j
be~ohotn

rd.2:iesfo1etn~ j

ext

1

krawoowe J u lrednłm wy-~:r.tnł
rze~o
C!!'!l!em, która w ra:cle
miała l'Oh,iadcxyć. że Al•)'°&Y
jej 'PO~Tednictwerr.
:r.ałat'Ma u
arpuli nr«<
1:1rzyd~ał dw6ch
cz.arnych e!enkkh.

W drodze do ukochane j Pn!•

"·rn:f wypfł tlasi:kę lliwa. w~t»

:rił do kavtiarn!, gdz!a l'<>S~wn

Agnieszce lamoke win• na roz.ruch. ~ ~ l)T'Ze.z: &g:.:id:d
działkowe dostali s!e do ga„to.
niery Matyldy. Tymt-Use m t!'~
d:r.~eych l'Od nłctem troja~k6w
poczeła ogarnia~ ch:!ndra · ZI :l"C:erpli"'ie-nle. ~dyf slkoha1 uJ.otn!ł s:e :r nich be~itob:e.

Do

-

diabła!

figlttie. co! -

Ee. to

-

Motie "l1 tar.'!
mrukn!l Klek.

t>1•my

'MdzteH, ja~

WchcdzR.

A ja b:rm feso •kul.>sń~
- wukn~ł Gr1.!a.

-

autnelił

.._No, no! fr.le Bucze..lr. tylde?

•Złt'Z1tal ~
Ty tH za Ma-

Nie, nie! Ale z!mit. cdytm„
w llakamea:-ze, ten d~hilnv
Igi~~a gwizdncił mi najl m.~za
fu!aJkę. Potem chwalił się głu
pek, te przerobił na korus:z~
dla dziecka.
-

~ili

- Sprawd:r.e. c~ !i~ ta:n d?f.eje - oma!Jnił K1ek.
Podkradł sie pad okno g 1:!0nieTY. zajrzał do środka r wrt-cił w te o~dy :-. takim \\Yl"<.zem twarz.''· 1akby ujrzał 1>tad<l
słoni na trabowtsk u ~„ ł) ~ ·.:~'
0

rui.

-

No t ce!

-

Za pótno„.

- c„

a

p6tno !

-

.~kur!-t k~ńczyła.

-

~fa

-

Aha.

-

Trudno.

oacjenta!
Vlłaśni!l

bydlę wy.jdzi~
,~-=e

mauz„.

Alojzego.

Zaczekam.>·. a.i
- orzekł 11',ki-

Buczek.

Nie wiedzieli. że ~ł~'~ko
'1\'Ll'ttszony Pniews'.~: l:łprJ~nał
drugie.Ro masa.tu. Kie miał j 1-
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pt~ na dodatko~
114łuf~. kt6ra kosztowała mniej
W'i4Cej l!Ół litra. ZWT6eił !'.l~ 1

dnaJr

wtelk• nieśmiało4ei~ do ma .atyltkit s ~b\ " vdnel&nie kre•Y"tu. Odmów'łła. Wt4Jdy l>OPr<>d belC:!eh\de • 'POłYC%1k$ w 'W'Ttoko.łei t:rllillea dotYch. Tym ra1181\1 "Pielma Matyld« nie odmówiła ~<lyt. dob'r'7.e '\\iedZ'!ałs t.
nelkie długi :ATojzego 11Pl&ea

l'l:t!t~lnie rlary krawiec Ptilewtki. 19'1i n:rzed~aWi mu !fi<e Tachunek i ~wiadka. A 4wla~lti"'m
bvła A~Mzka. Ale. ~~ Matyt.

da miała ·akurat ood reką banknot m~ofysiecmy, oznaJm.lla
~CZll1MY'm

tonem1,

- Alu~. ~zmienłsz to w baPrzYnie&ien p6ł li~.ra 4
ne.
swróoist. mi

.

tzt•TT

ty,sią-:e.

A.hal Jui lec1tl Pniew.slrl.

-

-,:rzasnął

ura.dow~

Zaczekaj! - powstrz.Ymała
te Matylda. - Ty jes~ś taki
bystry, że za})(>mnis.i po dr-O<ize.
w której l'4tOe miał.e..t ten banknoi.

J)o

,..

„

S

końcu dał

-

-W•tbe

łat7 1un11t I ewaftia.k o J)rzezwisku
obuKarburator.
sle z „ieika
dził
głowił i pieczeniem
w dołku. Po omacku lXlllZUkał czegoś ?>nyzwoite10 do ulcia. a nie znalazłszy
iaklął kwieciście a szpetnie. W
pomieszcaniu było 11.mno. na
klanach szklił sit mr61 odbijając w kl'yształach lodu świa
tło ulicmej latarni. szmata wisząca .na drzwiach lekko falopodmuchu wiatru
od
wała
uoarami.
aie:
wdzierająceio
Karburator 1 nadziej• ooszukał
na tmdłod?A butelki. Bvła nueta. Chciał ru&%Yć do wiadra.
ale przypomniał sob!•. te J>neciet od kilku dni nie chodził
po wodę. Wyjriał l>rzea brudne. zamar:miete okno: ciemność.
Poskrobał lód naznokciem. w

za

vvygranlł.

!:lab był coraz dokuczliw1ZY.
pragnienie stawało 1ie nie de
zniesienia. Karburator mocniej
odszukał
otulił sle 'Płaszczem,
czapkę,

Qookoła

l\'IY! okreclł

brudny 1zalik i trięłac 1i4 :a

limna. wy1mdł n• vl!oe.

~

•l>OftlAia. ... ~~

buu tylko dWl!e4cie metrów,

wi4C na.jlepi•j w~ tu pęt-erek

JAłłOSlAW

najciszej, Tu oł\tre»
J)ierwsu nAJXl'tkan1 drzwi.
le~o
To, co ujrzał. prze!zło
wszelkie oczekiwania: na ,te.lach piętr:i:yłv sie torty. c111.~ta
~ta!y
I wę<llin)'. Na podłodze
termosy z bil(osem. Leżały sterty <ihleba. I u.;tawlone w plra·
midt Pieły sie wysoko skr:wnki z wódklł. piwem i woda 10dowa.
Karburator na rru1ment samknał oczy. Ale lui w nutP,onel
chwili tu:vmał butelke i nerwowo odkreeał nakretke. Nie
było to łatwe. bowiem metalowa opaska nie chciała sle oder·
Karburat~
wać od nakrętki.
ze zdenerwowania od$tawił bub9lkę i Aięl(na,ł p0 druu.
man
łA talde
- Widzę.
dość toastów - usłvnał za 10b• •łoi i • mało nie WYtrnścił
butelki. - Wies:r., nie lubie tei
eałel pompy, lak ora$1;ne 1!cześ
cia. Puściła?
Karburator bezwiednie DOdał
butelkę. Mężczyzna był w rozpiętej koszuli. bu marynarki.
lekko sle chwiał.
- Ci~gn.ij -piierwsą - l'O·
1dzłe było

rzył

wiedział.

- S"'rietnie. Tylko rusza1 słe
szybciej, to nie tanio. Widać
dawno nie tańctYłeś. co~
- Nie. tańczyłem - przn:nał
pośpiesznie.

- Wlsściwie. to cie sobie ni•
przypominam. Z jakieio działu?

- Z m..:az:rn6w.
- 1'!1lan. 'l>U.ecieł z maias:rn6w miał był tylko Bedna·
rek?
- I ja - uowled7.iał zdecyKarburator. -- Tak
dowanie
ustaliliśmy.

Karburator. 1dyby mu kazano OPowiedz.!ed J>O kol!!i waay·
iłoi:vć w
stko nie potratiłb:r
całośd tea:o. ao sic działo. Tat\czył i to dużo. pil •k.te duto.

jadł. Właściwie lrunował -po..
międz:r 1tołem a parkietem . .,,._
między .:ruoa me:!:ezyzn a 1tadem barwnych pań. Te ostatnim
nie ciągle or:z:epijaly 1

brudzia. co Karburator J)r:r.yjął ochoczo. jako be ostatni raz
całował kobiete !11t temu oietnaście albo I lepiej. Szcze11:ólnie
upodobała sio sobie owa k~iet
niczka czy tei królowa. Dotmte
wiedział się, że ma na

um

w se'o7,

G todsinie 1ama~ Mnt
Jl'!~ Alojzy Pniewski wynedł
na uli~ ii bankn<>t•m w zębach.
Pi~si.Y dopadł Io

Klek. Uderoz;-paezy aa iwolnt„ni•
w ol'a<lY u majstra Lewa~lti. A·
l jzy tale dostał w "'by, .
mal nie POłlmał banknotu. Zdołeł Jr" jednak wypl\tł i b•in..01:not
JM>leclsł isk l)tasr.ek na t 'aw·
ł\ik. Klek -podnii611ł bied.n.ego
Jt.auka i l<łhcnval I.o k!M(Ml.i.
rzył i

*' .._

Ped..e~ I --J~

Toast
...aa p ok rator-

I

aa lł!.&te1
Pniewskiego. Za to. te ~śmiem
aitt wltteść w łaski 'Pielme1 Ma·
tyldy. Siła ?Jemm1 i S!!1,1i~ć
był~ tak wielka, te A1~}!.y run3ł na 1liemie. Jdz\4!!raj~ •d>~
• U.t'k• llk6re s pleców.

~machem Wina~

-

pomni~

t11krradzionej !ufajki.
Potem ko"Pali l'O W37.Y!eY. ~by
s;e 1:1<iz:być "«•y:rzutów sumienia ł

nił' mv~let e -z~m~n!P.~l okr~
E"Wn :f'nnil! bttdQwlanel Jll'l-!'\a

L'!waszltl.

Ni„ Pokazuj t111 will"~ na
ul cy' - zsnozn Bucz~k. Kani.a• r. ma~at.omf. !gf!łi:A.f
-

~I

. męźczyzny.

- 'A sidyby~ wpadł do l'f n\nbedw 1
nl - dodał Klek to-O. traiiezru„

'°

Co

rz.ekłn.y

udali

dotarł

Ił• do ~
Alojzy i &&

fortę napili aifł v.;na.,
wódki i &t>OŻYli do Wiwatu "7·
z owych sakąsek.

ad'Jbytą

obity Afo~
Pra.eratony
Pniewski priez dwa d?l1 Jni1..
czał jale zaklęty. Bał lic trojaczków, mlli<iii, własnego ojca
i nieknei masażystki. A~ tr7.e01eą:o dnia pani Matylda pragnąc k<>niecz.nie odzyskać łWoje
l'l~ć tysiecy 1ama J.at>rowadz.ił.a
go na milicje. Leka.n stwiordz.il
u Pniewskiego zdarcie pie1.nastu pro.cent skóry na pi~ch.
stłuczenie głowy. nosa. warai
dolnej i nadgarstka pr.iwego,
sińce na twarzy i sz.yi oraz podb1~n:t-cie krwawe ood spoi6wklł aałkow' oka lewe2:>.
!'rokllf'ator napisat !e trlf'j
dzi \łając
muszkieterowie
wspólnie i w i:>0ro%Umiena u J>O
uprzednim 'PObiciu i kopaniu Alojze>io Pniewskiego oo całym
ciele. cfopr<>wadzili go do st.>nu
w celu
bezbronności i zabrali
prfywłasz.czenia banknot v nominale pie<:iu tysiecy złotych,
prz.v czym P. Klek dopuś~.1 sie
tei;o cz.ynu orzed upływem l'.':ę
ciu l;it od odbycia kary poz.bR'ńienia woln~ci

z.a t'rzest~pstw:i

teiio samego ro<lz.aju.
No l iesz.cze raz sli: okuało.
fe chwilowe Z.llmknięc!e firmy
nie <rodz.i w ludzi pracy. albowiem w Polsce nikomu ni•
E(rozi bez.rooocie. Otóż d'-ielne
trojaczki znowu mają 2:a le·de· i
z.itrabne. k<ll0.1'owe uhran•'J. 1'0·
ooezP.. Pracuja, pod e(ida b1'Yrt:3dzisty z kaburą. pny r.•kła
claniu torów tramwajowr~h.
~tM
Ma~atvstka 1\h~ylda

Jest tez. niestety. druga

na me<lalu.

z~mkneła •wój !!ah!net 7. •..,.,,wodtt braku klientów. Majster T,e ·
kolej,..,eito
wa~zko 7.aś r'łozmił
•z.nku. Ud:1~ mu s!i: zgi-1madzić narzedi.!a oracy. ale 1e!!<l
firma mminła oe."ł<lslć kompletn=t
nl:iitl" 7. now<ldu nie<lohnr 1 •ilv
zamkni ~u i
któr!ł
ro~rzPi.
t'\l"'l'!'ll('·inn(l n::i innv o1ae n·ioo~'V.

mie

Priorvtl"~" należą
pań•two"·ej.

się

fir-

•

CHU-

- Podrz. ml nan ntkienk•.
- Kupię now•.
- Tra la la. za eo? Za tie
ue4d 1 kawałki~m. j11kle u pa1
Czy mot!!
na urabiam?
włunej d.ynktonkiej P•m1i?
- Jutro przeniose cie d' rachu by, Albo 1eś11 wolisz. l'\61dz!esz do działu planowania.·
- Nie znam ~ie ni\ tym. Ne
co pan? Moja halka!
Karburator ~lir•1..ał. iak col
run~ło na mlekki dvwaa i t~
rai w clemno~ci trwa wal',(s,
Wy~uną! .iilowe. W nolu wiri:r~
kou;eM
niit bvlv tvlko b:ale
nol(f i curn11. ruchoma brv1!1

lfat~ssł Gral• k.opnał ~
~g0 "'' r;ł„we, bo nie m6~l fl'l•

ru, gdzie nie

falbankami. jak klnie nie moPotem były
Już tylko kroki. trzask drzwi.
Cisza.
leżał na podłodze.
Chwile
potem wstał. wy~~dł na kory„
tarz. Nie pamiętał droizi no'\\Totnej na sale tańca. ale bd
tam nie foiesiyl.
wcale sie
Szedł 1.~kko sie chwi.ejac i do~
tykał klamek. Drzwi nie U-'ttł·
powały. Dopiero na końcu korytarza. który tworzył tu rodzaj POszerronel(o owalu. trafił na jakiej przestronnleisze
pomieszczenie 'WYłoione czymś
miękkim. Stało tu biurko, maszyna do plnnia. kilka teldodnwi
nów. Stą-d p~owadzlły
1d1iej głębiej 1 Karburator bez
trudu je otwomł. Znalazł rlt
nagle w urzestronnym A:ahinemiekkle
cile. Wielkie biurko.
akórzane fotele, rozłożysta palma. stylowa 1za!a. Przez okno
przedostał sie mętny poblask
nocy i Karburator mó.itl rozróżnić te wszystkie ncze~óły a
ta.razem mógł wreszcie poruco-ł
szać sie be:t obawv. ie
przewróci lub o coś 1l1t potknie.
iawarNajpierw sprawdził
łość biurka. W s:z:utladach były same paoier:r. dłu&:O>Pi•Y. sko.
Natominst w na!le
roszyty.
paczek
maluł 1ulik I klika
I
papierosów „Yugo''. Dobre
DO:i:o8tał
te. Do sprawdzenia
, jesZ<?ze retał. ale w tym momencioe usłyszał jmiechy, które wyraźnie kierowały 1ie w
1trone te11:c wiellde11:0 pakolu.
Szyl>ko. be1uele11tnie dał nura
la fotele, wstr1Ymał oddech.
- Alei J>anle dyrektorze mówiła kobieta. - Ja mam nanecr.oneaol
- Prawidłowio - odoowle-łzl.Bł niski. m"•ki b1!1. - Mło-
da dziewcZYN oowinna m!-e4
naneemnetto.
ni• ehe!!..
- Ja. naorawde
Nie, oros~ mnie !)Uścić. No.
'Vl'i• pe.ni
gąc upiąć włosów.

Ry•.

Nad miastem stała mroźna,
eo
t'lOCiae-ni;!,
Karburator
grudniowa noc. Twardy gnie.:
wzbudziło pcdziw u orzvbyłe
butami. ale
pod
skrzypiał
ro. bowiem był to !t k o nadtw!ek kroków azybko zamiepól
co naimnie.l
jemności
rał. rozpływał 1ie we wnechćwiartki.
Mi11sto.
obeenej ciszy. milkł.
- A w ol'(óle. to mu~ze cl
mimo póinej l)Ory, nie spało.
powied?:ieć, że nawet t::> rlowNiemal M wszystkich okna!:h
cipne tin:ebrać iie ia 1umpa,
światła i kolorowe
Je~td 'I zaooatrz!'nia czy z n1apaliły
lampki na <ihoinkach. Karbura,
iazynów?
tor nie wiedział. która godzina
- Z m.a_r.ru:ynów - J>Owieani iaki jest dzień, a właściwie
Karburator.
dział niewyraźnie
noc. nie wiedział. il• .:odzin.
- To dobrze. io bardzo doa może dni przeleżał na 1woim
bne. Z maiuynowym! tn.ebe
wyrku ).)o ostatnim pijaństwie.
tyć w zgodzie. Ja. widziu. nie
Wsadziwszy ręce w kieszenie
przebrałem sie. bo ja r,,;n!am
zaczął szybko iść, choć na domaskarady,
te ich wszystkie
bra sprawę nie Wiedział dokąd.
Moja stara natomiast jest lll
Chciał napić !ie. to oewne. nic
Braci•.
motyla. Wyobrażasx7
poza tym. Pos1.lE!dł wiec naijeszcześ motyla z taklł dupa w
pierw do Jasia Kaleki. ale nożyciu nie widział...
Zajrzał
ra Jasia była pusta.
Pociągnęli z butelki. a KarPieszczochy.
więc' do Werki
wpychał do kieszeni
burator
Tłukł w drzwi pieścił\. walił w
kaszankę i
kawały kiełbasy,
okno ale bez skutku. U Mirki
plastry szynki. Potem zjawili
Kuchty te:!: nikoito nie było.
sf41 jeszcze jacyj mete:z;vźni. PoMirka leżała w 'Pijanym śnie l
butelke.
otworzono
nownie
nie reagowała na tarmoszenie.
Częstowano J>apieroaami. KarPrzeszukał mieszkanie. Oprócz
burator brał 1 niepastrzeżenie
czerstwel'(o kawałka chleba nic
chował w swoich przepastnych
tu nie było. •
kieszeniach. Niestety, wkrótce
Wkrótce znalazł sie obok Jaw niezwvzjawiły litt J>•nie
wnetrza
1
kiegoś budynku,
kłych. fantazyjnych strojach i
muzyka.
dochodziła
ls:t6rego
panowie lekko J>rote~tujac ruKarburator jakby oprzvtomniał.
szyli na sale tańca. Karburator
Zajrzał przez szp;ue w ol'(ronie miał wyboru. W!tvd-ząc sit
dojrzał.
dzeniu. ale nic nie
swoj~o wy~lądu starał sie iść
Wiec ooszukał furtki l ku swe- 1 tvłu. ale jakaś ksietniczka. a
może sama królowa w:r.iela ł(o
mu zdziwieniu stwierdził. te
:fest otwarta. a na oodwórzu
kokieteryjnie po~ rek4ł 1 1'0nie ma niko11;0. Wsunął sie wiec
prowadziła na parkiet.
cicho I starając sie nie hałaso
- Lubiu tańczyć? - J)Vtała
wać. ruszvł ku drzwiom.
zalotnie.
_
- Wolę przy 1tole.„
W ciemnym korytarzu. idzie
dudnienie muzyki oiłusz.ało. a
~ Kokiet a ciebie. A 1wo;ą
u droga strój man bombowy.
wy,wołałv
zapachy mies
bvło
czkawkę,
Karburatora
- Tak wyszło.„
ciepło i iakoś swoisko. Pod su- Nie· bói 1ie. nit bede cie
fitem płonęłv iarzeni6wkl. na
uli
gwałcić na śr:xlku
ścianach wisiały plansze. wv- · mówiła śmieiac sie i pn:yciaodo~zenia.
ga.iac f!.o do ~iebie. Za ma~ka
kresv. Plakatv i
Karburator iednak nie zamiewidział ie i dużP. okolone dłui;!l
mi rzę;:ami oczy.
rzał nic czytać. Kocim ruchPm
- We.ale si\'ł nie boję,
ruszył' w tlt cz~ść korytarza.

•i•
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Jąnusz

.S'zym.arlskt-Gla.nt

z planowania.
1farta i jest
Karburator orzypomniał sobte.
te 'I\' dowodzie ma Kazimierz.
ale -or2ed~taw1ł ~ie iako Zenon.
Zenon
bo wydalo mu ~ie. ie
brzmi szlarhetniel i do~ioiniei.
zobaczyć
- Nie rhci.ałbv'
gdzie oracuje? __:. npytała ~o
en- tei królowa
księżniczka
pod<iuu kol1>jneiro tańca.
- Ja 'Wiem~.
- Chod:t. pokaile.
- Teru?
- Właśnie teru jest na ilepiej. Wu:vscy tańczą. Nie bój
się. to blisko, 1ara1 za kadrami.

Pó:tniej żalow11.t. te uluł <lieka wości. Kobiet• J>oprowadziła
go przez jakieś pomiestctenia.
uli wąskim korytarzykiem potem sehodami, w końcu znalazł
li4ł w pokoju, itdzie stały trzy
biurka. a całą ściane :z:aimowal
regał zastawiony se11:re11:atorami. Kobieta bez Iłowa obiela
Bronił
Karburatora u uyję,
przekonania.
się słaoo i bez
Właściwie cofał sie: tylko i 'Orosił by zaniechała swoich ataków. W końcu uled. Zwalił sie
na podłoge i przestał ~ię opieCzuł jej rece na swoim
rać.
ciele. &łysiał iel słowa. czuł na
twarzy jej przy!lpieszony odde<ih.
- Co jest? - 11apytała nule
rzeczowo.
- A oo ma by~T
- Impotent?
- N.ie '\\iem. Jut dawne nic
1 kobietami...
- Swinia - skWitowała ze
Tll ~ co leziesz?
złofo!a. Po co udajesz Kozaka?
- Nic nie udaj1t. Taki 1e-

itt!m.

- No i eo 1• tuu ..:roh!e?
Jesii:cze orze:i: takie1to tVPll do!tane iakieiś choroby nerwowej!
fak
Słyszał iak sie ubiera.
n1ocuje sią 1 tymi po· iewnymi

- Wole do rn ·huby - Mltłl)•l"m
,,.,.i„dz'ala zmęczonym
ko bi I' ta.
- Yhym - wvm.amrot11! me1ki bl\S.
nia
- Ale nlt.f!1 oiętna~tu
J:)rzyJmą. To mól warunek. Słv1zy mnie t>an. dyr<!kt.orze?
- Słysze.
nikomu
- I ie~Y-<'T.ie jedno:
ani ~łowa.
~ O;;zn\i~cie.

- Do dial,ła!
na.1tle kob:eta. urządził! .Jak s!e
na sali'.' Chol<>ra.

krz;-kneła
Ale mn·" nQn
teraz Mkażę
trzeba to ia-

koś wvtneć.„

jących, nasilał się
drażniący 1 ostry.

at

stał

!ię

- Ile .ieszcze?
- Pięć minut .
- Nie uważasz. .te to natdla nasze1to
leps21e życzenia
dyrektora?
- A dla prokuratora nie?
Ten doo'ero sie
- Mowa.
ucieszy, A !W'Jią droe:a Zawada to wielka świnia.
~ Zawsze mówiłem. żeby nie
Ale
g,o do spółki.
wciągać
te 1wój chbp. :!:e
WIZY&c:Y.
twardziel. Me ma chody i zna-·
jomojci. Tera1 u~wnie 1ypie d
miło.

Niech 1ypie. Nie !ł wa g~
ale dowodv.
- Pewnie. choć nic nie wiadomo.
te!
- Spokoina lło·wa. na
benzynie. ce 1a rozlałem. mó!!ł·
bym 1woja Ładą jeździć d«~'a
lata.
- A oo 1 ~li!azynem? Prze..
e!d i:ostały kartoteki!
- Nie zoa~łv. Wczorai r;iv •
nlotłtm le do ·księg wo:i~i. Ni•
bv d-o UMtodnienia. rozumfo!Z.
No i zMfawiłPtn. ·
~ no?•y?
- ~pryf.n'e. A
l'Tl• poł;iip11ł dę7
- To .ie~~z" aie11".nia!!:.
- S"6jrz na llf.'~ar":t. ile?
- Dwl~ minuty.
zbi"c~
abv
- Zdążymy,
Pneclei to mor:r lta"'l·ałek od
sali.
- Wv1tarcn- nam minub l
.tut 11kładafl'\Y · wszvstkim tvczel
nia, całuiemv sie. o!fom,1 !ech !yie No·''Y
kn:~·czrmy:
Roki
- A tu tymczesem ttore!
Ter !,
- .Tak sto diabłó-.v,
-

ważne,

uważaj!

Karburator nai;:l~ ~;„ <.' .ą kł.
znale?./: ~"e 'Hl uJ1cY.
pobi"C do EiPbie I zan·!: ''I~ '.V
Ł:mną 1terte nmal. Pr,"(' 0 ż c1
ltrdr.ie chca zrobić co< •t ·a:z.
nel!o. en~ nkrutnPt!O. .I\ nn ''1 mo wol! ~t.11n!„ •ie tei., ('Z\:'1 J
Zapn1fi!n:\ł

;wiĄdkiem

i uri„~tnik Pm. U-

clt>katl. i:ciekll(o Jak nllidair-il
Ru;:zvł korytaner>1. 11~ • ł

.„

nogach. itnRł na o~leo obii~iae
J.i„ o friany, k zyczał.
W tym. ~anwm 1edn11k m"'mPnCiP. nad milł~tem rozl.P1tlv
~;~ ~yreny fahryczn„. roz(lzv O•
niłv

~ie

v-·~ir.ntkie

ko~c'„!r.~

" ·•'rzało-.n
<aJw„
w~trzą neły zimowa no..:a. ;> na
1ien1choma czerń nif'ba ·:n··
pł~·neł · k<"loi·owe oF.!niP. Gdzieś
bli~k.., zac1e!y rozrvwar si~ o=·it11t N"r • Rn'.ł:!
tard.Y. Swi11
Kiirhura'or rlo1J,uH c•kna. z:a
Vt'ysoko. pew11! jakieś ;:odt„1e
pietro. Znów m<il.azł ,;e na korytarzu i znowu •zukal ia1.::iee:ń~ wviścia. lecz ciaF.!l" Panob·kal drzwi ~l~P" zak;rn·.? N.:i.
krafov.11i<'P z1nm·kaiar." orz"i·
dz.wony,

0

~'Z""le~t
1łv~z:r
Karburator
sukni. cięt.kie kroki meżcz' rny
który pod~zedł~n· do •zafr :zaczał szuk::ić paoierosów. a n!e
znalazlsly lch. 11.petni1 Zl\kll\ł
wcale nte jak dyrektor. a on~
dzej jak Ja~io Kal„ks.
- Jak. mała. byłem dobry?
•
- ł)yta meiczvma.
- Trójka z plusem - odZY·
wa 1!e wesoło kobieta.
- To ta wódka.
- Jeśli od Jutra J)rzelde do
rachuby, to mo!~ będzie mial
pan okazje to udowodni~.
- Baśka!
- Chodfmy, be zauważa. Za
długo już nu nie ma na· ~!.li,
Karburator WYJ::ramotił sie ze
swojej krvjÓ\\·ki. N11leż:!h tzvm
predze.1 stad odei~ć. zanim iakaś kolejn11 para nie zechce tu
pofiglować.

Znalazłszy

!IC na korytarzu
tam i z nowrntem ni'l
mogąc znaleźć w:vi~cia ..TedyM
wiodły
były,
schody, jakie
~dzieś na wyższP. Pietro. Próbował otworzyć okno. ale zanie~koH: '% tej• wvsochał. iidyż

chodził

kości równałby

nieS~ranie w J:>Okojacll
wiele dało: kalosze. rozdeptane
pantofle domowe, ele~rvctnJ'
czajnik i mały, podrecznv kalkulator.
X:arburator drgnah
Nagle
wyratnie usłyszał ll:łOSY. Jel(e
""'Yczulony słuch aivbko zloka•
lizował kierunek: rozroawiane
gdzid w itłęb!, zapevme kory•
tan c:ia~nąl sie dalej. cr:ee:o w
na<il' nie do~t:zed. Cicho. OJl
palcach ruszvł w tamtym kierunku. Głosv stawały itie wY•
d:vm papierosov.'Y
raźniejsze.
przyjemnie załaskotał w nozdrzach. Jednocześnie Karbura•
benz ·nv.
tor ooczuł zapach
który im bliżej bvł rozma"l.·fa-

się

śmierci.

Zrezy.l(nowany wdrapał !ie wYtej. Znów jakiś dłu~i korvtarz.
rzędy drz'Wi. Niektóre otwartP,
wiec prze!!:lądał biurka i s1.a!v
biorac Jakłeś ręczniki. chmtki.
a nawet natrafił na damskie
półbuciki.

Wędrując znalazł sle w kozy.
opada lacYm.
lekko
tarzyku
który zapewne łaczvł llłównv
budynek z Je11:0 skfzyd!ami. Tu
W
panowała całkowita cisza.
1 porównaniu 1 pomieszczeniami.
które zwiedzał upnednio. tutaj wystrój był skromnie·iszv.
meble iorsze. nfe było dyv. ate
Za
n6w ani wvkładzin.
wuedzie pietrzyłv zi~ ~"e:ree:a
tory, stałv mauyny do oisan;a
i do li.::zenia. i:iudełka ze •Pi·
naczami.

śrie. Grlzie~ i

e:łęhi. z ''T"!!if.' 1

l'ii'nmości.

zac7.ał naoi:vwać

mu

du~zący

i 11:estv dvm.
1'.lr'ZV
Pono"11ie zn;:ilazł si„
k~z""czał
\\'ychvlonv
oknie.
przeratliwie. ale w r0>.s!2lałej
eu ri! dzwon6»v. wvstrzalóv· i
niclvm
~yren 1e~o J!l".l~ idnał
my~i nisk. Widział ni\ doie v;•iwatującvch Judzi. widział kJhietv bieitaiace po oodworzu w
~troiach,
swoich kolorowvch
mc;-źczyzn z kielichami.
- Ludzie! Ratunknuuuul
do•
Q~t::ttkiPm ŚWi::tdOmo~d
~trzf'!!:l je~ZCZP riimisle łuki k;c.
slone onez zimne O!!ni" r~uca
nir.-tra \l•ien,.. 7. nah•:v±~ZPJ!O
no drue-iei
ŻO\••ca slnj:iceii;n
na
o~unal ~ie
stron· e ulic,·.
podloJ?e przykrvty żółta kołd ·a
du~t.acei;o dymu.
Sześć ~t.rażv pobmy::h F.!asi·
!o płonące skrzvdlo biurowca.
hoiov,vmi.
Pomiedzv wozc>mi
wśród lśniacvch kaskó ~._ orze·
~uwali ~1e wy~tra•z<>ni uczestil;t
nicy ~:vlw„sti·ow„f.!o hal.u.
nie pos:n>dł cio domu I trzeż
wieiąc ze ~tr'lchu po kalei r.1tla~7.1>ll ll'ie do milicjantów bv zloźyć zeznani11.
Dopiero nad !am:vm ran .m.
kiedv anemiczny swit wv!'lelznał na mroźne ulice. ~trafac'/
opanowali z:vwiol. Nntrafir:no
też na :r.wei;(lone z"·łol~i.
- Pewnie iaki~ zlod7.ieia5z,-k
- oowi„dział ;·lvrektor. - No
cóż. ~llm sobie un:ad~ił s,·Jwe~tra a 11;>m nnn<1.1ł tak ni€'knie
roznocz"~:l. "'ah:i H»

ODGŁOSY

U

I
IP01błenl ałedłu„ pe bm łd N".taha C.
I ~. Dot>iero OO dochod:z.iłem do meble 'DO pewał

•ana

n•i chorobie. kt6r• nl• bedę 1!4 ujmował PoP;rM·
staj•e n• stwierdzeniu, a była jednak związana 1
tałosnym. nużącym routaniem i u.ez.udem, !e ws:r.:rltko umarło. Z orzyjściem Deana Morlart!ego zacw
•
1
1.e e.a1> mojego życia, który możecie nazwa~ iyeiem w d.rodt.e.
Wc~eśnl.e. ezesto rua,rzyłem o podr6żv na Zachód. żeby zobaczyć
zawsze bliżej nieokreślone plany i nigdy nie z.realir.owa·~a1 -:e Dean 1est wspaniałym facetem na drogę, bo on faktycznie urodził !ię w drodze l(dy Jego rodzice przejeżdżali w 1928 roku
'!>rzez Salt Lake City, w starym in-uchocje, w drodze do Los Angeles. Po raz piE>rwszy utdyszałem o nim od Chada Kinga, który
poka?.ał mi nare listów nisanych przez Deana w poprawczaku.
Og~mnie tn."lle u interesowały, gdyż Dean tak naiwnie i słodko
p:osil Chada, by ten naucz;vł go wszystkiego o Nietzschem. i tych
:r.na.
w~zy!tk!ch i.n telekJualnych w;;paniałościach, które Chad
~:edyj rozmawialiśmy % Carlem n listach i zastanawialiśmy
~ie czy kiedykolwiek spotkamy dziwnego Deana Moriartiego. To
w<;zyst'.r n !tare d'Zle!e, czasy irdy Dean nie był tym kim jest te.raz. ale owianym tajem!licą młodym łobuzem z mamra. Pómiej
riys ?la wiadomość. że Dean wy~zedl z po,prawcz.aka i jedzie po
::ar. o:erw~zv w tyciu do Nowego Jorku, rozeszla się tet pogrostt a, ~e właś"lie ożenił się z c.iziewczyn" imieniem Maryfou.
Pewnego dnia kręciłem si ę Po kampusie, ~dy Chad i Tim. Gray,
n ow:edz.ieli mi. że Dean miesz:ka w norze bez ciepłej wody we
V-"JC!Jodnim Harlemie, hL~2lpańskim Harlemie. Dean przyjechał
?~r-t.edniego dnia: po raz pleTWsz.y w Nowym Jorku; z.e 1wod1&
01ę;rną Marylou o szpiczastej bródCil, v.rysiedll 1 autoł?Usu tranaa.merykańskiej linii Greyhound J>r7..Y Piątej tniey, 1ajl"Z4li u.
róg. szukejąe miejsca, ~dzie mogliby oo.t zjej~ 1 weszli do kawi.11 ml Hectora t od tego cza.su kawiarnia Hectora stała 1!41 dla
Deana symbolem Nowego Jorku. Wydali p!Mi'ld• n ciut• cł.alukrem i ptysi• 1 bita śmletan-.
1 t'.;:a

.Jack Kerouae (19!!-1989), obok A. Olnsberga l w. Burroughu,
11rzedsta'l'flclel beat generation - ruchu myłlowego I
artystyczne10 w Stanach Zjednoczonych, kt6ry wyratal protest wobec
ame:ryka6aklego 1tylu tycia. Powieli! „On the Road" („W t!rodze")
uznawana za manifest ruchu beat, Jest 11ocllwa111 tycia odczuwaner•
wszystkimi zmysłami, jest wyrazem ńleskrępowanej m1eszczadsk11
kultur11 Wolnołcl • . Napisana J4zyklem potocznym, mleszanln11 1lang6w,
targon6w ludzi „z marginesu", 1zofer6w Ol'fomnych elętar6wek
przemierzających bezkresne ~utosłrady, tworzy 1wolst11 I 1pontanlczna,
mowę poetycki\• Od czu6w ukazania się tej pow!ełcl minęło 3ł lat.
Przedstawiamy .!li oto po ras pierwszy w języku polskim w kilku
fragmentach.
ezołowy

W drodze

(t)

1

ha_: „T•
Prz.e:i. cały cz.u Dean ooowiadał Marylou n.ecn w
kochana, to już jesteśmy w Nowym Jorku l chocia! właści
wie nie. powiedz.iałem ci wszystkiego, o czym myślałem, gdy przeraczal!śmy Mis~ouri, a szczególnie wtedy gdy oPuściliśrny po..
cle.m i chociaż cwaniak, to tylko dlatego nabijał ludz.i w butel::>rawcz.ak w BoonevjJJe. który przypomina mi o moich kło.pa
kt:! że tak bardzo chciał pełnymi garściami cz.erpać żyeie i wcho•a::b w kiciu to teraz. jest ' absolutn:e konieczne, abyśmy odłoży
z lu@mi, którzy inaczej nie z.wróciliby
ł! na Potem t• wąz2_stkie nasz.e sprawy osobiste. naszą miło~ć - dZ.lć w bliskie związki
żadnej uwagi. Nabierał mnie i wiedziałem o tym (na
niego
na
:i:atebv
zajeciu,
konkretnym
m~
i
lak
o
myśleć
zaraz.
od
zacz.ęli
i
pokój i na wyżerkę i na „jak pisać" i tak dalej) i on wiedział
w ten ~m spas.ób jak to wtedy
rob'.ć na życie„." t tak l'l81~
że j~ o tym wiem (to było padstaw• nas~go r;wiązku), ale. mni~
zwykle robił.
to me prz;eszkadz.ało i dobru aie rozumieliśmy - iadnego prz.ejmowania si't, żadnych zobowiązań, chodziliśmy kolo siebie na
Poszedłem s chłopakami do tego m'.eszJca.."lia bes deph' 11--0pal~szkach jak najczulsi kumple chOdU\ koło 1iebie na 0 oczatk.u
dy. a Dean otworzył nam drzwi. ubrany w szorty; Marylou
z.naJomo!ci. Zacz.ynałem uczyć si• od niego tyle. ił• 0 n chyba
zesko~zyła x kanapy, Dean wyeksi1ediował wła!ciciell mieszkania
ucz!ł si• ode mnie. Jeżeli chodzi o moj11 pracę to mówił: „z.asudo kuchni, prawdopodobnie. żeby zr&bili kav.111; jednocześni• eiuwaJ,_ ~sz.ystko co robisz. jest fantastycz.ne". Zaglądał mi po.nad
ną? wywód na temat swoich kłopotów mił<>Anych; dla nie~o rieks
ramieniem, gdy pisałem opowiadania, wrzes:r.czał: „Tak! To praw·
był jedynle świętą ł ważną sprawą w życiu, chociaż musiał poda! O 'kiUil"Czel Cuowieku!", niecierpliwe „Phil" i wycierał socić się I k)ać, żeby na to życie zarobić 1 tak da.lej. Można to bybia twa~z chusteczką.
ło oomać PO tym iak stał kiwając gławą, z;awsze patrząc w dół,
ootakująco ootrzasaiąc głową, jak młody bokser. który w na- .
„Cz.łowieku. kurcz.e, jest tyle rzeczy do zrobienia, tyle rzeczy
rnbiku słucha wskazówek trenera; tak żebyś pomyślel, że on
do napisania. Jak w ogóle zacząć zapisywać to wsz.ystko, bez
słucha każdel!o słowa wtrącając ty>:iące „tak" i „w porzadku".
skrępowania, bez. łagodzenia ł k;ompleksów, ja.kiś literackJch zaW plerwszej chwili Dean orz.ypominał mi młodego Gene'a Auhamowań cz.y gramatycmych lęków... ".
t::-v'ego - pana.dnie ostrzyżony. wąski w biodrach, o niebieskich
r
oc.'.ach. mówiacy pra\";dz.iwym akcentem :r. Oklahomy, wkochany
„Dobra jest facet, tera~ ty gadasz.". I :r.obaczyłem jak coś na
b'>hater śnieżnego Zachodu. Rz.ecz.ywiście - pracował właśnie na
kształt świętego światła roi.błysnęło w jego p0dnieceniu i w jerancho, Eda Wallsa w Colorado, z.ani.m ożenił sle :r. Marylou i
go wizjach, które opisywał tak e;wałtQwnie, że ludzie w aufo.przybył na Wschód. Marylou była ślicz;ną blondynką o fantastybusie oglądali się. żeby przyjrzeć się temu .,chorobliwie p0deks-•
cznych lokach - burza z.łotych wło!ów - 3iedz.iała na brzegu
cytowanemu dz.iwakowi". Jedną trz.ecia po.bytu na Zachodzie
kanapy z rękoma założonym; na brzuchu. o niebieskLch jakby
spędził w mamrze, a .U!dną trz.ecią w bibliotece publicznej. W
u"zydymionych oczach wlej~kiej dz!ewuchy, znieruchomiałych
zimie widy:vano 1(0 jak pędził w pośpiechu Po mieście, z g<Jłą
· sz.e:-oko otwartych. bo przetiet. była w cieszacym się %111, słav.-ą,
ri:łową, :r. książkami pod pachą, gdy zdążał do salt bilardowej lub
~zarym Nowym Jorku. o którym tyle słyszałs tam na Zachowspinał się na drzewa, by w ich koronach, w gnieździe uwiitym
d?.ie t czekała podobna wychu".łzonej. 11unea1lstyczn"j kobiecie
:r. pędów całe dpie spędzać cz;ytająe lub ukrywaj!lc się przed
:\fodigEaniego, namalowanej na tle surowe(o ookoju. Na z;ewnatr:z.
prawem. Pojechaliśmv do Nowego Jorku. Nie oamiętam jak. to
~ 1odka dziewczynka była iednocześnie przerażająco srlupia I zdolnie! - nie było
dokładnie było; dwie„ kolorowe dziewczyny '1a do z:-ob'enia najgorszych rzeczy. Tej nocy pill§m:v piwo. s!tain żadnych dziewczyn; miały sie z. nim apotkać w woz.ie rehwall~mv sit') na ręce f gadaliśmy do gwitu, a rankiem, gdy
stauracyjnym, ale nie pcka:r.ały gję. Poszliśmy na jeg0 parking,
c'edz!eliśmy bezmy~nie w kr~gu, w suarym śwleUe oochmumegdzie miał jesz.cze parę spraw do załatwienia, przebrać sie w
fl.O dnia. paląc niedopałki z p0pielnicm, Dean zerwał się nerwobudz.ie na tyłach parkingu, wystroić 1ie prz.ed pękniętym lustrem
'l\'O na równe no~. chodził zamy§lony ta.m I z p0v.Totem, I r.adei tak dalej, a po~em wystartowaliśmy. A była to noc gdy Dean
r.vdował. że koniecznie tneba nakłoni~ l\farylou. b:'I zrobiła śnia
sootkał Carlo Marxa. Fantastyczna rzec.z .sie stała, gdy Dean
danie I zamiotła podtrgę „Innymi słowy", musimy być ~wiado
sootkał Carlo MarJCa. Dwa takie umysły jak icp -.. natychmia t
nii kochana, bo prawde p0w!edz.!awszy w przeciwnym raz;ie
do siebie przylgnęły. Dwoje przenikliwych oczu wlepionych w
hedz.'!e to nie1.decydowanie I brak prawdz.!wej wiedzy lub krystadwoje przenikliwych oczu - święty cwaniak :r. jaśniejącym ulizacji naszych olan6w''. Wtedy wyszedłem.
cwaniak w mrocznym umyśle mysłem i posmutniały poeta to znaczy Carlo Marx. Od teto czasu rz;adko widywałem Dean11
Przez następny tydzień po~ladał całe ~aufan:e w Chadzie K!ni trochę mi było i tego powodu przykro. Ich myśl! sz;ukały siei;u. uważajac że koniecz..'1.U! musi nauczyć s!ę od nie!!O pod~taw
bie wzajemnie, spotkały się; ja byłem tumanem w oorównaniu
oi<;arstwa; Chad 1>0wledział. te to ja jestem pisarz.em i że Dean
z nimi, nie mogłem im stawić ci.oła. Właśnie wtedy z;acz.ę1a siE:
powinien przyjść do mnie po radę. W międzyczasie Dean dota o.pętańcza wirówka tego co miało przyjść później; obrócić
"tał robotę na parkine:u. wdał się w bijatykę z; ·Ma·rylou w ich
wszystkich moich przyjaciół i to, oo we mnie z.ostało z; mojeJ
Bóg jeden raczy wiedzieć dlaczego
mie~z.kaniu w Hoboken rodziny, w wielkll chmurę pyłu,. w tę Amerykańską Noc. Carlo
~'ę tam Przeprowadz;lll - a ona była tak zwariowana l tak mści
o!lOwiedziat mu o Stary.m Byku Lee, n Elmer Hassel, o Jane;
całkowicie fałszy,..•e i sprepMowa'l\'a. ~ doniosła na nolicję Lee :i.arutał chwastami w Texuie, Hassel na Riek.er Island, Ja!,e zarzuty w sz;aleńczo histerycznym oskarżeniu - ł Dean muna włócząca aię p0 Times Square w majakach benz.e<i:ryny, tuli
~iał wiać z Hoooken. Tak więc nie miał «dz.ie. rnles~kać. Przyw ramionach córeenę i kończy w Bellevue. A Dean opowiedział
jechał prosto do Peterion, ria Jersey, gdzie mieszkałem razem ,;
Carlowi o niez.nanych nam ludz.iaeh z Zachodu, takich jak ToC'iotk2i. ł pewnej nocy, gdy -pracowałem., rozległo lliłl pukani• do
mmy Snark, kuternoga, mistrz bllardowYeh kolejek, gracz kardrzwi ł to był Dean. cały w ukłonach, służalczo prze~tępujący
ciany i !)Omylony ś~ty. Opowiedział mu o Royu Johnsonie, o
palt n.o«{ na no~ w ciemnościach hallu, mćwU: „Czeeeeeść Dużym Eddzie. o kumplach 1 lat chło·pięeych I 0 kumplach s ulimiętasz mnie - Dean Moariarty? Prz.ysz.edłem pro"ić ei• byj mi
cy, o llWoich nłe7.iliezonych pz.iewczynaich, seks...party 1 filmach
pokazał ja'k p{!lać".
tiornografteznych, e swoich bóhaterach 1 bohat.erkach, przygodach. Szli rue.m łoieszni• ułi~. grzebiąc si• we wsz;ystkim jak
„A gdzie 1est Maryfou?" - spytałem, a Dean 1'0wledz.iał, te w
to na P<>Cząt'ku zwykle robili, a potem stało s!e to smutniejsze,
biały dzień puściła się za parę dolcbw I wróciła do Denver nijakie l nastawi<lne bardziej nie na to by dawać, lecz by brać.
„taka kurwa!". Wyszliśmy do miasta w;rpić oa.rę piw, poniewat
Ale wtedy tańczyli na ulicach jak pajace, a ja laz.łem za nimi
przy moiej ciotce. kt6ra siedziała w salonie czytajitc tę !woją
tak jalk z.aW111ze łuiłem u ludźmi, kt6ny mnie interesowali, bo
gaz.etę. nde mostliśmy rozmawiać tak ja'1< byśmy chcieli. Ciotka
dla mnie lic~ się tylko nostrze-Ieńcy, o-petimi życiem, zwariowatyLl<o ra:z. spojrzała na Deana i doszła do wniosku, te to wariat.
ni w rozmowie, dla zbawienia zdolni do s:r.aleństw, pożądający
wszysllkiego naraz, tu i teraz, tacy, kt6r:z.y nigdy nie ziewają
W barze oowledtialem Deanow!: „Do diabła człowieku, doskoani nie oPowiadaja wyłwiechtanych frazesów. ale płon11. plooą,
nale wiem. że nie orzyszedłeś do mnie tylko dlatego, że chcesz
ołoną, jak fantas.tyczne 1ztuczne ognie, rozrywające się po.mi~
wstać pl!arz;em, a ostatecznie nie więcej o twoich planach ~e
dzy ~udami niczym pająki, a w środku widzicie niebieskie
wiem poza tym. te przvPiałeś się do tego jak jak.i nałóg". A on
światło smugi p0 strzale trafi&jącym dokładnie w cel, a wszysc:v
na to: „Tak. oczyvt!l'icie. \\i.em. eo ma~ na myś1i i faktycznie to
rycz;• „Oooooo". Jak to oni na.z.ywali tak!eh młodych ludzi w
w11zystko mi ~ie o'!'z;ytrafiło. ale to czu:o chcę to realiz;aeja tych
Niemczech Goethego? Dean chciał :r. całego serca naucz.yć aie
cz:ynników. która pawlnna się uzależniać od sehopenhaue:rowwiecie to była najważniejsza rzecz pisać tak jak. Carlo ~kiej dychotomii dla iakiej~ wewnętrznie spełnionej ..." i ta.k dazaatakował Carl• s rozkoehan• dusz;ą, tak• jak• tylko cwaniak
~ej. w ten c;am s.nosób, rz.ecz.v. których nie roz.umiałem ani trochę
mote mieć. „Teraz Carlo poz.wól mi m6wić - to co Ja chce noi on też !eh nie . roz;u.m.iał. w tamtym ez.ule on na-prawdę nie
wiedziet„.". Nie wid-iiałem ich przez; jakieś dwa tygodnie, p0drozumiał te~ll o cz.V'm mówił: innymi słowy był młodocianym
czu kt6:rych o.ni cementowali s~j11 0 rzyja:ti\ rozbudowując ją
nrv~~tę.peą, łobuzem 1 poprawczaka, na wskroA olśnionym perdo rozmiarów. 1z.alei\ez.eS całodz.ienn~ałono.cnej rozmowy.
sPekt:vwa onei·stonenla sle w prawdziwego i~telektualistę 1 miał
, 11a tym ounkcie komnleksy ł lubił m6wić tak1im tonem l używa.
Potem pnynła wtosna, w!ellk1. esa1 podróty 1 kał.dy s roz.projar takich ~łów, ko~etnle je ze sob11 miesz.ajitc. tak 1ak je
1:r.onej bandy (Otował •ł• do drogi w t• lub w 1nnlł stronę. By.I usłvszał od „pra'\Vdziwych intelektualistów": choclat wetcie t<>
łem bardo zajęty prac• nad powieki• ; kiedy doszedłem mniej
P'ld Ul'1a~~. nie bvł takim naiwnlaki~m w innych sprawach. 1 pawięcej do pałowy, pe podróży z eioiklł na Południe, gdtie odrP. miE>~ięcy Im to zabrało. De.anowi I Carlo Marxowi. teby wejść
wiedzililśmy mojego brata Rocco, mogłem oe>jechać na zachód, po
..,, . tn". razem z. całym tym tar~onem l. fa.cho~ terminologii\- A
ras pierwszy w tyciu.
,edna~r na !nnyeh 1>07.domach szaleństw& rozumlel!~my 11!e łwiet
·1'e l z!!;odziłem si~ teby u.mles~al w moim domu d<> czasu,
Deaa jUił wyjechał. Odprowadziliśmy «~ s Carlem na U Ulicę,
~-:iv 1'.'!aidzie faką~ t)a"acę, a co wlttcej ustaHmmv. te kted~ 1'0na dwou.ee autobusowy transamerykańskiej l!nil Greyhound.
5edz.lemy ruem na Zaeh6d. To było zimą 194T l"()ku.
Na pi~tr:ze było takie miejsce, ~dz;ie za 25 centów można było
zrobić sobie zdiflcie. Carlo ułjął okulary i -przybrał złowieszczy
Pewnej nocy, ldT Dean ~adł kol!eję - dostał tut fJlł r~Mtę
wYTaz twarzy. Dean zażyczy} sobie zd1ęci• z profilu i zrobił
zerkając
mn11
nade
!łię
-pochylił
Jorku
Nowym
w
.a oarkingu
min~. Ja stnellłem sobie fotke en face, na której wYak.romną
p.-,nad moim ramlMfem, !!dY waliłe·m 1ak 11z;alon:r w masz:vnę. i
szedłe-m jak 30-letnł Wło~h. który z;;imorduje każdego kto Po~-.vledz.ial: „Chodt facet. te lase~ nie będ~ czekały. ttpręt sle".
wie col§ ~ego n je10 matce. To z;djęcie Carlo z Deanem zgrabp ...,,vie~:ciałem: „Poczekaj sekunde. zaraz lecę z. lob11 tylko skoń
nie przecięli brzytWlł na pól i schowa.li. kaź.dy swo-ją Połówkę,
czę ten TMdzlał". T to był jeden z najlepsz;yeh mzdziałów w tel
do po,rtfelł. Na wielką podróż z powrotem do Denver, Dean z.ałok~iażee. PotMI ubrałem si~ ; poleciel!llmy do Nowego Joir'ku s.potz. Zachodu; skończ.ył
:tył tarnitur prawthiwego busines~mana
•
dziw
autobusem,
jut
ieehali~my,
patem
kać te nanfenkf. Gdy
swój pierwsz;y skok w Nowy Jork. Mówie „skok" - ale nrzewaczni!' fosfornuiacej pr6żni Tunelu Lincolna. nachvlaliśmy !!ię
Jak szalony. bez wytchnienia. na parcteż on tylko pracował do siPbie, wymachując łapami. \\TZeszcząc ł gadając jak w gokingu Najfantastyczniejszy pracownik parkingów na caly·m świe
!'ac~e. a ia zaczynałem zarażać ,sl.e oid Deana i~o bzikiem. Był
oi1, wje:i<itał na ~teeznym prują.c 40 mi~ na godziu„ 1 niema.'Ol> orostu mło<:lvm człowiekiem, cholemie podekscytowanym ty-
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I w n.eceyw!S'tolłcl to je.tł tak, jak lie UC?.~?,· mole d<>~\\•i ad·
eMnia s d!'orl, a apraw-y, lt:t6re miały nadejść sa z.byt fantastyopowiedzieć.
ome, b7 o nieb
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trudem hamował tut przed §elaną, wyskakiwał z woru, irzał
Jak s:r.alony między błotnikami, wskakiwał w drugi samochód.
z.nó~ kręcił 40 mil na godzinę PO wąziutkich, wolnych miejscach
pomiedzy zaparkowanymi samochodami, szybko cofał w ciasne
miejsce, kulił się, walił samochodem w barierkę ochronną, tak
te at się kurz;yło. gdy wó2 w nią (rz;motnął. podczas gdy on wylekkiej
skakiiwał iak :r. procy, r;enał spri,ntem ni.czym gwiauła
a!letykL do budy z kartami parki.ngowymi, o-O<lawał kartę, wskcik1w~ł do wozu. który właśnie oodieżdżał, a nim jego właściciel
zdązył wysiąść, nn ju! wśliz.nął się pod n!m, przekręcał stacyjke ró·wno z walnięciem drzwi i ruszał z miejsca t. rvkiem silnika do następnego, wo.l nego mięjsca; za;palić, wskoczyć, hamulce.
wys~oczyć, bieg; nracował w ten soosób bez; onerwy, przez R
godz.in, w nocy, w wieczornych god'Zlnach ~z.czytu i gdy zacz.ynal
się ruch po z;akończeniu przedstawień teatralnych i po ostatnicłi
seansach filmowych. w 1)0plamionych smarem ~oodniach pijaczyny ~aczącego się jabolem i w pestrz.ęplonej kurtce na podpin·
ee z misia, w taki rozideptał?fch butach, że kłapały przy każdym
.Itr<>ku. Teraz, kupił nowe ul~nnie, iOa powrót do domu, n!ebie~
"kie w wąsltie ;prą2Jld, kaaniizelkę i w~zvstko iak trzeba - kosztozegarklem 1
wał~ go to 11 dolarów, na Trzeciej Alei, raz.em 7..
d~wizką i walizkowa masz;yną do pisani.a, na której m!ał z.an:1ar z;acząć w Denver pisać, w swoim ameblowanym mie~z.ka
~u, gdy tylko do·stanie robotę. Zjedliśmv jeszcze oożegnalnv oosilek: - frank!urtery; par6'wki z; kecz.upem i z fasolą, u R:ekera na Siódmej Ulicy, a petem Dean wsiadł dQ autobusu, i:tó!"
miał In zawietć do Chicago l który :i: r'·kiP.m silnika odiech~I
w .noe. I tak odjechał nasz. J>BiStuch kont Obiecałem sobie. ŻP nojadll t4' •lttllł drogą, Idy wioona przyjdzie i cały kraj zakwitnie.
łym

Oautorze

W Jil>CU 194T rohl, zaoszcz.edz.łw~:r.y z za,ilków d.la g.taryc
wetei:anów Vi<>jen,nych około pi~ćdz.!esiąt dolarów, byłem gotowy, zeby jechać na Zachodnie Wybrzeże. Mój przyjaciel Rem.i
Boncoeui; napisał do mnie z San Francisco list, w którym nama~1ał mme do przyJa7..du i z.aoklrętowania się wraz; z nim na lin:owcu plywając~rn w. rejsach dook<Jła świata. Przysią~. żt.
mógłby wpro>".'adz.ić mme d? mas:z.;irnowni. Odpisałem mu, że hę
de usat~sfakcJOno;:vany jakimkolwiek frachtowcem byleby tyr!cc
· odb~ć kilka podrozy ~ P~cyfiku ! V.Tócić '1: wystarcza.jącą sumą
p:emę~z.~ na utrz.y!11ame się w domu ciotki, do czasu gdy skoń
c7e .ksi~z.kę. G<ly JUŻ skończyliśmy te " koszałki-opałki o 21acią.,1?;
narpisal, że ma budę w Mill City i miał
n1ęc1u 11ę na 1tatek. b~ :ały cz.as dla ine.bie, żeby tam oisać. Mieszkał :r. dz.:ewcz;yn~
imieniem. ~e Ann, pisał, że ona wspaniale gotuje l że wszystko
dalej PóJ?z.ie dobrz.e. Remi b:vł moim starym przyjacielem z
prywatneJ szkoły, Francuzem wychowanym w Paryżu i napraw1
facetem - wtedy jeszcz;e nie Wiedziałem jak bardę rąbn.~tym
dzo. rąbmętym. Oczekiwał wiec, że prz.yiade z.a 10 dni. Ciotka
popierała ten P<>mysł, zgadzała sie na moją oodróż na Zachód;
mówiła •. że dobi:ze ~i to zrobi, bo przez calą zimę ciężko pracował~m i. tak duz<;> sredz.iałem w domu; nawet nie utyskiwała. gdy
powiedziałem jeJ, t.e będę musiał iechać autostopem. W zystkt'
czeg~ pragnęła, to zeby.m wrócił cały i wrowy. Tak więc nozostawiłem na środku bmrka gruby plik do nołowy napisanego
manuskryptu i tego ranka, oo raz; ostatni zaścieliłem V."""O<lne
d?mow" prz.eś~iera~ła i wyruszyłem na<l Pacyfik z; pięćd~iesię~
c1oma dolarami w k.i~szenl, z torbą z. żaglowego płótna, do które.i
z.aoakowałem pa.rę m.ez.będ~ych rzeczy.
W Pate.rson m~esiącami jJęcz.ałem
no~wnych, cz.yta3ąc nawet książki o

nad maipami Stanów Zje<Jpionierach i o tak ekscvt~Jących ~az.wach jak Platte i Cimarron i tak dalej, a na m·aPle by~a. Jedna, czerwona linia nazwana Trasą Numer 6, która
prowaQz.11a z; samego koi1ca Cape C<>ct prosto do Ely, w „ ~e-.va
dz!e, a tam opadała ..,vprost do Los Angeles. Stanę właśnie na
„szóstce", wprost do Ely, p0wiedziałetD sQbie i oewny siebie wvstartowałem. żeby dostać !ię do „szóstki", musiałem wjechać
wprost . na Bear Mountain - Górę Nil!>Clźwiedzią Zatopiony w
murzemach o tym oo zrobię w Chicago, w Denver. a w końcu
w San Fran, wsiadłem do metra - • Siódma Aleja" - aż an
końca 242 Ulicy, a tam załapałem trol~jbus do Yonkers, w cen~ru~ Yonkers przesiadłem się w trolejbus Jadący poza miasto
i ~OJ~hałem do jego granic na wschodnim brzegu rzeki Hudson.
Jezeli do ł!udson River wrzucicie różę w jej tajem.nkzych źród
łach w A1rdo;idO<'ks .. ix:my~Icie o tych w zv~tkich m!eiscach,
przez; kt~re róza podróz.u;re mm dopłynie do morza. na z;awsz.e Hudson Valley.
oomyślcze o tej cudownej Dolinie Hudson Zacz;ąłem łapać samochody. Pieciotna różnymi okaziami dQjechalem do_ wyznaczonego celu, ~ Bear Mountain Bridge, gdzie Trasa 6 biegła łukiem ciągnąc się z N'o·wej Angli-i. Gdy wysiadłem
zaczął padać ulewny deszcz. Okolica hyła górzv~ta. Trasa 6 biegła ponad rzeką, owijała sie wokół koniczynki bez.koliz)•jnego
~krzyżowania i znikała w dzikim pustkowiu. Nie tylko nie było
zadnego ruchu, ale i zaczęło lać jak z; cebra, 11. ja nie miałem
sie gdzie schować przed deszczem. Musiałem podbiec d<> ki:tku
sosen, żeby się pod nimi schronić ale to nie oomnglo więc mczą
łem drzeć sle i kląć. i walić w głowę jakim to je5tem cholernym
kr~tynem. Bylem 40 mil na północ od Nowego Jorku; przez; cały
~xień martwi~em sie, że tego wielkiego dnia. otw"erającego moJa przygod~ iechałem na Północ zamiast na tak wytęskniony zawszystkich
chód. Tlowi.łem w ty.m najbardziej 0 6łnocnym ze
punktów mojej trasy. Pobiegłem jakieś ćwierć mili do opuszczonej, milutkiej, w angielskim stylu, stacji benzynowej i stałem
ta_m pod ociekającym wodą okapem. Wysoko nad moja głową,
wielka, zarośnięta, Bear Mountain, zsylała w dól ~romy, które napawały mni~ bojaźnią. Okopcone drzewa i nonure, orzygnębia.ia
ca pustkowie, wz.nosząc~ się ku niebu, miałem cały czas przed
oczyma. „Co ja do diabła tuta.j robię?" - klałem i tę~knilem z.a
Chicago. ,,Nawet teraz. o.n! tam bawią się fantastycznie. na pewno si~ 'bawią, mnie tam nie ma, kiedv się tam dostanę?" - I tak
~al~j. W końcu, l?rzy pustej stacji benz;ynowej, zatrzymał sie
kobiety,
JakJ.ś .samochód; siedzie.li w nim mężczyzna i dwie
chcieli prze!ltudi11wać mapę. Od raz.u podniosłem się :z miejsca
i nornachałem do nich stojąc na dęszczu: naradzali się; jasne,
włosy całe mokre. butv przemoczoże wyglądałem na wariata ne. Moje buty jestem cholernym głupcem. były plecionym!. meksykańskimi huaraches, dziurawe jak' sito. nie najlepsze na amerykańską, des-z.cwrwą noc, na dziką noc na szosie. Ale cl Indzie
wpuścili mnie do !lamochodu I podwieźli z powrotem do Newbur~ha, wolałem to niż s~dzenfe nocy w pułapce pustknV;;a
Bear Mountain. „Poza tym - pawiedział kierowca - na sw~tce
nie ma ruchu. Jak chcesz. się dosta6 do Chicago. t-o lepłei jedź
przez Holland Tunnel w Nowym Jorku w strone Pittsburgha" i
wiedziałem, :te ma rację. Byłobv cudownie przejecha~ wzdłuż
jednej, wielki.ej, czerwonej Unii, w poprzek Ameryki, z.amia~t
próbować różnych dróg i tras, ale to mrzonka, !d1otyezny oomysł,
który po'l'\'Stał w cieple domowego ogniska.
W Newburghu nrzestało Ndać. Pmudłem w stronę neki 1 do
Nowego Jorku musiałem wróci~ autobusem., który wi6zł wyciegadka
c:r:kę nauc:i.ycieli wracających a weekendu w górach szmatka, ble, ble, ble-bla, bla, bla l. przeklina·nie zmarnowanegn
czasu 1 pieniędzy i pcwtarzani• sobie, te chce jechać na Zachód.
a tutaf p~ cały dz.iefl 1 jeszcze w nocy jełxiże tam 1 s powrotem, i; północy na pchldinie. 1ak c~ co nie ln1lże się w ta~
den l'PQS6b ro:r.począć. I przysięgałem, te jutro będe w Chlca(o ,
upeW'l'liałem się w tym i że z.łapię autobus do Chkago. -w-ydam
wi~kszość pieniedzy a do diabła :i. tym. byl~ ~a leźć sie ;utro w
Ch11Cago..
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go !!!<mlitarymm. J:!e'W11e.l l'ÓW!lonędnośd D-.Uaił>,r11 I kiet' ~·.,.c:r.
~ruiirodaw-cy.
usłul!!obiorcr i
takiej

0t6t

:r6wnorzę,jnoki

nie ma! Zacznijmy od naj_pro--

stuego

jeśli

przykładu:

~

s.obie z Widzewa

do

1a ;!ade

Pe~niej
Jlł.e•kinie.

sYmpatycz.nej oani na
to 11ie mam obowi.l\?ikU tnfo.r-

mować

Nie jestem
czarno

mniej

wi~e.

~ągńąć

mi

r-0.z.umi.ci.e
T.aKJ.e Ja.k,iet

bi.Ja.„

os.t.,fnio ,

iię

podo·
o z.y.

pedałach,

daoo,

cie.„ co

psie basu·
UJ'IJrywac - o pier-

~u

ta>k wyrażę. plazecie. Znacz.y, nie -macie •
g,i~

dołach, że

cz..ym - nef wpa•inył na mrue
badawcw i surowo - .l' nie
mowi~„ iieby wu s roboty wyrz.ucac., przynajmniej nie od u-

su„. Dam wam

szan~:

wy

rru

felieton d~
numeru nowo,roć:mego. 'l'..1ki J
Jlkrą, żeby ludzae PoczYtai4.

ną.pisz.cie

dol:>ry

westchn~

Si.ef

jt'Ml pasai;e.r jest :tle wy.
chowsny, to akurat n.ie MPK
!&~ 0011•ołane do tego, i~by (o
wycho\\o'&Ć dobru. W skr„\inej
formie zasada ta mote br~miet
naw.et tak: J)llsaże.r ma pr9wo
my -

felietony

Wasze

-

n·lwe~

Te sasad4 motna i neb.i roa·
na całą działalnosr. fil'·

-biały!·
~by

o tym nikogo.

MPK. Natomiut to. te aut'>bu3
,.F" 'J.edz.ie z Widzewa na Reitkinie MPK mus.i mi obw.eśclć
i to wielokrotni• - musi 0 ma.czyć autobus. mum. sit.osowną in·
skrypcj~ um,!eścić na J'rzysbn·
kach.

i »OP&tr:..Yi

lh wilę w su.fii.

Bo do.bry, uw:aia<iie. f.eli. ·
to musi... no. IDUSi l:>vc dobry, Taki z zycia! Ol l teby
był-O śmiesz.nie~. Moi.. byt tylko cietikaitnie! - coś ze •.Pl'&w
pohtycUl.}'ch. o tyeiu t.eao. ne społeczeństwa i <> jełQ. u Naża
cie - :tywotnych probleroa::b..
Tak. No to do roboty!
-

łon

:aa-

U&l.adłem przy masi.ynie i
't}adłero w zadumą. Zreas•.i,mujmy: ma być o :tyciu, fi tywot-

nYch problemach sp.ołea.etl.'łtW&,

był.o
tro<:hę oolity~ i żeby
smiesz;nie„. g,próbuię. Na.11<-P'.eJ
zacz.ac o cz.ymś, o cz.yro n1st.11 do

nas ayteiniey. Na t:ir?.Ylio'-ad o

komurukacji miejskiej! Jes;J Jest
list lciarowcy MPK! Odgło,y nr
50.

Teraz będzie 1 życia s,JOł'l!·
czenstwa. Start.
Przed kilk<llma 1eszcz.e laty
było w Lodzi t>Izedsi.ębi<>T.f.;WO
pt. MPK, które z lepsi..y'm lub
gorszym $kutk1-em (części.ei gorszym) woziło nas jakoś oo mie·
ikie, Teraz ccś 1akbY go ni.> hY·
ło - te rzadkie. brudne au.t.obusy i tramwaje poiawiaiace sle
cz.asem w mieście to sa oo;tatn;
Mohikanie. jako te Holendry tułacze zabłąkane na tor"'wiskach.„

b;1-·ć kłcpotliwy i niesY?npatyc'!~

ny, a 1\.IPK· w osobie Jej p::zedb~ usłutr.e i
mwiciela ma
1ympatye~e-

te w MPĘ n+e
pr.iwdY.
:Pt~j
teol
Swie<lcz.ą o tym dowcipy nJ tainft>rinacyjnyc}' na
blic.z:kach
t>l'zy.stankach - „c:i:estotiiwość
- 12 mi.n", al® samo usytuowanie l)rzY~anków .,na złoś~
pua:terom". WrH:zcie to ..,, •·
m&j dyrekcji MPK wYmy~lono
kiedyś o«ra,n iczenie ruchu autobusow.ego na trasach z -~•<tze·
wa l Retkini w l'()dZilna'?ł\ po
atTak<iyjnY'Ch meeuch ?1łlcat'
•ldek.
Obaw:i&m lłi4,

Jubilł

Co4 • ~ )M;. łftotnot pro1a. no.da}my d,,, te.fO troch• eko.n<>rn.ii: To my, pua~ro
wie. utrzymujemy MPK. Nie
1 tych 'biletów rio 3 ®te. Z M1zv<lh ,,oda:tikbwl

blemy

Teru

~1'4 11()4 tmiMii<~.

P'roue bardzo: Na W()zaeh tran• .
1migyjnych TV Widnieją n._ipisy
„Te-lewiz'a Polska kol.o."' T4
jest brurdzo dobry l)O'lt\j"ilł. Srira wdziłem w lustrze - Tl te i4lł~t.~
C!.!H:no bial~t Wprost l'r.''l!ctwni•· n• mc;\rn o'bliczu dai!\
się

J'-11UWaZYĆ

wiewA,a

bfad~J

!1.1_,. rift zatem!

'!'ÓW

i:

zie!-eni. P.adpi·

1'.NOR'ZU_
KAROL-KOLOR

o tym ~amym numeirze. na~j
już iada sobie ites'iego . +..owaA
rzysko, aż do krańców~i.
znów kurs ostatni, do zal•;1dni,
nie Jest dla oa~aieTÓw, oo Mi
- chamv iedne! - SJ'! ol'Uwa:!;nie pijani. Niech jeżdżą nocnyrn
autobusem (!).
Następnie 1>an lcle-rowctt bi•·
rze sie za gn.ecll:y oasai:orów,
że pijani. powiada. 1.ani~c,1;,y
sz.czaia. Pisze. pr?ietnyrnu la 'PO~
jazd rta przystanku u porno·
ca n-0g'i. aro!:an~Jc,., s·t awian.ei na
stoPni'll itd •. ih).

N aj dalszy jestem od ror.gr i.eszania oi.iaków l brudasów ale
orz.ec1ei Mn kierowca n.ii<> c:hce
nam <'hYba wmówić. że stan.owia oni 100 procent pasaz-!'6w?
Jest ieh trocbe. Fakt. Jak w
każdei oooulacji. Myślę. :!;3 bez
wieksze1;0 ble<iu można załołyć.
te chamów jest t>l'O~ ltowo
mnl~J wi.ęcei tylu wśród pasa.żer6w jak wśl"ód motoirrll-1.y~n
I kierow-ców. Tylko pasaler6w
Sill n1iHMY.

a

ldet'OWCÓW , mo·

torniczych s-etld ...,
Zreszta i to nie -, est ndjwaPan kierowca. n'l..sz kore.<:nondent •-ianownv nie tvlko
uznaje zasacle ~doowied„ialnoś
ci zbi'OTOwe;. ale - na d-O'°latek

żnlejsze.

.

\

ł

R~<i.u

Za-

Srtowarz.yszenia
Dziennikarzy PRL w konkur1!!\e „Polski.a Jutro" wyróżniły
między inny.mi rep0rtat Wła
dysła '*'l Chlebowskiego. opubw „Kulturze" i 27
likowany
list()1p ada 196!! r. p.t. ,,Pn:ig.ioz.11
Odysa". Jest to reportai niezmietni• przewro·tny i ostr:t.e~
muszę Gd razu prz.ed je® ~byt
odczytani„m.
prostod usm)"m
Aut()(!' ui1mie1I"tył 1.0,b;ie pr2:€d·
11tawić, eo będz1ie, jeśli istnieją.ce d~iś x.jawLS'kll ewoluować
~,,; or~sz.kód w obse;rbędą
d'Zll:siaj kierunku,
wowanym
je.łli

tr~ndy

tych zjawisk n:i.e ·ule.gna z.mianie, ieś·ld cAly świat - • nan
kra,j szczególni• - nie or:11eciwstawi im się zdecydowanie
l nie podejmie od zaraz kr·ik ó N
uiradczych. Inaczej - oto jak.
b«lz:e

wyglądać

Wł.a

wedłusc

„ W roku 20.26 Pol.ska

bę<iz.ie

na fra.ncu&k.Lm pamomie r, 1980
rolru w dzied~inie do«:hodu narodowego na 1 mleszikań·ca" obiecuje Odys w oparciu o eybetmetykę s.piołecmu\. To jeśli
Na1tomiast
ehodz,i o dochód.
mająte-k na.rodowy na mieszkańca będzde równy poz.iomowi francuskiemu z 1970 roku,
czyli 11-późniony o !5& la.t. Takt
Japami. nie
ezas wystarczył

posiadającej

żadnyeh

bogactw
:r.t

nówo.cze-sl!lej potę.gl ~osipodar
&ttllj, i to. mimo paru kate.a.trof wojennych w ta.ki zwanym. miedz.yezas:!..e. Tytl• :te w
opófoie.ni•
nan.e
rokn.I 1976
w
wynosiło Te lait; a wti~(l
ciągu 55 lat 71mniej,sz.:y się on<>
o 15 lat. co :pazwl!Jla mleć najut 1 pocz.ątlkie,m
d?ii~~. :l:-e
XXII wieku. maj<lziemy &it:
O'<>:tiomd• .i bu.rna :równym

jednyim 1 na}po.puh1rniej.~z~·ch
środków lokomo~ji." Poza roOSQ.b-0V."l!>Mm „ w transp0trcie
prioryt~ kolej
wym uzy.sika
•lektrycz.n& ora'I motory-z.a~ja
r..bi.orowa. a. ich urupełni-e.niem
b~dz.i.e bardzo kOS'ztowna dla u-

tam - do~

na

r<)\Ąre-:;

_ Sz.ezvptę e-ptymfamu irta n<1 ~i
•z.ansa, ie ,,produkty ł.ywnoś
~
ciowe sprzedawane b~ą

ro:tumny" i że „będą
powsr.echnie stosowane zasad.V
higie.nv 'li' ±yciu prywatnym i
publicznym". Nie wiem, cv to
jest ro7.umna sprzedaż. Myśl~.
7.€ fo prosta odvfrotność tego,
eo memy di.isiaj. z ta higiena
zmi~rnH:r
ezyż.by
te.ż nieźle palety pubU„zn<ttT
~~ nawet
Rok t~mu pow~tała {)góln„Pol·
.Sanitarna . a jej
~a K'Omi~ia
1~f (gene:rał) <zaopowiedz' il. ta
w cfagu roku mmzą ~ię tmiepanie ge.i.1!-rale·,
nić. Niestety,
nie sie nie zmieniło. c'hyo-a u
nA (orsze.
gposć<b

Przy tym wszystkim - Wła
u:oowia·
dvs-ław Chleb<i~'ISid
da wyraźn~e. ±6 „~publika
Fede:ra.J.na Ni~i~ (.„ ) wywo2026 Mku
ła przed upły'l'l.>em
]:)Olltyc:.ne w
nov.-e :Uyzysy
krą.ei~
Polsce", 1 cały ~wiat
nadał w ~11raeh
si!! bedxi•
z~grożłlń:
bzdury, kata.~troif,

7Jbliia l!ll~ Nowy ~ i mOw
w i 6wdzie ~kamy 'l'>t6'o;i:
wróżeniia. Teraz to sit naz.ywa
pro~ooowan i e, uiprz.ęga się 1~

~j roboty

komputery i eał'

nową iałąi na~kli

- cybern.,etyk:fl społeczną gens ie<lnak.ze
ten sam: jak hv tu
UJSttaje
itlljru-ć z.a 218 slonę z.bliż.aja~yeh

Jie dziesiątków lat?

Prof~oor Jan S!lC:z.eipańsld
zJ:udz.eń.
be!S
Widzi spraw~
„W.v starezy .., móWi w v.:ywiadzie na łamach ,,Prz~,e:Jąclu
zapoW'ieTygodniowe.go"
dmeć wo.)ny, kataklizmy, kata!ł.rofv i nJeszicz.e,ści11, a w.nv~tko na ne·wno s.pełni s·i~ co do

ioty".

rad7J! Pola·
Inny profes«
k1>,m, żeby nie tylko p<l.go<il!'Jili
sic z biedą, ale uznau ją 11
przys7.łość i eel naszel'(o nal'Okrsjem
du: być w.wrowy·rtl
wiecznego niedostatku, idealJ>OP<l'U'Śtawać na malym,
nie
odrZl.l.cić

poikusy kom;um,pcyj.
ne, godne krajów o nie pogłę
bi-Onej kulturze

wewnę,;,·znel

Ra<lv te pnyoom.inaja oierws1.e dziesiP.ciolec.i a chrześcijań
looki6ł nit
stw~. do których

„1'~a

żlH:lillym

świtem

a'oy
mie

moforyzacia in·

bs..

Prognozy
przewrotne

kilkanaście !at I nadte'li prawd,i.iwy
17.edł WTM:r.cle
po rai pi-erwny
Sylwester eała noc: tpęduma poza domem,
bei opieki d<:>rosłych. Nie bił
to, co · prawda., bal w operze,
tylko pr;ywatka, ale -przygoto1h1 do niej długo I
wywałam
starlłlnnie, po-e:i;ynal~ od wizyty 'Il kraw-cow1>j, 'biegania P1I
1klepach w poszukiwaniu klipprzed
1ów, d po Wl!-ŁAwa·nie

„W roku 30.25 katdy obywate.1 powy4....ej 10 lat będzie pa~iadał rower. k!tó.ry st.al!lie sit

1 Jr.ontynenłó-w
r<>zwiąune pod-

nie wstana
problemy &p0łecznc
-scospodarcze". „Problemy d~
e<k-ol().{1czne,
mo.grnficme,
!'nąrgetyczne I e'UTowoowe nie
:OO$taną rozwia:r.1me n::twe.t na
„ONZ
~r.czeb1u regi<ma1nym."
007.ytecznym klupoz.ostanie
I
bem d)•skll.syj.uym"„.

.

1ylwestro~'Y.

w d:tiei\

dobre mieisct w t\u11 fryzjera.

ujął

pań

ale
~an:r,
był chyba
wśród k-01eżanek ! kolegów nie
było je~zcu "1>.·ówezas t.ego Jed~'nego ~ i Naj-watniej5zego, dl!I•

fryzurą.

KRZEMIŃSKI

li

Mote Sll.'ff~ będzie to rok
do!J.ry - ale czy zły był ten,
który minął? Zapewne, były w
nim i kłopoty, i trudno.ki, mote nawet zdarzyły się sprawy
t:ragjc:rine l. nleod...,,-raealne, ale
l'ad9sne,
były przecie! i d'ni
dobre, zdarzenia 1zęśliwe, mał& i większe osiągnięcia.
'
rolłu
:Sy~ mote w nowym
rado:ki i 1ukcesów będzie wię
cej, ale nie powtón!l s·ię już
ta. które były. Czy warto.więc
eieszyć się 1 tego, ie WTaz z
kolejnymi Sylwestrami pojawiać słit będzie - eoraz wi(!cej
z których
dol:>rych rzeczy
będziemy
my 1ami korzyst116
mogli w coraz mniejszym stopnitt, że coraz ro.niej e:i:asu po~tatniego
:ro.!!tało do nasuie:o
balu, ró'W'tlie wa:ineg(), ja'k ten
·
pierwszy? \

Dlatege te!, zamiast wiwana cześl! Nowego Roku
mam racz~j 0<:hotę na 1loast:
wiwat stary rok, niech -trwa.

towa~

Nie

wznos~

fO ledna'k. Po

C<I psuć innym sabawęT A zreelementem
t1ztą nieodłącmym

AGATA

•

'M!zyscy
tak
jowego! Jeśli
sportowcy Z!lpałają miłośe1a ds
(lhcych krajów, to polski kible
zobaczy ": l Jne3
już ni~dy nie
drużyny na nai:Mran icznE?J
szych boiskach.
Dlatego tet bard;;~ podtJb!Je
działaczy
mi się stanowisko
Polskiego Związku Piłki Siat•
kowej, którzy nie wyrazili '!!gody, . aby . flatkarki Czarnyel'I
Słupsk

również

spotkanie
cji.

rozegrały._

do góry,

dat~k obficie

a na

Mirosław Okoński śpieszy

brzys·t ym lakierem.
nieładni•

kil'ka łat.
minęło
dorosł!!.,
zup!'łnit
ni'kogo nie mul!iliłam prosi~ e
porwolenie na spę.dz-enie poza
domem nocy nie tyłko sylwNtrowej. Pojawił się tlUl::ie ON juł

tr.n1arzysz wszystkich . ba16w I
prywatek, kt6ry wkl'ótce przek.;ztakił 1i' w „dozgonneg~ kolegę",

SpędzalHm.y

11ylwest;rowe noce na balach wielkich i m.niejazych, radosnie próbując łapać
w górę korki od
strzelające
nampa:.na, radośnie · !lrręcając
nogę w k-0stce podczu tańców
w wysokich szpilkach, radoinle plamiąc bigosem klapy w!tylke
r.ytowego, wyciąganego
raz w roku, z tej właśnie o.kaiji, garnituru i ciesz,<: się wraz
n wuystkimi z kolejnych now:vch - roków. Dlaczego się ci~
SY.yliśmy? No bo tak trzeba, bo
skoro w.szy11cy ~ i my, b$ taki
jest zwyczaj,
nie bardzo
.te eł..,'l!y~ się
jest 1 cze-go, pomy·ślałam po

raz pierwszy, gdy z powodów,
których jut nie pomnę, mieliśmy po raz pforwszy spędzić
Sylwestra 1amt w domu. Garn-itu!' !ltl-OWU w:reiunl~ty '
z naftaliny, suknia, choć
ubiegłorocrna, ozdobi<>na została nowyrr!i dodatkami. Była •·
legancka kolacja„ były Awiece 1
sw.mpan i.„ było okropnie. W
telewizji głupia francuska ko-

Sport

Nie d7.iwi~ si~ Mirosławowi
on
Okońskiemu. · Reprezentuje
jedynie konsekwentny p0g1~d.
udało się naru!zyć
!e skoro
kontrakty 1 umowy Dariu~zovn
Dziekanowskiemu, to uda 11ię f
Mirosławowi Okońskiemu. I w
tym konsekwentnym myśiP-niu
jestem na~'et gotow!l by~ soli·
darną z Mirosławem Okońskim.
Skor()- n-ie sz.snuje 11ię podpjslr·At
lud~! na kontrakpoważriych
Łodzi

i w \Varsza"rie,

akurat w Pomaniu.

List napisały tet siostry 'O&. rota I Małgorzata Tlałkó-.•in.y,
które tP-rn - jak wiadon'o ...._
noszą nowe 'nazwisk"l: M".lgore.
sin!!try D. i M. Mo~or!
Otót
Polskiei;re
do
się
Z'l'lrróciły
Z1''iązku Narciarskiego z proś
na start '!Il
h~ o pozwolenie
konkurenciach zaliczanych de
Pucharu ~wiata, lldyt chc·:;.ły
hv dotrzymać zobowiązań i w

tym 11ezonle

w

-wyste~nwa~

:!'Olskich ba'.l"Wach. Nie była te
- co '!'rawda -- lch dobr1 wo*

Jest czego .
sobie żyezyc
ebejrzeli, a łu
~akby
Ludzie
atarsi, :sprawy jakby truJniejue. Już wiemy na przykhd, że
nui dzielni chłopcy będą się
spotkać :r: piłkarzami
musieli
Anglii, Portugalii i Maro.Ka. co
wcale nie będzie takie ~tw~.
grupa ni.! ma
Zreszt11 żadna
łatwej sytuacji. I jeśli Anton.i
Piechnic:r.ek naszych w119aniałych chłopców dobrie nie przy.
M'\roka
gotuje, to i piłkarze
mogą być dla nich probfomem.
Z drużyną Tunezji tei ni~ potrafili sobie poradzić. Życ.i:yła
bym sobie . zatem, aby mi.si ja.koś wypadli i żeby później n ie
h'r.ebit było dor~biać ideologii
do wątpliwej jakości łlll<:~:;w i
pcrażki nie tłumaczyć n• , giłę.
· Aniśmy ~
już 1988 rok,

N1e tyc1yłabym sobie nato.
miast, aby nadal kwitła u naszych sportowców dziwna miłość do Francji. Miłość 'ę -vv:;kazali . hokeiści sosnowieckiego
Zagłębia. Pojechali do Paryża.
aby spotkać się tam z hokeistami Saint G'f'\•ais. Fran :uscy
hokeiści nie należą elo świato
wej czolćwki, a mimo to nasi
mistrzowie Polski przegrali. I
~rted:1 ktoś wpadł na sza 1.a11ski
pomysł.

Po co

wracać

bł, gd~·t, dt1 zjazdów ,:1r SestrieFn.ncuski
c-e ,,„,,r,t?wi! le
Z"iąlek Narciarski, • PZN
t~·lko zd~·skwalifikow'!ł. SI '!h-y
!\fogore rwa si~ do tego, ż!.'by
;ut uehodzlc'i l!:!l... Francuzki I
PZN napisafy
M~t li!t do
po.„ franrmku. A !!-lłł~ i;p1~~
n1l'.ltm1 było załatwić i;po'kojnle
l z rozsądkiem . Tee;o sp~koju !
'lAr6wne
zab„akło
1'M.sądku
M., j1!,k i J.'M.01'!! z
~fos~rom
PZN.

Gdybym młal3 i~łe !ta'.!'l:own.ie ~cey~ w 1988
C!o czegM
roktl, to przede wi1eystkim b.-

kid

„dęte:!

ja~a, M

ideoloi;iii",

h!m&ch łMzkie_f gar.ety zanresrirawozrlJl"!J?·
lel'i!flw~ł J'ev.rfon
('li. C'lt.I'! ryt11t, któr'' :nie
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bardzo do hamburskiego l\.:1ubu
plłkarskiego, gdzie ma zamiar
grać jako zawodowiec. I bardzo
Na przeszkodzie stoi
ładnie.
d:?eyzja
drobnostka,
tylko
PZPN, te do polowy roku 1986
tadnych zagranicznych tnnsfe.o
rów nie będzie. Mirosław Okoń·
ski nie mo~e poczekać t.! pół
roku. Jemu się śpieszy ł V"S:ey•
scy muszą mu ustąpić.
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Tamten Nowy :Rok xaczął 1!1t
- ulewnym deszczem,
Srebriyttt.a ozdoba mojej fryzury rozpłynęła sii:, twortąc puku,dine 1mu,gi na twarzy, 1-zYł i
komieau pł!iszcza. Gdy doi!l'łam do domu nie przypomi1um:zęślhrej i
lam w nk:zym
~licznej cieb!utantki. lecz T!lczej
źle umalowany nfl'!brolem pleeyk, a kołtun n11 gło1'!i!ł! nie - dał
~ę pr~s kilka dni ro'flCz~ad.
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Zapanowała też dziwna rnoda
na pisanie listew. Oto p:łkau
Lecha Mi.:osław
poz;nańskiego
Okoń.ski < wystosował pismo do
Pozna1iskieg:/', - w
„Expressu
którym to piśmie oświadc?:a, że
obraził się na swój macie"zysty
klt1b i na kadrę piłkarską Polski, i ani w klubie, an! w kadrze grać nie będzie. W zasadzle
irzeba byłoby machnąć ręka na
skoro
MiI\_Osława Okońskiego,
grać, to niech
nie ma ochoty
nie gm. Ale na~l działacz3' klubowi i w PZPN mają mickki&
serca . Będą pewnie błagali Mi.o
roslawa Okońskiego, aby nczył
w kolorach
włożyć koszulkę
Lecha, a później koszulkę z
białym orłem i zagrał' łaska
wie w piłkę nożną, bo btlt je•
r.o udziału w tej grze śwa& si•
/
zawali

nować

frunięciem
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c:ze posiedzieć w Paryżu J tam
ror.egrać rewanż z Franc1Jzami.
Jak umyślili, tak i zrobi:i. Z
hokeistami oczyfrancuskim!
wiście zn6w przegrall, 11.l~ co si4
w Paryżu ubawili, to się ub.!!.·
wili. A co na to wuystko dzia-

sylwestrowych balów jei;t tpora
ilość nie tylko nam.pana t jut
~„kr6tce po północy m()tna cienie bardzo jut
szy~ sitt dalej.
pam1ętci.jąc, 1 'akiej bo okazji,
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„chałka",
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lata?

t'"go po latach na,wat.niejszs
\vspomnien;e, Jaki mi z ni.ego

~taw<lwe

Dosyć, dosyć! M~ na wódk•·
pijanym,
Tn:eba być bardzo
~b v trzefwo lli!J'O jrzeł w (l-Cl\Y
takim pro~no:wm. Na 11.c~
foie 1 Jutor ~dnym - ostatnim
- zdan•em unieważnia wszystko, co oowi edzlał w J1wym
nadaje całości
i
reo-0rtaźu,
to wszntko,
właściwy Hm~:
pawiada, to „nde projekoeia oczekiwań autora, tylko pny·
pomnienie e· notrżebie szukania s·posobów przeciwd7.iała11i&
Szub li:nYi
t.ym ~}awi11kom".
tych sposobów! 'M-07.e choc ia ż
ich C?A:ść l'.Jla.i<lzlem,y w nadchcdz.ący:m Nowym Roku?

dzieje pozostan11, tylko nadz.J.ejami, najwatniej1ne 1 nich m<'>słę na kolejne
że przedlu:!,

!!al

po zostało wiąi•

nie

planćw trzeba będzie
z1'l.'lienić, 1 niektórych umiarów
choć zrezrezygnować, Inne okaią się ni11
alizowane tym, czym miały być, a na-
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Nowy Rok, a w n.im naj~zy.
je-mniejsi:.e to, że wreszcie mo·
gła:m połoiyć 1i11 do ló2:k11.

natura1nych, na pri.ejki•

foaz.y jną

Od tamtej pory sylwestrowa

noc -

W da\'\'11yeh czasach Sylwester nie różnił się dla mnie od
mnych dni - po prostu po kolar.ii pakowano mnie do łćżka.
Mote dlatego pierWl!Ztl \l\"lpo:mnienie świadomie witanego No·
wego Roku wiąż.e 1ię x uczu·
ciem okropnej senności T ZOllltaradie
łam w domu 1 babcią,
(było
grało cichutiko i \l\'esoło
to bowi,em w czasach, gdy telewl:iory . 1tały w nielicmych tylko .łwietlicach), babcia opowiadała o czymś, czego jui po tylu
latach nie pamiętam - mote o
swoich balach, a mote • najtrudniejszych latach, gdy nikt
o tańcach ni• my~laU
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dywi<:łualnan. Oceywlśeie wsze_!·
kie dlłcz.t> 1 działki ~talyb~· si•

re grzechy

na orzykład 1::izdy „towaireyskie" . Pasa7..erow1e niemrawri. ła
dują sie do wozu na t>T%yshnku.
p0stói si.i? ort.eeia$!a i za cł>W'ilę
wóz iest doi;aniany P't't.~z inny
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med'.a a ura:!l l'Ctem ~·e!tem
- ale -~necie:i poważt'ly dramat psychr.ilogic:r.ny byłb~- równie stra;:zny. Zza ścian dobi<:·
zaba"'
gały odgło,~y We!ołych
~ąs iadow. Kiedy Wl'esz.cie wybt·
la dwunasta od~!edziałam jeszcze dla przyzwoitości pół godziny i podobnie jak w odlez ulgą potły.m d:r:ieciilstwie,
1zła.m 1pa.ć. Tym razem jednak
nle byłam śpiąca. Do rana my'ślrtłam: trxeba tię cieszyć, No'l;'.'Y Rok przeciet, nowe plany,
saml.ary, no-we nadzieje„.
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swoje - bardir.n to itzlache'..i1ie
- ale natychmiast tłuma..?<:Y. że
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31l raptem wstyd, za to, eo uczynfła dził
teby
l chciała,
Dlaczego , rozebrała się do naga
myślach Jta więcej nie
jll takll :riobaczył? I po tych
powodu
s
Tylko w autobusie,
ro biodrem.
dotknęła
łokieć
1w6j
przyciskała
drogę
call\
prawie
clunoty,
do jego łokcia. Czy on domyślał 11ę, ża nie jest to dla
Przez cały czas milczał i patrzył w okno, na
niej wstrętne?
lasy przez które przejeżdżalt „Zna w tych lasach tailcie miejs<:a,
tdzie można kobiecie p0derżnąć gardło 1 nikt jej zwłok nie
odnajdzie" - przyponmlała sobie. To dziwne, ale wcale nie
przelękła się tej pogróżki. Oczywi§cie, nie zdradzi nikomu tego,
w liście Eryki. Nie z powodu p()gróżki, lecz
co przeczytała
dlatego, że nie powinno sir: zdradzać niczyich tajemnic. Zreszttak naprawdę w tej chwili nie interesowały ją tajemni.ce 'Maryna, tylko on sam, jego obecnoM przy niej. Zdawało jej się, że
nareszcie pojęła . pragnienie Horsta Soboiy, aby Maryn był w
Ich domu ja1k najdłużej i bronił ich przed lasem. „Dobrze jest
pomy~lała o Marynie jako o z:v.iemi eć w domu złego psa" -

I
rano.

•

Oltml\ł

-1.as

I
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n.ęciu.

W domu ni.a r.astali Horsta. Daleko od domu, w udzie doglą
dzieciarni ze wsi zrywającej wiśnie do skrzynek. Nie zaszła
połrzeba wyjaśniania dlaczego przyjechali o tej samej poru.
Zrobiła naprędce coś do zjedzenia dla siebie i Maryna, który
nakarmiwszy psa, założył mu kaganiec oraz kolczatkę I poprowadził na sznur<ku drogą wzdłu ż skraju lasu.
Po jakimś czasie zjawll s ię Sobota.
- Załatwiłaś sprawę rozwodową? - zapytał .
teparacj!
- Powiedzieli mi, że musimy jakiś cza~ żyć w
u.nim da.m wnio~ek o rozwód - skłamała.
- A Józwa? - zatroskał się stary. - Czy już wrócili ~
- , Zabrał psa do lasu. Tresuje go na leśnych ludzi ...... powiedzia.ca wesoło, bez tonu dawnej wrogości do Maryna.
A kiedy przygotowała jedzenie dla Horsta i on usiadł przy
atole, odezwała się:
- Boję się, że stracisz Maryna, jeśll nie spełnisz przyrzeczenia i nie kupls:i: mu kobiety. To jednak mężczyzna. Zdrowy,
młody mężczyzna. Ja tego nie rozumiem, ale to tak jest, Ź!!
~żczyzna musi mieć od czasu do czasu kobietę .
•
- Wiem o tym.
- To dlaczego nie spełnl.l!z obietnicy?
- Nie wiem, gdzie szukać takie! kobiety.
Udała, że z;aistanawia się głęboko i ro1wata różne możliwo.ścl.
- Widziałam ,jego żonę, Erykę, orientuję się więc jakie on
lub! kobiety. W Gaudach, w zajeździe, pracuje jako kelnerka
młoda dziewczyna. Bl<>ndynka. Ktoś mi rnówił, że Maryn lubi
na nią patrzeć. Musisz wziąć rower I pojechać do Gaud. Pokaż
tej dziewczynie plik pieniędzy ł każ jej tu przyjechać na noc.
Jeśli ty tego nie potrafisz zrobić, zostaw tę sprawę mnie. Inaczej stracimy Maryna. Wpadnie ja•kiejś w oko i ona go nam
zabierze. Przeniesie się do niej.
- Umiem kupować kobiety - mruknął Horst memłając j~• dzenie bezzębnymi ustami. - Kupowałem sobie kobiety, kiedy
byłem młodszy I ich potrzebowałem. Sprowadzałem sobie kobiety nawet z wielkiego miasta. Czyste, zdrowe, pachnące, mlode.
Dlatego zrobię jak mi radzisz. Jutro wezmę rower i pojadę
,
do Gaud.
Przerwali rozmowę; bo wrócił Ma.ryn. Zaprowadził psa u
ogrodzenie, a potem nawet nie wstąpiwszy do kuchni i nie
przywitawszy się z Horstem, wyprowadził klacz ze stajni. zarzucił siodło I pojechał do lasu. Był Juź \viecz6r, a więc zapewne wyruszył na całą noc. aby polować na kłusowników .
Weronika raptem doznała lekkiego zawrotu głowy. Wc~raj
o tej porze miała zabieg. Czy nie przesadzała wierząc w swojq
siłę i zdrowie? Poz.ostawiła Horsta l wqłno poszła do siebie na ,
zasnąć .
górę, rozebrała· się I połoźyła do łóilka. Nie potrafiła
I nie umiała nie myśleć o Marynie, który odjechał konno
w las i być może teraz dąży do miejsca, gdzie można było na
zawsze ukryć ciało kobiety z poderżniętym ga,r<fłem. Na próżno
usiłowała pojąć dlaczego w~zystkle swoje myśli pośw{f:ca czło
wiekowi, który szantażem uczynll ją swo3ą służącą, poznał tajemnicę jej ciała I choć być może podziwiał je, to przecież gardził nią jako kobietą okaleczoną, „Mnie także las odebrał duto był jedyI>y k ucz, jak! znajdowała dla swoich myśli
szę" 1 uczuć. Takim określeniem dawało się wyjagnit prawie wszystko - zmienność nastroj6w wobec Maryna i H'orsta., a tatkte
nlenawi.ść do Kuleszy, ł beztroskę z ja;ką odniosła si~ do ubiegu usunięcia niechcianej cia:ty. Horst twierdził, że każdy czło
wiek, który długo żyje w lesie, musi stracić duszę, chyba że
walczy wciąż z lasem tak jak on. Horst. właśnie o swoją du<>
szę. !'lfaryn był tu krótko Może on jeden wbrew temu, co
sobie powiedział - jeszcze zachowal duszę I dlatego czasami
postępuje tak dziwnie? Ale czy człowiek. który posiada duszę,
może w środku nocy zerwać ~1ę z łót.ka. wyjąć·! paska przedmiot ostry i cienki jak brzytwa, I zagrozić poderżn!ęciem gardła
kobiecie dlatego tylko, źe była zbyt ciekawa? Czy człowtek z
duszą, a tym samym z auJnienlem I uczuciem litpści. potrafi
wytresować psa tak, jark to uczynił Maryn? Co odpowiedziałby
Weronice, gdyby go po prostu zapytała: czy masz, Józwa, duszę I sumienie, które cię dręczy i nie pozwala zasnąć? Je~ll
zaś jesteś podobny do nas wszystkich, to znaczy, że też nie
masz duszy, cudze n!eszczęście sprawia cl radotć, to powiedz
przynajmniej, gdzie, w jaikim zakątku ~wiata t Jakiemu diabłu
ją sprzedałeś, za jaką su~, za jaką rozkosz?
Józef Maryn wrócił z luu dopiero nad ranem - 'witało, fdy
wydawało jej si~. że słyszy parskanie klaczy t skt'z;yp zawiuów
drzwi do stajni. Po takich pótnych powrotach zazwyczaj 1pał
aż do południa, więc rankiem tylko dla. Horsta ł dla siebie z~o
biła śniadanie. Nie rozmawialt 'Ee sobą. Weronika tylko rzucila
Horstowi nakazujące spojr7.ellie, a on wiedział, czego ona ~a
od niego. Jakiś czas coś tam robU w sadf.łe, a później wyprowatiz!ł rower t pojechał skrajem lasu do Gaud.
Piaszczysta droga prowadziła kręto wyznaczona prze:s 1ka~
nad jeziorem, które tu i ówdzie płytkimi zatokami zagłębiało
1ię w las. Pe> lewej stronie opadała w dół nlez'byt szeroka polał
podmokłej :r:iemł, gdzie rósł las mieszany bagl.enny z olch~ i
brzozą omszonl\. Horst Sobota nauczył 1ię od leśnicze10 Izajasza Rzepy odrobiny pogardy dla lasów bagiennyl?b, dlatego nit
zwrócił uwagi na cichy poszum olchowych gałęzi 1 jękliwe 'PObrzęklwante ltstków br.zozowych. Drewno okh l brwz było mało
trwałe t trudno łupliwe, Iza·jasz Rzepa traktował te gatunki
drzew jak chwasty na polu. Horst słyszał wtęc mowę lasu bagiennego, lecz nie raczył na nią od.powiadać, bo nie te olchy t
nie ten gatu"le-k brzozy jaki rósł na baignach, zagratał jego dem!. Co innego stanowił las .mieszany śwlety po prawej stroni•
drogi - na suchym I żyznym gruncie. Tu rosły d~by i buki,
sosny, świerki I modrzewie, a nawet wyn.Losłe jodły. To z takich właśnie połaci wielki las czerpał swoją 1iłę l wśród buków dębów oraz modrzewi zamies7l..1dwały trzy jego moce. Tutaj taikfe rosła brzoza brodawkowata, której kiełkujące nasiona
oo roku musiał wyrywać ze swojego sadu. Horst słyszał jak
ocierając się o siebie grube I lśniące liście dębów ! wiatr poświstujący w Igłach świerków i sosen - mówiły do lh!ego: „Dokąd śpieszysz, stary człowieku? Po co się męczysz., naciskając
· pedały swojego roweru? Tak czy inaczej, prędzej czy później,
oddasz nam swój dom ł sad. Przysiądt na na.szym skraju, sp.róbuj zasnąć w cieniu leszczyn, derenła l kruszyny". Lecz SobOta
udawał, że nie rozumie tych głosów leśnych ł jeszcze mocniej
naciskał pedały· roweru, ~dyt jednego tylko pragrt11ł w swym
tyciu: zwyciężyć wielki las.
Błyszczący jasnym drewnem zajaJJd był prawie p11~ty, choć
widziało
chatami
we wsi przed wyremontowanymi starymi
się sa.mochody osobowe, najlepszy dowód, te na.dleśniezy Masło
cha miał rację: czas pnywraeał dawny porządek. Kelnerka,
kt6rą miał .kupić dla Maryna nie Przyipadła· Horstowi do gustu.
Miała wprawdzie jasne długle włosy, jakle podobno widziała
Weronika u że.ny Józwy, ale była i.byt szczupła Może nadawaI
ła się do podawania glinianych fasek z flakami, kieliszków
butelek koniaku, w gospodarstwie jednak i na~et w sadzie
mało z niej mieliby poiyt'ku Kobiety ja.kle lubi,ł Horst, wyglą
dały jak Wf!.ronl!ka, posiadały s1ernkie pl~cy, mocne uda i. silna ręce do dźwigania skrzynek z owocami. A te sterczące dnew~ce piersi? Jaką przyjemnoś~ m6gł znaleźć mężczyzna, głUi
cząe je lub miętosząc? Kilka kobiet miał w swym tyciu stary
dał

jale
· Hor$t, takie i d\vie t.o ny, ale u 'f•nys~ich piersi b yły
dzwony. Dobrze było zasnąć na kobiecie z twarzą między wielklmi pótlrolami c:epły ch piersi. „Ona ma cycki jak dwa smoczki"
- pomyślał Sobota, choć musiał p.rz.yznać, że twarz dziewczyny
była ładna, biała, delikatna l oczy wciąż zakrywała powieka mi
w obawie, aby nie ujawniło się w nkh pragnienia grzechu.
Zamówił kieliszek najdroższego koniaku ! gdy mu go po-dała.
się
przemówił swobodnie, ponieważ w sali ujazdu znajdowali
sami.
- Ja jestem Hor.!ł Sobota. Posiadam najpiękniejszy dom w
tej okolicy. Widz.lałaś go zapewne. Stoi n1td jeziorem l ma ranek z kolorowymi szybkamL
- Tak - kiwnęła głowił dziewczyn• i e1ekała prz.y 1toliku,
zaciekawiona, oo też chce jej powie<lzieć ów siwy starzec.
- To u mnie miesU:a ezłov.ri.ek, który jeźd:d na kla-cz.y :a; p:atoletem ti boku.
- Mówi pan o panu Maxynie, strainiku łowlecldmf Bywa tu
c:zuami - zatrzepatai. ipowitok:am1. - Ale n!g.dy 1 nim nie ror..-

r ,

mawiałam.

Podoba.sz mu się - wyznał Sobota. - I w tej sprawie
przybyłem do ciebie.
s:-.
Zakołysała się lekko w biodrach, 1 małych ust wydobył
cichy śmiech.
- Dlacze~ nigdy mi nie powiedział, te mu 1ię -podobam!
- Jest nieśmiały. Ale bardzo chce, abyś dz:ś wieczorem pnys::.ła do mojego domu, to jest do niego.
- I wa.s, staruszku, przysłał w tej aprawie't - odęla pogardliwie swoje ustec:r;ka.
.
Sobota wyjął plik banknotów 1
- Przyjedziesz auiobu.!em do przystan.'<.u Mordęg!.., ;i pote.11
skrajem lasu pTZyjc'łziesz do mojego domu.
Poruszyła lekko biodrami udając, że ch<:e odejść.
- Nie jestem taką, którą mJlżna kupić .„
Horst pomyślał, że popełnił błąd. Schował pieniądze do k~e
szeni Ale ona już o·deszła od stolika i przy barze zajęła si~
myciem szklanek. Z całej jej postawy i spojrzeń, które ąd cza~u
do czasu rzucała w kienn1ku HQrsta, uzewnętrzniała się pogarda dla jego propozycji.
Do zajazdu weszło dwóch mężczyzn ubranych r; miejska, w
koniak.
dżinsach i koszulkach polo. Zamówili flaki i dro.gi
że Soboty w og61e me
Dziewczyna zajęła się nimi, udawała,
dostrzega. Ale przecież coś s~ w niej działo. Zaczęła pracować
J.X>budzona w-yobrażn'.a, ruchy dziewczyny stały się żywsze, nt
blade policzki wypełzł lekki rumieniec. Horst upił trochę koniaku z kieliszka · i c'.erphwie cze~ał na nią.. Znał kob!ety, a
przede wszystkim w!edział to. ie były ćiekawe. Właśnie ci i<:awość musiała ją znowu do niego sprowadzić.
Obsłu.żyła tamtych dwóch i rzeczywiście podeszła d.o Hor5•a
- Podać panu coś jeszcze?
- Nie.
- Dlaczego pan Maryn ram tu nle przyszedł!
- Spadł z konia i &kręcił sob:e nogę w ko·!tee. LI!!:" w t !ku
. cz.eka na ciebie. Prosił żebym tu przyszedł. Od dawna my'ii
o tobie, p()nfeważ bardzo mu się ~dobasr„
- To on kazał ci poika:z.ać mi plenfąch.e?
- Zrobiłem to z s!eble, bo myślałem, ~e Co nie pamiętasz.
Chciałem spełnić jego życ:i:enie ! zaprosić clę do swego domu
Uśmiechnęła się z zadowoleniem.
- Tak też pomyś!ałam. Pan l\Iaryn nie wygląda na mętc:17nę, który kupuje dziewczęta. Jeśli jakął chce, to j~ sobie nawet bieri.e siłą
Była pobudliwa, o nienasyconym łonie. Myśl o tym, te moi•
być wzięta slłą, podniecała j~ I powodowała, że rumie1ka. na
twarzy 1tały 1ię silniejs:z.e. Z małych ust wydobył się cichy
-

łmiech.

Dobrze go pami~tam. Ma piękne białe :ręby. T uśmiecha
do
tak dziwnie, że at mrówki choo~ po udach. Nigdy
mnie ni• odezwal ani słowem.„
- Tak, jest dziwny - :z.godził się s ni- Hors'„
- Opowladajl!,, te myszkuje po le.!lie jak samotny wilk.
- Je,tt.ł podobna do jeio byłej tony, On tylko takiej kobiety
prarnie.
- Ale u pana w domu teł jest kobieta. Ta.. ee oduua od
' la.łniczego I{uleszy. Sły•ztłam o tym od ludzi.
- Ona mu si~ nie podoba. Za dufa. Ty man p!enl ta.Jr
nit liczy, je-at 11
tmoczki i małe pośladki. Tamta kobieta
-

•i•

alę

•i•

DH lłuż~c-.

Bes słowa cdestl& od stoli~a ł znowu za.jęła l!ł~ •*lankami..
Ojclee ciule j" bił za to, te już 3ako czternastolatka 1pała
z ka.tdym, !kto jej si41 na\Vl.nllł pod rękę. Naliczyło to 3• ostroi~
noki, udawania, maskowania włamej tl\(łzy. Ten 1tarZN nu~
wał jej pieTsl ,,smoczkami" i nawet 1o'bia wyobratiła jak s.rie
je Maryn, chwyta brodawki swoimi białymi zębami. Od tego
wyobrażenia aż zabolało 3• w podbrzuszu. Ale przecie:t ni.a wolno b:rło tego okazać. Z zaplecza może wyjść ojciec, spojrzy na
nią i od razu pozna, że :tnowu coł knuje z jakłmJ mężczyzn~
Nie ~ądzi 3• jednak chyb«, te ona che• mieć coł wspólneto s
tym siwym starcem?
Zauwdyła, te Sobota opróżnił 1wój kieliszek 1 na.tyehm!ut
połpieszyła, łA!by zainkasować od niego p!enlądz.1.
- Preyjad• wiecr.ornym autobusem. Niech pan czeka na mnl•
na przystanku, bo wieczorem rama nie pójdę sknjem lasu.
Zaplanowała eo ~'1eczorem poWie .wemu ojcu. Ze z powodu
m1e!iąez1d boli j- brzuch, wcześniej musi -1tończyć pracę. wt ...
dy w!i~dzle do aut<>bum nie na przy1tan,ku przed i:ajazdem, ale
nieco dalej, w lesie. Zresztą należał jej się wolny wieczór. Nit·
dawno pn;ykli do pracy kelnelikę :r; miasta, mlodĄ dz.iewcz:ynfl,
któfll ojciec na z:a.pleczu podmacywaL Ni• wiedziała. o tym matka, ale przecid w każdej chwiU mo:te się dowied.zieć. I to powie ojcu, jeśli przypadkiem zajrzy do jej pokofu na tórze J
rŁwierdzi, że ona znowu z.niknęła na' cał' noc.
Horst Sobota wracał zd drogfł przei: lu 1 pedałując woln•
kołyaał
wsłuchiwał · się w cichy śpiew wiatru, który łagodnie
koronami v...yso'.!<ich sosen. Las mówił Horstowi:
„Wynająłej człowl!!'ka, 11by ze mną walczyŁ Chciałeł mu kupić dziewczynę, żeby go u siebie zatrzymać. Ale ta dziewczyna
nl e chciała wziać pieniędzy. Kobieta, kt6ra nie bierze p!eni~dr.y
za życie z mężczyzn~ bywa gorsza od diabła, ponieważ to znaczy, źe żąda od mężczyz.ny miłości. Co uobisz Horście, jeśli ona
to zechce mieć na zawsze przy so·b ie i zwabi go do zajazdu~
Myślałel mądrz.e, ale ci ile wyszlo. Niełatwo ze mm~ wygrać".
I Horst zlakl lię tej dziewcz:yny 1 Gaud, lecs było jui za
późno, ieby coś :tnrlenić v.• te! sprawie.
\Vydawalo mu 1ię, że powiedział do lasu:
„Jeśli będzie trr.eba, zmus:z.ę Weronikę, aby tyła • Marynem.
miał
ZmusZfł ją, choć ona tego nie chce. Zrobię to, choćbym
ją bić albo ~zuclć z. domu na zawsze. Ona nit zułµguje na
lit1:>.ść r; mojej 1trony, 1dyi pr:r:n n~ umarłem, • Maryn mnie
W!krzesll".
Po powrocie do domu zwieuyl li4 Weronice :i:e 1wotcli obaw,
które podszepnął mu lu. Młoda kobieta podzieliła jego troskę.
- To ile, Horście, że ona nie wzięła pieniędzy. Może za mało jej zaproponowałeś?
Horst wyjął z kies:zeni plik ba.."lknotów owiązanych bandeTolą.
dwi
- Pożałowałeś grosza. Trzeba był wz~ąć ze sobll aż
pacz.kl.
Nagle poc11uła, że cierpi z jakiego.f powodu. Przykra jej sl1t
wydała myśl, że zjawi się u nich wle~:wrem dziewczyna, która
pójdzie do łóżka z Marynem, gdytjei się on po prostu podoba !
chce mieć z nim przyjemność. Ze też ona, Weronika, nie wleDlateg<1
działa, co to takiego mieć przyjemność z. mt:żczyz..11ą.
niemal od razu zlękła się, że tamta będzie ją tym przewyższać.
- Nie chcę, :źeby Maryn m:ał porządną dziewczynę, bo taka
io może od nas zabrać. On musi mieć dziwkfł, Zwykłą dz 1 '.vkfł
- powtarzała kilkakrotn1e u złością.
Zdziwiło to Horsta, ponieważ ni.gdy z ust Wero!lii.d nie usły
szała żadnego brzydkiego słowa, nav;et takiego jak „dziwka".
- Nic nie mogłem poradzić w tej sprawie. Ona s'.ę obraziła,
fdy pokazałem jej pieniądze.
- Należało z niej z.rezygnować. C?.y mało jest dziewczyn w
wiosce albo leśnej osadzie, które może mieć mężczyzna za pieniądze?

- Mówiłaś, że jemu tamta się ;podoba, a nle bna.
Weronika zasta!uwiała 11ię głośno:
- On moie przyzv;yczaić s'.ę do h.kł.e~ ch1ewczyny. Dratega
itd.,. ona wróci do r;aja;:du, powieu mu, ~" v,;z.!ęła od cleoi

p-:eniądze. Skłamiesz.

- Nie po-trafię kłamać.
Weronika nachmurzyła twarz przez e<> wydała 111!1 Rorstc"l';i
jfl!3zcze ładniejszą. Czarne brwi zbiegły jej się nad nose:n. zsgryzla ~ębamI dolną warg~ przez co pulchno~ć i Ltroda górnej war;!
eszcze się uwydatniła. Po raz pierwszy w życiu Hont zobaczył,
z:e górną wargę pokrywa jej delikatny cierrmy puszek.
- To ja powiem mu to kłamstwo.
- Nie wiedziałem, ie nauczyłaś się kłamać.
- Leśni ludzie ciągle kłamią. Dla nich słowa nlc n!e znac~..
Chcesz. Hodcie. walczyć z lasem, ale nie rozun."l.ie~z., że trzeba
~ ię posługiwać taką samą bronią.

Oni' klam,ą, dlatego
- .Masz rac·ę - przyfakr:ął Hon' .
I ny m.us!my kłamać.
Wrócili do domu, gdzie ·Maryn goEł si~ w ła. zience. Weron·k;i
zajęła się obiadem. Sobota rzekł do Maryna, zaglądając do ła
zienki.
- L'ie wyjeżdżaj dzisiaj do ·1a~u. Wieczorem przyjedz!e t 1
autobusem pewna dzlevyczyna z Gaud. Pov.rl.adomUa inn:e, :z.a.
,
chce si~ z tobą spotkać u mnie w domu.
- Nie zamierzałem dzisiaj wyjeżdżać. Mun.11 zszyć popr~J?. h"
z c:!!ął się pruć. Czy mas:-: mocną nić albo cienki sz."1u:-ek~
- Dam ci dratwe - obiecał Hord i 7.araz przyniósł z kuchni pudełko, gdzie trzymał ta.kie przedmioty jak szydło, drat\'\ .
naparstek.
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