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Czytelnika ukazała się druga część książki
ANDRZEJA I{ĘPIŃSKIEGO i ZBIGNIEWA KILARA
„Kto je~t kim w Polsce inaczej". W książce tej między
innymi została opublikowana rozmowa z Tadeuszem
Czechowiczem. Rozmowa ta została przeprowadzona ł
opracowana przed X Zjazdem PZPR, w czasie, gdy
Tadeusz Czechowicz był członkiem Biura Politycznego
KC PZPR, I sekretarzem KŁ PZPR oraz
przewodniczącym Komisji Młodzieżowej KC PZPR.
Tadeusz Czechowicz jest posłem na Sejm PRU
i przygotowuje się obecnie do pracy w dyplomaejL
Rozmowę Andrzeja Kępińskiego i Zbignlewłł Kilara
z Tadeuszem Czechowiczem publikujemy z niewielkimi
skrótami, które w niczym nie zmieniają zasadniczego
charakteru i sensu jego wypowiedzi. Tytuł pochodzi
od redakcji.
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Pan

się uro d ził

29 Jipca 1935 roku w

miejscowości Małecz."

- „.\v gminie Lubochnia, niedaleko Tomaszowa Mazowieckiego

w ob~cnym województwie
dzin~· chłopskiej. Rodzice

piotrkowskim. Pochodzę z biednej rogospodarzyli na niewielkim gospodarstwie na niezbyt urodzajnych glebach. Było bardzo cięiko. Pa, miętam, jak z rodzeństwem oczekiwaliśmy za każdym razem powrotu matki z miasta, do którego się chodziło, aby coś sprzedać. Gdy tylko pojawiła się w zasięgu naszego wzroku, wybiegaliśmy jej naprzeciw z wyc)ągniętymi rękoma, licząc, że dostaniemy bułkę czy może nawet ciastko.
Sytuacja znacznie się pogorszyła w
1945 roku, kiedy zmarł
ojciec.
Miałem wtedy dziesięć lat i po ojcu w pamięci zostało mi to,
co o nim mówiła matka, oraz to, że był wobec nas, dzieci, bardzo wymagający, ale jednocześnie sprawiedliw.v i dobry. Wiem,
że b.d w Legionach i posiadał odznaczenia wojskO\\'e. Dzięki ojcu utrzymywaliśmy się na powierzchni życia. Był dla nas ostoją i autorytetem ostatecznym. Po śmierci ojca staralismy się matce pomagać. jak tylko umieliśmy - w 1945 roku najstarszy brat
miał 22 lata, a najmłodszy 3. Wtedy już zrozumiałem, że o włas
nej prz.v_zlo~ci będę mu. ·ał decydować sam, tak j2'k wielu moich
rówieśników znajdujących się w trudnej sytuacji.
Moje dzieciństwo było szare. Nie mam zbyt wielu radosnych
wspomnień l nie mogę powiedzieć, mimo wielkiego szacunku i
miłości do matki, że z mlekiem jej piersi wyssalem jakieś nad*
zwyczajne zdolności czy umiejętnosci łatwego życia. Do wszystkiego dochodziłem sam dzięki wytrwałej pracy.
- Co Jeszcze zostało w pamięci z tamtych lat?
- Z okresu okupacji hitlerowskiej pamiętam prześladowania
ludności - wywożenie do przejściowych obozów pracy. W lasach
tomaszowskich działała partyzancka grupa
Gwardii Ludowej
pod dowództwem legendarnego Franka Zubrzyckiego. Pamiętam
akcje hitlerowców skierowane przeciwko mieszkańcom wsi. Hitlerowcy rozstrzelali wielu młogych ludzi. Mój brat został ranny podczas ucieczki. Później - już jako żomjerz Ludowego Wojska Polskiego - walczył pod Baligrodem, likwidując bandy nacjonalistów ukraińskich w Bieszczadach.
Najdramatyczniej przeżyłem śmierć ojca. Pamiętam mdlejącą
matkę i lęk przed przyszłością, niepewność jutra:
„Co z nami
będzie?". Ta konieczność walki o byt, o przyszłość„ zaszczepiła
we mnie dużą samodzielność i odpowiedzialność u tycie. Od
tamtych dni nigdy nikomu nie pr~pisuję winy za własne porażki i niepowodzenia.
W pamięci też utkwiły ml kłopoty ze zdrowiem - zaraz po
okupacji bylem ciężko chory, a opiek! lekarskiej na wsi nie było.
Dziś,· po latach, z uśmiech.ęm wspominam przekonanie ciotek I
babć o tym, że tylko okoliczni znachorzy są w stanie podreperować moje nadwątlone zdrowie, ale taka była wówczas w wlę·
kszości świadomość mieszkańców wsi.
- Czy nap rawdę nie było przyjemnych chwil w Pana tyciu?
- B,rł nią na pewno moment otrzymania skierowania, bez
egzaminów, do techni1kum włókienniczego w 13iałyms.toku. l!ltało
~ię to po ukończeniu państwowego gimnazjum przemysłowego w
~omaszowie Mazowieckim, do
którego trafiłem tylko dlatego,
ze był tam internat i otrzymałem stypendium. Nie moje osobis~e zainteresowania, lecz byt określał decyzję o wyborze. Był
to dla mnie przełomowy moment w życiu. Uwierzyłem w siebie. Podstawą tej wian· było ukończenie gimnazjum przemysłowego z oceną wyróżniającą. Zrozumiałem wówczas, że mogił
osiągnąć w życiu to, co sobie zaplanuję, pod warunkiem~ że
cel ten, będę widział wyraźnie, a uporczywą pracą dążył do jego
realizacji.
Ale jak to w życiu bywa, zbytnia pewność siebie o mało nie
okazała się dla mnie zgubna. Rozpocząłem studia w Politechnl•
ce Łódzkiej na wydziale włókienniczym. W dniu swoich imienin
otrzymałem trzy oceny
niedostateczne:
z koronnej dla mnie
·dziedziny matematyki, z kreślenia liter technicznych oraz za
nieznajomość regulaminu i musztr,y wojskowej. Po takim zimnym tuszu udałem się piechotą prawie 6 km do akademika na
osiedlu „Bystrzycka". Miałem dość czasu, by zrozumieć, że nie
jestem genialny. Ten incydent utkwił mi w pamięci, wziąłem się
solidnie do nauki i I semestr ukończyłem ze średnią powyżej
czterech. Studia ukończyłem w 1958 roku. Praeę rozpo~ząłem w
Zakładach Przemysłu Wełnianego im. Gwardii Ludowej w Łodzi.
- A Jakie wspomnienia łączą się z plerw&Zl\ pracll!?
- Dyplom magistra inżyniera włókiennika obroniłem z bardzo dobqrm wynikiem. Nie zostałem jednak na uczelni ani nie
szukałem pracy w jakimś instytucie naukowym. Poszedłem do
pracy jako robotnik, na trzy zmiany. Zacząłem pracować przy obsłudze zgrzeblarek w oddziale czesalni. Początkowo obserwowano. zza masz:>'.n, jak „pan magister", radzi sobie w pracy. z każ
dym Jednak dniem, poprzez wspólne śniadania i przepracowane
noce, moje kontakty ze współtowarzyszami pracy stawały 1i1t coraz bliższe.
Zresztą wydaje mi się, że jestem człowiekiem, z którym łat
wo jest nawiązać kontakt. I chyba dzi~ki temu a ta'kże posiadanym kwalifikacjom dość nybko awansowałe~ z podmh1tr:i:a na mistrza.
To była dobra szkoła życia. Praca mistrza wymagała
decyzji w rozwiązywaniu spraw produkcyjnych i podległych mi pracowników. W większości były to kobiety,
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Ciągle powraca
do probl„
mów poruazanych na X Zjeż·

dzie PZPR i myśl'1

K:>iążka -»,.Ruch~' A 9\„t,,n'3.. f.,ódź,

DRUK: Prasowe Zakłady Gra;.
ficzne RSW „Prasa - Książka.
- Ruch", Lódź, ul. Armii Czerwonej 28.
Redakcja nie zwraca nie zamówionych rękopisów i zastrzega sobie prawo do skrótów.

te

będzie 1ię
tam poiru1za,..

jeszcze do apraw
· nych powracać, bo przeciei mają one wytyczać kierunek nasngo działania we wazyatkich dzr•·
dr.inach .życia. W 29 numeri..
„TYGODNIKA
WSPOŁCZE
SNEGO - ARGUMENTY" (x 211
lipca 1988 roku) profesor Uniwersytetu im. Marii Skłodow
skiej-Curie w Lubli'lie - Zdzisław Cackows!<i opowiada, jall:
jadą~ •tna. X Zjazd PZPR do
Warszawy otrzymał od pnyjaciela wołanie:

Jest- t<> tekst przemówienia
Zdzisława Cackowskiego na :-~
Zjeździe PZPR. Nosi ono ty
tuł „Cz11nu naród woła". Mówił on ze zjazdowej trybuny:

.•

2 ODGŁOSY

paratu

partrfnego. Zd!lilieni
Zdzisława Cackowskiego aparat
pcu-tyjny mamy „b11ć moża .ibvt
1ic:rnu", a poza tym „aparat te'll
odz11akał

odU)agę

l nie~
kiedt1 1tcnowaolć, alt p0Ht11cz-.
ft4 wartoJć odwagi ł atcmowczo'cf nie zawsze jest jedno%naczna, bo nleki1d11 mołe to_ ·b11ł ·
1tanowczość i odwag11 urzędnt•
cza". Otót próblem cały · spro·wa:dza 1111 ws:r;alde do tego, „źt„
bi/ ta
odwaga ł itanowcżof<!
funkcjonowala ;ako iila po!i- ·
t1/Czna, murt b11ć oparta na akt11wnoici ( ..•) 1zere11ow11c1i c.don..;
ków partii, wizvitkich organizacji part11jnt1ch". I 1 tym jest
oita.tnio

kłopot.

„M o;e obserwać;e - .· rńówlł
dalej Zdzisław C. ackows~i -:- . •JJ

W „SZPILKACH" (nr 28 z
10 lipca 1986 roku) Sobczak I
Szpak konsekw&ncję tego, co si~
stanie, jeśli nie przezwyciężymy
naszych słabości, wad i schorzeń
ujęli lapidarnie:
,,Jest Je1zci:e jedlto modne powiedztnie.
„Stoi_m11 u 1)l'ogu
XXI w4eku"1 Pr%Vkro nam b~
dzie ;ed11nie. 11d11 my przed tvm
progiem aoitanłemt1. a n11 poko-

i•

poproszą łtinvch".

Obole schoned 1 wad wielkich, mani)> 1-óWdei małe, które

wszaiw. al• wiajemniAt

splatalą

wią:tt\,

t twoną boga~ pano·
·ramę pohkiej
głuPQty,. cham•
stwa t awanturnictwa. Jeden z
_ przy-kładów
tego
pokaizuj11
.w
dość 1uchym
reportatu
Zbigniew
Jakubowski,
portaż;
nosi
tytuł.
„Rzut
karny"
i
opublikował
go
tygodnik „SPRAWY i LUDZIE"
(nr 28 :t 10 lipca 1986 roku:)
Rmcz przedstawia aię następu

R"-

fąco:

BYŁ MECZ
W RACIBO·ROWICACH

tym względzie nie · napa:wll]q
mnie najlepszym nastrojem. RaZdarza się. Do Raciborowic
dykalna poprawa obecnego staprżyjechała drużyna Kutni · Janu rzeczy jest bezwzględnym wor, aby rozegrać mecz z miejwarunkiem spelnienia przez pat- · scowym Cementem. Mecz był
„Przecież potok siów, któn
tię roU organizatora i kata-Lizr;...::.. jak to si:ę mówi - ;,o pi!·
nie prowadzą do czynu, zalewa
tora twórczego niepokoju spotroszkę"
czyli o · nic. Gdyby
nas ·nader często i to powBZ„- . łecz.neflO, Zbyt dużo mamy 1,J
wygrała Kuźnia, to miałaby !a·
ch.nie jest odczuwane .( ... ).
llZeregach partyjnych, w podst11pewniony . awans d.o III ligi.
wowych organizacjach .partyj~ gdyby wszakże przegrała, to ten
Mówię o ograniczenru takicli
nvch oboję.tności, braku odwa!]i, · awans mógłby puypaś~ Stall
słów, które nie
prowadzą c!u · braku koncepcji, braku powieChocianów. W Chocianowie li~
czynu. Nie mówię o ich elimidz.i albYm nawet motywacji do
cz.yli - na dobrą grę Cementu.
nacji, o ograniczeniu, poniep-racy. A .tymczasem rozbud?e~
Działo się to 11 maja 1986 roipaż czasami juz myślę. ie to
nie politycznej woli spoieczrt,ej
ku. Czy piłkarze Cementu byli
nasze• słowotwórstwo przybiera
musimy zaczynać od rozbudzejakoś zainteresowani w wygracharakter jak1e3ś kultury maginia tej u:oLf w samej partii t
nej - tego autor rePQrtażµ nie
czne3, że zamiast pokonania au
fe.1 . uoclstawowych
orgcmizapisz.e. Faktem jest natumiast, że
tentycznych trudności, zamiasr
cjach",
bardzo i to bardzo zde.nerwo·
dzieła zagadujem1/'.
wała ioh przewaga Kuźni Jawor.

,

Trudno się z tym nie zgodzi~.
Mówić umiemy dużo i dług:>
Utarł się już taki zły zresztą zwyczaj, że na wszystko
jest dobra rada. Kiedy wyłania
się jakaś trudność, jakiś problem
do rozwiązania, zwołuje się n'.ł
radę„ problem omawia się dogłębnie, a następnie podejmuje
się wnioski, z.alecenia i... wszyscy rozchodzą się do domu, do
codziennych zajęć, ze spokojnym sumieniem, że zrobili wszystko, co do nich należało. Wnioski podjęto. Teraz niech si.ę c·
ne

realizują•

„Niesprawności

gospodarcze ....:...

mówił

dalej

ski -

nieskutecznpś6

Zdzisław

Cackow-

wewn.(;·
trznyc"n ~m,e"ćhaniirnó'w sc11nokotit'l'Óli gospod'arczi!j rodzi lawinę
kontroli zewnętrzny.eh, często
wręcz pseudokontroli, które &ą
malo skuteczne, bo zewnętrzne
mechanizmy kontroli mogq ty~
ko wspomagać mechanizmy wewnętrzne. Nie mogq ich zastą
pić." .

·Ale czy tak dz.i eje się tylko
w gospodarce?
1. dla
instytucji i zakładów pracy Zdzisław Cackowski nie bez
zlokalizowane w miastach woje- ogromnej racji
stwierdza, że
wódzkich i . pozostałych miastach „spóźniona jest mądrość polityw których znajdują się siedziby czna, która 11jawnia się i. reaOddziałów
RSW
~,Prąsa . . .·
guje dopiero wtedy, gdy troski
Książka
Ruch" zamaw1aJą społeczne i :1poleczne zaniepoprenumeratę w tych oddzlałacµ
kojenie przybierają charakter
- instytucje i zakłady pracy
masowy i publiczny". Polityka
tlokalizowane w
miejscowoś
różni się zasadniczo od straży
ciach gdzie nie ma Oddziałów
pożarnej i dlatego „potrzebui~
RSW „Prasa Książka
mądrości politycznej wyprzedza.
Ruch" opłacają prenumeratę w
jącej". A ta mądrość wypr:r.eurzędach pocztowych i u dorę·
dzająca pov,innn być wlaściwa
czycieli; 2. dla indywidualnych partii.
prenumeratorów: osoby fi~y;zne
zamieszkałe na wsi i w m1eJsco„Partia mówił :t · trybuny
wościach, gdzie nie ma odzjazdowej .- pierwsza musi dodziałów RSW „Prasa - K.siążka
strzegać przuczyny
możliweyo
- Ruch" opłacają prenumeratę niepokoju, żeby mogla :tkutecz~
w urzędach pocztowych i . u nie zapobiegać przekształcaniu
doręczycteli: osoby fłzyczn~ z~
się
spolecznego niepoko;u w
mieszkałe w miastach - Sledz1niepokó; de:ttrukcyjnu i w11bubach Oddziałów RSW „Pra~a
chowy. Ale nade wszystko i t'J
- Książka · ....;. Ruch" opłacaJą
pierwszej kolejności, żebv moprenumeratę wyłącznie w urzę
gla wykorzystać ów n.iepokó1
dach pocztowych nadawczo-?~
spoleczny, jako $ilę twórczq w
dawczych właściwych dla m1e1- przezwyciężaniu
trudności
1
sca zamieszkania prenumerato- rozwiązywaniu
nabrzmialych
ra. Wpłaty dokonuje się ui.rNa
p1'oblemów. Haslo rozsądku i
jąc blankietu „wpłaty"
na raspokoju, do którego slusz-r:ie ~d
chunek bankowy miejscowego woływaliśmy się w czasi.e meOddziału RSW „Prasa Książ
pokojów destrukcyjnuch, burz11·
ka - auch"i 3. prenumeratę ze
ciel11kich, potvinno dzisiaj ustą
zleceniem wysyłki za granicę pić miejsca haslu twórczego nieprzyjmuje
RSW
„Prasa
pokoju. Twórczy niepokoi powiKsiążka - Ruch" Centrala ~ol
nien więc stać się zawalaniem.
portażu Prasy i Wydawnictw,
naszym, adresowanym do caie1
ul. Towarowa 28; 00-958 Warpart·i i i spoleczeństwa, Partia
szawa, konto NBP XV Oddział musi stać się orga11izntorem 1
w Warszawie, nr 1153-201045· · katalizatorem tego niepokoju. Ocl
niej zależy jego tw~rczy chara-139-11. Prenumerata· ze zlecekter".
niem wysyłki za granicę pocztą
zwykłą jest droższa od prenumeA w tym miejscu na·leżałoby
raty krajowej o 50 proc, dla
zleceniodawców indywidualnych zadać ważne pytanie: partia. to
i o 100 proc. dla zlecających in- znaczy kto? Komitet Centralny,
stytucji i zakładów pracy. Ter- apai:at partyjny, czy tet wszyminy przyjmowania prenumera- scy jej członkowie razem wzię
ty na kraj l za granicę do ci? Zdzńsław Cackowski zadal
dnia 10 listopada na I kwartał je.dnak inne pytanie: „czv pari półrocze roku następnego oraz tia jest w stanie to wielkie za·
cały rok następny do dnia danie spełnić?" I odpowiadając
1 każdego miesiąca .poprze- na nie w zasadzie twierdząco ,
dzającego
okres
prenumeraty zgłosił jednocześnie pewne „n·
le" na którt' ~kłada .ią się „trz11
roku bieżącego.
nierównorzeane ogniwa partii. t1J
Zam. 2216. B-2.
centrala, cŻyli Komitet Central-

Warunki predumeraty:

w 1ferz1 koncepcyjnej",

„wciąga~ do wpólprac11 .bodowtsko. ekspertów, specjalistów", to jui 1nne µwagi
nasuwają 1!ę pod adresem a~

&pory

Włodzimierz
Krzemiński,

ul. Sienkiewicza 3/5.

Sekrńa

poza. tym

Korekta: Mariola Knaga,
Jolanta Sawiuk.
Stale vvspólpracują:
Tadeusz Błażejewski,
Krzysztof
Drzewiecki, Bohdan
Gadomski, Witold
Kasperkiewicz. J. Stanisław
Knypl, Marek Koprowski,

Wydawca: ł,ódzkie Wydawnictwo. P;aSGwe ,P.SW ,,PEasa ......,.

Polłtvc.tne,

Jdli do pracy Komitetu Centn1nego PZPR nie można mieć
. zastrieżeń, gdy:t „byt bardzo ak~
t11wn11

Gałasińsk\.

Alfred
Lutrzykowski, Właąvsław
Malka, Marek Mamos,
Zenon J. Michalski,
Rvszard Nakonieczny,
•Terzy Panasewicz, Karol
J . Stryjski.

nv, Bturo

riaty, po drugie aparat partyjny oraz czlonkowie, po .trzec.ie
członkowie partii działający w
organizacjach podstawow11ch".
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przychodziły do mnie często i po radę, i pomoc ze swolmi,trudnyml i skomplikowanymi sprawami. I choć byłem wówczas bar•
dzo młody i byłem dla tych kobiet .„panem m~jstrem" i. ,;Pai:e~
inżynierem", czy też „panem Tadkiem", to nie wsty~1ł~. su: ~
ruzmawiały ze mną <> swoich trudnych problemach
zyc1owych.
Bywały jednak i takie &prawy, wobec których byłem bezrad.ny
jako młody in:iynier; dotyczyło to najczęściej klopotow ro.d zmnych, różnych osobisty<:h niepowodzeń.
.
- Czy obraz, Jaki Panu pozostał z pracy w „Gwardii Ludowej'',
snacznie odbieJa od teco, Jaki pokazał reiyser Ą.ndnej Wajda
w filmie "Ziemia obiecana"?
- Wajda pokauł ponadludzki wysiłek w pracy, obrax z in·
nej epo'lti - epoki drapieżnego k.@pitalizmu, charaktery1ającej
•ię wykor%Ylltaniem człowieka ponad jego siły. Byłem mis~rzem
jui w państwie ludowym, gdzie stosuniki pomiędzy przełożony
mi a robotnikami były zupełnie inne niż w pokazanym filmie.
Zakład nasz był atary, ale na tyle zmodernizowany, że warunki
pracy były ::nośne. I chyba tylko jedno nie zmieniło się - solidarność robotnicxa. (... )
..
Do pracy w Instytucie zostałem zaangażowany wprost z Zakładów „Gwardii Ludowej" przez dr. Ta<;ieusza Jędrykę, dyrek·
tora Imtytutu, który był moim wy<:howawcą i nauczycielem aka·
demickim w Politechnice Łódzkiej. Propozycję pracy naukowej
przyjąłem bez większego wahania, przede wszystkim dlatego, że
potrzebowałem nowych doświadczeń zawodowych, chciałem pogłębić wiedzę, a przy tym zaproponowane mi w nowym niiej1<:u pracy zarobki nie były gome od tych w zakładzie pracy!
Był to bardzo pracowity okres w moim życiu. Łączyłem. ·bowiem pracę zawodową z działalnością polityczną i spułeczną.
Sprawę stawiałem jasno. Zarówno w Zarządzie Głównym ZMS
- kiedy byłem ,przewodniczącym Zarządu Lódzkiego ZMS, j_ak
i w CRZZ - kiedy bylem wiceprzewodniczącym Zarządu Głów
nego „Wlókniarzy", powiedziałem, że 'prżede wszystkim cenię
sobie konktetny zawód, muszę być dobrym „rzemieślnikiem".
Pracując politycznie w tych organizacjach nie przerwałem pracy
na_ukowej w Instytucie 'Włókiennictwa.
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Kiedy po ras pierwszy zetknął się Paa 1 polityką?
Polityka ·to · może zbyt duże słowo. Działalność społec:m'
rozpocząłem w gimnazjum przemysłowym. Moje pierwsze funkcje społeczne to skarbnik w klasie i kolporter.
·
·- Kolporter?
~ Zajmowałem llię w klasie działalnością kulturalno-oświa
tową i moim zadaniem było m. in. roznoszenie gazetek młodzie•
żowych. Myślę, że jestem człowiekiem aktywnym, lubię kc:mkretne działanie, nie znoszę bierności. Porażki, których dt>znawałem, stanowiły impuls, a nie przeszkodę w aktywności. Nje
znoszę próżni wokół siebie. Ta cecha chyba wzięła się stąd; ie
od najwcześniejszy~h lat młodzieńczych żyłem w grupach rówieśników, w internacie, akademiku, a to pobudzało do wspólnego działania, do uczestniczenia w życiu społec:mym. Nie chowałem sic; w cieplarnianych warunkach domowych.
·
Mecz prowadził sędzja Janusz
Podobnie w tonie i ~ wnios- Wspomniał Pan o blenioicl. Działał Pan w młodzieżowym
kach mówił 7.e zjaulowej trySokołowski z Le57.na.
ruchu, a obecnie przelvodniczy Komisji l\lłodzieżolvej Komitetu
buny Mieczysław F. Rakowski,
Centralnego PZPR. Jak WYtłumaczy6 biernoi6 sporej - ezę'el
Piłkarze
Cementu Raciboroo czym Informuje „POLITYKA''
młodego pokolenia Polaków, tych, którzy mówiąc delikatnie
wice do tej pory grali dobrze, - ustawm sie bokiem?
w numerze 28 (z 12 lipca 1936
roku) publikując jego wys<tąpie~
grali nawet w Pucha.rze PolS'ki,
- Trudno jednoznacznie odpowiedtiać na to pytanie. Wszysoy
liczono więc na ich wygrano,. wiemy, iak łatwo wypowiadać mądre maksymy wychowa~ze,
nie pt. „Nie sceptyczni, lecz
a
Do 21 minuty mecz toczył '>i<:
krytyczni".
o ile trudniej zastosować je w wychowaniu własnych dzieci.
111or1malni.e i można powiedzieć
Wydaje mi się, że 7.a to, la}tie jest młode pokolenie, odpowiemało ciekawie. Żółtą kartkę zod:aialriość ponosimy wszyscy. Starsze pokolenie przenło trudną
baczył pilkan Kutni. Ale uKRYTYCYZM JEST NAM
drog~ życiową, o której mówiłem na początku.
I jest rzeczą
wodn.icy tej drużyny zmobi:i· naturalną, że rodzice
chcieliby, aby ich d7.ieci uniknęły takiej
POTRZEB1NY
żowali się i po udanej akcji
trudnej drogi życiowej, więc
pomagają, a czasem
wyręczają
·strzelili bramkę Cementowi. Pił
swoje
dzieci
w
ro.związywaniu ich codziennych spraw. t przez
karze Cementu grali jakoś nieto uczą ich wygodnictwa, nie przygotowują do trudnej pracy
aby dostrz.egać ujemn~ zjawis- mrawo. Ja.n Szymczak z Gło
organicznej
w ramach społeczeństwa. (...). '
gowa, obserwator OZPN, nie
ka. właściwie je oceniać. i zwal~ miał
W kształtowaniu postaw dzisiejszego młodego pokolenia oddo
sposobu
sędziowania
cz.ać. przezwyciężać i eliminogrywają też, i to niebanalną rolę, poglądy głoszone przez opoJanusza Sokołow·skiego żadnych
wać z naszego życia. Inaczej nie
zycję czy też siły, które nie są zainteresowane
tym, abyśmy
- zastrzeżeń.
dokon,amy .nięzb~dnego po~tępu.
osiągali wy.r;tźny postęp w poclwyższaniu po~iomu życia. W ro.z'": ·„ ..praai;ię zwr<k{4 ..µ;w~g1:_ · „Nnduzta 1c1łat.-n.a M minut<i. mowach z politycznymLpn:ec!wnikami używąłem nawet.. takie~
powied'Ział M.F. Rakowski -argumentów: ,;Panowie, - nie ' lubi"cie komunistów; nie zgadzacie
Za brutalny taul na napastniku
.na pewne schorzenia i slabofoi,
się z nami, w porządku, ale to nie powinno przeszkadzać
wago§ci
w
obrębie
pola
karnego
;:r rokit na rok niestety szemu włączeniu się do pracy przy budowie lepszej l bol(atsz.ei
powtarzające &ię, które ograni- _ gospodarzy
Polski".
sędzia podyktowd
czają dynamikę naszego systemu
- Czyli ceni Pan mlłdrych I akb'waych przeciwnik6w?
bez chwili namvsiu rzut karny".
spolec;z;no-gospodarczego.
Nie
- Uważam, że jest w kraju wielu mądrych ludzi, z którymi
kieruję tych uwag pod konkre~
dzielą mnie rót.nice ideologiczne, ale z drugiej strony posiadają
No i z.aczęło się.
nym adresem. bowiem chodzi d
oni często dużą wiedzę i reprezentują inną koncepcję działania,
zjawiska ~ołeczne tlq.viące ~
„Do arbitra podbiegł napastniic dlatego różnice nie przeszkadzają mi_ w tym, by byli partnerajak sądzę - w naszej świadri
mi dialogu i porozumienia. Rzecz w tym, aby w sprawach, które
Jan Beńko 'i krótko, niecenzumoki";
dotyczą przyszłości Polski, uwzględnić wszystkie uwarunkowania
ralnie powiedział., co myśli o tazwiązane z opóźnieniem rozwoju gospodarczego, Jak
I re.a lia
kiej dec11zji, U jrzal żółty kar·
Jakie to zjawiska?
dzisiejszej Polski.
tonik". ·
Pytam wprost stojących po przeciwnej stronie barykady, jaki
t. Warunki ogranicUl'jące lu- .· . Żółtą ka.rtkę zobaczył te:ł
jest na przykład sens zaszczepiać młodym ludziom nienawiść
dziom · z in~cjatywą możliwo~ć Andrzej Kot, który wykrzyki- do Związku Radzieckiego - co to ma dać w przyszłości? A
działariia. „ W odczuciu spolecz- ·
przy tym wszystkim warto pamiętać, t.e odzyskanie niepodlegipści
wał „Co ten stary idiota w11~
n-ym jed.nost~a pelna inic.i atuw 1918 roku, a uezeg6lnie w 1945 roku zawdzięczamy władzy
praWła!"' Nie spodobała sill mu
wy, ambitna, : trudem osiąga za ·
decyzja sędziego, więc wyrwt1ł radzleckiel, a nle zlud·nyin zs.pewnieniom polityków państw Ził·
mierzon11 cel". Bierze ' się to
mu żółty kartonik. Sędzia się chodnich.
stąd
jak śię wyd~je ~ gnął po.„ czerwony. ~a to d.:l
Czy można także w spos6b demagogiczny porównywać nas z
że ' panuje przekonanie, iż sil;
Janusza Sokołowskiego - po- w:vsokouprzemysłowionymi. krajami nie uwzględniając tego, t,e
n11. władza „trzyma wszvstktJ in. pychanego już i turbowanego kiedy oni bogacili się na wojnach lub koloniach, budowali przegarści". Z tego „trzymania „w
podbiegł
bramk'arz Cementu mysł, pełną infrastruktufę gospodarczą I kult.uralną
- Polacy
garści" powstają gorsety t1.tk.1~ ·
Ryszard Kozik I zawołał, że budowali barykady lub walczyli o fiz~·czne przetrwanie. Nie chcę
ne z Ziczttych zarządzeń ogrnupraszczać sprawy l pomi~ać błędnych decyzji w sferze gospo„kaloszowi"_ należy „paw11r11wa~
niczającvth swobodę T1.1.chu wv-.
genitaLia". Otrzymał czerwoną
darczej, które podjęto w Polsce Ludąwej, uwzględniam także
twiSrców".
kar.tkę. Wtedy do akcji poncwwarunki, w których kształtowała się steroko rozumiana świadó
nie wkroczył Jan Beńko, który
m.e>ść ~1aszego społeczeństwa, ale mimo to twietdzę, że dzisieJ_2. Wydarzenia minionych ~at
pobił s~dziego. Janusz Sokoło
szy atan gospodarki ma w poważnym stopniu swoje korzenie
spowodowa~y przekonanie o powski stracił przytomność. Na naszej »przeszłości. Uważam. że aspiracje powinny być oparte na
trzebie, jeśli jut noie ograniozen!a,- boisko n.uci1i się - jak
się pórealiach, a nie na niczym nie popartej fantazji. („.)
to nadmiernego kontrolowania źniej okazało - dobrze podpi.. -· Był Pan dz1ałaesem CRZZ-owskich Związków Zawodowych.
wszelkich form samonądności. ci kibice. Sęd:dego przed linDlaczero musiały si~ one rozpaA6?
Dziś potrzeba czegoś wręcz p;'lczem uratowali sędziowie bocz:
- Nigdy nie _wstydziłem ~ię i nie ukn·wałem swoJeJ pracy
wrotnego: „powinniśmu energi- ni, piłkarze Kutn_ic ...... ratując
w Związku Zawodowym .,Włókniarzy". W rozmowach podkr.ecznie; 11macniać wszelkie formy
zresztą też siebi'e .;... i . „b._
o kaer·
ślałem, jakie rasługi tamte związki wnios!:v \V poprawę pozysamorządności. pracowniczei,
skie umieiętno!c'i · treneta Cecji. socjalnej ludzi pracy. Nigdzie na świecie żaden związek zaterytOTialnej t spóldz.ielczej'',
mentu". Milicja przybyła dople- · wodowy nie jest w pełni samodzielnv. W naszych polskich . reprzeciwdziałać przekonaniu- wi,e· ro wtedy, gdy sędziowie i pił
lu lud7.I, ,.że to nie do nich na- karze Kutni Jawor byli' oblęże aliach Inter.e s związków zawodowych jest zbieżny z intere$em
partii. Zasadniczy błąd związków sprzed sierpnia 80 oo!egał ·na
leży ostatnie slowo". co prz.eni" w budynku klubu Cement. tym, że zbyt manifestacvjnie podkr?ślały one swoją jednom)'śl
cież jesz<:ze c~sto zdarza się w
Zastanawiano się, czy nie wer.~ ność z ekipą rządzącą. Było to niepotrzebne i nieprawdziwe. W
praktyce.
Wać po!!iłk6w ZOMO z Legniimię tle pojętej tajemnicy państwowej . cz:v niejątrzenia atmocy. Ale jak-0§ udało się oblęże
3. ,,Aktywna~~ spoleczM oby- nie przerwać, najbardziej agre;;y. sfery w spolec.zeństw.ie . nie pokaz~·wano działalności związko'o/ej
„od kuchni". Nie pokazywano różnic zdań między zarządami glówateia w11maga, by dostrzega,l
wnych chuliganów a;resztować I wnymt związków a władzą i stąd soołecieństwo jedno21nacznie
on na każdym kroku. w polityce
umo:tliWić uci«zk~ z Raciboroidentyfikowało decyzje związków zawodowych z decyzjami n:ą
spotec:tnei i gospodarcze; mys1
w'i.c · piłkarzom s Jawora i- tę
du .
. spójną".
dz1om.
l<iedy na spotkaniach z działaczami .. So!idarno~ci" krytyko· 4. Nauczyliśmy się działania
Jan Beńko został zdyskwalifl- ~no mnie za działalność w CRZZ-owskich zwoiązkach zawodoakcyjnego. Coś zaczynamy. coś · kowany dożyW<>tni~ oraz ska- wych, odpowiadałem, że po mnie i innych działaczach pozostał J
postanawiamy1 rysuje. ~ię _n.a;-i' zany na r"<>k pozbawienia wolnoś wiele domów wypoczynkowych i sanatoriów dla ludzi pracy wydobra koncepcJa, ale ,.3uz na poi.- ci. Andrzej Kot ma dwa lata budowanych z funduszy związkowych czy przy pomocy pańsctwa.
metku wvkazv,jemy zniechęcenie
eyskwallfikacji. Ale działac7.e A ipo was - mówiłem - zostanie tyJ.ko wiele taśm magneto-i' co gorsza, rozglądamy się zri . „ Cementu Raciborowice zaczy- fonowych z nagranym! dyskusjami. w tym także moimi. WYs~ą
nową akcją;". A zatem potrzebr:a _ nają pisać pisma, w których pieniami. Myślę. że związki zawodowe powinny pokazywać swo.ią
jest „konsekwencja w działanu.t
próbują udowodnić." te „na bo- tożsamość poprzez umiejętne bronienie interesów prac<>wn!czych,
wlad% w'zy~tkich. szczebli".
Isku · nie bt1lo żadnej rozróbi/, 1tle i też poprzez st'forzenie własnej. silnej bazy materialne3 i
znacznych funduszów. Krzykiem I straszakiem strajku
tadch
czv pr6bt1 zlittczowania arbitra".
· Przezwjcię:ten!e tych · „sch1>• I to jest ,;najpiękniejsz-e" w tel
związek zawodowy w dlutszym <:zasie nie zdobedzie potrzebne~
rze·ti i alabo§ci" jest niezbędne
mu ~ił:v- przebicia. Dlaczel?O na Zachod:r.it> związki ząwodowe ~ą
dlat.ego że „na porządku. dnia. całej tragedii!
silne? Czy tylko dzięki ustawodawstwu? Nie. o sile ich Ś'Nia .d
stoi dziŚ przede ws~ystkim· spracza także ~rodki materialne, któp-mi dysponu.ia.
wa unowocześnienia i. zd11naU nas bardzo często dornaii:amv się uprawnień i prz.vwilejów
LUCJAN B·OGUSZ
mizowania socjalizmu. wyprow.1.tvwcem wziętych :r. zachodnich svs-temów nolilvcznn-soolN·znvrT1.
dzenia go ze wstępnej ·tc.Z'IJ roz~ .
żądajac jednoczej'ilie, by koszty społeezne Ich skutków · pokrywało
woju".
państwo!
(
.
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T jest j0szcze inna kwestia. Związk! zawodowe na Zachodzi!
w1e Jl<l JaK1 m •tP b ; <" µułap ich ż.ądań, by - jak to się mówi
- n 1e <dri11ąC:· K<Hlla Któi y ciągnie wóz.
- A u oas koń został zarżnięty?
- Niestety, jeszcze cz1>sto w naszej mentalności tkwi pogl:;id,
że o ooz10m1e życia decyduje ilość pieniędzy, a nie ilość towaru
na rynku W kryiy~owych momentach, kiedy sytuacja jest napięta pokutuje pnekonanie, że im
głośniej będziemy
krzyczeć,
1m ~11111eJ c1~nąc władzę La gardło, tym więcej
wygramy dla
siebie. nie martwiąc się o to. co będzie w przyszłości. Czyli pojawia stę wspommany problem granicy żądań. Uczestniczyłem w
wielu rozmowach ze strajkującymi. Moim zdaniem dramat wówczas- polegał jeszcze na tym, że najgłośniej krzyczeli ci, którzy
najgorzej pracowali Ciekawe. że w takich sytuacjach nie odzywają się ci dobrze pracujący i nie mówią: źle zarabiasz, l;lo źle
pracujesz. Pojawia się demagogiczne hasło, że wszyscy marny
jednakowe żołądki, i stąd już krok do „urawniłowki" . Błąd rów·
noścl płac mści się do dzisiaj. Wszyscy domagamy się w naszeJ
gospodarce wprowadzenia zasady: jaka praca, taka płaca. Tylk'J,
że przy każdej regulacji płac w mentalności społecznej nie mieści
si~ myśl, że ktoś
mógłby otrzymać niższe uposażenie od pobieranego dnt w·hrzas.
- Ald to patologia! Sankcjonowanie anomalił w opłacanh1
kadry prz.vpomina działanie samobójcy nakładającego sobie na
IZYJę pętlę ...
- Przypuszczam, :te prędzej czy później musi dojść do szczerej rozmowy między rządem a związkami zawodowymi na temat
realnych zr ·ad ~ol!tyki płacowej w kraju. Myślę, że w tej
1prawle nie mamy różnych poglądów.
- Naa jednak nie satygfakcJo.nu.fe ta 4eklaracja. Czas ucieka.
I nie my, lecz Pan ma wtęk1z-y wpł:yw na tempo llkwldacJI OWfch
anomalii. Tymczasem mote odwarł brakaJef
- Odwagi wYStarczy. Ale tu nie o odwagę chodzi i nie tylko
e 1ame płace. Potrzebne są decyzje w sprawie całe' polityki
1połecznej, a tych nie moż.na podjąć z dnia
na dzień.. I choć
wszyscy mamy świadomość. że czas ucieka: · to przecież musimr
też rozumieć, że tego czasu potrzeba, aby decyzje przygotować •I
przekonać do nich ludzi i aby znów nie popełnić jakichś błę
dów.
- Jako działacz związkowy 1potykal się Pan z 6wcze1nyml 11·
derami centrali zwlązknwej: Ignacym Logą-Sowlńsklm, Włady1ła wem Kruczkiem, Ja.nem Szydłakiem. Jacy to byli ludzie?
- Zetknąłem się osobl§cie z każdym z nich. Uważam, że potrzebna je~t J?:runtowna i obiektywna ocena każdego z tych dzi~
łaczy. Moja ocena nie może być autorytatywna. Wydaje ml się,
że wszy~cy oni oooełnlall. I co niestety, zdarza się do dzisiaj,
ten sam błąd. Nie potraf!lł wyja§nlać społeczeństwu, co leży u
podstaw podjęda konkretnej decyzji, My do dziś w większo~ci
przypadków Informujemy ludzi o decy-zjach, o takich czy innych
przedsięwzlec!ach. a mało prezentujemy mechanizmy. wpływ róż
nych czynników na podejmowane decyzje. Oni chyba też zdawa}I
11oble sprawę, że podejmowane przez nich decyije nie były naJlepsze, ale trzeba oamięt::ić, te powstawały w określon~ch warunkach. Dlatego dziś Istnieje potrzeba włączenia jak naJsierszej
reprezentacji społeczeństwa do wspólnego decydowania o „naszym dziś" l „naszym jutrze", żeby było nas 'ak najwl1:cej • do
pleczPnla te!!o chleba. W warunkach naszego ustroju musimy
uczynić wszystko, aby władza jak najmniej mówiła, co czyni dla
soołecz„ństwa. a maksvmalnle jak tylko mot.na podkreślała to,
te r„ali?plo „roe:ram w~uólnle wypracowany ze społeczeństwem.
Odoowladając bardziej konkretnie na postawione ml pytanie. na1eżv ~twierdzić. te w
okresie. kiedv nrzewodnlczącyml
CRZZ byli towar-zysie lgnacy Loga-Sowiflskl I Władysław 'Krucze~.
nozvcj;i zwiazkćw zawodowych, a tak.ie Ich progam dzialama
bvl. wbrew .!!łoszony:m opiniom. stosunkowo bo~aty W tym cza~ie :i:wfazkf zawodnwe dvsoonowaly macznyml funduszami, dzię
kf temu mogły finansowa~ wfele dztedzfn dotyczących tycia sodalno-bvtowei;!;o czv te± kulturalnego I sportowego załóg. Vatrząc i perspektyWy czasu na tych ludzi. mogę powiedzieć, że
niepotrzebnie przenosili oni na grunt związków zawodowyc_h
formy f styl pracy, jaki był wówczas stosowany w pracy ?artYJnej. Towarzy~z Loga jest emocjonalnie :i:wiązany z l.odz1ą. ~~·l
pner<let oo wojnie pierwszym pełnomocnikiem rzadowym m1a!hi l.odzl. Przez wiele lat jako członek Biura Politycznego KC
PZPR ~nr;iwował ooHtvczna onieke nad naszym miastem. Z Janem Szydlaklem bllie1 7.etknąłem się będąc już ~ekrctarzem do
~nraw eknnomlc'znvch Komitetu t.ódzkiei;!;o PZPR.
Kontaktom
tvm tow;in:v~7vłv mieszane odczucia: z jednej strony wdziecznoś~ za jego dz!ałalno§~ w ramach programu moderniz~cji Ło
dzi - dzieki c?.:emu unowocześnlll§my przem~·sl: z 9ru~iej stronv nleche~ do tP~o rzłowieka powodowała ołvtkość tub dema(!oiticzno~~ n!ekt6n·rh 3ego w;rstąpleń. Czy może polityk teJ. rangi złoźonv oroblem zaciągania kredytów kwitować oowiedieniem · „Niech sle martwia c\, co oożvczaja, a nie ci. co biorą kredvtv"? Za tę nonszalancję w rozumowaniu I działaniu drogo ter~z płacimy.
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kryzys

lat

nsl('mdr.iPlliatvch t:trzeiył Pan w Łodzi. Czy m6głby Pan scharak·

teryzow:i~ nn.l'h\eg tych pnełnmowych wydarzeń?

..:_ W t9:'1fi roku mle~?.kań<;y ?..odzl mieli świadomość zachodz.ą
t'vch w kraju przemian. choć w umym mieście było spokojnie.
Jedvnie frodnwisko akademickie bvło ?.bulwersowane z powodu
nieumieszczenia na liście kandydatbw na posłów profesora '!-ygmunta Tzdebskie1'o z Wyższej Szkoły Ekonomicznej. Wiedzieliśmy
zas::idzle o nim bardzo malo. Po zebraniu się na. dziedzińcu
Politechniki Łódzkiej manifestacja studentów udała się pod ~o
mitet Woiew6dzki PZPR żądając wyjścła towarz.vszki Michaliny
Tatarkćwny. Pamiętam, że padał ulewny deszcz. Studenci wznos!ll okrzvld I zebrało sie bardzo wielu przypadkowych gapiów.
BvlE.'m wv?n;ir•zony do służby ochraniającej manifestację st.udeneką WtP.dy po rat pierwszy zdałem sobie spra-wę, ja~ą siłą
Iła ulicy jest tłum. Na szczęście do żadnych ekscesów nie do'szło trdalo się nam utrzymać ład I porządek.
.
Trzeba znać specyfikę tego miasta, aby _zr~zumieć przebieg
wvdar7eń z lat siedemdzleslątyrh I osiemdz1es1ątych. Lódt charakter,·7uJe sie najwieksza aktywizacja zawodową kobiet w kraju
Wprawd1!e
obecnie
następu1e
zmiana
struktury
przemvc;łu.
ale
przei
lata
dominował
przemysł
lekki,
w
którym
podobnie
jak
na
całym
świecie
iarobkl są
niższe
nit
w innych gałęziach gospodarki 11 ;:i rodowej. W ~wiadomości mieszkańców dominował po~1ad. że żvje się Im inaetnie ~orzej niż w Innych częklach kraju . Ołuito tkwiło przekonanie. te L6dt nie jest kochana p~zez
władze c-entra1ne. bo np. Katowice miały swojego członk": Brnra
Polftvrtne~o. bim zaczynały się iawne Konferencje Wo3ewód~
kie 'P7.P'R ft.n. W związku z takimi opiniami bardzo łatwo mozna hvło w f,odzi wvzwolić na~troje niezadowolenia. Prawdą jest,
że w f..od 71 do lat gledemdzleslątych nie modernizowano ani
nie Inwestowano w orzemysł lekki. którv dawał soore . dochodv
skarbowi państwa. Nie tnwestowano tet w rozwój miasta, , w
kraju najpierw trzeba było odbudować ?niszczone przez woinę
ośrodki żvcia przemysłowego.
.
t.ódt podczas dru~lej wojny ocalała. a przemysł tu skupiony
w\·nrarnwał dor<hód narodowy, dzięki któremu moi.na było rnzbudowywać hutnictwo, g6rnlctwo, chemię. energetykę. Tak więc
łJódź ponosiła w jakiejś mierze koszt odbudowy I rozwoju kraju w zamian otrzymując mało na tle Innych dużych miast. A
na dodatek. z racji struktury przemysłu. ludzie. mało tu zar~
biall. co było przyczyną niskiego standardu tycia. Np. średma
płaca w przemyśle w 1970 roku wynosiła 2.600 złotych. a w Ło
dzi większo~ć włókniarzy zarabiała mniej niż 2.000 tlot:o:ch. Te
wszy~tkie czvnnlkl złożyły si~ na 1'o.ważne
napięcia społeczne,
ktń„p mu~falv „,..H,wodowa~ wybuch.
W lutym 1971 roku. kiedy w Gdańsku panował jut spokój,
Łódź na rzadowe 'Zmiany cen mięsa - imienające do doorowadzeoia równowagi popytu ł podaty - odpowiedziała NIE. To
bvłn 111t. za kierownictwa Edwarda Gierka.
- \V ''Ma6sktt pnwtedzlann - Pomożemy, a w f,odzl - Nie?
Czyli wiizv~tko, en l)ntem okauło się złe, tutaj sie zaczęło?
- Taki był przebieg -idarzeń. l.ód:t ,.stanęła" za E<lward:i
Gierka a nie za Władyslawa Gomułki. J'ut wtedy koncepcja stopnlow,·rh oodwy±ek za'ł.amała 1!11.
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- Czyiby nie w:vstarczvło odwar;! n9wej c!dpie ki~rowniczeJ
na ro1.mowy z lódr.kiml włókniarkami?
- Nie wiem. Wprawdzie na rozmowy ze strajkując,·mi przyjc>chali ówczesny oremier Piotr Jaroszewi::-z. Drzewodniczary
CRZZ Władysław Kruczek, dwóch sekretarzy KC, .Jan Szydlak
i Józef Tejchma, ale jedno jest pewne. że nrowadzenie rozmó•_,._
kiedy przerywa pracę ponad 20 tys. robotników w 22 zakł;ldach
je~t bardzo trudne.
W Łodzi przyczyną strajków było niezadowolenie z warunków
pracy, zarobków, spraw socjalno-bytowych . .Jednocześnie charakterystyczną ich C'echą był masowy udział
kobiet. reagujących
bardzo emocjonalnie, a wtedy, ~dy emocje biora górę nad racjonalną .argumentacją, uzyskanie porozumienia je~t prawie niemożliwe. Siła presji to rzecz. które.i nie wolno lekcewai~: ć . Cr.~
sto w takich sytuacjach ludzie nie wiedza. ci:ep-o chca. Od !nt
mam kontakt z załogami fabryk, często rozmawiam z ludźmi
przy war.sztatach i widzę, jak zmienia.ia się oogladY. o:::>.:ekiwania. Pamiętam, jak zaraz po sierpniu 80 pytano mnie, dlaczego
państwo uniemożliwia rozwój wszystkiemu, co nrywatne. A dziś?
Często tym samym ludziom musz~ przypominać. że to oni sami,
ledwie kilka lat temu, byli za rozwojem prywatnej iniciatywy,
która teraz clrażnl, bo tam się lepiej zarabia. Doma.~ano ~ię wolnej gry sił ekonomicznych, a teraz muszę tłumaczyć, dlaczego
państwo nie ingeruje w ceny umowne.
Wydarzenia z przełomu lat siedemdzieslątyrh oraz
sierpnia
1980 roku I ich konsekwencje rćżnilv się suosohem przygotowań
I przebiegiem. Tzw.. wydarzeń grudniowych l!l70 roku nie ce-

Do wszrstldego
dochodzilem sam.•.
chowała napaść n.a pryncYPia i zasady ustroju. Nie nastąpiło tak
duże rozwarstwienie społeczeństwa na tle politycznym, co według mnie wynikało z utrzymującej się charyzmy I plebejskości
Władysława Gomułki. Niezadowolenie ludzi pracy miało podłoże

tylko materialne. Natomiast w 1980 roku Edward Gierek I część
~ego ekipy utraciła zaufanie w społeczeństwie, a ci, którzy kie~
rowali protestem robotniczym, od początku mieli za cel atak na
władzę I pryncypia przez nią reprezentowane.
Oddzieln" 1prawą są strajki, które w 1981 roku nękały Łód:t
l cały kraj. Ich powodem stawały się najbzdurniejsze preteksty
wymyślane przez przywódców „Solidarności". Na spotkaniach z
załogami mówiłem, te w każdym kraju każdego dnia potrafię
też znaleźć powód do strajku. W przeciwieństwie do roku 1970
strajki z lat osiemdziesiątych różnicowały załogi, wprowadzały
dodatkowe napięcia. W stosunku do tych, którz;y nie br.ali udziału ..., strajkach, stosowano presję, przymus, ale trzeba też
przyznać, te podejmując strajk, kl.asa robotnicza Łodzi nie miała
tak dużych aspiracji polltycznych, jak to było gdzie Indziej,
1
tym razem warunki socjalno-bytowe załóg były nicią przewodnią tych wystąpiefi.
- Dlaczego właśnie w Lodzi w 1981 roku, po IX Zjetdzle
PZPR, odbył się marsz głodowy?
- Wykorzystując ówczesną trudną sytuację rynkową bardzo
łatwo moina było poderwać do tego typu protestu kobiety łódz
kie. One najbardziej odczuwają trudności w zaopatrzeniu domu.
Kilka demagogicznych haseł o głodujących dzieciach i tym podobnych sformułowań spowodowały ~arsz głodowy.
- Kto te hasła rzucił?
- Przywódcy „Solidarnoki'' łódzkiej, zdecydowani przeciwnicy naszego ustroju, którzy spektakularną akcją uliczną chcieli
zaspokoić własne ambicje polityczne.
- Na jakiej podstawie Pan Ich tak ocenia?
- N.a podstawie ich działań I r-0zm6w, jakie z nimi prow;dziłem. Przecież nie było to tak, :te władza od początku
była
uprzedzona do przywódców „Solidarności''. Kiedy iostałem I sekretarzem Komitetu Lódzkiego PZPR, pierwszy udałem się na
spotkanie z nimi do ich siedziby, wtedy 1eszcze przy ul. Sien·
kiewicza. Szukaliśmy pomieszczeń dla Zarządu Regionu. Pierwszv samochód dostali w wyniku naszych interwencji. Pomagaliś·
m\• im drukować dokumenty, jak choćby statut czy różnego rod~aju regulaminy, Uczestniczyłem w wielu zebraniach l dyskusjach z działaczami „Solidarnoki"
chcieliśmy
znaleźć
wspólny język. Wydawało się. te po okresie euforii i zacietrzewienia strajkowi przywódcy „Solidarności" zrozumieją uwarunkowania polityczne 1 gospodarcze ian:ego kraju 1 podejmą konstruktywną rozmowę, która pozwoli przy3ąć rozwiązania optymalne. Podczas gorących dysku1U mówiłem: żadna grupa społeczna, w tym równiet protestuj"ca klua r&botnicza, nie może
przyjąć programu opartego na burzeniu dotychczasowego
dorobku; necz w tym, aby doskonalić to, co zostało zrobione wysiłkiem ludzi pracy, a nie tylko negować I burzyć. Kiedy przewodniczącym MKZ został wybrany Andrzej Słowik, zadzwoniłem
do niego z gratulacjami i powiedziałem, że zrobimy wszystko
ab.v w tym robotniczym miek!e 1prawy układały się dla dobra
spełeczeństwa, klasy robotniczej i pro1iłem o wielką rozwagę,
Po kilku miesiącach, ściślej J>(t wydarzeniach 'v Bydgoszczy,
jakiekolwiek rozmowy stawały 1fę bezcelowe.
- A więc nie byli to Judsle kompromisu?
- Nie. Pamiętam takie 1potk.anie w ,,Elcle", gdy ju:t w listo•
padzie 1980 roku mnie i prezydenta miasta traktowano wyłącz
nie jak tarczę strzelnlcz!ł. Podcza1 tej bardzo trudnej konfrontacji nie brakowało ze at1'on:r nle'których prZi!dstawieiell ,.Solidarności" wystąpień 'Wl'ogieh ł demagogicznych. Było jednak n.a
tel sali wielu, którzy godzill sią z naszą argumentacją, chociaż
~tali po przeciwne! stronie, a prowadzący to spotkanie uznali
le za remisowe. Tymi lud~mi, którzy trzeźwo myśleli, byli przedstawiciele wielu układowych kół „Solldarnoścl", czego ni~ m:>·
żna bylo powiedzieć o wąskiej grupie przywódców łódzkieJ ,,Solidarności".
- Czyli nłe

byli teł politykami!
- Politykami to oni byli, tylko ich polityka prowadz!la d:>
ogólnonarodowego dramatu.
- Kim byli czołowi przywódcy l6chldej ,,Solldarnołcl"?
- Myślę ie byli ludźmi, którzy dla zaspokojeni.a swych ambicji politycznych gotowi byli podpalić cały kraj. Szczególnie
Jerzy 'Kropiwnicki. najbardziej z nich inteligentny, odgrywał rolę Ideologa. Przy jego udziale opracowywano różne jątrzące instrukcje, np. Jak zachowywać się w warunkach wojny domowej,
- A jak przebierał etan wojenny w Łodzi?
- Dl.a większości osób to był szok. Były też próby zakłócenia
~pokoju przez Andrzeja Słowika i Jerzego Kropiwnickiego 13 grudnia wrócili z Gdańska, organizo"•ali manifestację. ale
nieskuteczną. Uważam, że lekcja lat 1980 i 1981 powinna b"ć
wielkim doświadczeniem dla naszego pańśtwa i systemu sprawowania władzy. To nie jest slogan.
- Ale czy mstarczy 1dł I clerpliwo,ci?
- Mądra władza to taka. która potrafi czasem przeciwstawić
~lfl społecznym oczekiwaniom. kiedy nie sa one
możliwe
do
zreali:i:owania w danym momencie. Ale z drugiej strony, to przecież takle ludzkie, że polityk czy władza chcą być dobrzy
dla
społeczeństwa. Tymczasem nie ma nic gorszego niż pozorna dobroć władzy. Dlatego podc:i:as eduka-cji politycznej społeczeństwa
trzeba wyjaśnić, te ror:wlązanie jednostkowego problemu czy zaspokojenia potrzeb 'akiegoś wąskiego wycinka bran:T.owcgo j~st
po!<tępowaniem na krótka metę. .
W kontekście tych moich wypowiedzi mote nasunąć się Pa·
nom pytanie po co siedzę u tej władzy? Za )akie grzech y mę
czyć się. nie mając wolnych niedziel? Jestem normalnym
czło
wiekiem. Nie uważam, że władza dana jest raz na ta'1."1Ze. i „jak mówią marksiści" - nie daj Boże. b~·m kiedvkolwiek tak
uważał. Po prostu ~ądzę :i:c moim moraln1•m a1P tak7.€' oartyjnym obowiazkiem Jest wvwiązywać się. jak umiem najlepiej, z
funkcji, które mi powierzono.

Gdy ludzie p:vtają.' jaka kariera czeka mnie w przyszl.ości, odpowiadam tartobliwie, że mam jednakowe szanse w ż:,-ciu wst~ć
premierem lub portierem. Na co jeden z dowcipnych robotników odpowiedział. że i tak się sprytnie ustawiam, bo obie pos:1dy są dobrze płatne.
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- 17 listopada 1980 roku Plenum Komitetu Lódzkiego wybrało
Pana I sekretar:iem instancji wojewódzkiej PZPR. Wcześniej,
od kilku lat pełnił Pan w tym Komitecie funkcję sekretarza eko·
nomicmego. Dlaczego idecydował się Pan na pracę w aparacie
partyjnym?
- W 1977 roku odszedłem z pracy w związkach zawodowych
i objąłem stanowisko dyrektora Ośrodka Doskonaten~a Kadr
Przemysłu Lekkiego. Chyba jest zrozumiałe, że funkcJi sekretarza KW nie proponuje się człowiekowi przypadkowemu i nie
znanemu w pracy zawodowej i społeczno-politycznej, ani też ja
nie poszedłem do instancji i nie powiedziałem: „Towarzysze,
chcę być sekretarzem". W aparacie partyjnym pracowalo wielu
kolegów, którzy zn.a.li mnie wcześniej z pracy w rucnu młodzie
żowym, w związkach zawodowych. Oni też znali przebieg mojej
pracy w zakładach „Gwardii Ludowej" czy też w Instytucie
Włókiennictwa. Widocznie musiałem mieć niezłą opinię,
która
zadec .vdowała o tym, że zostałem sekretarzem Komitetu Łódzkie
go. Muszę stczerze wyznać, że długo wahałem się przed obję
ciem tej funkcji. Miałem całkowicie inne plany życlowe. Byłem
już po doktoracie I zacząłem gromadzić materiały do pracy habilitacyjnej. Jednak zamiast pracy naukowej poświęciłem się
działalności partyjnej.
Przyszedł sierpień 1980 roku. Po i;ezygnacjf ·towarzyua Bolesława Koperskiego z funkcji I 1ekretarza sytuacja polityczna w
J',odzl stała się trudna. N.a rozmowę do KC PZPR wezwał mnie
ówczesny sekretarz KC towarzysz Grabrrkł i ojwiadczył, te
uwzględniając opinię aktywu łódzkiego, kierownictwo partii ~a
mierza powierzyć mi funkcję ,,pierwszego" w Łodzi. Zdając sobie sprawę z odpowiedzialności, zaproponowałem tow. Grabs klemu pięć innych kandydatur: trzech działaczy z Łodzi ł
dwóch pracujących w Warszawie, ale rodem z Łodzi. Po jakimś
czasie poinformowano mnie, :te towarzyu Grabski po konsultacjach zrezygnował ze wszystkich proponowanych przeze
mnie
kandydatur. Oświadczono, że jeclynym kandydatem jestem ,a.
Tak więc sta·nąłem do wyborów, zostałem wybrany I seki:etarzem Komitetu Łódzkiego i zaczęła się dla mnie trudna ł od·powiedzialna praca.
Na.jwa.żniejszym zadaniem była walka o scementowanie wojewódzkiej organizacji partyjnej. Za watne uwał.alem też utr:r;ymywanie międzynarodowych kontaktów województwa z bratnimi
okręgami w ZSRR, NRD i na Węgrzech. Gra toczyła sł11 równiet
o moją osobistą pozycję w instancji wojewódzkiej. Nie bałem się
spotkań z ludtmi I poszedłem do nich z otwartą przyłbicą. Nie
mia.Iem się czego wstydzić. Znamienny jest fakt, te w tych gorących dniach nie skierowano przeciwko mnie j.aklego§ nleuzasadnionel!:o zarzutu, co dość cz1:sto zdarzało 11ię w Innych regionach kraju.
Uczestniczyłem w wielu spotkaniach, na których ludzie l'ZU•
cali wiele słów krytyki. Na horyzoncie pojawiły się tzw. struktury poziome w partii. Czasami u±ywałem demagogicznych
chwytów, których działacz nie mote 1ię w peW'llych sytuacjach
ustrzec. Tak było podczas jednego ze 1potkań w „Majedzle",
gdzie zebrall się zwolennicy struktur poziomych. Na tym 1pot·
kaniu nie zostałem, chociaż byłem I sekretarzem, poproszony do
prezydium, lecz siedziałem z boku na sali. Nieproszony zabrałem &los jako drugi. Wstałem I powiedziałem: „Part!f w trudnych
momentach potrzebna jest przede wszystkim jedność, a ponad·
~o. jeżeli się Wam nia podobam, jeżeli made do mnie jakieś uwagi, to proszę bardzo, przedstawcie je 1 co w waszych oczach
mnie dyskwalifikuje jako I sekretarza". Zebr.an! zareagowali
śmiechem i oklaskami. Efekt był ta'k i, że kolejni mówcy za.aprobowali tę argumentację.
- I ll'Volm mstl\płenlem tozwłą,zal Pan 1truktury poziome!
- Alet nie! Tego nie można było załatwić jednym wystąpieniem. Na scementowanie partii, likwidację wszystkich tendencji
odśrodkowych, a nawet i
sekciarskich wpływ miał.a cała lni;tan,cja, którą kierowałem. Dla dobra partii, dla przetrwania
tych trudnycll tygodni - jako I sekretarz KŁ PZPR nie mogłem wiązać się z żadnym skrzydłem. Okres ten wymaga po•
głębionej analizy historyków I jak sądzę będą
jeszcze
formułowane różne oceny tego czasu. Jedno jest pewne, te dla
ludzi partii, którzy w tym okresie działali, nadrzędnym cele!n
było dążenie, aby wszystkimi dostępnym! formami politycznego
działania chronić partię przed rozbiciem.
Jeden z historyków opisujących genez11 I historię ,,Sol!darnoś
cl" z ubolewaniem tak przedstawił efekty naszego działania: „W
J'Jodzl aparat partyjny umiejętnie uniknął starć formalnych
I
~kanalizował dążenia struktur poziomych w ut.arte koleiny centralistycznej partii".
Pried konferencją wojew6diką PZPR - miała ona miejsce
w czerwcu 1981 roku, wybral'IY zostałem WÓ"fczas I 11ekretarzem
KW - ok.azało się jeszcze raz, jak watne są kontakty, akceptacja I utrzymywanie więzi ze ~rodowbkiem, z którego się WY·
wodzi. Ortanlzacja 1)artyjna mojego macierzystego zakładu .. Gwa.rdil Ludowej" - udzie1!1a ml jednoznacznego poparcia w
wyborach. Na konferencji zostałem wybrany delegatem na Zja:i:d
I na funkc.lę I sekretarza KW. (...)
- Czy w Pańskim łycłu były jakleł osoby bądł Istotne wydarzenia, kt6re Wl'Warły decydujący wpływ na osobow11A~?
- To, kim jestem, to chyba wynik mojej drogi życiowej. Ży
cie ml się tak ciekawie układało. te znam wartość pracy na
roli, bo jak potrzeba, to mogę wziąć kos1: i pracować przy żni
wach; wiem, jak clężka jest praca r<lPotnlka na trzy ~miany w
zakładzie przemysłowym. Nie pozuję na wielkiego ·naukowca,
.ale ten rodzaj aktrwnoścl też nie jest ml obcy. I nie wstydzę
~ię żadnej z tych ról. Wręcz przeciwnie, szczycę się tym, że nie
są mi one obce, bo przecież dotyczą poszczególnych okresów moje(!o życia.
!est jeszcze jedna Istotna spr_awa.
Zawsze mówię to, w co
w1erzę l do czego jestem autentycznie przekonany.
W wielu
spotkaniach z ludźmi staram się zawsze wczuć
w to, co oni
myślą. być razem i nimi, po ich stronie. To pomaga w rozmowach i utrzymywaniu kontaktów.
- Jak wyirlą.da POlV!lzednl dzień Ciecbowlcz6w?
- Chyba jak wielu rodzin w Polsre Rano dokonuję zakupów,
a żona przy~otowuje śniadanie . Dzirń nracv dla mnie kończv
sie przeważnie późnym wieczorem. Zona. która Jest doktorem
medycvny I nracu.le jako kierownik noradni geriatrvcznej, wcz<>ś
niej wraca z pracy do domu. Zajmuje się młodszym svnem,
czuwa. ah:v lekcje odrobił Hp. Wieczorami w domu występuję
przeważnie w roli mediatora. wvs!uchuJac „żalów"
dzieci n.l
m;itkę i odwrotnie. ,Jak clobry wójt na wsi.
Mamy dwóch s~;nów. · Starszy ukończył na Politechnice ·rJódzkiej elektronikę l jest obecnie na trzecim roku handlu zagrankznei;:o. Stara się o zgodę na kont~·nuowanie studiów w indywidu.atiu-m trybie. roniewai; rozooczał oraC'r> zawodową. Sprawił
nam wiele radości. Jestem jak c1ob·c:hez;is dumnv z niego, że to
co w 7:yriu osia~a. zdobywa własną pracą.
- .Test ,fuż Pan dziadkiem?
-- .Tak dotąd nie. S~·n jest jeszcze k::iwalerem. Mlodsz v syn
jest uczniem siódmej klas.\• szkoły pod~tawowej, pra\1,T<fonodnbnie jt"go droga życiowa bedzie itma. ale uczynię wsz,·stko. ab:r
przvgotow,ać go do życia tak w rodzinie, jak i w soołf'czeństwie.
Zawsze traktowalem dom jako najwa7.nlejszą część mojego
ivcia. Sukcesy zawodowe nie przesłaniały mi nigdv problemów
domowvch. Osobiście uważam, fo czasami warto zrezvi:(nować z
własnych chwilowych ambicji, i.eby członkowie
rodziny mogli
oslagnąr o~obiste sukcesy. Dlatego bardzn się cieszę że 7.ona zroh'.la doktorat. :i;e dziek! swojej !'racv ma no1vrie i autorytet w
swnim środowisku. Po prostu pragne szczęścia dla rałej rodzin ~· .
A dla wvtchnienia lubię w wolnych chwil:ich wvooC'zvwa<" na
działce. ~dzie orac~· różnorodnej. ale odorei:aiaC'ei i~~t dll ż o . Ponadto amatorsko zbieram banknoty I monet:v . ah ·m mógł gd y
doż y ję wieku emerytalnego. oddać sie nas ii ko le1'rjonera num izmatyka, na co obecnie - niestety - brak mi czasu .

Rozmawiali: ANDRZEJ KĘPINSKI ZBIGN~EW KIL.".R•
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odbywanych rozmów I lektury o•
trzymywanych listów pewnego patdziernlkowego dnia spotkałem się
z generałem armil Florianem Siwickim, wówczas szefem Sztabll
Generalnego LWP, I przedstawiłem mu swój
pogląd na z dnia na dzień zmieniającą się sytuację. Nie ukrywałem przed nim swoich niewesołych myśli I powiedziałem mu, że moi:n
zdaniem jedynie wojsko jest w stanie położyć
kres niszczycielskim procesom, które ogarnęly
nasz kraj. W kilka lat później Siwicki komentując nasze ówczesne spotkanie dodał, że bylem
pierwszym cywilem, który zjawił się w jego
gabinecie z tego rodzaju sugestią. Jest rzeczą
z
oczywistą, że moja ocena sytuacji I wmoski
niej płynące były znane szefowi rząau.
W październiku zaczęła wzrastać liczba pogotowi 1trajkowych i strajków, by w listopadzie
w
4 października
osiągnąć awoje apogeum.
krośnieńskiej fabryce amortyzatorów „POLMO"
otwarty został konflikt. który trwał przez następne dziesięć dni. Zakładowa „Solidarność" na
bramie wejśc1oweJ wywiesiła haslo „Do prawdy przez uSolidarność»" Wkrótce potem zawisło
pod nim inne hasło, które brzmiało. „Naiwni
wierzą, że.n". Uczynił to Józef l'opolski, prz.ewodniczący Rady Zakładowej Związku Zawodowego Metalowców, który zresztą następnego
dnia zdjął napis. To jednak nie zadowoliło „SoKomisji Zakłado
lidarności'', Przewodniczący
wej zażądał od kierownictwa „POLMO" usunię
cia & zakładu osób odpowiedzialnych za wywiesze.ni.e hasła. W razie niespeł.nienia tego żą
w
dania, „Solidarność" zapowiedziała strajk
dniu 13 października. 7.X. do pokoju, w którym
trzydziestu męż
pracował J. Topolski, weszło
czym l zażądało od niego dobrowolnego wyjścia
na zewnątn budynku. Topolski posłuchał wezwania. Po zjawieniu się przed budynkiem został posadzony na taczce wysłanej liśćmi, przykrytej zielonym suknem i wywieziony poza teren fabryki. Towarzyszyły mu okrzyki, z których najłagodniejszy brzmiał „Pilnuj skurwysyna". W kilka lat później incydent ten posłużył
Romanowi Wionczkowi za temat do filmu „Godność".

Incydent w

krośnieńskim

„POLMO" byt wy-

jątkowo obrzydliwy. Jan Simon, sekretarz ZaZawodowego Metarządu Głównego Związku
premiera
do
lowców w liście skierowanym
scharakteryzował

sylwetkę

Topolski~go.

Czło

wiek ten nigdy nie był działaczem związko
wym. W sierpniu 1980 roku wszedł w skład
komitetu strajkowego i zajmowal__się sformułowaniem I uporządkowaniem postulatów zgła
szanych przez załogę. Po przedstawieniu propozycji ulnania 01erwszego strajku za ostrzegawczy I zawieszenia jego dalszej części w zależ
ności od realizacji zgłoszonych postulatów, został usunięt.t z komitetu stra)kowego Owczesny
wraz
przewodniczący Rady Zakładowej ZZM
z całą Radą przeszedł do '„Solidarności". Rozpoczął się okres nagonki. tia branżowców, których
ostało się w zakładzie 60, W mare.u 1981 roku
przewodniczący Rady Zakładowej, Arelt był jui
na tyle wyczerpany, że zrezygnował, i wówczas
jego miejsce zajął Topolski, lat 56, inwalida, z
40-letnim stażem pracy. Taki właśnie człowiek
został wywieziony na taczce za bramę fabryki.
Nie wiem, co myślą dziś cl, którzy nienawistnymi spojrzeniami obdarzali wywożonego Topolsprawcami
skiego, ale nie oni 'są głównymi
tego zdarzenia, lecz faktyczni siewcy i organizatorzy kampanii nienawiści. Na surową krytykę zasłużył dyrektor zakładu, który wypowiedział pracę Topolskiemu motywując to niemoż
liwością zapewnienia mu bezpieczeństwa osobistego ora„ tym, że dalsza jego obecność w zawśród
kładzie „powoduje napięcie I niepokój
załogi". Dyrektor podjął tę decyzję pod naciskiem upojonych sukcesem szefów zakładowej
,.Solidarności", przy przyzwoleniu Rady Zakła
Zakładowego
dowej ZZM. a także„. Komitetu
PZPR. Józef Topolski zgłosił sprawę do Prokuratury Rejonowel w Krośnie, która wszczęła
fledztwo. List Simona do premiera spowodował
wydanie, oczywiście z jego inicjatywy, oświad
czenia rzecznika rządu, w którym surowo osą
dzony został moralny i społeczny aspekt te!(J,
co zaszło w „POLMO" Niestety, zanarchizowane
elementy w „Solidarności". a chyba I kierownictwo z.wiązku nie zwróciły uwa~I na pewne
zdanie zawarte w oświadczeniu. Brzmiało ono·
,.Bezprawie, okrucieństwo moralne, samosądy i ·
nawet siłą, jeśli zajdzie
chuligaństwo zostaną
tego potrzeba, z_atrzymane przed bramami pol:
skich zakładów pracy". Minister hutnictwa 1
zawiesił w czynnoś
przemysłu maszynowego
ciach dyrektora zakładu.
W pierwszej dekadzie października miejscem
kolejnego napięcia stał się Żyrardów, miasto
przemysłu włókienniczego. Mięjscowa „Solidarność" uznała, że rzeczywiście pogarszające się
zaopatrzenie w żywność, a szczególnie w mięso,
akcji
należy wykorzystać dla zorganizowania
protestacyjnej. Wobec groźby strajku, 12 paź
udała się delegacja
dziernika do Żyrardowa
rządowa pod przewodnictwem ówczesnego wiceministra 'handlu wewnętrznego I usług Marka
Hołdakowskiego. Jego rozmówcami byli przedstawiciele komisji zakładowych „Solidarności"

województwa skierniewickiego oraz regionów
,.Mazowsze" i „Ziemia Łódzka". Nii: przyjęli on.i
do wiadomości stanowiska delegacJi rządowe1,
te nie jest możliwe zmniejszenie zaległości . w
dostawach mięsa i jego przetworów z trzeciego kwartału 1 pierwszei dekady października
w
bez poprawy skupu żywca. W odpowiedzi,
Zawi('!kności kobieca załoga Żyrardowskich
do
przystąpiła
kładów Tkanin Technicznvch,
strajku protestacyjnego. mimo że wicepremi~r·
oś
Stanisław Mach już kilka dni wcześniej
wiadczył, że kieruje do województwa dodatkowo 60 ton mięsa. co oczywiście nie likwidowało
istniejących niedoborów W tym czasie polityka
na !zczeblu rządu sprowadzala się niejednokrotnie do kilkunastu luh kilkudziesięciu ton mię
sa. W kilka dni później •traikowaly jnż wszystkie 7.alo!!i wiplki<'h zakład6w nrarv Zvrardowa. Strajki w Żyrardowie trwały do 5 listopada. W dziPsiah•m rlniu ich trwania .. Trybuna
Ludu" oolrifnrmnwala · W dobie krvzvsu straciliśmy dodatkowo jui 200 mln zł Rvnek zestal
zubożorw n nół miliona mPtrów tkanin, rn tystęcy kurtek mP•kirfi .~ Oil t\·~ięcv nar rajstop,
pończoch ł •karpet W •trajki żvrardowskie byłem beznn~rE>dnio 7-amic>•?.anv. W trzeciej dekadzie naf.rlziPrn ik;:i opvjąl!'m dE'IP!!acje •trajkujących n1kl'ldńw ktńrei r1łonkowiE' pnekonvw;ili
mnlE', że u ""'dl'l7a <Im jku le7.a · or7\·czvnv wv7ffaniPm ktoś iakbv
łącznle ekonnml<'me IC'h
jwiadomie ~tn~nwał wobec Ż .\'rardowa systema-
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tycuią dyskryminaCJfl w zakresie zaopatrywa.
przękonania
nia miasta w żywność. Próba
moich rozmówców, że o ładnej dyskryminacji
mowy być nie może, nie została uznana za
rozmówcy z uporem
Moi
przekonywającą.
w
powtarzali. że wśród kobiet zatrudnionych
żyrardowskich zakładach pracy istnieje poczucie głębokiej krzywdy Cóż mogłem na to odco
powiedzieć? Praktycznie rzecz biorąc nic,
mogłoby przekonać moich rozmówców. Powiekobiety,
żyrardowskie
działem. że rozumiem
znamy ich trudne warunki codziennego bytu.
ale pogarszanie się zaopatrzenia w podstawowe
produkty żywnościowe było w tym czasie zjawiskiem powszechnym.
Delegacja strajkujących załóg uzasadniając
swą ocenę, że strajk ma charakter wyłącznie
ekonomiczny, zarzuciła rządowi, ii świadomie,
z rozmysłem nadaje mu znaczenie polityczne.
Czy zarzut ten był uzasadniony? Na pewno nie,
ponieważ strajk żyrardowski był upolityczniony nie przez nas i także nie przez kobiety, ale
przez „Solidarność". Dla uzasadnienia tego, co
powiedziałt>m, powołam się na jeden przykład.

Czasy nadziei i
I

rozczarowań

(10)

• -::au
widowiskiem
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Lubogóra
MIECZYSŁAW

czen!u posiedzenia Sejmu wyjechałem do Sieradza, by uczestniczyć w naradzie aktywu partyjnego województwa, z którego byłem posłem. W zakończeniu swego wystąpienia powienas ze
działem, że „przeciwnik bombarduje
wszystkich stron i to nie tylko partię, ale także podstawy państwowości polskiej. Służą temu
przede wszystkim wyniszczające strajki organizowane przez «Solidarność». 'A moim zdaniem
ten, kto w obecnej sytuacji organizuje strajki,
jest po prostu wrogiem narodu"·. Dziś. po up!~·
wie już prawie pięciu lat od chwili, gdy to powiedz; alem, pozostaję -prz~· tej ocenie.
- Powiedziałeś, że powrócisll do strajku w
Lubogórze.„
Tak, ponieważ było to jedno z najbardziej
zdumiewających i szokujących wydarzeń, z któr.nni mieliśm;; do czynienia w 1981 roku. ZaRolkład Rolny Państwowego Gospodarstwa
nego Lubogóra położony jest w województwie
zielonogórskim. Na początku października przeNSZZ „Soliwodniczący Komisji Zakładowej
został
darność", kierowca Zbigniew Kk>sowski
zwolniony z pracy. W ten sposób otwarty zo•tał

była upokarzającym

F. RAKOWSKI

22 października I sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR i prezydent miasta. podjęli nie pierwszą próbę bezpośrednich rozmów ze strajkującymi. Był to daremny wysiłek. ponieważ zgoKomitetu
dnie z decyzją Międzyzakładowego
Strajkowego nie zostali wpuszczeni do „Poldresu", „Stelli'' i Zakładów Tkanin Technicznych. Co się tyczy tych ostatnich. to w pewnej
chwili stanęliśmy w obliczu niezw~·kle dramatycznej sytuacji. Strajk w tych zakładach groził
unieruchomieniem.. kopalń. A to z tego powodu, że zakłady te jako jedyne w kraju produsypie
kują taśmy do transporterów, na które
się węgiel ze ściany. Polskie górnictwo zużywa
ogromne ilości tych taśm. Przypominam sobie,
że poczuliśmy się bardzo nieswojo.
Do strajku załóg. żyrardowskich zakłaaów pracy wtrącił się także Lech Wałęsa. 27 paź
dziernika zjawił się w Żyrardowie i oświadczył
kobietom, że uważa ich strajk za uzasadnion .~ ,
natomiast strajk w Lubogórze, do które&o
Powiedział
powrócę, uznał za nieuzasadniony.
też, że zbliża si~ finał rozgrywki i „albo zwycię
Nie pochwalając
żymy, albo nas pokonają".
jego akceptacji strajku żyrardowskiego, który
przyniósł jedynie kolejne straty w produkcji i
przyczynił się do wzrostu ogólnego napięcia w
kraju, pomyślałem sobie: no, przynajmniej w
sprawie Lubog6ry zajął rozsądne stanowisko.
Jakież było moje zdumienie, gdy przeczytałem
w
w prasie relację z pobytu Lecha Wałęsy
Zielonej Górze. Zjawił się tam trzeciego listopada. Przed tłumem, który wypełnił amfiteatr
wygłosił ... pochwalę strajku w Lubogórze. Taki
był Wałęsa.

Od połowy października rozpoczął się także
ruch strajkowy w województwie tarnobrzesKomitet
Regionalny
kim. 15 października
Strajkowy NSZZ „SolJdarność" Regionu „Zii!mia Sandomierska" ogłosił pogotowie strajkowe
w cały~n województwie. Do Tarnobrzega wyjeNie mógł on
chał rządowy zespół roboczy.
RKS,
wysuniętych przez
przyjąć postulatów
który m. in. domagał się poprawy zaopatrzenia
w żywność, dokonania zasadniczego przełomu
w budownictwie mieszkaniowym oraz wyciąg
administranięcia konsekwencji wobec władz
cyjnych, które obarczono odpowiedzialnością za
pogłębianie się kryzysu. Była to zwyczajna dezostały
rozmowy
magogia. 21 października
przerwane na skutek tego, te żadne argumenty
wysuwane przez negocjatorów rządowych nie
robocz.v,
zespół
były przyjmowane. Rządowy
któr.vm kierował ówczesny wicepremier Andrzej
Jedynak, udał się do Warszawy w celu przedstawienia nam swojej oceny sytuacji I uzyska~
nia wskazówek co do dalszego postępowania.
RKS wyznaczył nowy termin rozmów już na
22.X. Ponieważ zespół rządowy nie przybył w
wyznaczonym terminie, RKS ogłosił od 23.X.
strajk w całym Regionie. Strajkowało także zagłębie siarkowe. Z dnia na dzień malał eksport
siarki, jedno ze tródeł dopływu _dewiz. Strajk
powsze·c hnv w województwie tarnobrzeskim
kosztował g_ospodarkę narodową wiele milionów
przez kierowniczłotych. Postulaty wysunięte
pełni
two Regionu nie zostały przez nas w
przyjęte. ponieważ były one w tym ~zasie po
strajku
prostu nierealne. Czy organizatorzy
powszechnego w · Tarnobrzeskiem o tym nie
wiedzieli? Jestem pewien, te dobrze orientowali się w sytuacji, bo przecież nie bvli dziećmi,
ale był to jut okres totalnego natarcia na pań
stwo.
Strajk.. w województwie tarnobrzeskim :maluł
swoje odbicie na posiedzeniu Sejmu, które odbyło się 30 I 31 października. W czasie debaty
o najwyższych dla narodu sprawach, głos zabrał
przemówienie
Jego
poseł Zdzisław Malicki.
nietrwało zaledwie. cżtery minuty, ale było
zwykle dramatyczne. „Staj~ przed Wami, powiedział, pełen smutku I rozpaczy. Przyqyłem
z regionu tarnobfzeskiego, gdzie panuje straszny spokój. Spokój milczących maszyn, pustych
pieców martenowskich, imartwlałych szybów
siarkowych. Spokój, smutek 1 rozpacz tysięcy
przyszłości,
pracowników niepewnych racji,
życia.
codziennego
udręczonych warunkami
Ponad tygodniowy strajk powszechny budzi coraz bardziej świadomość. że jest to droga donikąd . Strajk, prowadzony w imię poprawY zaopatrzenia, może je tylko pogorszyć". Malicki
przynosi
strajk
oodawał także straty, jakie
gospodarce narodowej: Tylko w jednym kombinacie „Siarkopol" w Tarnobrzegu w czasie
7-dnlowego strajku nie wyprodukowano 30 tys
ton nawozów fosforowych, co macza nienawożenie pół miliona hektarów pól uprawnych. Straty
w eksporcie siarki wyniosły !5 mln dolarów.
Kaidy następny dzień str~jku przynosił dalsze 1
w
700 tYS. dolarów strat. Na skutek strajku.
komhinacie Stalowa Wola dzienne strat.v sięgał"
40 milionów złot)·ch I okolo 1 mln dolarów w
ebnorcle.
Zarówno strajk w województwie tarnobrzeskraju
kim iak i strajk! w różnych rejonach
cl7,iałaly na mnie deprymująco. Tuż po zakoń-

wielki konflikt, który objął 1wym zasięgiem
cale województwo Chronologicznie rzecz przedDyrektor zakładu,
następująco.
stawiała się
posługując się listą płac
· Henryk Lesniewski
w
ob11czył, ze liczba członków „Solidarności"
gospoLubogórze i w dwóch podległych mu
darstwach spadla do 180 osób, i w związku z
tym zlikwidował etat przewodniczącego zakła
dowej „S". Dyrektor postąpił zgodnie z pnepisami, zgodnie z którymi etat przysługiwał każ
dej organizacji związkowej liczącej ponad 2!50
członków. Na ten właśnie przepis powoływali
się w roku 1981 zakładowi przywódcy „Solidarutrudniani•
ności", gdy założyli sobie za cel
Był to jeden z klasycznych
życia branźowcom.
praprzykładów obrotowego posługiwania się
wem. Jeśli było ono wygodne dla „Solidarnoś
ci", to chętnie mm się posługiwano, jeśli nie,
łamano je bezlitośnie. Kłosowski po cofnięciu
rnu etatu zostal uprzejmie poproszony przez dyrektora o powrót do pracy jako kierowca. Ten
dwudziestoparoletni chłopak wcale o tym jednak nie myślał. I wtedy dopiero dyrekcja rozwiązała z nim umówę o pracę, zarzucając mu
„porzucenie pracy". Słuszność tego argumentu
wątpliwość, także
była później poddawana w
przez komisję resortową. N.ie chcę się wdawać
w rozważania na ten temat, ale przy każdym
roztrząsaniu sprawy Lubogóry należy pamiętać,
ie to Kłosowski był pierwszym; który nie uszanował prawa, to on je naruszył, a nie dyrektor. Kłosowski stanął na czele Zakładowego
Komitetu Strajkowego, jego zastępcą został
Henryk Potoczny. Obaj paradowali ze maczkami KPN przypiętymi do klapy. Potocznego
nazwano spadochroniarzem, ponieważ do Lubo:.
gór.v zjechał z Gdańska przed niecałym rokiem.
13 paidzlernika Komisja z·akładowa „Solidarnaności" ogłosiła. strajk ostrzegawczy. Już
stc:pnego dnia Komitet Strajkowy w Lubogórze
został powiadomiony, że wojewoda upoważnił
dyrekcję Swiebodzińskiego Kombinatu Rolnego
do prowadzenia rozmów i wyjaśnienia spraw
spornych w zakładzie. Rozmowy te prowadził
. dyrektor kombinatu, inż. R. Skwira. 19 paź
dziernika rozmowy zostały przerwane, ponieważ Międzyzakładowy Komitet Strajkowy wysunął żądania, których Skwira nie mógł speł
warto odnotować, że
nić. Jako ciekawostkę
członkiem MKS był m. in. sprawca konfliktu,
Kłosowski. MKS zażądał przywrócenia do pracy Kłosowskiego, zdjęcia ze stanowiska dyrekzastępcy
jego
tora Henryka Leśniewskiego,
Marka Kobersteina, a także głównego mediatora, Ryszarda Skwiry. MKS zażądał także zaplacenia uczestnikom strajku wynagrodzenia
jak za urlop wypoczynkowy. W dziefl później
MKS otrzymał teleks od ówczesnego wojewoktóry
d~· zielonogórskiego Zbigniewa Cyganka,
informował. :te Kłosowski został decyzją dyrektora kombinatu przywrócony do pracy, „a tym
samym usunięto główm' powód konfliktu„.".
Rzecz jednak w tym, że lubogórskiej „Solidarności" oraz panom z Zarządu Regionu chodziło o
coś więcej niż q Kłosowskiego. Chcieli pokazać,
kto w Polsce jest panem, a więc naletało wymusić na władzy zwolnienie trojki dyrektorów.
Wszystkie rozsądne propozycje zgłaszane przez
wojewodę jak np. przekazanie sprawy Okręgo
wemu Sądowi Pracy i Ubezpieczeń Społecimych,
powołanie komisji mieszanej złożonej z przedstawicieli stron uczestniczących w konflikcie i
inne zostały odrzucone. Przeci~·ko Leśniewskie
mu wysunięto 72 zarzuty, któ-re były bezpodstawne. wręcz śmieszne.
Propozycje zgłaszane przez wojewod'ł były
odrzucane, ponieważ władze Regionu długo oczekiwały na okazję, by obalić pogląd, że zielonogórska „Solidarność" jest spokojna i nie
prowadzi świętej wojny z władzą. Lubogóra
stworzyła okazję do zaprzeczenia tej opinii. Zarząd Regionu zamienił się w regionalny komitet strajkowy. W ruch została puszczona wielka machina propagandowa. Całe wojewód:i:two
zostało postawione na nogi. Regionalny Komitet Strajkowy, na znak solidarności J Lubogórą, w drugiej połowie października przystą
ostrzegawczych,
pił do organizowania strajków
które ·wkrótce przerodziły się \V strajki cią
gle. Od 22 października zaczęła zamierać produkcja przemysłowa w województwie zielonogórskim. Na ponad 500 zakładów strajkowało
125, a więc mniejszość, ale były wśród nich l(iganty. Dzienne straty obliczano na ok. 190 mln
złotych. Strajki w województwie zielonogórskim
trwały do 12 listopada. Zakoi1cz.vły się osiągnię
ciem porozumienia, polegającego na tym, że
„Solidarność" na najbliższej sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej przedstawi swe stano·
wisko, a jej przewodniczący skieruje sprawę
Lubogóry do kompleksowej kontroli przez odpowiednie organa państwowe. Oznaczało to. ie
szefowie Regionu oraz wykonawcy Ich woli w
Lubo~órze nie zdołali postawić na swoim. Nic
to
udało ~ie im osiagnąć zamierzonego relu.
jest udowodnienia społeczności zielonogórskiej,
że faktyczną władzę w Polsce sprawuje ,,Soli-

darno~ć".

To, co powiedziałem o Lubogórze, jest jedy·
nie maleńkim fragmentem tej sprawy. Hasło
Lubogóra czeka na solidne reportersko-analityczne opracowanie. Dziennikarka „Gazety Lubuskiej", Alicja Zatrybówna, znakomita reporterka,
która Lubogórę ma „w małym palcu", już o
niej pisała l je1t osobą nnjbardziej predestynowaną do napisania takiego dzieła, Jest ono potrzebne, bowiem Lubogóra była upokarzającym
widowiskiem 6la tych wszystkich Polaków, którzy cenią poszanowanie prawa, ładu i porząd
ku oraz są wrogami sobiepaństwa, anarchii l
wybujałych ambicji osobistych. Lubogóra, podobnie jak Karlino, mogłaby być znakomitym tematem filmowym.
Może jeszcze przez chwilę pozostaniemy przy
Otóż konieczne
tym niezwykłym zdarzeniu.
jest zwrócenie uwagi na fakt, że strajk w
Lubogórze nie miał powszechnego charakteru.
Załoga Lubogóry była podzielona; strajkują~y
byli w mniejszości. Na około 600 osób zatrudnionych w Lubogórze i ponad 2800 w Swiebodzińskim Kombinacie PGR. do którego należała
Lubogóra, strajkowało 117 osób. W Luhogórze
NSZZ Pracowników Rolnictwa -rniał silną pozycję. Nie życzę jednak nikomu. b.v doznał tvch
członków
udziałem
się
przeżyć, które stały
tego związku. „Solidarność" nacierała na ni-::h
ostro, nie przebierając w środkach. Tworzono
Re;wokół nich atmosferę potępienia. Zarząd
gionu r02:winął w całym województwie wielką
była próba
akcj~ propagandową, której istotą
wykazania, te cl, którzy nie akceptują stanowiska zajętego przez lubogórską „Solidarność",
są gorszymi Polakami. Z rozmyisłem, §~ladomle
zasiewano w załodze :i:larna nienawiści. Pe~e
erowcy, wcz<>raj jeszcze zgodnie pracując.v ·na
T~·m,
polach, i:aczęll patrzeć na siebie v.rrogo.
któny b:vli przeciwko strajkowi przeszkadzan.J
pracować. Przeciwnicy strajku bezradnie musieli się nrzyglądać, jak na polach niszczeją nlody ich pracy. „Solidarność" w Lubog6r7.e,
a tak:te vr wielu innych miejscowościach Polski,
z
J determinacji\ realizowała hasło· „Kto nie
nam!, ten jest naszym wrogiem".
Tak jesieni" 1981 roku wyglądała ta „samoo,ranicujłlca się rewolucja". Owszem, jeszcze
nie przetr,cano kości, ale jui 1tosowano przemoc :fizyczn,, bo przecież wywiezienie na taczce Tateńsk1 l Topolskie10, niedopuszczanie przeciwników 1trajku w Lubogórze na pola dla
zebrania leżących tam i niszczejących płodów
nikt chyba, ktq zdrów na umyśle, nie zaliczy
do działan mieszczących się w sferze nacisków
natury moralnej, psychologicznej itp. Trubadurzy „Solidarności" powinni byli posłuchać opowieści lubog6rakich ctłonków NSZZ Pracowników Rolnictwa o tym, jak zachowywali się ich
niedawni, zgodnie współpracujący 1 nimi koledzy. Być może po wysłuchaniu lch zmieniliby
zdanie i pomyśleli o swojej odpowiedzialności,
bo przecież, cz:ego jak częgo, ale inteligencji
nie można im było odmówić. Cói jednak doradców i ekspertów podsuwających rozpalonvm
głowom w „Solidarności" coraz to nowe argumenty do walki z reżimem obchodz.ili lubogórscy chłopi? Wolno założyć, że ich przeżycia
grę,
były im obojętne. Oni prowadzili wielką
zdawało im się, te jeszcze trochę, jeszcze kilka kroków i spełnią się ich iny. Im dłużej zastanawiam się nad „Solidarnością", tym bardziej umacniam się w przekonaniu. że eksperci
i doradcy ponoszą główną odpowiedzia\ność -z.a
to, iż zrodzony z uzasadnionego protestu robotniczego nowy ruch związkowy został wepchnię
ty na ślepy tor. Kied.v dziś słyszę t.vch doradców upominających się o to, aby potraktowano
ich jako partnerów, mam ochotę głośno zawomoralnego prawa
wać: „Milczcie, nie macie
wołać o dialog, bowiem to wy odpowiadacie z:t
zniszczenie nadziel, jakie ludzie pracy wiązali z
l
«Solidarnością""· No, ale dość o doradcach
ekspertach. Powróćmy jeszcze do Lubogóry.
Poświęciłem nieco uwagi członkom Związku
Zawodowego Pracowników Rolnictwa, ponieważ
zetknąłem się z nimi w ostatnich dniach paź
dziernika 1981 roku. Delegacja Związku zjawi.la się w Warszawie i skierowała swe kroki
do gmachu KC. Przyjechali do Warszawy po
moralne wsparcie. Nie pamiętam, kto z gmachu
powiadomił mnie ą przyjeździe delegacji, dość,
że wkrótce potem zjawiłem się w nim i przez
kilka· godzin słuchalem opowieści członków delegacj{ o tym, co się dzieje w Lubogórze. Byli
to ludzie już mocno zmęczeni, ale bynajmni~j
nie zrezygnowani. Nie opuszczała ich wola walki. ale chcieli wiedzieć, czy mogą liczyć na
nasze poparcie. Zabrałem głos i zapewniłem ich,
że mogą spokojnie powrócić do Lubogóry, ponieważ nie ustąpimy przed żądaniami prowod:vrów strajku. I tu dochodzę do swojej roli w
konflikcie lubogórskim. Otóż uczestniczyłem w
nim, choć :z oddalenia, od początku do końca,
Z wojewod11., Zbigniewem C.vi::ankiem pozostawałem w stałvm kontakcie. Bywało. że telefogrubo po północy.
nował do mnie późną porą,
Cyganek trzymał si·ę mocno I nie zamierzał uhart ducha i wielk!\
stępować. Wykazał duży
odporność. A przecież jego pozycja nie była
godna pozudroszc:tenia, bowiem byl obiektem
szefów Regionu.
wściekłego ataku ze strony
Jest oczywl!ite, ±e domagano się jego ustąpienia.
Do takich żądań b'"'liśmy już przyzw:vczajeni.
przePodtrzymując na duchu lubogórskich
ci-wl!ików strajku, umacniając Cyganka. a w
grun·cie rzeczy I siebie w przekonaniu, że nie
wolno ustępować, nie ukr:v-wam, ie w pewnej
chwili i mnie ogarnęły wątpliwości. Na niesobie
było
ustępliwość w Lubogórze można
pozwolić, bo w końcu straty materialne spoPaństwow.vm
wodowane strajkiem w jednym
Gospodarstwie Rolnym nie mogły zachwiać całą gospodarką. ale s ·tuacja uległa zasadnicrej
zorizanizował
Regionu
:i:mianie, gdy Zarząd
strajk w przemyśle całego woiewództwa. Prz~·
taczałem jut dzienne strat~'. jakie zaczęla oozadanosić gosnodarka narodowa. a więc wałem sobie pytanie - czy słuszne iest trwanie
w uporze? W końcu wyrażenie igody na zwolnienie. kilku dvrektorów jest mniej kosztowne
aniżeli unieruchomienie produkcji przemyslnwcj
w jednym wojew6dztwie. Ale. była i drul!a
strona m.edalu. Przycżyny, które legły u podstaw ogłoszenia strajku foldyc·;mie pows1erhnego, w całym wojewóditwie były tak absurdalorg:anizatorów
ne. 7.e ustęostwo wobee żadaó
strajku zielonogór~kiego bvloby szcz~·tem oportunizmu. Mvślę więc. 7.e słusznie wybra!i~nw
w tym
stanowczy sprzeciw R1ąd uzn::il, że
przypadku nie ma innego wyjścia.

C.D.N.

•
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omenty przełomowe w dziejach, ważne daty historyczne
mają t 1 do
siebie, że stdją się widoczne l per~
pektywy czasu, z oddalenia. f>zis n<i
przykład zupełnie inaczej widzimy
3 maja - jako dzień upam1~tniają
ey Ę:onstytucję z 1791 roku. Nie przeciw'>tawiamy sobie - jak to czyniono pod koniec XIX
i na oczątku XX wieku - 3 maja 1 majowi
i odwrotnie. Już Alfred Lampe zauważył, że
,,nasz 3 maja jest nie przeciwstawienie m, lecz
narodowym uzupełnieniem posiadającego ogól·
noludzkie znaczenie i światowe obywateistwo
Swięta Pierwszomajowe go". A przecież nie zawsze tak było i łatwo słowa Alfreda Lampeg'l

zapomniano. 3 maja 1971 roku to data, która
upamiętnia próbę wyjścia Polski z impąsu, ratowania upadającego państwa. Próba, co prawda nielidana. ale wskazująca kierunek dzbła
nia i dla przymlych pokoleń. Warto o tym i dziś
pamiętać.

We wstępie do Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z 17 marca 1921 roku stwierdzono•
,.My, naród polski, dziękując Opatrzności :m
wyzwolenie nas z póltorawiekowej niewoli,
wspominając z wdzięcznością męstwo i wytrwafość ofiarnej walki pokoleń, które najlepsze wyiilki swoje sprawie niepodległości bez przerwy
poświęcaly, nawiqzując do
Awietne; tradvcjł
wiekopomnej Konstvtucji 3 maja - dobro całej, zjednoczonej i niepodleglej Matki-Ojczv:my
mając na oku„„"

Natomiast w Manifdci.e PKWN znalado
takie sformułowanie:

1!~

„Dlatego Krajowa Rada Narodowa, tymcza1owv parlament narodu
polskiego, P"wolala
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
jąko
legalną tymczasową wladzę wykonawczą
rlla
kierowania walką wvzwoleńczq narodu, zdobycia niepodleglości i odbudowy
państwowości
polskiej.
Krajowa Rada Narodowa i Polski
Komitet
Wyzwolenia. Narodowego działają na podstawit
konstytucji z 17 marca 1921 roku, jedynie cbowiqzujqcej konstytucji
legalnej, uchwc.Llonej
prawnie".
„Manifest do narodu polskiego" i komunikat

o powstaniu Polskiego
Komitetu Wylwolenia
Narodowego odczytano 22 lipca 194"4 rnku w
wyzwolonym Chełmie Lubelskim w audy('ji radiowej Związku Patriotów Polskich w ZSRR "
godzinie 10.45. Dokumenty te zostały też rozplakatowane. Nie ulega dla mnie wątpliwośi::i,
że
ich twórcy zdawali sobie dosknnale sprawę z
ich historycznego, przełomowe~0 znaczenia 0+.0
na wyzwolonych
terenach P'll~ki pow~tawala
władza, która miała urcec7.ywi~tnić
wiekowe
marzenia o władzy ludu

- „Polski Komitet Wyzwolenia
Narodoweqo,
do odbudnwy pańs'.wo1.voś'_i pnl11kiej, deklaruje uroczyście przywrócenie wszystkich swobód rlemokrat 11czn11ch, róu.m.ośr! w~zy
stldch obywateli bez różnicy ra~y. wymnnia i
narodo1Jlości. wotności 0Tgat1had; pnlit1r::n11ch.
zawodowych. prosu. sumienia. DcmokTatyc<.ne
s11;obnd11 nie mogą jr.drra1c sl.uży<'.· wrog0m d.'2mokrncji"
przystępując

Czy
t;aC'tęla

jednak zdawano sobie sprawę, i" o!o
się w historii Polski nowa epoka?

nych w chwili tak przelomowej
dla Narodu
Polskiego". Autorzy tej odezwy nie wiedzieli

jeszcze o powstaniu PKWN i jego l\ianife:ścic.
Ale i ci, którzy wiedzieli o Man;feście PKWN,
którzy zapoznali się z jego treścią, nie zawsze
pojęli historyczny jego >ens. Władysław
Gomułka 1 stycznia 1947 roku, przemawiając
w
Łodzi podczas uroczystości wręczenia SO-tysięcznej legitymacji PPR, powiedział:
.
„Koncepcja nasza byla zupelnie nowa, nie

znana nigdy przedtem polskiej myśli potitycznej. Jej założeniem byto z jednej strony
śmiałe i radykalne
rozwiązanie węzla gordviskiego wiekowych sporów i zatargów międz11
Polską a Rosjq, a z drugiej strony powrót
Polski na Zachód, skąd pTZed wiekami. wyr.w-

Dzi~ii,
LUCJUSZ

BYŁO~

Co działo się? Jakie ścierały się koncepcje?
Przyp<Jmnijmy więc, że w zimowym 11atarciu
wojsk radzieckich
wyzwolona wstała n'.emal
całkowicie Ukrama, ,ale nadal w rękach niemieckich pozostawała Białoruś. Prawe skrzydło 1
Frontu Ukraińskiego zatrzymało się w rejonie
Włodzimierza Wołyńskiego i Kowla, gdzie stykało sie z południowym
skrzydłem 1 Frontu
Białoruskiego. Linia frontu biegła z rejonu Kowla na wschód wzdłuż Prypeci, pozostawiając
Pińsk i Płycz po stronie niemieckiej. Tu c:;krę
cała na północ,
wybr;r.uszając się w rejoni~
ż.łobina, Bychowa, pozostawiając
po stronie
niemieckiej Mohylew, Orszę i Witebsk.
23 czerwca 1944 roku rozpoczęła się opcrncja
białoruska, która . doprowadziła do zniszczenia
Grupy Armii „Srodek" i wyzwolenia Białorusi.
3 Jipca 1944 roku rozpoczęła się operacja lwowsko-sandomier ska 1 Frontu Ukraińskiego, a
17 lipca nastąpiło natarcie wojsk tego Y.'rontu
kierunku na Brześl! l Lublin. I Armia Polaka stacjonująca w rejonie Kiwerc wzięła udział
w walkach I wyzwalaniu ziem polskich.
W Moskwie w tym czasie przebywała deleg:icja Krajowej Rady Narodowej
z Edwardem
Osóbką-Morawskim i Michałem
Rolą-Żyfr1ier. 1kim. Prowadzono rozmowy z działaczami Zwią
zku Patriotów Polskich i Centralnego
Biura
Komunistów Polskich, a także z szefem rządu
radzieckiego Józefem Stalinem. 24 czerwca 1!!44
'roku Zarząd Główny ZPP opublikował oświad
czenie, że „uznaje Krajową Ra<lę Narodową za

,„

J)rawdziwe przedstnwicidst wo narodu pol.skiego"
i wyrar.ił przekonanie. ż~ „Krajowa Rad;T Ncnodowa, skupiająca wszystkiP sily rlemokrntuc:me
w Polsce i poza jej aranicami. zakladri tym Mmym podwaliny pod niepodTeglą, wielką, silną demok1 atycznq. Polskę".
P'Jw~tała kon ieczność powołania w wynvolonej Polsce wła1zy
wykonawczej Toczyły •ię więc rozmowy nad
najlepszym rozwiązaniem tej kwestii.
Początkowo rczważan:>

możliwość

pawołan:a

Delegatury KRN dla ter~mów wyzwalanych, ale
konoepcja ta c;zybko upadła, chociaż odbyło slę
20. lipca 1944 roku pierwszf' p:>~iedzenie Delegatury KRN. Powołano organ prasowy „Rzeczpospolita", którym kiercwać miał Jerzy
Borejsza. Wieczorem tego dnia zdecydow··m(l j~
dnak. że pnwolrić należy Polski Komitet Wyzwoleni(> N<irnrlnwe.eo. 1-tóry mi<ilby
ch'lra;.;ter
rządu. ale bez uwidaczninnia tego w nazwie.
Precedensy światowe
już były. W l!H3 roku
powolann Francuski Ko·nitet Wyzwoleni>1 Na:-odowego. Powstał też Narodowy Komifrt Wyzwolenia Jugosławii.
Na czeli:! PKWN stanął
Edward O<ńbka Moraw•ki.
21 lipca 1944 roku d.dałacze Krajowej Rady
Narodowej, którzy byli w kraju i nie ~i„}i
kontaktu z pr1ehywającymi w ZSRR. na w1esć
o wyzwoleniu ziem pol•kich, wyriall or:le:.wę, w
której ~twierd?.::i,ią, 7e „nades?lr1 rh wi~a. h?.i «aly Narócl Polski stanął do bojii o swą wolno.~ć"
wi.vw;ino rnh0tnikńw 1o prieci ndrifllflni:J n;~z
C7f>niu fabryk ; wywo:i'f~niu ma<:zyn. Yl'1rtyz::intów do prierywania linii komunikacvjnvc h i
utrudniania <'dwrotu Ni()mców, a inne .J!?rur.nwan!a zbrojne do zaniechania „wnlk wzajem-

roclowe90 ::arząd nad wyzwotonyrni ob;;;;arami
ziem polskich. Coraz większą rolę zaczynają odgrywać fakty dokonane.
Radio Moskwa o godzinie 20.15 naclalo komunikat Związku Pa,triotów Poiskich o pr::cka:wniu do dyspozycji gen. Roli-Żymierskiego oddzialów Korpusu
Bezpieczeństwa na-. ziemiach
wyzwolonych przez ich komendanta ptka „Tarndwę" (Andrzej Petrykowski) oraz jego s:efa
- sztabu plka „Rawicza" (inż. Leon Bąkou·ski)".
26 i 27 lipca 1944 roku powracają
N emcy
do Warszawy. PO\•,;racają urzędnicy i przyst~Du

ja do pełnienia swoich obowiązków. Wraca policja i oddziały SS. Rozpoczyn'lją się represje

którJ stal sit

świętem

WŁODKOWSKI ,

tysięcy ludzi, dyspono<Ml dobrq k.D.d;ą dowódcw miał opracowane plany powstania powszechi;ego, gdyby zaistnialy dla niego ~rzyjęte w zatożeniu warunki, nie mial j'c:dnak mezbędne1 dt.1
podjęcia walki caŁością sE, broni. Akcja :rzutowa zakończyła się na Okn;gu Krakowskim. Okręg Śląski nie dostawai pTawie nic, zaledwie
część jednego zrzutu w Besldda~h. którego .z~
warto~ć zostala rozdzielona
między oddzia.y
partyzanckie inspektoratu biels1<iego. Uzbroje11i byli tylko partyzanci w Okręgii i w broii
krótką oddziały dywersyjne i os!onu sztabów.
Broni starcza!-0 dlrt ok. 3000 osób. Byla to z r!gu.ly broń wzięta Niemcom z ręki w czasie różnyclt
dziala1i bojowych. Amunicji do tej broni byto
niewieie".

A przecież partyzanci Sląska przedsiębrali wie·
le różnych akcji, rozprawiali się z agentami
gestapo, z żandarmami, napadali na posterunJdl
policji, na fabryki, uprawiali sµbotaż. is lipca
1944 roku oddział AK podporucznika „Harde. go" wraz z innymi oddziałami zaatakowały \YOl·brom w celu zdobycia zaopatrzenia. Wyprawa
udała się. Zdobyto wiele potrzebnych pąrtyzan
tom rzeczy. Akcja trwała od 22.00 do 3.30.

FRONT ZAT'RZVMAŁ SIĘ NA Wl$LE
\

eita jtt J>r.temoa ł agresja oermą'lbkCI. Tej naszej koncepc;t politucznej nie rozumialo począ
tkowo nawet wielu demokratów,
wielu Ludzi
dobrej woli. Umusly tych ludzi opancerzone byly wiekową tradycją innej Polski, która to tradycja nie dopuszczała do nich myśli, aby można bylo zmienić bieg kola historii Polski
i
puścić je w ruch według ·naszzj koncepcji. Nie
będzie przesady, gd1J powiemy, że większość narodu nie rozum:iala początkowo naszej lconcepcji politycznej nowej Polski. Mieliśmy j~dnak
odwagę bronić koncepcji, która zrodz#a się z
najgłębszej troski o Polskę i naród".

obserwowano odwrót ~ojsk niemieckich. :?O lipca 1944 roku przerwano komunikację lelefoniczną i telegraficzną z Lublinem oraz wstrzymano kursowanie pociągów do Lublina i Brześcia. Następnego dnia dotarła
do Warszawy
wiadomość o nieudanym zamachu na f~doUa
Hitlera. Na ulicach miasta tłumy warszawiaków
przyglądały się brudnym, zmęczonym
żołnie
rzom niemieckim, którzy w popłochu, tłumnie
maszerowali na zachód.
Nie ustają akcje represyjne Niemców. W nocy z 21 na 22 lipca i 22 lipca 1944 przywieziono
na Pawiak przeszło 100 aresztowanych ?sób, w
tym blisko 30 kobiet. Niemcy czują się w Warszawie coraz mniej bezpiecznie. Felietonista „Robotnika" przytoczył dowcip małego gazec'arza,
który na widok zasieków z drutu kolczastego w
alei Szucha tak powiedział:
-

JAK WTEDY

W kilka dni później.
,.ZSRR przekazał Komitetowi Wyzwolenia Na-

„Patrz Stasiek, jakie fajne getto Niemcy

d!a siebie szykują".
23 lipca 1944 roku radio Moskwa podało komunikat
o dekrecie Krajowej R3dy Narodowej, o powołaniu Polskiego Komitetu· Wyzwolenia Narodowego oraz odczytało ~kst Manlfestu PKWN. Radio londyńskie wiadomość o p:rnrstaniu PKWN i Manifeście PKWN podab dopiero 25 lipca 1944 roku.
Ulicami Warszawy, przez mosty Kierbedzia i
Poniatowskiego maszerują, jadą wozami, konno żołnierze niemieccy w kierunku szosy modlińskiej. Od strony Radzymina i Otwocka sły
chać &trzały ·armatnie. Ewakuuje
się ludność
niemiecka, pracownicy okupacyjnych instytucji
i urzędów. Nocą nad Wars.zawą krążą rad:i::eckie samoloty, oświetlają zawle!Szonymi na spadochronach rakietami
miasto, ostr;zeliwują i
bombardują wycofujących
się iołnierzy niemieckich.
Felicjan Majorkiewicz, oficer Komendy Głó- ·
wnej Armii
Krajowej,
w pamiętniku „Lata
chmurne, lata dumne" zan.otowal:
„Otrz1Jmaliśm11 wiadomość o oglos.ztniu
Manifestu Lipcowego przez Polski Komitet Wyzwolenia NaTodoweao, który zostal powołany 21
lipca 1944 r. prze% Krajową Radę Narodową jako tymczasowv nacieln11 orgaii wtadz11 wykonawczt;".

i aresztowania. Wykryto klika magazynów broni. Z zachodu nadciąga wojskowa' pomoc dla
wojsk niemieckich ustępujących pod naciskiem
·Armii Czerwonej. Fakt ten nie wpływa na decyzję wywołania powstania w \Varszawie. „Godzina ·w" została wyznaczona na 1 sierpnia
1944 roku, godzinę 17.00. Wybuchło pO\\'stanie.
W całym kraju

WALKA Z OKUPANTEM
TRWAŁA

NADAL

Walkę tę prowadziły oddziały
partyzanckie
różnych ugrupowań. Zg.Jdnie z postanowieniem
KRN naczelnym dowódcą·
Wojska P0lskieg0
stal się gen. Michał Rola-Żymierski. Wojsko
Polskie stanowiły teraz połączone oddziały Armii Polskiej i Armii Ludowej. Te oddziały AL.
które znalazły się już na wyzwolonych terenach
albo wstępowały do Wojska Pol~kiego i wchodziły do regularnych oddziałów WP, alb1J st::iwały się oddziałami Milicji Obywatelskiej
a

niektórych partyzantów delegowano do sł;.1żby
bezpieczeństwa. Natomiast
oddziały Po1sk!ego
Sztabu Partyzanckiego i Armii Ludowej pozostające na terenach okupowanych stawały ,;,~
partyzanckimi
jednostkami Wojska Pol~ldego,
choć nadal utrzymywały swoje dotychcz::.sow~
nazwy.

Walkę toczyły też .oddziały 'Batalionów Chłop
skich. 22 lipca 194'1 roku oddział·· Balalior.ów
Chłopskich z Puław pod dowództwem Roman:i.
Trubasa „Negusa" zaatakował· na szosie warszawskiej na odcinku Żyrzyn - Jawor9w grupę żandarmów. Oddział Czesława Zbudzkiego
„Czarnego" zlikwidował w Łosichach - w obwodzie Siedlce - 14-osobowY oddział SS. W l)b~
'.":odz!; Luba!'tów oddZiaty .,JorqlUla'' i „Chłopl.C
lbe_go taat~ko~a.ły wycof\1jących się Niemcówi
wzięto 80 żołnierzy niemieckich do niewoli 11szkodzono jeden czołg, zdobyto broń maszynową. W Szczekocinach, gdzie garnizon niemiecki
liczył 450 ludzi, grupa oddziałów partyzanckich Batalionów Chłopskich, AL i AK pod dowództwem Józefa Sygieta „Jana" zaatakowata
ten garnizon, ale musiano się wycofać. Niemcy
bronili się zaciekle w murowanych domach
i partyzanci nie mogli ich z nich wyprze.'.
25 lipca 1944 roku Kompania
Zgrupowan;a
Partyzanckiego Batalionów Chłopskich „Ośka"
dowodzona przez Władysława Gołąbka „Borynę"'
>toczyła walkę z kompa,nią SS, która szła pacyfikować wieś Janiszów w powiecie puław
skim. Niemcy zostali wyparci i rozbici.
Walka toczyła się w różnych rejonach okupowanej Polski. Również na Sląsku, gdzie walczyć było trudno ze względu na liczną ludnoś<~
niemiecką tam zamieszkującą. A przecież i tam
powstały oddziały parfyzanckie Armii Krajowej.
Zygmunt' Walter-Jane w ksiąke „W Armii Krajowej na Sląsku" pisze:
„Okręg Sląski w 1944 r. liczył w !woich aze-

regach więce; niż

500

plutonów,

powyżej

25

Wojska :radzieckie przegrupowały 1iły, przygotowywano się do zimowej ofensywy. U:padło powstanie w Warszawie. Nl.e mcy też przygotowywali się do walki. Na całym okupowanym
obszarze zabierano mężczyzn do kopania okopów.
„Na einsantz zostalem wywieziony - wspomina Adam Glapa - najpierw w okolice Czempina, a z początkiem wrzefoia 1944 roku - w o-

kolice
Płocka Gostynina. („.) ·w okoli~11
Czempina pracowaliśmv stosunkowo kr6tko, kopaliśmy rowy strzeleckie. Dla mnie praca fi·
. zycz11a nie byla taka ciężka, jak nieznośne .warunki: z nieba lał się żar, oaromny upal, a %
wykopanych rou:óu;, w których trzeba bylo
siedzieć przy pogłębianw ich, wwl eh.lód. P:>
kiLku dniach, podobnie jak wielu inn11ch· pracowników, zachorowałem na febr<;, 1nzatem temperaturę, na ustach i twarzy okropne strupy. Na•
tnralnie w tym stanie nikt ncLs nie leczył Mu.sieliśmy pracou:ać i icyznnczoną normę wyk?nać".
ją

Wanda Seidel i Kazimierz Deskur tak opisutPn czas:
/

„Nadszecli listopad 1944 rok11. Front, który
poprzednie, s::.ybiw posuirnl ,;zę naprzód, ter:i.z
1ttknqł w miejscu. Upadło Po,c·stanie \Varszrnvskie. Nie straciliśmy iviary w zu:ycięstu:o, a!t
jego termin zdawał si-; odsuwać znowu, Kto
wie, może clo wiosny. Represje okupanta wzmagały się z każdym dniem. Największym jego przejaii.;em był einsantz. Rzesze polskie] mtodzze:i:j/
pognano na poniewierkę, zimno, głórl, do pracy ponad sily przy kopaniu roHiów przec'iu:czo 1gowych. Po,z1o 1rielu naszych kolegow 1 koleżanek. Żyliśmy w przygnębre1?m".
Mimo ciągłych prześladowa1'1 okupanla ·1udl.i~
nie tracili nadziei na zwycięstwr>. Walka toc:z.yła
siG nadal. Prowadzono ją we wszelki· możliw.f

sposób. Nawet w obozach jenieckich. Józef Kuropieska w książce „Obozowe refleks;e Oflag
II C" opisuje różne formy tej walki. Wspomina też \l wieściach z wolnęj już .c;~sJci.. Polski.

~ " 'V{i,elkt;n wydarieii..i.e<n • ..nape!niQ.ijącyfli• .rado)cią człori'ków naszej otganiza.rJ1 ppii,tycmej, byio ogloszenie Manifestu Lipc:otceao, clobrze przyjętego przez setki obozowiczow Najbard%ieJ w·
cteklz przeciwnicy współpracy
polit7~czne1 ~•
Zw1qzk1em Radziect.cim przyc ''1tl1 Wielu cb~er
wowa/o dalsze wydarzenia z przy3azną 11ęutral
nościq".

Józef Kuropieska WOJnę S[)<':dził w słynnym
Oflagu w Woldenbcrgu.
Na wyzwolonych obszarach rodziło się "nowe
tycie. Niemal wszystko . trzeba było zaczy,nać
od·nowa.

LUBLIN STAŁ SIĘ TYMCZASOWĄ'

STOLICĄ

którą wówczas nazywano „lubelską".

Kazimierz
Andrzej
Jaworski - redaktor
przedwojennej „Kameny" przebywał w lipcu
1944 roku wraz z rodziną w Sawinie, małej osadzie niedaleko Chełma, położonej przy szosie wło
dawskiej. Tu zastało go wyzwolenie . .
„W trzy dn;· potem - wspominał - byliś
my z synem w Chelmie. Trafiliśmy wlafoie na
wkraczania Wojska Polskiego do miasta. Entuzjazm mieszkańców nie
znal ..,.granic. Chybrz wszystkie
ogrody che!mskie zostały ogołocone z kwiatów. W domu kartka od Putramenta: kilka ~!ów serdecznych,
że chciał się zobaczyć ze mną, ale mnie nie .zastal, j<?dzie dalej do Lublina".
·
·
niezapomnianą chwilę

Do Lublina ciągnGli wszyscy. Tu była wolna
Polska. tu rodziło się coś zupełriie nowego, nieznanego, tu można było odnaleźć siebie. wrócić
do tego. co się dawniej robiło. alb9 7..acząć robić to. o czym się marzyło.
· ·
„ W Lublinie zjawiłem się Hl <lwa !ub trzy
dni po jego wyzwoleniu - wspomina! Ignacy
Witz. - Przywiózł mnie tutaj S?tobowy willis

spod zielonych i przyfrontowych Puław ( ... )
Lublin przywitał mnie znaną od lat żołnierzowi
atmosferą miasta, przez które dopiero co P'l'Zewalil się front. Na ulicach le~nio porzucone
zbro;enie, cuchnęło padliną koiiskfJ i zapache'n
benzyny, r~ztac:zanym pne:z jadnce /J , przerwy
na zachód czolg1 1 sorriocl10cl11 Nn ulicadi peł
no ludzi cisnących -<u~ rio mas<:yn, ka.idy nieomal
z jakimś r>orlarkiem".
·

•L-

Taki był pocz;itek nowej epoki. nowego roznaszej historii. I Jeśli może nie wszy.scy
potrafili zdać' sobie z tego sprawę, zrozum;eć zło
żoność' nowego, nadchodzącego. to przecież uświa
damiali sohie. że oto nadchodzi inny świat„.
Wszystko zaczęło się 22 lipca 1944 roku i dlatego dziś 5więt.ujemv ten dzień co roku chnć
idea teeo nowPgo narodziła się dużo wcz.e~niej i
potrzE>ha hyło upor czywej walki pokoleń rew·11ucioni•tnw aby z zamysłu st:ila się rzeezywi··
działu

stnś r i<i

fhpczywi;:tnścią

doskonalenia.

wyma·.1ając-ą

ci'ągleg::i

·

•
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lock zaliczany jest do grupy szekiu n~jbardziej zamiast w Polsce pod względem zanieczyszczenia wód i atmosfery. Woda pita przez mieszkań
ców Płocka !,:zerpana jest z Wisły, do której wcześ
niej zrzucają ścieki m.in. Kraków, Puławy i Wari;zawa. Za to pobliska Petrochemia bierze krysz· alowo czystą wodę z ujęć głębinowych, •kt.órą po nafaszerowaniu
odpadami naftowymi, związkami siarki i żelaza, również wpuszcza do Wisły. Płock, podobnie jak Warsrawa, nie ma przyzwoitej
oczj'szczalni ścieków. Od lat miasto żyje . na krawędzi ekologicz. ,
ne 1 katastrofy.
W czer_wc_u 1986 roku stało się! Do Wisły niepostrzeżenie spły
nęly szalenie toksyczne substancje chemiczne, które unicestwiły
resztki biologicznego życia wielkie.i rzeki. Rozmiary spustoszeń
wstr1ąsnęły mieszkańcami nadwiś l ańskich miast i wsi Nikt nie
przyznał się do straszliwego zatrucia rzeki. Ustalono, że sprawca
śmierci milionów ryb i roślin czyha w Płocku lub najbliżscej
okolicy. Mimo wielotygodniowego, intensywnie prowadzonego dochodzenia, jak dotąd, nie wskazano go palcem. Poszuki'\\-a 1ia

P
.

.

grożonych

trwają.

SZOK
W piątek wieczorem z mętnej wody uciekły raki. Panicznie
wspinały się na strome brzegi, jakby wiślana woda parzyła je
boleśnie. Był upalny dzień, temperatura w nurcie rzeki przekroczyła ówadzieścia stopni Celsjusza. Nikt nie podejrzewał ze

ucieczka raków oznacza potworne skażenie Wisły. Katastrofa' nastąpiła o świcie.
Sobota, 21 czerwca 1986 roku, odcinek Wisły między Murzynowem a Dobrzyniem, czternaście kilometrów za Płockiem. Wcze.s nym rankiem na brzeg wychodzą rybacy i zarzucają wędki. Zwy-.
kle łowią tu ok~:mie, leszcze, sandacze, a n.awet węgorze. Wstaje
dzień i odsłania zbrodnię. Rzeka upstrzona je.st białymi punkcikami, niektóre podpływają bliżej. To rybie brzuchy! Woda unosi
ławice śniętych · ryb, tysiące martwych ciał.
. Rybacy i mieszkańcy nadwiślańskich wsi . alarmują wladze
gminne oraz . milicję. Mówią o rzezi na Wiśle Nac~lnik Nowego
·DunLnowa niezwłocznie kontaktuje się z Wydziałem Ochrony
Srodowiska Urżędu Wojewódzkiego w Płocku, przekazuje pierwsze dramatyczne informacje. W rejon zatrucia udają się specjalne .ekipy służb ochrony środowiska. Jest godzina siódma trzy·
dzieści.

się podobną tragedią. Za sprawą Petrochemii Wis.la
cuchnie naftą. 2'a · sprawą Petrochemii płockie powietrze jest gę
ste i szczypie w oczy. Kombinat jest największym po Hucie im.
Lenina emitorem siarkowodoru i trzec\m w kraju „producentem"
odsyłanego do atmosfery tlenku siarki.
· W nocy z soboty na niedzielę dwa zespoly · kontrolujące wchod_zą na teren Petrochemii. lnsp.ektorqw szczególnie interesują
niektóre instalacje rafine\yjpe. Sprawdzane są zapiski w dzienniku, który powinien zawierać dokładne dane o~ wszelkich zrzuta\Ch ścieków. Dowodów wii;\y ri~e znaleziono.
Niedziela. 22 czerwca 1986- ~i·oku.--Kilka niezależnie pracujących
labo1 a·oriów analizuje próbki wody ze skażonego nurtu. Nadchodzą zgodne wyniki: znacznie zwiększona zawartość amoniaku
i aż M.eściokrotny ubytek tlenu rozpuszczonego w wodzie. W takim środowisku życie biologiczne nie ma szans.
Mimo usilnych starań nadal nie udaje się jednoznacznie okre- ·
ślić suhstancji, któ1 a uśmierciła Wisłę, ani też sprawcy mordu.
Dane Centralnej Stacji Ratownictwa Chemicznego w Płocku gło
szą, że w minionych dniach na obszarze dorzecza Wisły nie
miały miejsca i.adne wypadki mogące tak silnie zatruć wodę.
Między . Wars; · awą a Płockiem oraz przy ujściu niebywale zanieczyszczonej Bzury również nie wykryto stężeń trucizn przeki·aczających stan średni, co. oznacza, iż truciciel ukrywa się
pod Płockiem lub w najbliższej okoiicy.
Po południu kierownictwo akcji. otrzymuje wstępne wynijd
analiz dokonanych w Zakładzie .Higieny Weterynaryjnej. Naukowcy skłaniają się ku t.wierctzeniu; .że bezpośrednim czynnikiem
skażenia może być bardzo silny i rzadko stosowany herbicyd
produkcji zachodniej o nazwie Noburon. Tym tropem idą zespoły kontrolujące. Inspektorzy- oraz stq1żnicy ;o chrony przyrody wizytują duże gospodarstwa rolne dysponujące podobnymi środka
mi chwastobójczymi. W kilku z nich trafiają na koloEalny bała
gan i bezmyślność w o];x:hod_zeniu. się z gróźnymi truciznami. Na
szczęście bez konsekwencji Sprawca skażenia Wisły nadal jest
bezkarny,
kończyło

WYŚCIG

Z CZASEM

Druga doba akcji n~e przynosi spodziewanych rezultatów. Teraz jstotną rolę odgrywa czas, bowiem słabnie stężenie trucizn,
a wraz z nim nadzieja na odnalez.ienie winnego. W wyścigu z
czasem soj'usznikiem jest Aeroklub Ziemi Maz9wieckiej, klóry
pilotem.
bezpłatnie do dyspozycji szta!Ju oddaje samolot Zlin :z; _
Drogą powietrzną kolejne próbki cieczy i śnięte ryby trafiają
I

Miasto i woda
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. ROMAJN KUBIAK
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.I{rakowie, gdzie poddawane
do Zakładu Medycyny Sądowej
Wszyscy aą przerażeni rozmiarami kata6trofy. N• ponad dwusą badaniom toksykologicz.nym. Analizy prowadzi rqwnolegle
dziestokilometrowym odcinku Wi.sła jest martwa. Całkowicie wypięć placówek naukowych. W pracach uczestniczą biochemicy,
pnęły ryby, narybek, ślimaki, małże. Doraźne badania mikro~ko
ichtiolodzy I toksykolodzy. Wszyscy niecierpliwie czekają na wypowe ujawniają, że zabit·a została także mikrofauna i flora n;e, .
ki, ocalały jedynie poJedyncze glony.
. niki ekspertyz.
Trwają analizy skażÓnej wody. ~ie' ulega wątpliwości, że Wi- · - Pónieciziałek, 23 ·czerwca 19°86 roku. Sanepid ostrzega, .i e gnijące ciała ryb mogą łatwo wywołać epidemię. Usuwanie skutsła została zatruta bardzo silną substancją tpkss-·czną. Laboranci
ków katastrofy przebiega zbyt wolno. Brakuje ludzi do prac
donoszą o zwiększonej zawartości amoniaku w badanej wodzie.
porządkowych na brzegach Wi.Sły. W rejon zagrożenia zostają
Nie jest znane źródło skażenia ani rodzaj toksycznej substancji.
skierowane oddziały Obrony Cywilnej. Naczelnicy gmin organiŻadna fabryka nie zgłasza awarii oraz nie kontrolowanego wyzują ekipy porządkowe, samorzutnie pomagają mieszkańcy. Ło
cieku śmiercionośnych chemikaliów. Skażona fala przesuwa si~
dzie spółdzielni rybackiej Certa wyławiają z rzeki śnięte. rozkła
w kierunku Włocławka niosąc rybie trupy.
dające się ryby. Będzie ich ponad sto ton. Na podstawie obserO godzinie jedenastej dyrektor Wydziału Ochrony Srodowiska
1vacjł szacuje- się, ·że -trud:tna zabiła blfsko dwieście t<Jn ryb.
w Płocku ogłasza st:an· ~nadzwyczajnego i;igrótellia śradowlska.
In'spekcja sanitarna,· kt6i'a "·czuwa ·nad jakości!\· wiślane) wody
Zostaje· p<>wofan:y · sztab ·bperacyjny, no.I} stop koordynujący akcje
pompowanej do miejskich wodociągów podaje· optymistyczne ko· ratunkowe. Inspekcja sanitarna' .s~i;:\lP\\l~~nie _ .b~i;ią _w9.dę, c;z_ermunikaty: skład fizykochemiczny w normie, . systematycznie popaną z ujęć na Wiśle i pompowan!J do sieci miejskiej. W sytua~
prawia się czystość wód.
cji krytycznej na ulice wyjadą beczkowozy. Ale pod Płockiem
Wtorek 24 czerwca 1986 roku. Nadal brak roistrzygających
Wisła nie zawiera już groźnych dla życia stężeń substancji t-0kwyników ekspertyz, choć naukowcy pracują dzień i noc. W sysycznych, więc ujęcia pracują normalnie. Mimo to ludność miastem analiz separacyjnych zostają włączone komputery. Udaje
sta .coraz częściej zdradza oznaki niepokoju. Maleje pobór wot;iy
si~ jedynie wykluczyć skażenie fenolami, cyjankami i związka
z kranów.
mi rtęci. Wyklucwno też substancje należące do dwunastu grup
W sąsiednim województwie włocławskim czynione są przygotośrodków toksycznych. Ciągle w zasięgu podejrzeń jest kilka tywania na nadejście skażonej fali. Wiślanym rybom nie można
sięcy rozpowszechnionych trucizn. · · ·
już pomóc, trzeba ratować ludzi i gospodarskie zwierzęta.
Nad przebiegiem prac badawczych i poszukiwaniem truciciela
Radio 1 telewizja podają komunikaty o klęsce ekologicznej I
nadzór obejmuje pełnomocnik miniS:tra -Ochrony trodowiska.
zakazie czerpania wiślanej wody do picia I innych celów na obSroda, 25 czerwca 1985 roku. Na- dno zbiornika włocławskie
szarze jedenastu gmin. Zabrania się połowu I spożywania ryb z
go schodzą płetwonurkowie. Ich zadaniem jest penetracja osa·du
zatrutej rzeki. Naczelni.cy gmin stale patrolują brzegi Wisły w
rzecznego, którego próbki zbadają specjaliści wojsk'o wi. Płetwo
nadziei odszukania sprawców potężnego skażenia. Bezskutecz· nurkowie bardzo starannie przeszukują te miejsce, gdzie ostatnie.
nio pracowały pogłębiarki. Istnieje bowiem przypuszczenie, iż ·
Tymczasem ławice śniętych ryb wolno płyną z nurtem rze~i.
maszyny mogły uszkodzić jakieś , pojemniki z substancjami cheZwały trupów zalegają w płytkich ~atokach i na plażach. Słońce
micznymi, które być może przed Iaty zatopiono w Wiśle. Ale
szybko rozkłada zwłoki, co grozi epidemją. Służby sanitarne od·
!adnych pojemników nie odnaleziono.
, bierają licme meldun!tj o tym, ie okolicima ludność wyławia
Naoczni świadkowie donoszą, że · pod Płockiem znów pojawiły
martwe leszcze i okonie. Zatrute ryby pojawiają się na miejskim
się ryby. żywe.
targowisku I w koszach handlarzy ustawionych przy ruchilwei
Czwartek, 26 czerwca 1986 roku. ·w pobliżu Wisły, niedaleko
szosie. Niektórzy rolnicy widłami ?,garniają śnięte ryby, by karwsi Skoki dzieci znalazły kilk.adziesiąt martwych ptaków. Wię
mić nimi trzod~. Na rzece uwijają się rybackie łodzie„. Nad trua wdopodobniej żywiły się
kszość z nich to rybitwy; które najpr_
pami krąż!\ żarłoczne rybitwy. Rzucają się na łatwe kąski i pazatrutymi rybami. Ciała ptaków będą poddane analizom toksydają niczym rażone gromem.
.
Natychmiast w rejon skażenia i · ludzkiej bezmyślności wyru- · kológicznym.
W pracach badawu:ych stałe ucze.tniczy oaiemndcie placówek
szają zmotoryzowane patrole MO, Z głośników podawane ' ' o,
·naukowych.
strzeżenia ł zakazy. Dramat widać gołym okiem, lecz mimo to
Piątek, 27 czerwca 1986 roiku. KoflcZ\ prac1t płetwonuirkowie.
11t.a le trzeba uświadamiać beztroskich i sto.pować zachłannr«:b.
Z dna Wisły wydobywają kolejne ma·rtwe rY'bY.
Na targowisku zatrzymano kHkunastu spt<zedawc6w :r:atTutych
Z dalszych badań wycofują się <>lsztyńska Akademia Roln!ryb.
czo-Technlcma oraz k:rak<>wski Instytut, Medycyny Sądowej. Ich
Od rana trwa systematyczna penetracja zalewu włoclaW!lkiego.
starania okazały się bezowocne. Naukowcy otwarcie przymają
Specjaliści badają próbki wód powierzchniowych, dennych oraz
się do bez&ilnoścl: setki, a może już tysiące prieprowadzonych
mułu rzecznego. Najsilniejsze zatrucie rzeki wystąpiło na tereanaliz, ciągle nie mogą nikogo upoważnić do wydania jednoznanach gmin Brudzień i Nowy Duninów. Granica obszaru skaźe
·
cznego wyroku.
nia przebiega na wysokości Murzynowa.
Tymczasem okolic;zności katastrofy ekologicznej zaczynają anaJuż po pierwszych komunikatach radiowych swą, pomoc ofializować specjaliści :z: Zakładu Kryminalistyki Komendy Głównej.
rują naukowcy z całego kraju. Wielu przybywa w re-jon ekoloMO oraz z Akademii Sztabu Generalnego LWP.
gicznej katastrofy, by wiedzą i doświadczeniem wesprzeć ratoNaukowcy cywilni, jako plon blisko tygodniowych badań mogą
wników. Ichtiolodzy oglądają martwe ryby i orzekają, że- przyjedynie z dużym prawdopądobieństwem utrzymać twierdzenie,
czyną śmierci były rozległe poparzenia płatów skrzelowych niete czy,n nikiem, który spowodował śmierć fauny 1 fl()l'y był jed• znaną substancją chemiczną. W następstwie poparzeń aparatu
nak herbicyd.
oddechowe,go, ryby udusiły się.
W województwach: płockim, włocł!lwskim i toruń11kim zostaje
Większość obserwatorów przypuszcza, że zatrucie Wisły •poodwołany stan nadzwyczajnego zagrożenia środowiska.
wodowa.i jednorazowy zrzut silnej substancji toksycznej, która
Nadal nie ma odpowiedz! na zasadnicze pytani11: kto potworw nagrzanej wodzie inakomicie rozwinęła swe zabójcze właści
nie zatTUł Willę?
wości. Tylko hydrobiolodzy z Uniwsrsytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu, po zakończeniu badawczej eskapady w teren skaże
PO WSTRZĄSIE
nia oraz w oparciu o wcześniejsze wyniki analiz, zdecydowanie
podtrzymują hipotezę, jakoby źródłem zatrucia były toksyny
przemysłowe latami gromadzące się na dnie zbiornika włocław
skiego. Teraz właśnie, przy niskim stanie wód I wysokiej temPiątek, 4. lipca 1986 roku. Mija drugi ty<izień. akcji poszukiperaturze, toksyny owe mogły „wybuchnąć" z piorunującą Sił!\.
wawczej. Bez rezultatów. W Płocku nie miewa się spok1>jnych
snów. Gdzieś obok czai 1ię bezkarny ttucieiel, który dziś, jutro,
za tydzień może znowu uderzyć śmiertelną dawką ścieków. LaPOSZUKIWANIA
boranci nieus~annie kontrolują jakość wody pobieranej z Wisły
dla potrzeb .miasta. Na wy~okości obu ujęć komunalnych woda
od' lat nl-e mieści się nawet w trzeciej klasie czystości. Ale płoc
Ponieważ. rozmiary skażenia są ogromne, podejrzenia padają
czanie muszą coś pić. To „coś" ma barwy tęczy jak plama rozna największe zakłady przemysłowe regionu. Z grupy kilkudzielanego na asfalcie oleju. To „coś" jest silnie chlorowane l ,pachsięciu notorycznych trucicięll przyrody' kilku najgroźniejszych
nie apteką;
typuje się do doraźnej kontroli. Sztab akcji odbiera liczne syUlica Tumska prowadzi na , wiślaną ~karpę. Spacer starym
gnały od . spostrzegawczych obywateli. Ludzie wskazują potenPłockiem może bi'ć przykry. Zależy z której strony wieje wiatr.
cjalne źródła skażeń. Wszystkie doniesienia sprawdzają ośrodki
Najgorzej, gdy wieje od Wisły i od Petrochemii.
badań i kontroli środowiska. Gros domysłów I podejrzeń doty. Za miastem, na brzegach martwej rzeki wznoszą się kopce
czy Mazowieckieh Zakładów Raiineryjno-Petrochemicznych.
świeżo usypanej ziemi. To mogiły milionóy.r zamordowanych ryb.
ton
tysiące
Wisły
do
zlewa
systematycznie
. Płocka Petrcx:hemia
· swych odchodów. Już kilkakrotnie „nakarmiła" rzekę solidną
porcją wybitnie paskudnych ścieków, co o mały włos nie ia-

6

•

ODGŁOSY
\

,RVSZA·RD BINKOWSKI
Podczas obrad III Ko1igresu
Nauki Polskiej działał spec)alny zespół problemowy, który
zajmował się szczegółowo sprawą rozwoju systemu edukacji
narodowej. Czlónkowie · ze~połu
że
stwierdzili jednoznacznie,
redo dziś pokutują błędy
formy strukturalnej slkolnictwa z 1973 roku. W :i:a.>adzie
się kształcenia
nie prowadzi
stan
a
szerokoprofilowego,
infrastruktury oświaty jest zły.
naukowych
Brakuje pomocy
nauczycieli.
i
.dla uczniów
zmniejsra się liczba studentów,
a ich skład socjalny pozostawia
wiele do życzenia. Wy.ml.a t1
m. in. z .nierówności dostępu
do wyższych szczebli edukacji,
a także z wadliwej polityki naoświatę
kładów na naukę i
eo podtrzymuje negatywną senauczyciellekcję do zawodu
skiego.
Aby
błędy,

naprawić

te ws:.iystkie
unowc;czesmc

trzeba

system kształcenia· na~c;:ycieli
pod względem organizaeyj.P.ym
i programowo-metapycznym, c-0
p1·zemian
będzie
wymagać
struktury kształcenia w szkołach wyższych.

'

Smiere ezyha pod Ploekiem
:

•

Lekeja wychowania
obywatelskiego
dysproporch wiewyrównują
dzy, wynikajfjcych z war 1 mków
stwarzanych w domu oraz w
szkole podstawowej i śred:lie>j.
Skoro jest jak jest, to nale1,>rzynajżałoby >vykorzy~tać
mniej to, co już mamy, jeśli
chodzi o kadrę nauczycielską.
absolwentów
A mamy sporo
Studiów Nauczycielskicł1, którzy nabrali już doświadc7.enia
zawodowej, powinni
w pracy
jednak podnosić swoje kwalifikacje. 1 to wł-łsnie nauczyc:ele akademiccy powinni pr:?:ygotostuwywać ich do dalszych
diów. Nies,tety, zarówno \Yyzej
l
wymienione przykłady, jak
brak wizji przyszłości, dla ja+
kiej ma jij_ę kształcić, powoduluki w systeją iż pow_:stają
mie wychowawczym.
Ponieważ

kształcenie

właści

wych postaw zaczyna się na
szczeblu podstawowym, gdzie
dzieci biorą często swego . rodzaju życiowe lekcje wychowaAndrzej
nia obywatelskiego,
Sypka, przewodniczący Komisji
Ło
Młodzieiowej WK ZSL w
dzi, zaproponował, aby przyjw
rzeć się z bliska sprawom · oświaty na wsi w wojewoclztwie
lódzlcim.

Sprawa jest poważna, gdyż
Specjalna komisja WK ZSL
mamy do czynienia z czymś w
Jeśli
sporządziła już raport on sprarodzaju błędnego koła.
i
wie oświaty na wsi.
w szkołach . podstawowych
jest
ni~
ponadpcidstawowy:h
najlepiej, to na wyższe uczelnie
- Chcieliście pójść śladami
trafia młodzież .kiepsko . przy.:
starszych kolegów? - pytam.
gotowana. A skoro i tutaj Jest
wypu5zczaj1
źle, to uczelnie
źle przygotowanych do "Ławodu
- Nie, nie mieli~mv zamtanauczycieli, którzy w tr..idnych
warunkach kształcą rze:;ze no- , ru l'l.ikogo ·dublować. Chc1,eliś._
prz11my tytko pokazać dwa
wych uczniów, i koło si~ zan:yklady t:.w. dobrej roboty.„
. ka.
Problem dotyczy lud:>:! rnlusii;,
uczący.::h
dych, zarówno
jak i nauczających, toteż przede wszystkim oni sami p•1w nni
N~
zadbać o własne intere_;y
i w Lodzi joż to się stali.:. Z
fn.icjatywy ŁK .SD, a pe-rscnalŁK
nie - wiceprzewodniczącej
jest
SD Wandy Klajs, która
do
członkiem zespołu CK f>D
w
spraw młodego pokolenia,
doszło do pierwszego
marcu
kotrójpartyjnego spotkania
PZPR,
młodziei.owych
misji
się bez
SD i ZSL. Odbyło
wielkiego szumu, chociaz spotkanie jest wydarzeniem niezmiernie ważnym i taką formę
..w.spółpracy .. zainicjowano .pJ
raz pierwszy w Polsce.
W spotkan•iu
ków komisji
wzięli

oprócz c:donmłodzieżowych

udział

przedstawiciele
komitetów partyjnych, uczel!li,
harcerstwa, ZSMP i ZMW, a
także radni i posłmvie. '7-aję
to się dydaktyczno~wycbowaw
z
wy:tszy::h,
cz:ą rolą szkół
uwzględnieniem takich problemów, jak model studiowani~,
warunki uprawiania dydaktyki
wyższych, system
w s.zkołach
kształcenia i doskonalenia .zawodowego pedagogów.

-

Co to znaczy?

-

Przedstawiciele

kon:.is3i

trzech. partii 1'0·
jechati do Woli Zara<Uyii.skiej
w gminie Pabianice, gdzie mie-

.mlodzieżowych

szkaiiCJJ te}. wtJi, ,q

także

Qko-

ticrnyclt, :iak. Gadka. No·wu, SeWola Zara•
reczyn ·i kolonia
dzyńska, postanowili zbudować
spolP•·znym.
szkołę w czynie
Na spotkanie zaprosiliśmy nain:;pektora
czelnika. gmil'mego
pnedsta1mcie1,a
oswiaty ·oraz
kuratoTium, ale nikt ~ię nie
zjawa. ..

się,

Dlaczego?
opodatk.owalł
bumateriaŁy
zobowiqzait się prze-

Mieszkańcy

zgromadzili

dowlane,

ropo dwadzteści.J
sif
boczodniówek i na tym
odpowiada Sypka.
skończylo - Stara szkoła wali się, wodę
dowozi się beczkami, od 1tbiegłego roku stoją nowe fundc.pracować

menty, t nic

się

nie

dzieje.

Ludzie są

rozgoryczeni, bo przyjeżdżają różne komisje, ooiecują,
a z budową nie można ruszyć.
Okazuje się bowiem, że fundamenty stoją, ale nie ma pozwoteńia na bud~w.ę.

ł

Trzeba pnyznać, ii w dyssię fakty
kusji potwierdziły
sygnalizowane na III KongrePolskiej. Z jednej
sie Nauki
sit: liczba
zmniejsza
strony
miejsc na uczelniach, pogar">zaUniją się warunki lokalowe
wersytetu Lódzkiego i brakuj~
kadry do kształcenia za0cznego
nauczycieli, bo nie ma miezauszkań, z drugiej zaś waża się zanik pędu do wiedzy przy jednoczesnej preferencji wygodnego ustaw:!enia się
w życiu, co utrwalają uczelnie,
zainteresowane w
często nie
kształceniu postaw prospołecz
nych u studentów.
W doborze

kandydatów

·.z

różnych środowisk mają pomagać punkty preferencyjne, ale
niestety, i pod tym wiględem

nie jest najlepiej. Punkty pr.eferencyjne krzywdzą wustwę
tnteliJencji, zwłaszcta powstabowiem
Jeśll
jącej obecnie.
chłopski syn zdobył tytuł inży
niera rolnika, to jego ·dziecko,
choćby nawet wychowyw'łło s'ę
w najbardziej zapadłej wsi, nie
otrzyma punktów preferencyjnych, bo ojciec należy już' do
na co
chociaż
inteligencji,
dzień kosi, orze, do' krowy
rozrzuca widłami gnoj.

- Miesz,kańców zapewniano,
:te pozwolenie będzie, wr~c postawili fundamenty, tak".'

- Zgadza się. Obiecano również pieniądze. Tymczasem brak
zezwolenia, ponieważ 1Mi.ny . są
nie dokończone i nie Z fit wierdzone. Pieniędzy też nie ma.

.

się dziwić
No cóż., trudno
rozgoryczeniu ludzi, którzy .zawiązali społeczny komJtet budQ.wy szkoły. Są to ludtie .niebiedni, zaangażowani i .rzutcy,
powinno z:i,leż~ć
totez władzy
na uzyskiwaniu ich poparcią. i
ime:Ję,tywa
zaufania. Niestety,
społeczna została zamrowna.

Gminnej
· PrzewodniczĄcym
Rady Narodowej w Pabianicach
jest beLpartyjny rolnik t .Woli
Zaradzyńskiej. Jeśli więc r;lda
narodowa nie może pomóc w
budowie szkoły, to coś tµ · nh~
gra.

Drugą · miejscowością, . którą
odwiedzili przedstawiciele kotrzech
młodzieżowych
misji
granipartii, był Ksawerów,
Łodzią.
czący lld wschodu z
Sprawa budowy nowej 3zkoły
ciągnie się tu niemal od trzyChojnacki,
dziestu lat. Jerzy
Sytuacja jest o tyle paradoWK
prezesem
odkąd został
ksalna, że punkty pręferencyjna _ ,zfil. w Łodzi, osobiście pilotozachęcają do studiów młodzież
wał tę sprawę. Władze gminy
a te nie
robotniczo-chłopską,
także zrobiły wszystko, ;:o było
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możliwe.

Przy naczelniku p:>wspeejalny sztab, który ostatnio rozwiązał się. b\> wszystko już załatwione. Ale .1owej
szkoły jak nie było, tak nie
ma.„
stał

- B/'Jisko szkolne jest pr:-~ ·
grod;;one na pót . c~rewniauym
płotkiem mow1
Andrzej
Sypka. - Z jednej strony bawią się dzieci, o ile to zabawq
można nazwać. Tłok na skrawku placu, z drugiej za§, gdzie
ma być wpierw wzniesiony budynek ·mieszkalny dla nauczycieli, położono betonowe ptyt•J,
żeby ciężki sprzęt

czym

-

miał

już

Nie

pracują.

rtie z:atwlerdzono

Wprołt przeciwntt, szkola
Są także odpo-

1est w planie.

wiednie lrodki finansowe. Nie1tet11, wykonawca nie
mote
toe#ć na plac budowv.„

-

Dlacn10T

-

Bo nie ma 'd okumentticji
.ewfązanej z siecią energetyczną.
Dokladniej mówiqc, to ta: sieć
energetycznti
;est niewystarczająca. Co o tym my§tą Ludzie,
ntech pan zapyta Swiettika, on
jest tam wiceprzewodnicząc;ym
komitetu rodzicielskiego.

Mieszkaniec Ksawerowfl, Stanisław Swietlik, jest także in~
struktorem wydziału pracy ideowo-wychowawczej
WK ZSL
w Lodzi.
- - W tej szkole, proszę pana
na granicy wielkiej Ło1zi, panują
skandaliczne
warun1d,
urągające
wszelkim normom,
przede wszystkim saniturnym

mówi
Swietlik.

z rozgoryczeniem

Moje dziecko nie może się
bo go starsi nie dopuszczają do ubikacji. Może tQ
brzmi imiesznie, ale taki jest
stan faktyczTJ,y. Zawalila
się
ubikacja
dźiewczęca,
a dla
chłopców pozostala Latryna
z
czterema „oczkami". U nas jest
-

wysikać,

większe zagęszczenie
uc:mi6w
niż w szkołach łódzkic'i., proszę
pana. Od jesieni
mn•)żą •ii:
kradzieże, bo nie ma szatni.. z

pramdziwego zdarzenia. Dzi eci
chorujq na wady
kręgo:i{upa,
ponieważ nie ma gdzie prowadzić Lek.ej~ wychowania fizycznego. Miejscowy aktyw zrobil
wszystko, żeby zbudować szkolę, nic więc dziwnego, ie
ludzie sq. zniechęceni.

- No, a co z

tą siecią

f.'ner-

getyczną?

-

pola truskawkowe
.
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JOLANTA WROIQSKA

n.a

I maszyny budowlane
tak?

- Znowu
planu?

-

Nieskończone

pracować.

pracują,

-

ko b iałce . Tr u 0 k:~•.•, k_;i
j?~t
t2ż
nieci erpliwa . · N; e rn.oże cz.~k .1{; ,
zaraz si ę w ko:; zyku zrohi j:"k
ro zmokła żaba . Truskawka j e ;~
n'.ł pańsk i e stcly. Delikates.

Myślę, że

sprawa

w Kuratorium. Dzieci
glądową lekcję

utknęła
mają po-

wychowania o-

bywatelskiego.
Można to i tak nazw~ć. Lepiej jednak, żeby dzieci
takich lekcji nie miały. A co na
'to trójpartyjne komisje mło
dziezowe?

Nie licząc dudniącej w gkroniach ·gotującej się krwi, sły
szysz niewiele. Miarowy szelest
rozgarnianych liści i stukot przzauwanej kobiałki. W bruździe
między dwiema redlinami widać
tylko zielooe i częrwone. Zielone i.ostawić, eżerwone do koszy.
ka. Skr1tt do drugiej redliny i
to tamo. I pół metra do przodu. Jak dojdziesz do końca, sto
pi~zlesi-t metrów, zrobisz nawrót i ll?lOWU dwie redliny, zielone mstawić, czerwone do„. l
temp.o, bo robi1:1 na akord.
Czterdziestostopniowy nieruchomy aor-c za~ł buzię nawet Dzl.ewicO'Wi. Przedtem wydzierał wniebogłosy arię z „Weaołej Wdówki". Kończył zawne
w tym u.mym miejscu. I zaczynał od nowa. I znowu i jeszcze
raz. Trwało tak do jedenastej,
potem
wytrzymywał
tylko
skowronek
drący
się nad
pochylonym! · plecami.
Zaczynało
s i ę'
umieranie. Wolniutko,
nie od
razu.
A
czas zatrzymywał się w miejs<:u i
stał tak do dnia sądu ostatecznego. Wtedy u krańca pola stawała sufowa i wołała na obiad.
mi

Kopsnij 1zluga panna, b'J
Tamka skończyła

1ię

Driewic ogłaszał fajerant. Siadał
w bruździe, zdejmował gumiaki i wylewał z nich pot. Pół litra z każdego, tak na oko,
poz.ostali robili to samo. Zasadniczo Dziewic ma na imi~ Tadek. Tylko gębę ma tak niemoiliwl.e niewinną. Pewnie tą gę
bą zmy1il sądy, bo jak dotąd
zaliczył tylko półtora roku pod
celą Najniewinniejsz-- ze wszystkich . Więc Dziewic rządzi Prowadzi
rokowania z szefową,
trzyma w karbach towarzystw').
Towarzystwo średnio ma na kon.
cie pięć Jat w pudle. większ.o ~ ć
za niewinno§ć, niewłaściwy stosunek do żon, potomstwa i umundurowainej włapz.y. Na wolności żyją z paserki. złodziej
stwa. prac dorywczych oraz z
renty . Rentę ~ ię ma za choroby trwale ogran i czające zdolno <\ć
do prary.

„

RWACZE

DZIELĄ SIĘ

na notorycznych sez.onowców,
desperatów bez gło\vy do interesów oraz niedz.ielnych frajerów.
Notoryczny sezonowiec nigdy
nie kala się stałą posadą, za to
stanowi podstawową kategori ę
siły roboczej przy z'.Jiorach owoców, żniwach, wyrębie i nJ
prywatnych budowach. Sezonowięc mylony jest często. a nie za.
wsze słusznie z elementem kryminalnym. Owszem, miewa numerek w rejestrze skazanych,
ale niekoniecznfe. Przeważnie
jest natury niepodległej, nie zno-

szącej notoeycz.nego
odbijania
karty zegarowej i ma swój honor. Sezonowiec nie boi się ża
dnej roboty, toteż i V. 7 truskawce wychodzi na czoło peletonu.
Rekordziści rwą nawet i sto
dwadz.i~cia kobiałek na dzie1'l.

Desperat bez głowy do inter>?sów to taki, który nie potrafi
zrobić
dużyeh pieniędzy
bez
przemęczania się, za to gwał
townie, natychmiast potrz.ebuje
gotówki. Desperat zwykle miewa posadę stałą nisko płatną,
lub też lic.zne potomstwo i m~
ża pijaka. Może ta.kte być wyjątkowo
nieroz.gamiętym
studentem nie potrafiącym załatwić
sobie mtratnej chałtury w „Student Serwisie" Desperat się stara, nie przepija natychmiast pobranej od chlebodawcy zaliczki
i udaje mu eię czasem dogonić
aktywistów w rwaniu.
Niedzielny :frajer się nie liczy. Główną jego cechą jest to,
że
lubi truskawki. Swieżut
kie z cukrem i śmietanką. 1
nabiera się na rwanie. Frajer
puchnie po piątej kobiałce, trJ!ia ·go udar słoneczny, bo nie
nakrył głowy oraz buntuje się
przeciw kapitalistycznemu wyzyskowi uprawianei;nu
przez
plantatora. Toteż skutkiem swej
tępaty niedzielny frajer najczę
ściej ląduje u plantafora - dz.ie~
dzica. Który tym slę wyróżnia
od hektarowego rolnika, że ma
wyłącznie truskawki i zbolałą
duszę.

szypułkowanego i kalibrowanego owocu. Robota jest trzy raz.y
trudniejsza, rwie się wolniej,
więc i mniej się zarabia. To
znaczy rwacz. mniej zarabia, ho
pan dziedzic żyłuje cenę kilograma szypułkowanej truskawki.
Plan dla chłodni to jedno, .i
handel na własną rękę to drugie. Chłop sprzedaje w mieśde
na targu truskawkę po 50 zło
tych w czasie wysypu, a pan
dziedzic bierze sto dwadzieścia
za kilog:ram. Kupiec nie musi
wiedzieć o wyzY,sku, rwacz dostaje swoje trzyidzieści złotych
od koszyczka, a dziedzicowi puchnie kasa.

Hektarowy rolnik sadz.i trurazem ze zbożem . burakami i koniczyną. Bo się akurat opłaca truskawka, a nie co
innego. Truskawkę wprost z po·
la wiezb się do miasta na targowiska. Czasu na pieszczoty
nie ma, czas je·s t wyliczony.
Truskawka musi się zmieścić
między sianokosami, przerywaniem buraków i żniwami. Chłop
nie ma zdrowia pucować trzech
hektarów plantacji z chw:łstów,
bo inna robota pilniejsza. W sercu chłopa pierwsze ji>st zboże.
więc też czasem rwie się owoc
w pokrzywach i ostach do pasa. Na akord.
skawkę

ALE ZA TO

CHŁOP

Wl.E,

Dusza dziedzica boleje nad
tym że musi placić ludziom u
rwanie, a wolałby n ie, a skoro że robota w polu
to pot i udrę
już trzeba, to dziedzic okazuje
ka. Roboty oszukać s i ę n ie dJ
zadziwiający brak wyobraźni.
i nie da się taniej zrobić tego,
Uparcie trzyma się najniższej w co musi kosztować swoją cenę.
Chłop inwestuje w rwacza ja1r
~ko1icy stawki za robociznę i ow nowozy i maszyny. Rwacz
kropnie się zżyma na rwaczy u- musi rwać sz.ybko. dokładni>!. aciekających
do konkurencji. le swoje musi dostać Wikt, oDziedzic ~waża, że ludziom zwy- . pierunek l tysiąc złotych dniówAlbo akord za dwadzieśc i a
czajnie nie chce się pracować, ki.
złotych od kobiałki. Na wysyp
za to mają wygórowane wymatruskawki dostojc w leb świ 
gania płacowe, a on przecież m~ nia i cielak. Rwacz musi je ść ,
si wyjść na swoje. Swoje wy- żeby dał radę ur w·ać najmniej
p ięćdzi esi ąt kob iałek, ale lepiej,
gląda tak, że się pan dz.ied~ic
7.eby rwał osiemdziesiąt i wię
rujnuje na ogłosze'll i a w gaz.s- cej. Wtedy inwestycja się zwratach f na benzynę do trampor- ca. Owoc się nie marnuje, cena
towania cora:r. to nowych ludzi. idzie w ~órę. Chłop w robocfo
którzy i tak za dwa dni zwie- nie popuści. Leń. obibok wylatuje.
ją do chłopa. Dziedzic przewatnie mieszka w mieście i dwll
Najważniejszy jest giętki krę
hektary truskawek mają nastar- gosłup. Po dwóch dniach nabywasz tej koniecznej wiedzy.
czyć na miejskie narowy. Soju9'%
Bez
odpadasz. Nie wstanie;:z
miasta ze wsią nie bardzo s~ ranoniej
o włamych siłach, nie wydziedzicowi udaje z powodu du- robisz normy. Szefowa wręczy
my. Duma jest stąd, te dziedzi- ci wypracowany banknot i pa.
cowa plantacja rodzi na eks- Odjeżdżasz. Więc szybko się uport. Chłod·nia caQziennie odbie- czysz, że z.a każdy zbęd_ny , zanadto zamaszysty gest płacisz
ra urobek wprost :i: pola i wie- większym
bólem. Pierwsza lekc;a
zie do luku samolotu odlatu- uczy. żeby się nie próbować wyjącego do Holandii. Chłodnia
prostowywać od razu. Może ci
płaci 80 złotych
za kilogram strzel i ć dysk. Potem pi-zera-

biasz chodzenie marynarskir.1
krokiem. Szeroko, żeby omdlałe
nogi udźwignęły resztę. I me
próbuj robić przerw dla odpoczynku pękającego kręgosłupa,
drętwiejących podudzi i barków. Potem ból będzie jesz.cze
okrutniejszy.
Technikę

modzielnie.

opracowuje się saKażdy inaczej. Na
w kucki, na stojąco,

klęczkach,
siedząc. Nieważne. Ważne, że
by naszatkować te pięćdziesiąt
koszyczków, zeby nie zostawiać
owoców na krzakach, żeby był
suchy, nie pognieciony, wyłącz
nie dojrzały. Niczego nie pri.eskoczysz. Kontrola odbywa się
natychmiast, dokład;nie z punkta-

mi

karnymi

za

bubel.

Zasada jest prosta. Kapitalistyczna. Szefowej musi si ę opłacić. Stary żuk, którym Cię
tu przywieźli żre benzynę. A
codziennie o trzeciej rano transport owoców musi w··jechać do
miasta. Dobry towar to dobra
cena na targu. To zysk sz.efo.
wej i twó: zarobek. Za wydajność jest premia. Dwa złote na
koszyczku. Pilnuj się, żeby twój
st.osik kobiałek nie był mniejszy o·:i innych. Chłopu musi .;1ę
kalkulować.

Po tygodniu sam z siebie jedumny. Pobudka o wpół !fo
szóstej przychodzi łatwo. Z apetytem rąbiesz. sute śniadanko
i z lubością słuchasz obiadowego jadłospisu, który właśnie t).
głasz.a kucharka najęta do gJtowania dla dwudziestu robotników. Będzie tłusto i dużo. Od
wpół do siódmej do dziewiętna
stej trzydzi eści w polu, z dwugodzinną przerwą w polu<lnie rwanie.
steś

TRUSKAWKA JEST TO
OWOC WREDNY,
Delirka wie · co móv,i, bo Qj
lat robi w ogrodnictwie. Dorywczo rzecz. jasna. Ale
bo też Delirka ma teorię, że lepiej uzależnić si ę od alkohol:.i
niż od jednego praco.dawcy. Dlatego Delirka alias Bogdaneit
wolał się uzależnić od denaturatu.
dziesięc i u

Truskawka zatem ma to do
siebie, że lubi się chować w
liściach ! trzeba ~agę wyga:-nąć. Truskawka kocha słońce,
ale bez przesady. Dwa tygodnie
wściekłych
upałów
wypalają
plantację na wiór. Liść schnił:,
owoc robi się jak ugotowany.
Szkoda mrugać, cena pójdzie cio
dołu. Najgorsze, że truskawka

jest tak sakramencko delikatm.
Jak dziewica. Nie rusz, bo skaleczysz. nie szarp, bo zgniecies7..
Koni.uszkami palców odrywaj o<i
krzaka i o s trożn ie układaj w

- Wystosowaliśmy
w
td
sprawie pismo do kuratorium

-

mówi Andrzej Sypka

Czekamy na odpowiedź. Liczymy, że sprawa zostanie pozytywnie zalatwiona.

Po lustracji, która dla r.1ło
dych z trzech partii byla także lekcją wychowania obywatclakiego, przedstawiciele komisJi
odbyli posiedzenie
w Zespole
Szkół Rolniczych w WidzewieŻdżarach.
Podczas dyskusji
stwierdzono, że oświata
jest
jedna, tyle że ta na wsi jakby
trochę gorsza, tm. gor.:ej traktowana.
Nie wiadomo,
czy takimi
przypadkami, jak w WoH Zaradzyńskiej i Ksawero~:e po•
winny akurat zajmować i;lę komisje młodzieżowe.
Ale niech
młodzi uczą się. Niech uczą się
nawet na błędach, aby !iamemu
w przyszłości ich nie popełniać.
Istotnym jest fakt , że ich głos
może stanowić
wytyczne do
pracy dla starszych kolegó ·.v z
partii.

•

ną.

Kryśka przywlokła w truskawchłopa i we dwoje
szatkują, aż furczy. Remont muszą zrobić w domu, bo się suf~t
iypie na głowy. Kryśka robi w

ki swojego

fabryce przy maszynie. Na
uniany. Wprawiona jest do roboty w przeciwieństwie do Tadka, czyli swojego chłopa. Tadkowi życie szło pod górkę. Raz
pod celą, raz na wolności. Za
paserkę i n ielega'Iny handel rą
banką.

Bożenka uwielbiała. truskawki. Już przestała, odkąd rwie z
nader:wa:nym mięśniem bark•.i.
Sama sobie jest winna. Pensję
ma kiepściutką i zakochała się
w Marianku. Zakochać się w
Marianku to prawie pech. Chłv
pak lubi zjeść i wypić, a mu3i
sobie odbić za dziesiątkę w pudle. Tyle uskładał za nożowni c
two i połyki.

Marianek z Bo.żenką przekwalifikowali się z niedzielnych
frajerów do chłopslciej szefowej.
Między
sąsiadem
dziedzicem-plantatorem a szefową, pn?z
miedzę, jest różnica pięciuset
złotych dziennie. I to trzeba docenić. Ponadto Marianek wszedł
w
konflikt z chlebodawcą z
pańskimi manierami. Marianek
robić robił, ale nie mógł wytrzymać
codziennej ewąngelii
WYgłaszanej do robotników w
polu przez dziedzica. Nie dość,
że dziedzic odliczał od stawki
koszty utrzymania pracownik;,,
w przeciwieństwie do naszej szefowej nie zapewniał wiader
schłodwnego kompotu do picia,
to jeszcze codziennie utwierdzał
swych rwaczy o ła s ce, jaK:ą
świ adczy pozwalając im rwać
swe eksportowe truskawki. Zapewniał też o dużej ilości kłód
rzucanych mu pod nogi przez
bezwzględną konkurencję, skąpą
chłodnię i ogólną nieopłacalność
tego int~resu.

Miejscowi utrzymywali, !e
twierdz.i tak od siedemnastu llłt
odgrażając się likwidacją plantacji i budując w międzyczasie
willę dla siebie i drugą dla syna. B yć może Marianek prze•
trzymałby ustawicznie powołują.
cego się na wierność przykazaniom prawego katolika dzi'!dzica, gdyby nie oszustwo. Mar ia11ek ma wrodzone poczucie
prawości, kantów nie znosi, a
dziedzic kantował 1:a wadze.
Człowiek rwał do koszyka raz
wię cej , raz mniej n i ż wymagane dwa i p ó ł kilo. Dziedzic nia
\va ż y ! koszycz!,ów i nie dolicza ł nadwy że k na konto rwacza. lecz pr zec hwy ty\\·a ł wartoś~
dodatkową dla siebie. Dopiero
po:l groźbą prze j ś cia z tyralierą majomych w poprzek d zi~
dzicowej plantacj i, wydostał Marianek zapracowa ną już zaoł a
tę z doliczeniem nadwyżek ?H
oko. I na tychmiast przem ieś c i ł
si ę z B o żen k ą do szefowej , która na wadze nic o szukiwa ło. ud zie l a ła zal iczek a konto i ka rm iła kotletami
wie lki mi jak
d wie dlon:e Marianka.
Truskaw ka nauczvł.:l jedneg-o.
,. jutro" jest pojęciem niewyobrażaln ie o<lle.gł y m . Jutro je&t
za bezwładn y m leżen i em pod
drzewem po fajerancie. za oi;romnym morzem czasu. w któr ym
n ie mu sisz si l.';' c;rh v l ać, Po nic.
Nawe t po zł ote go rubla. co wyp a dł z wietr zonej pierzyny gospodyni.
że

Foto: Pawe? Nowak
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Delirka jest re k ordzistą . Wyr:i bia sto dwadzie tc lCJ p i ęć kvblJ lE'k dzienn:e. Dwa t y sią c e
p : ęb:e t złoty rh
Delirka m cisi
z ·lrob ić n a za ległe alimenty, o
które bywsza żona ści ga go po
sądach. I na czaj. Czaj jest kosmowny. Sześć paczek herba~y
dziennie. Dwa napary - na
d;:ień dobry i na dobranoc. Nie
żeby Delirka sam finansował rytuał. Dokład aj ą s i ę wszyscy. Ale Delirka jest mis trzem ceremonii. On budzi kolegów chrapiących na sianku świeżutkim
czajem w słoiku wecka. Słój
krąży
jak fajka pokoju. Po
trzy łyki i do truskawki. Dla
trzech niewiast w gronie ma Delirka niezwykłe
uszanowanie,
Paniom sypiającym w izbie u
kuchn i ą przynosi herbatkę . Zw1czajną, dla ludzi, za to słodzo

•

OD~ŁOSV

•

7

Rafał

leodlW!Mlcalna nłeobecnoś~ zmarłego
pięć lat temu Profesora uświa<lo
b:r~ł w życiu
miła klin naprawdę
wielu ludzi 1 kim był w dyscyplinajaktywniej
którą
nauki,
nie
wspóttworzył. To złożenie pamięci
indywidualnej ł zbiorowej okre8la osobov11ość
Bole&lawa Lewlckl~go, którego tycie własne bylo czę.4clą 'wt.!elu jednostkowych biografii oraż
cz~cią tego co z perspektywy czMu można już
natzwać historią pols:kiej myśli filmowej I kultury filmowej w ogóle. Lin!~ jego biogram charakteryzuje niezwykła konsekwencja, którą śle
dzlć molina 'poprzez. twórczość naukową, pasie
artystyczne, działalność pedagogiczną i gpołecz
ną, lecz którą określa przede \VSzystkim post<'iwa moralna. Uczciwość I bezinteresowność, ży
czUwość ! tolerancyjność, wpierane ciekawoś
cią św.lata l ludzi, pasję wobec nauki I sztuk!
twon:yly glówine rysy nie11WYklej l silne.I osobowofo! Profe!O'l'a Bo•l8"1lawa Lewickiego. By
dookreślić choć w częścl tę osobowo ć przypomnijmy srowa, które napisane zosta.ly w pleT\Yszych dniach po Jego śmierci:

J awarski

N

Kuszenie pod
mehlośeianką
Rosebra6 •wił twarz
oharakteryzacje 11zorowa6T mlec1na deklaracja uozclwoicl
w frontowym okienku na świat
I WY•łaro:ry Będzie lep
na mnołnlk profilu

Czu

d7kłuJe podmiejski pociąg
do zaJę6 • kryłerlum lo.falnokl
0Jcmnlan1t wlersbę I dełal
• hlflacJI uo1u6

Nieodwracalna

po cegiełce
do 11ymsu czoła włos6w kalenicy
rewalor1zowa6 hvarz
W' rysy subtelne? ..r6wn)' krok szeregu. w braterstwo
wltchle I r6wna
Cegiełka

W

Zalldroałkl

powiek chronl1t dn& oka '"11 Idea to jak dobrane małżeństwo
Jtłll wternołć 11obit
to taka w głębi
eo nie boli
lllkoS•

Mężezyini

•

•

zaangazowan1
•

wierny .Zarządzefl
I „Rzeczypospolitej"
w7cl1kalt\ wytyczne kładąc w pracy na obie
8pomtędz7

łopatki

r1ec1ywistości złudzenia
(kolejne w6dkl oddalają
Podejmą

dodatkowe

bo wierz!\ te

wierzą

cudze i własne
histerie etyków)

obowiązki

-

kddy

WYŹllZY

naprawdę Zmysł

nie odda włałclwej legittmacjl

szczebel
ich
losu

W malieńskiej rutynie ciche noce
l dnie gnl\ ideowy kręgosłup
'V zbliienia bez uczuciowych następstw
I walutowe wojaże (dla swoich pociech)
wkalkulowali nienaganny powrót .
do Niepokalanowa rodzinnych pieleszy
Etałowi moraliści przymykają oko Na drugim końcu delegacyjnej Ojczyzny
w ialu za młodzieńczą ikrą - na „nie"
wytkliwla sł~ pustka spełnionego istnienia

Na sarmackiej nizinie Europy
sosen brzezin płowych czupryn dzieci
metalurgicznych łun nocy i trzyzmianowych
fabryk domów czekajmy erupcji wulkanów
Jawy Jęzorów (by obniżyły nieco
egzotykę krajobrazu)
lub szczypty miłości
w jałowym biegu 1wego gniewu
włr6d

Wiersz
z motywem
1ledemdzlesiątym

pierwszym

zdawałem
maturę

„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek"
Słoi sentencja Poety na rusztowaniu
pod fabryką na trasach przemarszu
C6i„. obowiązek jest obowiązkiem
Wobec-Ojczyzny nie ciąży
dopóki nie zaciąży
moralnie
Znam to - po ośmiu latach posad I stanowisk
z dyplomem u nogi
z drzazgą niepokoju ·
w biało-czerwonej strefie sumienia
Po misterium świtu jest tramwaj i hasła
dziennik pouczeń i dziennik budowy
po „z nami się nie napijesz" przyjaciół
„za ile„ robotnika i „wy mi tu
nie filozofujcie" pana dyrektora
rozumu iialpitacje dociążenie rodziną.
I ceną każdą za jej uh11ierdze11ia
jako minlojczyzny
Polska Polsko Ziemio sk:id nasz ród! - w

potędze

całe
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Z lektury tych tekstów wyłaniają siE; później
szP kierunki naukowvch penetracji Bolesława
Lf'wickiee;o, który jako badacz-filmolog debluto·wał w 1935 !'oku dwiema klasycznymi dzis w
dziejach polskiej myśli filmowej rozprawami
„Budowa utv.•oru fjJmoiwego" i „Mło<lzież przed
ekranem".
Tytuł tej 05tatniej przypomina jeszcze jeden
rozdział jego biografii. rozpoczęty we lwowbyły to. kontynuowane do
wsklch latach końca życia, działania na rzecz edukacji filmo-

nieobecność

profesora

„W naszym tyciu naukowym był niestrudzenie obecny, zwracaliśmy się do Niego wszyscy,
ponieważ nigdy nie było dla Niego t!praw zbyt
trudnych, męczących, nużących, za dalekich podróży, za nudnych prac doktorskich, zbyt mało
ważnych spotkań i konferencji, pozbawionych
,.iskry bożej" asystentów i . niezdolnych studentów. Byt najbardziej zaprzyjaźniony z tymi,
którzy stanowili dlań naukową opozyc.Je - logocenbrykami (tak nas nazywa!) ze Sląska. Słu
żył nam wszelką pom!?cą I poparciem, chociaż
roblliśmy dokładnie to, czego on osobiście ".
filmoznawstwie nie lubił. Może wystarczało Mu,
nie tam,
że szukamy (choć Jego zdaniem gdzie trzeba), aby uznać nas za bliskich i swoich", (Alicja
mimo wszystkich różnic Helman, „Kino" 1981 nr 10).
To ostatnie wspomni~ie pozwala przejść do
tego, co trwa dłużej niżeli, nawet kilkupokoleniowa, pamięć <> człowieku - do 1asług Bolesława Lewickiego jako pioniera polskiego filmoznawstwa.
Cofnąć się tu należy do czasów i miejsca, w
którym rozpoczynał swą naukową l popularyzado lat trzydziestych we
torską działalność Lwowie. Absolwent polonistyki na Uniwersy·tecie Jana Kazimierza, uczeń profesorów Kleinera I Ingardena, tam nakreślił te tropy ~we .i
później
życiowej aktywności, którymi szedł
konsekwentnie. Będąc jeszcze studentem debiutował jako krytyk literacki w 1928 roku. Kiedy na łamach ,.Słowa Polskiego" opublikował
szkic o legionowym poecie Józefie Mączce. Ten
krąg zainteresowań znalazl swą naukową realizację w obronionej w 19.38 roku dysertacji doktorskiej pt. „Poeta i legiony. O liryce i pieśni
żołnierskiej". Krytyce literackiej pozostał wierny przez kilka lat. Te zaintereS-Owania zaczęły
jednak powoli wypierać Inne pasje naukov>e !
krytyczne. Jedna z nich, czyl! kino, określiła
jego dalsze życie. O drogiej malo kto dzi.9 wie
czy pamięta - w latach 1934-1939 był Bole.slaw Lewicki głóWl!lym lwowskim krytykiem te- '
atralnym. A były to lata wielkich inscenlzacj!
Leona Schillera, Wilama Horzycy, Wacława Radulskiego, Henryka Szletyńskiego i wielu innvch wybitnych reżyserów. W latach tych opublikował 120 recenzji teatralnych, nie licząc lnnvch artvkułów I notek.
·Był Bolesław Lewicki krytykiem znakomitym,
lektura jego recenzji pozwala dostrzec zarówno jego świetne przygotowanie literackie i filologiczne jak i wrażliwość i wyczucie teatrotv.·órczych przedsięwzięć inscenizacyjnych i kierunków rozwoju sztuki teatru. Ta zapomniana póź
czeka
niej działalność Bolesława Lewickiego
teatrologa.
j~zcze na swego monografistę Inną poza!llme>wą 'jego pasją było radio. W
latach 1932.....1939 wygłaszał w Polskim Radiu
we Lwowie swe comiesięczne pogadanki filmowe, ale niel!ależnie od tego fascynowały go
nowe, 'w tym talde estetyczne możliwości tej
wówczas określonej jako XIII Muza sztuk!.
Ta fascynacja przerodziła się w podjęcie decyzji zawodowej, której dow?dem stało się obję
cie w 1939 roku funkcji k1ero"\\"!llka programo-

Bolesława

W. Lewickiego

wej dzieci I mł-0dzieży. Wiitzać te Zilinteresowania należy z faktem, Iż niezależnie od całej
swej naukowej l krytycmej aktywinokl byl
Lewicki we Lwowie nauczycielem - polon!atą. Mia! wówczas także czas na harcerstwo, którego był aktywnym działaczem (w latach 1934
-~5 naczelnym redaktorem „Skauta", czasopisma o znakomitych tradycjach) oraz na prezeso\\·anie w latach 1932-36 klubowi filmowemu
„Startu" odegrał
obok
„A '\'angarda", który
głośną w przedwojennej Polsce rolę w walce
o kształt kultury filmowej.
Przypomnienie tych, nie wszystkich zresztą.
mniej znanych w biograf!! Bolesława Lewickiego lwowskich rozdziałów było konieczne, by
zrozumieć nie tylko jego pó:hniejsze wybory, ale
I uzmysłowić sobie przyczyny !eh rozległości
życiu
oraz określić jego miejsce w polskim
naukowym I kulturalnym, przed !. po II wojnie.
Bolesław W. Lewicki, więzień oświęcimski
nr 810, czas wojny przebył w kolejnych obozach
listę zamyka Potkoncentracyjnych, których
ienstein. Niern·ykł:vm dokumentem i śladem najglębsz~·ch przemyśleń tych lat pozostaje wydana w 1974 roku książka „Wiesi:, jak jest",
pozycja szczególna w dziejach polskiej literatury obozowej, ale i książka, którą mógł najak jej autor
pisać tylko człowiek o takiej
osobowości.

Powrót do kraju w 1947 roku :i:biegt 1ię z
czasem. w którym wytyczano nowe drogi polskiej kinematografii i rozwoju kultury filmowej. Bolesław Lewicki znalazł się wówczas w
samym środku tych działań. Początkowo dyrektor programowej Wytwórni Filmów Fabularnych potem Wytwórni Filmów Oświatowych
jest wówczas jednocześnie wykładowcą two·rzonej w Lodzi szkoły filmowej, z którą związki
obe\mu j ą lata 1947-1971, kiedv to rozstanie się
i n i ą. o<lchodz,1c z ostatniej, pełnionej w niej"
funkcji -

rektora.

Wówczas to ostatecznie wybiene unlwer!!vtet jako główne miejsce swych naukowych I dydaktycznych działań. Na Uniwersytet Lódzki
przyszedł jednak znacznie wcześniej: w 1959
współpracy z prot Stefanią
roku w ścisłej
Skwarczyńską stworzył Zakład Wiedzy o Filmie. pierwszą, jak wiadomo, tego typu uniwersytecką placówkę naukową w Polsce. Kierował
nim, pełniąc w ostatnich latach także funkcję
dyrektora Instytutu Teorii Literatury, Teatru
i Filmu, do 1978 roku, kiedy to przechQdząc na
emeryturę, nie ro1.stal się jednak z uniwersytetem. Nowy ośrodek badań filmoznawczych "zaczął bowiem tworzyć w dalekim Gdańsku.
Te kolejne. zawsze zresztą prowadzone rÓ\\'llO·
legle kierunki' pracy akademlckl~j sprawiły, iż
można Profesora Bolesława Lewickiego uznać
za wychowawcę kilku po-koleń twórców fil.
którego
mowych i fllmomawców, człowieka
wpływ na kształt polskiej nauki o !ilmie i polskiej kultury filmowej w ogóle był ogromny.
Opisać go w tym wspomnieniowym szkicu nie
sposób. Trzeba jednak przypomnieć, li dydaktycznej działalności Bolesława Lewickiego niemo·
żna o~raniczyć do pracy z mlodzidl\ akademie~.

pretację.

teoret:r·ka
Obraz Bolesława W. Lewickiego,
filmu i znakomitego praktyka nowej nauko"·ej
i dydaktycznej dyscypliny, autora „Wprowadzenia do wiedzy o filmie" i książki „Scenariusz
literacki, program struktury filmowej" znajdzie
swe istotne uzupeŁnienie za ~prawą przygotowanego do druku w Wydawnictwie Lódzkim
tomu jego Pism Wybranych. To przedsięwzię
cie edytorskie, prezentujące myśl filmową Bolesława Lewickiego w calym bogactwie jej kierunków l znaczeń będziie też hołdem pamięci
złożonym przez tych. których nazywał swymi uczniami i pmyjaciółmi.
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Wybór tematu świadomy i nadto
mile widziany: Praca - wyrazem patriotyzmu
Owszem owszem zwolnili :11 ustnego Ale Studia
techniczne

deklinacje
Po co powtórzenia kiedy
w nie,f .;~- r a nir b ·Iko
być przekonanym?

wej.

Ale Bolesław Lewkkł - dydaktyk to także
popularya:ator kultury filmowej. Od początku tj.
od 1959 roku uczestniczył w organizacji a następnie dzialalności Kin Studyjnych, przez wszy.
stkie następne lata był przewodniczącym ich
Rady A,r tystycznej. Aktywnie działał także w
Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych w"'
Polskim Stowarzys7.eniu Filmu NaukQwego, w
Towarzystwie Wiedzy Powszechnej. By!, jak
napisała Alicja Helman wszędzie „niestrudzenie
obecny". A przecież wyliczona tu lis.ta pozaakaobejmuje
nie
demi<:kich działań P.rofesora
miejsc wszystkich.
Pr0fesora Lewickiego
Niekonwencjonat•noś~
w~·rażala się także :1.· t~m. Iż nigdy nie odrz-ttcat 7adnych zaprosze11.. które byłyby szans;1 na
rozmowy o filmit'. B;1-"lvał gościem cybernetyków l młodzież~· szkolnej, pisywał w cza5opismach nliukowych i w gazetach codziennych. Ta
jeg0 cecha :<1Prawia, że ogarnięcie całego piś
miennictwa Bolesława Lewickiego nie jest sprasąsiadują w nim na równych prawą łatwą wach teksty naukowe l popularyzatorskie, czyni~ z nich barwną mo1aik1<: priemyśle11 adresowanych do różnych czytelników, lecz nawzajem się dopowiadających.
Jako teoretyk i człowiek tworw_cv nQwy w
uni\\·ersvteckiego
I
Polsce kierunek badań
kształcenia, Lewicki budował, doskonaląc przez
lata. koncepcje filmoznawstwa jako dyscypliny
naukowej. Rozwijał · ją, co wajjne, zaróv.·no w
praktyce badawczej jak i pedagogicznej. Okreś
lony zakres i przedmiot filmozmawstwa szukał
metod
dlań ciągle n<>iwych, najwłaśclwazych
badawczych.
Ostatnie ~raw:r oraz osobiste notatki
! wyjściowy koilUIPekt nie napil!anej jut książki
, ,,Teoria zjawiska ekrainowego'.' świadczą, że Bolesław Lev11icki dochodził do swQlście „suwerennej'' teorii filmu, do której droga wlodla poprzez różne, lecz nawzajem dopowiadlijące si~
posta'\\'Y meto<lologiczne.
Podkreślenie owej · suwerenn~cl wydaje się
o tyle istotne, Iż z my'lą planową Bolesława
Lewickiego zwyklo się kojarzyć dość przy tym
mecha.nlcznie, jako pogląd na ,.przyl!terackość"
filmu. Tymczasem pogląd ten w pisarstwie
naukowym Lewickiego prz~zedł znamienną
ewolucję. Od ipłodzleńezych, manifestowanych
w lwowskich recenzjach l artykułach buntów
przeciw uza!leżnieniu filmu od konwencji i tro·
pów lit~rackloh, poprzez świadome zabiegi komparatystyczne oraz korzystanie z wypracowanych
na terenie teorii literatury kategorii I metod
badawczych, dochodził do refleksji .o filmie jako elem~ncie lektury literackiej (nicz:vm nie
przeczącej autonomicznemu charakterowi sztuki filmowej). i rozważań porównujących dzieła
(teksty) i procesy filmowe z innymi strukturami. w tym literackim!, w ramach antropologii
kultury.
Mniej Many w jego doro·b ku naukowym je~t
refleksH d<>tyczących zakrąg teoretycznych
gadnień filmu naukowegQ i oświatowego. F~
cynowaly go także problemy warsztatu twór. czego oraz sama technologia procesu działań
kinematograflcznych.
Teoria filmu domlnowala w naUJkowej twórczości BoleSława Lewickiego, ale przecież nurt
refleksji historycznej był w nlej także stale obecny. Kru problemó~·. którym poiwięcal S\\'e
należy o zagadnienie
prace, poszerzyć tak1e
edukacji filmowej oru problemy upowszechniania kultury fi1m1Ywej.
Te wielok.ierunkQwe tropy jego poszukiwań
l zainteresowań naukowych pozost1n\'aly, o c1.ym
była mowa, w nierozerwalnym związku z calą
życio·wą aktywnością Profesora, Jak rzadko w
ludzkiej biografii działania naukowe i pragmatyczne 7l!lalazly w jego posta'\•,;ie peł:ną inter-
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piątą rocznicę śmierci

wego I retysera Radia w Toruniu.
Krytykiem filmowym stał się jesienią 1930
opublikował
roku, gdy w ,.Słowie Pl)lskim"
pierwszą swą recenzję filmu „Na Sybir" Henryka Szaro. Od tego czasu do 1939 roku na
łamach „Słowa Polskiego", „Ga.z ety Lwowsltiej"
czytelnikom
I „Sygnałów" przedstawił swym
około 1000 filmów. Dodajmy do tego dziesiątki
artykułów i felietonów poświ~ych problemom kina a skm>ionych na zagadnieniach este·
tycTJlych l treściowych, na socj-0logicznych aspektach filmu i zagadnieniaeh kultury filmo-

można

•

Wielki Mag
Henri Michaux pojawił si• na literackim
firmamencie grubo ponad pół wieku temu, ale
nawet najwcześniejsze jego utwory nie zdą
żyły jeszcze dostatecznie okrzepnąć w tradycji
europejskiej kultury i stanowią do dziś rodzaj
estetycznej prowokacji. Ten wybitny poeta, pisarz i eseista odrzuca bowiem bezwziilędni~
aprobaty czy milczącej
obojętnej
możliwość
koncesji ze strony krytyki i czytelników.
Ze względu na symboliczno-surrealną strukturę wyobraźni twórczej Henri Michaux kojarzony był z ugrupowaniem Andre Bretona, a
stosunek do problemu istnienia, sympatie dla
idei Kierkegaarda i Heideggera sytuowały autora „Gdzie indziej" w szeroko pojętym nurcie myśli egzystencjalnej, Jednak kompleks za. chowai1 introwertyka i obsesyjny negatywizm
separował trwale pisarza od wszystkich formacji artystycznych i doprowadził do niemal
całkowitej alienacji.
Osobliwe studium cierpienia i bólu, na jakie
składają się jego pozycje, posiada tak wiele
cech wspólnych z płótnami słynnych malarzy
„piekielnych" - Boscha I Breughla, że oprócz
pokrewieństwa genetycznego dopatrywano się
w tym również istotnych podobieństw natury
psychicznej. Ale „orbis pictus" Michaux jest
bez wątpienia autonomiczny i autentyczn . · niczwvkla lakoniczność obrazu różni i::o od ~w'a
ta ·flamandzkich mistrzów, natomia$t a1 ,.,tyczne filiacje umiejscawiają raczej ~d' f'ś pomiędz y Baudelalre'em i Lautreamontem z jednej strony a Swiftem, Proustem, Kafką i Car·

rollem z drugt.j. Do ta.kiego MldU. upowainia
m.in. estetyczna buntown!ctwo aut<>ra ora:z:
skłonność do po1ługiwanla się 1ramaty.kfł anu
i podróży, widocma zwłuzcza wt wspomnianym zbiorze :fikcyjnych report.ty s nie istniejących państw zatytułowanym „Gdzie indziej".
Zanim jednak dzieło to pojawiło się u nas na
księgarskich półkach, polski czytelnik miał możność zapoznania 1ię z dwiema innymi propozycjami tegoż. autora. W 1966 roku ukazała się
książka „Niej akt Piórko" w prrekładzie Jerzego Lisowskiego, osiem lat wcześniej drukowana w „Twórczości", a w 1978 „Poezje", opracowane i przełotone prze1 Juliana Rogozińskie
go.
„Niejaki Piórko" usługuje na miano jed~
go z najcelniejszych utwor6w o absurdalności
ludzkiej egzywtencjl. Komiczny I groteskowy
wymiar postaci tytułowego bohatera potęguje
jeszcze wrażenie tragiczn~cl życia, bezmiaru
bólu zawartego w samym i~tnieniu.
Jednak ogniskową wszystkich wymienionych
tendencji w pisarstwie Michaux jest poezja. W
niej krzyżuje się samotnictwo twórcy i, ubrany w kunsztowne formy kasandrycznej wieszczby, pesymizm. Tutaj znajduje najpełniejszy
wyraz antyliterackie nastawienie poety, którego stylistyka rozpiera po prostu zbyt ciasne
dla siebie ramy skostniałej estetyk!.
Michaux niejednokrotnie okazuje się poetą
paradoksu. Fakt że przy całej nieufności wobec
języka domaga się akceptacji własnego słowa
poetyckiego, odsłania tylko kolejne oblicze tego
paradoks,µ.
Artysta, który wielokrotnie głosił otwartą
do kultu ciała, odwołuje się teraz,
niechęć
wprawdzie metaforycznie, do 5fery somatyki.
Bez tego lirycznego dystansu uczyni to w książ
ce „Gdzie indziej".
'Na dzieło to, opublikowane we Francji w
11148 roku, złożyły s i ę drukowane tam w la-

tach 1936-46 trzy utwory: „Podróż do Wielkiej Garabanii" (1936), „W krainie Magii" (1941)
i „Tu Poddema" (1946). Wymieniłem francuskie daty wydań celowo. Po pierwsze, nieprzypadkowo nakładają się one na okres wojny:
po drugie, nietrudno teraz obliczyć, jaki przedział q;asu dzieli nas od pozycji, którą za pośrednictwem przekładu M. i Wł. Leśniewskich
możemy obecnie poznać.
Tym większy zatem szok wywołuje jej lektura. Mamy bowiem do czynienia z lite1 a turą
na wskroś współczesną, zaskakującą świeżością
i bogactwem pomysłów. Fabularny przepych
przywodzi na myśl najlepsze strony „Opowieści ()' kronopiach i famach" Cortazara czy „Zoologii fantastycz:nej" Borgesa. Dzieło Michaux
wyrasta jednocześnie z głębokiej· literacltiej
tradycji i ewokuje nieodparcie z pami~ci „Boską komedię" Dantego i „Raj utracony" Miltona.
Pora wreszcie na fundamentalne pytanie o
celowość tego artyst~·cznie doskonałego dzieła.
Dlaczego jego twórca zadał sobie tyle trudu,
aby stworzyć fikcyjną kultur~ ze wszystkimi
jej atrybutami i natchnąć ją dalekowschodnim
duchem okruciel1stwa?
Lektura „Gdzie indziej" Henri Michaux nie
daje jednoznacznej odpowiedzi, wzbudza tylko
przeczucie, że cały ten kosmos zbrodni i abst,trdu nie jest wcale czymś abstrakcyjnym, lecz
stanowi jedynie hiper:bolę naszej współczesnej
cywilizacji; cywilizacji dwóch wojen świato
wych, zdążającej w szaleńczym pędzie ku koi;z-marowi tr~eciej; cywilizacji, którą ten Wielki Mag usiłuje rato,vać literackimi egzorcyzmami.

PIOTR tUSZCZYKIEWICZ

•

H. l\lichanx, Gdzie indziej, Wydawnictwo Li·
terackie, Kraków 1985.
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,-soki. s1.czuply mężczyzna o n"rwowych ruchach i żywej gestykuhicji.
Bardzo ceni sobie dobre towarzystwo
i w towarzystwie jest z'lwsz.e chęt
nie widziany.
Inżynier-chemik z zawodu, ba, nawet wy.11alazca, literat i wytrawny koneser literatury z z.amiłowania. Erudyta, który dz.leli
1ię z potrzeby serca i umysłu z wszystkimi swą
wiedzą, ponieważ był w swoim er.asie pedagogiem i pedagogiem wl.aściwie poi.ostał. Związany
przed wojną z wieloma wybitnymi ludźmi sztuki, współredagował prz.ez jakiś cz.as pismo literackie. W czasie okupacji konspirator i producent mate<riałów wybuchowych, o czym będzb
później mowa. Po wojnie włączył się w burzliwy nurt ówt:zesnego życia, organizował jed<nl\ i
podlódz:kich szkół zawodowych, trostoz;\c się ~
to, by jej uc:r.nlowie 7-dobyli wszechstronne wykształcenie, poczynając od spraw ho-dowll. zwie•
rz.ąt i roślin, a !lla sprawaich s:r;tuki t teatru koń.
CUiC. Zachował niebywałą wprost tywotnołć do
dnia d-z!siejszego, chociaż dźwiga 'ui, ale s dutą

TADEUSZ GICGtER

nego przez.e mnie Iata, w tzw. sezonie ogórkowym, który w sytuacji wojennej byl szczególnie trudny dla aktorów do wegetacji w Lod r.;,
znalazło się kilka osób chętnych do \\",Ystępów
na prowincji. Zespół, z którym mój ojciec jako
amator-impresario prz.ybył do Uniejowa. skła
dał się, jak sobie przypominam, z dwóch aktorek i cz.tere<:h aktorów. Płeć piękną reprezentowały: Arkawinówna l Wier:r..ejewska, z mężczyzn
pamiętam. Jóufa Pilarskiego i Woskowskiego,
trzecim był - zdaje się - Burski, nazwiska
zaś czwarteg<> nle pamiętam. Zespół miał prz.ygotowane dwie jednoaktówki pt. „Kobida czyli
diablica" i „Niebieski lis", które grano w cią
gu jednego spektaklu.
W zespole teatralnym :malauy się dla mnie
pewne funkcje, które gorliwie 1 z przejęciem
wykonywałem.

Pomagałem

I

(1)

Kamień mądrości
dozłl nlefruobllwości, l!ódm7 kr&ytyk. Trudno
będzie zawrzeć jego bogatą i bujni\ b!ogratię

w jednym reportażu.
. - Działo się to w okresie pierwszej wojny
światowej mówi inż. Cusław Garda. - Nie
pamiętam jednak dokładnie, w którym roku.
Wiem ty1'ko, że f!pędzałem wtedy .z: matką letnie ferie szkolne u rodz.tny ojca w Uniejowie.
Z opowiadań matki wiem również, że w czasie
pierwszej wojny światowej spędzili!my wakacje
w Uniejowie tylko dwukrotnie: w roku 1915 i
1916, a więc w jedno z tych. lat przeżyłem moją przygodę z aktorami. L!cr:yłem 1obie wtedy
ósmy lub dziewiąty rok życia.
Ażeby zrozumiałe się stało, skąd raptem w
Uniejowie
znalazł
się mój
ojciee
jako
amator-impresario
z
grupą aktorów łódzkich,
muszę · się
cofnąć
do
okresu
wcześniejszego,
przed
moim
urodzeniem
i powtórzyć w skrócie to, · o czym opowiadała mi u schyłku swego życia moja matka.
Otóż w pierwszych latach naszego stulecia
prawie do wybuchu rewolucji 1905, rozwijał sią
w Łodzi amatorski ruch teatralny ~z~tkowo
w ramach tzw. Kuratorium Trzeźwości, w którym
jakby dziś powiedziano - aktywistą był pewien
student teologii prawosłav11nej, nazwiskiem Łu
kas.ik.
W organii:owanych zespołach amatorskich ch~
tnle widziano robotników. Reżyserami zaś byli
mniej lub bardziej zaawansowani zawodowi aktorzy lub reżyserzy, jak Kostecki, Wojdalslci,
Rydzewski, Chaberski i in. przyjeżdżający nJ.
dłuższy lub krótszy czas do Lodzi.
Prawdopodobnie
inspiratorem „Kuratorium
Trzeźwości" były ówczesne, lokalne władze carskie, które w absorbowaniu robotników teatrem amatorskim -w ramach akcji „trzeźwości·•
- miały pewnie na celu odwracanie uwagi klasy robotniczej od „myśli buntowniczych", C'>
jednak nie zapobiegało narastaniu wielkiej !a\i
rewolucji.
Na deskach łódzkich scen amatorskich pojawiła się m.in. moja matka. robotnica fabrycwa, zdradzająca duże zamiłow:mie do gry i wyraz.ny talent aktorski. obdarzona również zdolnością do śpiewu.
- Matka moja w ciągu kilku lat grała w rozmaitych sz.tukach i gdyby miała większ.e wyks.ztał
cet'lie ogólne, jak również możność kształcenia
się aktorskiego, niewątpliwie wyrosłaby na zawodową aktorkę.
ł
Wspomnieć się tutaj godz.!, że z
zespołów amatorskich wyrosło sz.ereg

ówczesnych
zawodowyt:h
aktorów, z których w pierwsz.ym rzędzie wy. mienić należy nestora scen łódzkich, Józefa Pilarskiego. Zawodowymi aktorami zostali również: Burski, Gałęcki, Neuman, Mantich i inni.
Pierwsze poczynania zespołów amatorskich były oczywiście skromne l ograniczały się do wystawiania jednoaktówek. Matka pamiętała takie utwory: · „Łobzowianie", „Błażek · opętany"
„Inteligent". A potem poszły już większe sztuki, wodewile cieszące się dużym uznaniem u
odbiorców ze środowisk robotniczych: „Podróż po '
Warszawie", „Królowa Przedmieścia" i inne.
W porze letniej grano w teatrzyku „Paradis",
zwanym „Paradyżem". Zespoły amatorskie występowały również na scenie ówczesnego Teatr:.i
Wielkiego, mieszczącego i;ię przy ul. Konstantynowskiej (obecnie Obroń.ców Stalingradu), który później się spalił.
Po rewolucji nasilenie ruchu amatorskiego osłabło. Matka wspominała, że w roku 1907 wystaWiO'l'lO sztukę pt. ,,Lewica i prawica" (w którnj
również grała), a z której dochód przezn~czono
na wsparcie dla rodzin robotników objętyc'IJ
lokautem łódzkim.
Zdarzało się też, że graJ110 niekiedy sztuki w
obsadzie mieszanej, to znaczy siłami aktorów
zawodowych i zdolniejszych amatorów. Matka
wspominała. że spotkał ją wielki zaszczyt, gdyż
jako amatorka kreowała jedną z głównych ról
kobiecych w sztuce „Nadzieja", a paTtnere:n
matki był nie byle jaki aktor, bo - Zelwerowicz.
Mój ojciec, tkacz z. zawodu, też się trochę parał grą w zespołach amatorskich, ale większych
uzdolnień n'.e wykazał. natomiast -;kuU>czniej
współdziałał w organizowaniu widowisk. Powziął równieź ambitny zamiar 'Zorganizowania w
Lodzi prawdziwego teatru ludowego. 111yślał jeszcze o tym w roku 1912 i zawarł nawet 19 maja tegoż roku notarialną umowę, zachowaną w
naszych aktach rodzinnych, z reżyserem Marcinem Rydzewskim. który miał pełnić funkcję
kierownika artystycznego teatru. Do realizacji
jednak tych zamierzeń nie doszło. pr::wdopodobnie z. powodu braku funduszów, jak i trudnośd
ze strony władz carskich.
Znajomość z ludźmi teatru spra\"iła, te oiciec
podczas pierwszej wojny światowej. w okresie już
okupacji niemieckiej. powziął myśl zorganizowania teatru objazt!owego, W czasie wspomnia-
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zaangażowanemu

chwilowo do rótinych prac technicznych robotnikowi w tozlepi&nlu a:fLsTi>w na mieście. W wynajętej r.aA tall, któ.ra posiadała prymityw!ll\
scen~ d w której miało 1lę odbyć przedstawienie, nalepiałem na ławkach kartki z kolejnymi

nUmet'amL W dniu przedstawienia, kiedy ojciec pełnił funkcję kasjera, ja pomagałem bileterowi, wskazując napływającym widzom miejsca, odpowiadające numerom na biletach.
Etapy dalszej wędrówki tego małego teatru
obejmowały miasta: Turek, Ko-Jo i Dąbie, skąd
nastąpił powrót do Uniejowa i po rozliczeniu finansowym rozwiązanie zespołu. Ojciec ba!l'dzo
mnie uszczęśliwił, gdyż zabrał mnie w tę okn~
żną podróż, którą z miasta do miasta odbywał0
i;ię koonym pojazdem, czymś w rodzaju bryk:,
oszalowanej pomalowanynu na żółto deskami :
krytej drewnianym dachem. Tego ro:izaju środ
ki lokomocji z mniej lub więcej stałym rozkła
dem jawy ustąpiły potem miejsca autobusom.
Powrót do Uniejowa zakonczył tournee. Aktorzy odjechali wkrótce do Łodzi, a ja zostałem z.
rodzicami do końca wakacji nad Wartą. Dostałem wtedy pasji reżyse!!'skieJ i zacząlem organizować dziecięcy zespół aktorski. Zakoóczyło się to odegraniem w mieszkaniu wujostwa komedyjki pt. „Zabi król" przed bliższymi i dalszymi członkami rodziny i chmarą d7.ieciarni.

•
Tyle pan Czesław o latach swego dz.ieci11stwa
Tak się złoiylo, że w okresie drugiej wojny pra~
cowałem jako tzw. pomocmk rajgera w fabrvce włókienniczej, w której majstrem był ojci~'.:
pana Czesława, Franciszek. Fabryka pracowała na resztkach su:·o•vców sprzed \vojny, ktore
zaczęły się wyczerpywać, było więc sporo czasu na r_ozmo":'y i _pogawędki. Dowiedziałem si~
wtedy, ze móJ maister przybył ze swymi rodzica_mi w latach dziewięćdziesiątych ubiegłeg\l
- wieku do Lodzi i tu się osiedlili. Już jako ma~)· chłopak; zaczął_ pracować zarobkowo, najpierw
Jako ucz.en tkacki, a potem wstał tkacz.em i piął
się mozolnie w górę.
- Ucz się gorliwie - mawiał do mnie pnn
Franciszek - to może i ty zdobędziesz. ten uivód. Ale sama wiedza tkacka nie wv-tarcz.a. i.i
też się dokształcałem, brałem prywatne lekcje
z rachunków' i języka polskiego, bo do szkoły
normalnej już nie chodziłem. Teraz tei. nie ma
normalny~h i;zkół, ale są tajne komplety, więc
skontaktuię cię ze swym synem, może on coś
poradzi...
Tkacz.em, niestety, nie zostałem, moi:e dlatł
go, że fabrykę wkrótce zamknięto i zacząłem
pracować w niemieckim biurze, ucząc się pisać
na maszynie, co mi się teraz. bardzo przydaje.
Potwierdza to regułę, że wszystko w życiu może s.ię przydać, chociaż 111igdy nie wiadomo, kiedy i do cz.ego.
•
Natomiast z matką pana Czesława zetknąłem
się w dwadzieścia lat później, kiedy pracowałem już w radiu i nagrywałem jedną z audycji
do cyklu „Łódt w gawędzie - wierszu - piosence''. Przybyła wówczas do naszego studia
wrar; z kilkoma innymi starsz.ymi mieszkańc:.i
mi Łodzi i opowiadała ze swadą o dawnych
łódzkich zwyczajach i zabawach, a nawet jak pamiętam - dała się namówić na zaśpiewa
nie kilku piosenek z łódzkich teatriyków ogródkowych, wykonywanych blisko przed pół wiekiem. Jest to pendant do wspomnień pana Czesława. Powróćmy tedy do nich.
- Mnie w zasadzie od wczesnych lat mło
dzieńczych pociągały nauki ścisłe, a konkretnie chemia. Po ukończeniu gimnazjum rozpocząłem studia w Warszawie, właśnie chemię i
w rezultacie uzyskałem dyplom inżyniera-che
mika. Kiedy z.nalazłem się z powTotem w Ło
dzi, otrzymałem pracę .z: zgierskim „Borucie".
I w taki szczególny sposób zetknąłem się ze
środowiskiem plastyków.
W gmachu Miejskiego Gimnazjum przy ul.
Sienkiewicza funkcjonowała szkoła wieczorowa,
tzw. szkoła graficma przygotowująca do rzemi!>sł
artystycznych, której kierownikiem był znany już
wówczas artysta-plastyk i teoretyk sztuki, Wła
dysław Strz.emiński. I tam właśnie zacząłem
nauczać chemii i materiałoznawstwa z. zakresu
fa!l'b malarski.eh. Zaprzyjaźniłem się dość b!i-ko
z kierownikiem szkoły. a także z. innymi plastykami, Hochlingerem i nieżyjącym już Stefanem
Wegnerem. Sytuacja plastyków była wtedy zupełnie inna niż obecnie, każdy gdzieś pracował
z;arobkowo. Sam Strzemiński był inwalidą z. okresu pierwszej wojny, miał jakąś tam rentę,
ale żeby się utrzymać, pracował dodatkowo ·v
szkole.
Oprócz :z.ainteresowań chemią miałem pevmą
żyłkę publicystyczną, pasjonowały mnie z.agadni
nia sztuki podobnie jak wspomnianych moich
przyjaciół i w tym właśnie gronie z.rodzi! s:ę
projekt powołania do życia czasopism•• Iiteracko-artyst vcznego, niezależnie od wychodzącegl),
zresztą nieregularnie, periodyku „Forma". który był organem łódzkich artystów-plastyków.
0 -

Nie było
pewne~o
łożył on

środków

znalazłem
entuzjastę-filantropa
Wypewną sumę na wydanie pierwsz.ego numeru pisma. Miał to być na raz.ie k\J.•art3lnik. i naiwnie wyobrażaliśmy sobie. ie wplywy ze sprzedaży pierwszego numeru pozwolą nam
na wydanie numerów następnych. I jakoś bę
dzie się to kręcić.

fina'!lsowych, ale

zasobnego

Prz.yjat.niłem się także z poetą łódzkim, Kazimierzem Sowińskim, kolegą Piecl-\ala i Timofiejewa. Sowiński zapalił się również do wydawania pisma, a mieliśmy ambicje takie, aby to było pismo niezależne. W tamtym czasie właściwie
dość łatwo uz.yskiwalo się w Starostwie z.ez.w::>le~ie na wydawanie nowego tytułu, ale był j~
den szkopuł - musiał być wydawca. Mój anonimowy mecenas nie wy.rai.al na to zgody, ale
udało ml się namówić swoją ciotkę, Helenę Godlewską, która ze sztuką ani z literaturą nie
miała nic wspólnego, żeby z.god:mła się występt>
wać w chara·k terze wydawcy, pójść ze mną
do Starostwa i tam to pismo urejestrować. Muszę tu dodać, że jako redaktor figurował Sowiński. W takich to okolicznościach z począt
kiem roku 1936 ukazał się pierwszy numer „Budowy". Nazwaliśmy tak nasz periodyk, co miało symbolizować według naszych mlodzie:'icz.ych wyobrażeń - budowę jakiegoś lepszego
jutra. lepdej przyszłości.
Pierwszy numer rozesłaliśmy do redakcji pism
:r; pewną już tradycją i nawet uka:z.ały się no·tatki, że w Łodzi powstało nowe niezależne pismo. Jako ciekawostkę chciałbym dodać, że wysłaliśmy egzemplarz „Budowy" także do polonijnego,
postępowego pisma. „Głos Ludowy'',
które wychodziło w USA, skąd zaczęły przychodzić na il'lasz adres egzempla<r:z:.e „Gło~u" :i: zachętą, żeby działać dalej i utrzymywać z nimi
kontakt. Te egzemplarze przychodziły jesu:ze jakiś czas po zawieszeniu „Budoiwy".
Na pewno ciekawi pana, jak do tego zawieszenia doszło? Otóż - jak wspomniałem - firmująca pismo moja ciotka paz.ywała 1ię Godlewska, a w tym cz.asie prezydentem Lodzi był
właśnie Godlewski. Kiedy zo-rientowano się, ie
nasze pismo przybiera charakter lewicowy, bo
w tym duchu pisali swoje artykuły publicystyc:~
ne i Piechal, i St-rzemil1ski, i Timofiejew, 1•
zaś recenzowałem wychodzące
książki o takim
nachyleniu - więc z chwilą, gdy to zauważono,
prezydent zainteresował się „Budową" i wysłał swego funkcjonariusza do domu ciotki, która
mieszkała na Julianowie prz.y ul. Marii Piotrowiczowej, gdzie także ja mieszkałem i gdzie mie$ciła się redakcja. Stało s:ę to pod moją nieobecność. {;iotka, mówiąc po prostu, przestraszyła się i nas w pewnym sensie wsypała. Oświadczyła mianowicie, że ona nic o piśmie nie
wie. „To wszystko mój siostr2:eniec" - powiedziała. Sowi11ski bywał w tym czasie w Warsz.a.wie, gdzie studiował polcmistykę, ale i okresowo w Lodzi. Mieszkał przy Podrz.ecznej i tam
właśnie odnalazł go rzeczony
funkcjonariu>'!..
Rozmowa była krótka: albo zlikwidujemy „Budowę", albo pójdziemy sie<izieć. Nie byliśmy, nie·
stety, bohaterami, zresztą działaliśmy nie w oparciu o jakąś organizację politycz.ną czy partię i tak· doszło do likwidacji pisma.
l\lusz.ę jednak z.rehabilitować swoją oiotkę, bo
w okresie
okupacji, kiedy to należałem tlo
Zw'ązku Walki Zbrojnej i g:ly nastąpiły wsypy
i aresztowania. ciotka przechowywała mnie u
s:eb e, choć groz.ilo to gorszymi konsekwencjami niż przed wojną.

W numerze łódzkiej „Osnowy", sygnowanej
„Wiosna 1969", w artykule „Przed „Wymiarami''
Wacław Urbański pisze:
„Obok „Prądów" w ożywienfu literacko-wydawniczym.„ waiJne miejsce :r..ajmuje czasopismo
literacko-artystycz.ne „Budowa", którego winieh
tytułowa i sposób łamania przypominają żywo
„\Vymiary".
Trzy numery „Budowy" wypełnione były artykułami o tematyce społecznej (Marian Piecha! „Zmierzch mitów", Jan Augustyniak „~
życiu p!l'ywatnym i kulturalnym robotnika łódz
kiego", Eugeniusz; Ajnenki.el „Pięćdziesięciolecie
śmierci Proletariatczyków), literackiej (Bolesław
Dudziński „O lwowskim z.jeżdzi.e pisarzy", Rafał
Len „Czerwone i szare", Tadeusz Sarnecki „O
teorii wiersza"), a tajże artystycznej (Wł. Strzemiilski „Surogaty . sztuki" i Cz. Garda ,,Problem plastyki przestrzennej").
W piśmie wiele miejsca zajęły utwory poetyckie Jastruna, Sowifl.skiego, Timofiejewa, Brzę
kowskiego, Czechowicza, Rzeczycy oraz proza
Pawłowicza, Gardy i Jalu Kurka.
„Budowa" była pismem lewicującym, ostrzegającym przed niebezpieczeństwem faszyzmu i
dlatego gorąco popierała deklarację pisarzy „ W
obronie postępu, pokoju i kultuty", przyjętą we
Lwowie.. „Głos stanowczego protestu i gotowoś
ci bojowej rozlega się w sp.mą porę" - pisała
„Budowa". Dla wzmOC'llienia wspólnej akcji pisarzy proponuje się na jej łamach. „Fuz.jowanie czasopism o tych samych celach lub pokrewnych celach ideowych; wydaje się to w tych
okolicznościach konieczne: nie rozpraszać się, ale
zwierać szeregi! Zobowiązania podjęte w deklaracji muszą być z.realizowane za wszelką cenę!"
W innym znów miejscu czytamy: „Fasz.yzm
chce swą polityką pisarzom ocz.y zasłO'.Dić i od
życia ich jak najdalej odegnać", a także „ginie
przysypywana liściem wawrzynu swobodna myśl
i możliwość pożytecz;nej twórczości pisarskiej".
W ostrym wystąpieniu przeciwko koncepcji
„szarego człowieka". która fatalnie ciąży nad
sporą częścią literatury mieszczańskiej, „Budowa"
domaga się skończenia z podziałem .a elitę i
szary tłum żyjący w posłuchu. Broni idei artystycznych Strzemińskiego i Wegnera przed atakiem prasy i w sposób przystępny, a zarazem interesujący
przedstawia problemy sztuki abstrakcyjnej i tzw. sztuki użytkowej. Poglądy te
do dziś nie straciły nic ze swojej wartości".
Ja natomiast dodam jeszcze, ze Czesław Gar6a
wydał w okresie międzywojennym zbiór opowiadań pt. ,.Konfrontacje". Był to jak na tamten
--czas tytuł dość wyszukany, dotyczył subtelnej sfery wewnętrznych przeżyć bohaterów i
w żadnym raz.ie nie przywodził na myśl owycn
brutalnych skojarzeń, jakfe temu slowu n::td.:ił
dzień dzisiejszy.

C.D.N.

•

Z półki recen1en a
HISTORIA FOTOGRAFII WOJENNEJ
Jest to książka szczególna z dwóch co najmniej powodów: po pierwsze - wreszcie znalazł się ktoś, ko zajął się tym tematem, po
drugie - z;e względu na treść pubUkacji. We
wstępie autor Henryk Latoś omawia dzieje
fotografii wojskowej poczynając od momentu
wynalezienia metody fotograficznej, a więc -0d
połowy ubiegłego wieku, a kończy na roku
1980. Całość więc - to droga, jaką przebyła
fotografia utrwalając niemal wszystkie waż
niejsze działania w różnych powstaniach (od
Komuny Paryskiej poprzez Powstanie Styczniowe) i wojnach (od wojny secesyjnej Stańów Zjednoczonych
Ameryki po wojny w
Wietnamie i na Bliskim Wschodzie). Całość jest
bogato zilustrowana dz.iesiątlrnmi zdjęć, z któ-rych zapewne wiele ukazuje się w Polsce po
raz pierwszy.
Henryk Latoś: Z hlstorU fotorrafll wojenneJ.
MQN 198S, Str. 316. Cena 980 11.

K1RYMłNAt

Z AMBICJAMI

Znany i poczytny pisarz francuski Daniel
Boulanger ma w swoim dorobku prozę, wier•
sze, nowele, scenariusze filmowe. Książka, ·O
której chcę · mówić, nosi tytuł „Czy zna paA
Maronne?" i jest, jak całe pisarstwo Boulangera, przesycone przewrotnością i celnością obserwacji psychologicznych. Oto w skrócie jej
treść: w opustoszałym Maronne policja znaj•
duje zwłoki młodej dziewczyny. Jedynym
świadkiem zabójstwa i jedynym podejrzanym
o to morderstwo jest pewien retuszer. Opis .jego przesłuchania w komisariacie, jest tyleż znakomity co celny w swoim psychologicznym
wątku, który w końcu doprowadza do zaskakującego zakończenia.
·
Pl'zekład Ewy Fiszer.
Daniel Boulanier: Czy zna pan Maronne? KiW
1986. Str. 80. Cena 60 zł.

SMOK
Klasyk literatury bułgarskiej Anton Straszimirow wiódł życie niespokojne i burzliwe, co
znalazło swój wyraz. w jego twórczości. Jednak
jego pierwsza książka na naszym rynku czytelniczym pt. „Smok" jest osadzona w zupeł
nie innej poetyce i innej konwencji narracyj.
nej. Są to właściwie trzy opowiadania traktujące o czasach zamierzchly<:h Bułgarii, utrzymane w klimacie legend i mitów. Zycie ludzi
w tamtych epokach było uzależnione od sił
nadprzyrodzonych, od zjawisk wymykających
się rozumowi. Nad wszystkim zaś ciąży przeznaczenie silniejsze od człowieka, od jego marzeń i zamierz.eń, a nawet od miłości, która
w opowiadaniach odgrywa wcale niepośledni~
rolę.

Przekład

Krystyny Migdalskiej.

Anton Straszimirow: Smok. KiW
Cena TO zł.

198~.

Str. 160.

NARCYZ

Podtytuł tej książki wyjaśnia rzecz całą, a
brzmi on: Rzecz o Zegadłowiczu - powieścio
pisarzu. Kornel Szymanowski wykonał prac11
nie tylko solidną naukowo, ale znalazł znakomity sposób, by poprzez genezę i historię powstawania kolejnych powieśCi pokazać Zegadlowic1a pisarza i człowieka nie pozbawionego
wad, wątpliwości, rozterek i pomyłek. I mimo
że całość jest poszerzoną wersją pracy doktorskiej Kornela Szymanowskiego, to przecież nie
jest to nudna i drętwa akademicka rozprawa,
a opowieść o jednym z bardziej może dyskusyjnych autorów 1 okresu II Rzeczypospolitej.

Kornel Szymanowski: Narcyz, WL 1986. Str.
33ł. Cena 300 zł.

PRZECIWN1CY

Julian Siemionow znany jest u nas przede
wszystkim jako autor scenariusza serialu telew~zyjnego pt „Siedemnaście mgniefl wiosny".
Dziś prezentuję
jego książkę „Przeciwnicy".
Jest to rzecz sensacyjno-kryminalna, której początki sięgają ostatnich dnl drugiej wojny świa
towej, a finał następuje w latach osiemdzie~iątych. Są tu więc morderstwa. zacieranie śla·
dów, porwanie samolotu, prara kontrwvwiadu
i służb kryminalnych, po2oń za 7brodnlanem.
Całość utrzymana w dobrym tempie, wiele też
zaskakujących sytuacji, sporo niezwykłych zdarzeń, nieprzewidzianych rozwiązar1 . A wszystko
kończy się jak w tego typu utworach: sprawiedliwość triumfuje,
przestępca
wędruje za
kratki. Słowem - czyta się · jednym tchem.
Przekład Ewy Markowskiej,
.Tulian Siemionow: Prreriwnicy,
Str. %96. Cena 260 zł.

MO'.'/

l!l86.

Opracował:

E. IW.
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- Polski Komitet W:vzwotenla
Narodowego zawarł w Moskwie
trzy ważne umowy: pierws1..a
dotyczyła granic, druga była umową. o admlnlstracJi terenów
wyzwolonych, trzecia mówiła o
rozliczeniach finansowych I ustalała relację rubla do :dote~o
w stosunku I :1. Umowy te po.1pisanc zostały 26 lipca 19H ro
ku w Moskwie Kiedy PKWN
wyruszył do kraju?
- Z Mookwy odlecieliśmy 27
lipca rano, a pod wiecz$r dostaliśmy się przez Równe do
tego same;;o
Chełma. Jeszcze
dnia zorganizowaliśmy wiec kolejarzy. Przemawiali: Bolesław
Drobner ..Jan Haneman i ja. 11·h
tym zebraniu powol::iliśmy pierOdrodzom·j
organizację
w s zą
Polskiej Partii Socjalistycznej oraz Związek Zawodowy Kolejarzy. Następnego dnia postanowiliśmy powołać Miejską Radę
Mając już organiNarodową.
zacje PPS i ZZK ułożyliśmy
wspólnie listę kandydatów.
Na wiecu ludności miasta
Chełma przemówił wiceprzewCldniczący PKWN Andrzej Wito~.

dogadać !ię i. nam!, gdyt ni~
można dopuśc i ć do działania na

zapleczu frontu dwóch polski.::h
administracji. Chole\va prz.yjechał do nas z gen. „Marcinem·•
z Armii Krajowej. Zapropo110waliśmy im w~półdziałanie, ~le
oni uważali na~ za uzurpatorów i nic 7. tego nie wyszło.
Podobn!e bylo ze Stanislawe;n
~1ikołajczykiem , któ. ·go spotk,• sierpnta
liśmy w Moskwie 6
1944 r, . Zaproponowaliśmy rnu
utworzenie Tymcz.asowego R~
du Jedności Narodowej, premierostwo i więcej tek ministerialnych niż kiedykolwiek uzybo
skał. On na to poszedł,
liczył na zwycięstwo 1-owstan!a
Warszawskiego.
-

Z Mikola.ir'r.ykicm spotyk:l-

liście się

jeszcze?

spotkaliśmy

StaMiko.łajczyka w Monisława
skwie jesienią 1'944 roku. Ani
za pierwszym. ani za drugim
razem nie podjął żadnych decyzji, bo jak twierdził nie
-

Drugi raz

Trwały e1~tkie \\·alki pod Moskwą 1 Leningn1dem. Na froncie wschodn ~ m potrzebne ł)yło
wojsko gen Władysława Andersa. Cały ten okres został jedn:ik

1.marnowany.
Kiedy Armia Czerwona hyln
11a Bugu. żądan:e Lwowa i Wilna n i<.> miało najmniejszego sensu. W 1941 roku można byio
zagłębie n<lftowe wytargować używając argumentów gospodarczych. Bo Ro..>janie mają sporo
nafty gdzie indziej, a myśmy
i
mieli tylko w Drohobyczu
Borysławiu. Później gdyby J5zef Stalin posZR-dł na większe
ustępstwa miałby przeciw sobie
Ukraińców 1 Białorusinów. Udążyli przecież do tego.
żeby i Chełmszczyzna do •1icb
należała. Józef Stalin musiał si~
7. nimi bardzo li.czyć.
Bystry polityk powinien się
zorientować. że w świecie w:ele się zmieniło- Trzeba się było pogodzić ze stratą Wilna od-

kraii'1cy

dalonego od z.iem rdzennie polskich białoruskim murem, tal<
samo Lwowa leżące~o w mouu
że byukraińskim, zwłaszcz:;ły perspektywy odzyskania ziem

radała

sil') "' !-prswie utwon„Rządu Je-

Tymczasowe~o
dności Narodowej.

nia

Porozumienie nasze polegalo
na tym. że w tworzonym rzą
dzie Stronnictwo Ludo\ve otrzyPolska
6 mandatów,
mało
Partia Robotnicza 6 mandatÓ"J,
Polska Partia Socjalistyczna 6, Stronnictwo Demokratyczne
- 2 W Stronnictwie Demokratycznym pom i eściłv s i ę elementy Stronnictwa Pracy. Jeden
mandat był dla bezpartyjnego.
Ustalono także osoby, któ:·e
miały wejść do K1·ajowej RaJy
Narodowej i do rządu. Do Prezydium Krajowej Rady Narodowej mieli być dokooptowani
·wincenty Witos z kraju i S~a
nislaw Grahski z emigr:ioeji 7
ramienia calego jeszcze Stro.1nictwa Ludowego. 'Jo rządu Władysław Kiernik, Czesław Wv.
cech. Stanisław Mikołajczyk,
Thugutt, Włady
Mieczysław
sław Kowalski, Franciszek Litwin i Jan Stańczyk, który był
zaliczany do puli miejsc PPS.
Mocarshva zaakceptowały n 1szc postanowienia i TRJN rozpodziałalność 23
oficjalną
czął

Jego nazwisko w Polsce prz::.n
słynnego brata Wincentego było bardziej znane od mojego, :i
poza tym na tak tłumnym '!.ebraniu towarzysze obawiali się
o moje bezpieczeństwo, więc
sam bezpo§redniego ud~ału w
tym wiecu nie wziąłem.
mieszkańcami
Spotkanie z
Chełma było bardzo potrzebne,
Rozmowa z EDWARDEM OSOpKĄ-MORAWSKIM
ponieważ mogll się oni bezpoprzekonać o istnieniu
średnio
nowej władzy. Natychmiast też
zaczęli się do mnie :z:.głasr:1ć
przeróżni ludzie.
Poamiętam, że pierwszym interesantem był jakiś obywatel.,
który zameldował, ŻC' zboże w
majątkach porzuconych lub opuszczonych przez właścicieli
dojrzało i nie ma kto go zbierać. Dałem mu upoważnienie i
jakby nominację na pierwszego
dyrektora PGR. T:>kiej Instytucji oczywiście jeszcze nie było,
ale czynności, którymi miał :;1ę
zająć w naszym imieniu. mniej
pracy pówięcej odpowiadały
dyrektorów PGR.
źniejszych
Drugim · interesantem był obywatel, który zameldował, :l.e
zapobiegliwi chłopi lasy na potęgę wycinają. Dałem mu nom' nację na pierwsze&o nadleśni
czego. Trzeci skarżył się . że 'N
jego miejscowości nie ma je-·
szcz.e rady narodowej i pytał,
co mają robić mieszkar'icy Ugo do zwołania
poważniłem
wiecu ludności i powołania rady.
Pierwszym dekretem uchwalonym rłiil wyzwolonej iiemi, był
dekret o rozwiązaniu policji
państwowej, drugim o powoła
niu Milicji Obywatelskiej. Ten
drugi rodził się w ogromnyd1
bólach, bo nie mogliśmy doi ć
do porozumienia. ko nu ma podczy radom narolegać MO dowym, czy ministerstwu bez.publicznego. Dłu
pieczeństwa
go MBP i PPR zwlekały z oNawet jegłoszeniem dekretu
den cały nakład Dziennika Usta w wstał wycofany, bo tekst
trzeba było przerobić. W ko'.1W odbudowie fabryki wlókienniczei w Białymstoku pomagalo wojsko
cu ustalono, że MO będzie po<llegać ministerstwu.
Pierwszą siedzibą PKWN był
gmach Urzędu Skarbowego w
na zachodz.ie. Przeciet zamiast
miał pełnomocnictw. Starał się
czerwca 1945 r. Istniał do wyChełmie. Zastaliśmy w nim peł
jeszcze · wytargować poparcie u tych dwóch miast oraz. bagien
borów, czyli do 8 lutego 1947
dono porozrzucanych papierów.
· Anglików i Amerykanów, ale Polesia i Wołynia o.dz;yskaliś
roku. Tymcz.asemRząd Jedności
kumentów, porozbijane meble. on! mu wytłumaczyli, że musi my Wrodaw, Szczecin, SwiNarodowej nawiązał stosunki ze
Widać było, że budynek odwienoujście •• Gdańsk, Opole, tereny
ustąpić z rządu londynskiegc1,
wszystkimi niemal państwami.
dzili szabrownicy. Urzędowante
Nie uznały nas tylko Hiszpania
bo ten nie jest w stanie poro- znacznie lepiej zagospodarowaspr1.ą
rozpoczęliśmy więc od
ne pod względem przemysłowy,,
gen. Franco, . Kuba, Watykan i
zumieć się z Moskwą i uznać
tania Pomieszc?.eń. Na kwatekilka innych małych państw.
wschodnich granic Polski. W i urbanistyc:mym.
ry dostaliśmy kilka domków
Największy błąd · Stanisława
końcu zrezygnował i razem 7
kolejarskich, bez szyb, bez prą
Mikołajczyka polegał na tym,
Grabskim, Stańczykiem, już j..i- Jakub Berman w Jednym
du. Znajdowały się one w poko osoby prywatne poszli m --że nie poszedł z nami w blvz wy"'iadów powiedział, że po
bliżu gmachu PKWN, ale do
'ku wyborczym. Oferowaliśmy
Mikołaj
WS1)Ółpracę z nami
rozmowach polityczważnych
pracy musieliśmy przechodzić
mu 25 proc. \Vpływó~. czyli tyczyk jeszcze liczy\, ,że będz.ie
obok posterunku policji Dele- premierem. ale się bardz.o spóle, ile. posiadał w rządzie 10:1- nych w Moskwie, Stalin zaproiszał wszystkich uczestników do
gatury rządu londyńskiego. Na
dyńskim, choć takich ogroi:nźnił. Mu.'liał więc. spokorn,ieć , i
prywatnej rezydencji na obiaszczęście do żadnych incydentó'V
na skromniejszych warunkach dQ ny,ch uisług \V budQWie Polski
dy.
nie doszło, a kiedy Miejska Rajedna.t<
On
miał.
nie
Ludowej
nas przystać.
da Narodowa londyi1skiej Debchciał od nas 75 proc. i to był
Pierwszy oficjalny bankiet
gatury rozwiązała się, to i pobłąd. Rząd londyński źle ocez udziałem Polaków. miał miejsterunki, i patrole jej policji
nił rozwój sytuacji międzyna
Mikołajczyk zawsze spózniknęły z ulic Chełma .
rodowej. a Stanisław Mikołaj sce wtedy, gdy 1tara·no aię zmo,1źniał się ze swoimi deryzjami.
tować Polski Komitet Narodoczyk nie rozumiał przemian zawy. Uczestniczyła w nim artyKiedy
chodzących w kraju.
cechą lujest
Zwlekanie
stka Kuczyńska, która przez po- A więc do Chełma, a powięc doszło do wyborów został
dowców. Chłop zawsze czeka
tem do Lublina spóźniliście si~.
zgruchotany na 7,5 proc. i pri:e- myłkę wzniosła toast na cześć
dłużej niż inni. Poza tym u rikh
marszałka Józefa Piłsudskiego.
Działały tam już przedstawicielstał się w ogóle liczyć. Jeszcze
Wszyscy pili ,zdrowie marszałłta
stwa Delegatury rządu londyń była posucha na polityków wielmiał opozycję wewnątrz PSL.
kiego· formatu. Oprócz. Wincenskiego.
Przewodzili jej Czesław Wycech Józefa Stalina, lee:z; ona, zwotego Witosa u nich prawie niJózef Niećko, późniejsi zało lenniczka rządu przedwojennei
kogo nie można wyróżn~ć. Nago, była podchmielona, wiqc
życiele Zjednoczonego Stronnicwet jak wydawali dziennik „Gawypsnęło jej się zdrowie mar- Zaprosiłem przedstawicieLudowego.
twa
zetę Ludową", to musieli wr.iąć
szałka Józefa Piłsudskiego.
la londy1iskiej Miejskie.i R<idy
Ludaendeków.
redaktorów
Później miała kłopoty u sekNarodowej w Chełmie do siedozawsz.e
natomiast
mieli
wcy
u Stalina. Stalin
bie pierwszego· dnia. wiecz?- W jaki sposób doszło d:.i ciarzy, nie
działaczy społecz;nych ;
brych
„Niczewo, niczewo,
powiedział
powstania Tymczasowego Rz'\_·
rem Wytlumarzyłem mu sytuasamorządowych.
eto był toże chorosz.yj marszał"
du Jedności Narodowej?
cję polityczną Powiedziałem. ż.~
i rozładował napięcie, ale sekpotrzebna jest taka rada narJ·
ciarz.e dokuczali jej przez dłuz.
dowa. która będzie współpra
- Jakie, pana zdaniem, naJszy czas.
ie
postanowiono,
Jałcie
W
z uznawanym przez
cowała
erząd
Popełnił
więksie błędy
do czasu wyborów w Polsce p0ZSRR Polskim Komitetem WyWielki bankiet zorganizowano
migracyjny w walce o wład:!ę
winien działać rząd tymczas.:>z.wolenia Narodowego I żeby nie
po powstaniu Rządu Jedno3ci
w Polsce?
wy utworzony z. Polaków L
wpadać w konflikty I nie wyNarodowej. Uczestniczyli w nim
kraju i na emigracji. Powołario oprócz Polaków także ambas:iwoływać br<Jtob6ic1.y„h walk n -i
specjalną komisję trzet'h: Wi- Największym błędem poliCz\"rwnnei najtvłach Armii
dorowie USA i . Wielkiej Bryta11iam A. Harriman, Archibald
tycznym Londynu było to. ze
lepiej herl7.ii> ~dv oni 1.reo;vi:(nunE. Stalin wygłosił wtedy dłu
Cla,ck-Kerr. Wiaczeslaw Moto.
oni nie dogadali się z Józefem
ja I tak ur:i:vnil i
gi toast polityczny o dwóch otoW: która miała pomóc- PolaStalinem .Jeszcze w grudn.u
Również w ChPlmie odbvl ·~m
bozach w Polsce, o antyradzie(:kom w utworzeniu takiego rzą
1941 roku l\'Ioskwa proponowarozmowę z dele~at.em na okręg
kim obozie londyńskim i o L.-1du. Polacy powołali jednak swoła gen. Władysławowi Siko-.-Cholewą. Chci~l
obozie Osóbki
lubelski
przyjaźnionym
trzech· Stanisław
komisję
ją
granic.
skiemu uregulowa io
działalnofć, ale rarozwinąć
Morawskiego. a w tym banki>i!Wtedy był najdogodniejszy cz;is Sz.walbe - PPS. Władysław Go- cie uczestniczył Bolesław Biedziecki · komendant wojenny
PPR i Władysław rut, więc jeśli Józef Stalin permułka
do załatwienia tej sprawy. Arzwrócił mu uwagę. że Jeżeli
mia Czerwona była w odwroci~.
Kiernik - PSL i ta komisja dopochce coś osiągnąć, to powinien
ao-nifikował, to powinien

Pierwsze dni nowej
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władzy:„

o zaprzyjaźnionym oBieruta. Stalin się nie
przejęzyczył. On mnie bardzo
cenił i bardzo na mnie licz.ył.
Kiedy nie chciałem wziąć po
Andrz;eju Witosie resortu rolnictwa i reformy rolnej, bo miałem już cztery duże zajęcia wiceprzewodniczącego KH.N, kierownika resortu spraw zagnmicz.nych, przewodniczącego PKWN
i przewodniczącego PPS. to J.j_
zet Stalin powiedział „To ni-=dobrze. Z waszym nazwiskiam
powinna być związana reforma
rolna w Polsce", więc wziąłen
wiedzieć

bozie

i

tę piątą

śdc

robotę.

Słyszałem, że clostarczaliwęgieł z Dolnego Slą

tani

ska.
- Zobowiązaliśmy się na okres okupacji Niemiec, który
jak wtedy pr:zypusz;czano miał
:S lat, dostarczać
trwać około
Związkowi Radzieckiemu 12 m ·lionów ton węgla po C€nach
kosztów. Wielka Brytania br:ila tani węgiel z Zagłębia Ruliry. Chodziło o pokrycie części
wydatków llWil\:tanych z okupacją. Wbrew pozorom nie było
to przedti'1Vzi~ie bardzo zy1kowne.
Gdyby Dolny Sll\1k nie by(
umany jako teren administracyjny polski, to byłby 1tref,
okupacyjną ZSRR, czyli Zwią
zek Radziecki mógłby mleć wię
ksze reparacje dla si~bie. Oczywiście pewna liczba maszyn wprzez; Rosjan
stała przejęta
przed umową w l(oczdamie, ale
gdyby te tereny były nadal radziecką

strefą

okupacyjną,

to

jest rzeczą zroz.umiałą, że administrowanie na tych terenach
przynosiłoby Związkowi Radzieckiemu znaczne korzyści.
Chciałbym szczególnie podkreślić ten motyw strat gospodarponiósł Związek
czych, jakie
Radziecki z.a zrzeczenie się kuszącej propozycji angielskiej, ażeby tego terenu nie przyłączać
do Polski, tylko uważać za radziecką strefę okupacyjną.

Tyl-

ko solidna postawa Rosjan dotrzymania w 100 proc. umowy
zawartej rok wcześniej sprawiła. że rokowania przybrały korzystny dla nas obrót.
Nawiasem mówiąc nigdy me
mogliśmy dostarczyć Związkow 1

Radzieckiemu 12 mln ton wi:gia
rocznie z różnych obiektywnych
przyczyn. Łąc:mie nasza niedopłata z.a węgiel wyniosła blisko
pół miliarda dolarów. Jednocz~
śnie wskutek tej niedopłaty rosło udłui.enie Polski w ZSRR.
W 1957 roku całe polskie zadlużenie nie tylko zostało przekreślone i umorzone, ale jesz.cze ZSRR udzielił Władysławo
wi Gomułce poważnej pożycz
ki. Tak więc naszą 111edopła:a
figurowała tylko w buchalter .i
polsko-radzieckiej, z której ' '
k011cu została wykreślona i uznana jako niebyła.
- Wróćmy Jeszcze do obiJdó}V u Jó~fa Stalina. Jak one
w1r1,daly?
- Stalin miał taki 2:\Vyczaj:
w dzień spał, wieczorem i w
nocy pracował, a o północy jl:!chał na obiad. Zapraszał człon
ków Biura Politycznego or'3.Z
tych dyplomatów z krajów demokracji ludowej, z którymi dJnego dnia pertraktował.
Willa Stalina znajdowała s1e
w odległości <:>koło 30 km o:J
Kremla. Jechało się alejkami
przez młody las. Następnie .hkaś starsza pani, nie odzywając
się słowem przynosiła jedz.en,e
i picie, odchodziła i od tej pory przyjęcie było już samoobsłu
gowe.
Pito wino. Czasami używano
do tego rogu, co jest zdaje się
zwycza:jem gruzińskim. Ja n igdy nie piłem, Tak przed pią
przyjęcie się
tą rano, kiedy
zwykle kończyło, niektórzy mieli trochę w czóbie. .Wtedy Stalin, nie zawsze, ale często, puszczał płytę z „trepakiem", tai'lcem podob11ym do naszego krakowiaka. Brał się pod boki i
usiłował tal'1czyć solo, a wszy ··r:y'
za nim. Ja nie ta{1czyłem. <tle
nie widziałem w tym niczego
złego. l\fuie nie raziło, że inni
tak się odprężali.
Prowadzono także nieo!icjaL1e
rozmowy polityczne, ale nie podejmowano tam żadnych decy- ·
zji.
- W jaki sposób była finansowana dzlałałnosć PKWN i
Rządu Tymczasowego?
- Pierwszym na.szym funduszem były konserwy o<l wojska. Można powiedzieć, że karmiło nas Wojsko Polskie, któ-

re sie-działo na garnuszku Armii
Czerwonej. Potem pożyczyliśmy
trochę złotówek ze Związku Radzieckiego. Były to pieniądz.e
wypuszc:rone przez Bank Emisyjny w Kr~owie podczas okupacji. Rosjanie mieli je z wymiany. P6żniej pożyczylisrnv
trochę dewi1, na działalność !1'1szych placówek dyplom ::t' ~ 1:
nych i agencj i prasowej P•Jipress.
Pierwsze własne p1e111ądze p -1 podatkó·.v
chodziły z małych
płaconych przez drobnych sklepikarzy i nemieślników oraz z
monopoli. Potem wydruko,w11iśmy w Moskwie własne już z.k:tówki. Pierwszy druk się :He
udał,

ponieważ

z~tw;er ..o l

b! a d

Błąd or!ogr · ~ortograf1cz.ny .
czny jest taki<.> w tekści~ ".ianifestu Lipcowt•go drukowanego
w Moskwie. Pierwsz.a część mojego nazwiska „Osóbka·· została
napisana przez „u". Po tym
można poznać pierwsze „moskiewskie" egzemplarze Manifestu.
Pierwszy bL1dżet był ba1rdzo
mały, więc i pobory były małe.
Urzędnik pa1'1stwowy bez wzglę
du na rangę otrzymywał tylko
500 złotych miesięcznie na p3pierosy i codziennie zupę stołówkową. Kilo masła na czarnym rynku kosztowało 300 zbtych.

-

PrzejęUścle równleł

mo.n!l•
':· :

pol na dro:hlie.

- Drożdże służą jak wiemy
do produkcji bimbru. Normalnego spirytusu wystarczało zaledwie na deputaty dla wojska,
więc drożdże na czarnym rynku osiągały astronomiczne ceny.
Nawet niektórzy nasi ministrowie zwracali się do Jana H<i·
nemana, bo on był kierownikiem resortu gospodarki narvdowej i finansów, o prz.ydział
drożdży. Stanisław Kotek-Agroszewski prosił na przykład ·o 1\0
resort
kilogramów, bo jego
chciał za nie kupić drugą ma. szynę do pisania.
mm1niektórych
Budżety
sterstw były na początku bardzo skromne. Większość pieniędzy pochłaniało wojsko. To
zaś, co pozostało, przeznaczaliś
my głównie na oświatę, opiekę
społeczną i służbę zdrowia.
Żydzi poprosili nas o pożyczkę
w wysokości 18 mln złotych :ianim nie dostaną pomocy z z.agranicy. Zygmunt Berling, Bol~sła:v Drobner i inni byli prz~
cr~'lll, bo liczyli, że Polacy powiedzą, iż faworyzujemy Zydóiy. Sytuaciil była jednak specyf1czna, Żydzi wyszli z lasów
byli bez ubrań, bez mieszka11'
głodni, wynędz:niali, więc tu ni~
można było mówić o równości.
Większością głosów uchwaliliś

nw

tę pożyczkę.

1945 r.oku. Dniu
Zwyciqs!wa, Józef Stalin zaproPo.nowal, żeby~my przekreślili
wszystkie długi i z.aczęli rachunki od nowa. Oczywiście z.godziliśmy się. N;i oko bvliśmy
Związkowi Rawięcej winni
dzie~kiemu niż oni nam. Wprawdzie pożyczyliśmv im 2 miliardy złotych na żołd dla Armii
Czerwonej, ale ZSRR pożyczał i
gen. Wł,adysławowi Sikorskiemu
na armię Andersa, i nam na arm!ę Berlinga. i potem jeszcze
wiele razy siedzieliśmy w kieszeni Związku Radzieckiego.
Muszę powiedzieć, że w tamtych czasach otrzymaliśmy znaczną pomoc od Rosjan i jeżeli
ktoś twierdziłby inaczej, to 90przestępstwo
peląriłby wielkie
moralne. Narody radzieckie b3:dzo ciężko przeżywały woj1~.
.Jechaliśmy kit!dyś salonką cl:>
Moskwy i widzieliśmy na dwo:-cach wyglodni.ałe kobiety z nt~
mowlętami na rękach prosząc~
o chleb. Sami n!e mieli, a jesz.cze nam dawali. W radzieckich fa brykach pra-cującyc>h d!'ł
potrzeb frontu w:dzialem z.,1trudnione wyłącz;nie kobiety :
dzieci. A kiedy dostaliśmy mą
kę dla Warszawy, albo domki
Po !l maja

fińskie,

to były

trudności

Z'.!

zorganizowaniem rozładunku Mi.
nęla euforia pierwszych dni wyzwolenia. Raz.panoszyła się sp~
szaber. Jakże siQ
kulacja
wstydziłem za Polaków w chwilach zwiedzania ros~·j5kich f 1bryk. Oni tam pracowali w µ~
c'e cz.ola dla wspólnego z;wycięstwa. Gdyby więc ktoś chciał
powiedzieć coś złego o ZSRR
w tym okresie, to pó'pelnilby
pol lt:<·czn.' i mor3J~y
wielki
błąd .

Rozmawiał:

MAREK MAMOS

•
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„Jak demon lasa

zemścił się

na władzy"

Rozwiązanie zagadki :s poprzedniego numeru.
Po latach doplero, znajomy myśliwy, znakomity znawca broni,
lasu i zwierzyny wydusił z upartego Borsuka jego tajemnicę.
Wiedział Bor•uk o skrytym polowaniu nacz~lnika. Codzienni•
chadzał przecie po lesie. Nauczony jak cień, bezszelestnie poruszać alą w lesie, podszedł zaczajoneg~ na drzewie mygliwca· 1
cicho czekał. Kiedy zza drzew wychynął jego ukochany jeleń
-przyjaciel, strzelił z flinty w powietrze, by uprzedzić zwierza
przed. niebezpieczeństwem. Jeleń zdążył umknąć, nim dosięgła
go kula naczelnikowego sztucera. Co zaś się tyczy rany - jasne,
:!e to sprawka diabła. Jak zapowiedział zemstę, tak 1 wykonał.
Więcd nie ma tu o czym się rozwodzić.
Znajomy ów myśliwy wiedział jednak w czym rzecz. Zdarza
się o~óż, 'Zwłaszcza · w bukowym lesie, bo pnie buków są wyjątkowo twarde, że wystrzelona z lufy kula uderza n ie w ciał~
zwierzyny, lecz - chybiona -trafia w pień drzewa. Twardy buko, WY pieii. odbija rykoszetem pocisk, a im gęś cie~ rosną drzewa, tym
~darzyć, że
więcej może być takich rykoszetów. Może się też
wystrzelony przez myśliwego pocisk, parokrotnie odbity od pni,
trafi z powrotem do strzelającego. Historia myślistwa zna nawet .
wypadki śmiertelne; gdy własna kula zabiła polującego. Ten
tajemniczy klekot, słyszany przez naczelnika, 't"o wła§nie kolejne
odbijanie się pocisku od pni. I widać tak właśn ie było. Naczelnika poraniła jego własna kul.a.. A że trafił.a. akurat w zawieszoną
na l?Ssku butelkę z żubrówką. większych jeszcze szkód narobił.a..
Zaczem nie siły nadprzyrodzone, ale prawa balistyki zemścił y
się · na naczelniku.
1

JOLANTA WROIQ'SKA

Z DZIEJćW ŁODZI
Na ''Wydziale Filozoficzno-Historycznym Un1wersy~etu Łódzkie·
go została przedstawiona w 1985 roku praca doktorska Zbignie·
wa J. Pytasza pt.; „Udział Wojska Polskiego w życiu społeczno
-politycznym i gospodarczym na ziemi łódzkiej w latach 19451948". Promotorem pracy był prof. dr hab. Stefan Banasiak.
Praca obrazuje i ocenia aktywność sił zbrojnych w całokształcie
1945-1948 na podstawie
prźemian na ziemi łódzkiej w latach
materiałów archiwalnych CA W, AAN, KL PZPR i Wojew6dz·
kiego Archiwum Państwowego w Łodzi. Liczba wykorzystanej
literatury WYnosi ponad 200 pozycji. Pozwoliło to wszechstronnie omówić wyzwolenie Ziemi Łódzkiej przez Armię Radziecką
w 1945 r. stan demograficzny ludności oraz problemy rozwoju
społeczno..'.gospodarczego. Osobny rozdział poświęcony jest udziałowi WP w walce z podziemiem zbrojnym I ocenie zaangażowa·
nia WP w referendum i wyborach do Sejmu Ustawodawczego.
Inny rozdział omawia wkład WP w odbudowę gospodarczą regio·nu. ·ostatni rozdział charakteryzuje działalność propa~andowożołnierzy w tyciu kulturalny-n
-polityczną, oświatową \ udział
·· regionu.
E. T. KNYPL

Poc%4tkowo w k'a±dej z klu uczyło aię po kilku .ehłopc6w, aile
z kat.dym rokiem ilość ich stale w.zrastała. Ja sam pobierałem
w niej naukę poc~wszy od II klasy <!o klasy V. Po wojnie
szkoła powróciła do dawnych tradycji, numeru i imienia patrona. Llc:z;ba dzieci uczęszczających do tej szkoły nie malała. Była
ona przecież usyrtuowana w bardzo g~sto zamiie117lkanej dzielnicy
Sr6dm.ieścia.

Kiedy rzucono haislo budowy tysląca SZ'k6? na tysiąclecie pań·
1twa polskiego, wybudowano w pobliiu nową szkołę. Była to 23
Szkoła 'P odstawowa· przy ul. Gdańskiej nr 16. Rejon Szkoły Podstawowej nr 3 podzielono wówczas na dwa, co nie przeszkadzało, że obydwie szkoły były przepełnione uczniami·. Był to bowiem okres dużego wyżu demograficznego.
Ale wyct jak to wyż, jednegÓ roku jest wysoki, drugiego zaś
wykalZUje wyraźny spa<le~. W tra~cię takiego spadku bardzo
mądre moby wpadły na arcygenialny pomysł zlfkwidowania
Szkoły Podstawowej n•r 3, gdyż ich zdąniem dzieci z okolicy pomieszczą się w Szkole Podstawowej nr ~3 przy ul. Gdańskiej
nr 16. Tak też. uczyniono. · Prze.z pewien czas budynek
szkolny przy ul. Obrońców Stalingradu WY'korzystywano na liceum, czy też S2lkołę Podstawową dla pracujących, ale nie trwało to zbyt długo. Budynek opuszczono na stałe. Pozostały w nim
zżarte przez korniki ławki szkqlne.' Coraz mniej było całych szyb,
a po budynku hulał sobie zimowy wiatr ze śniegiem. Nk:
więc dziwnego, że podłogi, drzwi i ramy okienne zaczęły gnić.
Pomieszcze.n ia . kuchenne łącz.nie z wypo s ażeniem zostały zdewastowane, a brak wywieszanej flagi narodowej w -święta państwo
we świadcz:rl o tym, że budynek nie .miał już nawet dozorcy.
. Lata siedemdziesiąte - to następny okres likwidacji· szkół w
Łodzi . . Między innymi :zilikwidowano Szkołę Podstawową nr 178,
w której · działał bardzo ceniony, znany i sza11owai1y w ~ r odo.
wisku szczep harcerski „Watra".
Zn<>wu minęło trochę cza.su, kiedy zauwaiyłem na starej, pamiętającej jeszcze dobre szkolne czasy bramie żółtą tablicę z
napi6em, że· budynek zost11je poddany kapitalnemu remontowi.
No cóż, na,Ieżało się wówczas wziąć ostro do roboty, bo może na
apel PRON i w zwiąiku z powstaniem Narodowego Fu.n duszu
Pomocy S2lkole społeczeństwo sypnie grosiwem. A że tam ktoś
przez. całe lata zawalał sprawę, to mało ważne. Nie takle sprawy się zawalało i winny się nie malazł.
Niedawno żóita tablica zniknęła z bramy budynku s:Dkoły pr;z:y
ul. Obrońców Stalingradu nr 27, znak, ie zaprzestano remontu.
Minął zapał i oglądanie się na publiczne pieniążki. Dlatego . też
zastanawia mnie obecnie, co będzie dalej i jak długo jeszcze
„upiór" szkolny będzie straiszył oczodołami wybitych szyb na
jed-nej z pryncypalnych, bardzo ruchliwej ulicy Sródmieścia?
MIECZYSł.A W

KOZAK

I
'1.

, .-

G\iVCKO

Miasto Giżycko położone jest 'na.

przesmyku jezior Niegocin
je'z ior pod nazwą
Mamry, na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Było to dawne
wybudowano obronny
terytorium pru&kich Bartów, n.il którym
gród. Około 1340 roku Kl'!YŻ1'CY zakładają na miejscu star9prus· "4Y prz~z wąjkiego grodu sa,melt obronny: . Zaine
~
. . , liteWłlrte Ą~~ , „
~r
·
. -~;l\tón
Sk~1F . .
wtellkiefto
de. Podczas wojny tnyna.stol~t'tti~ ~amek. 1· wleś zostają . poM•
wnie spalone przez WQjska póls~i~- a .następnie znów odbudowany. Po sekularyzacji Zakonu stal· •lfł łi~zlbą 1tarost6w .kalątę•
cych.
W ostatnich wiekach zamek stracił charakter twierdzy (obron·
nej I bazy wypa<lowej), stąd też pierwsze koncepcje ufortyfikowania rejonu Mazur narodziły się po 1815 r. W związku z tym
przy współudziale
została powołana specjalna komisja, która
rzeczoznawców wojskowych przygotowała szereg projektów, z
których jeden w połowie margl 1842 r. u.zyskał akceptację władz.
Plany azc.zegółowe budowy tw1erdzy 'Zostały opracowane w maju
1843 r. przez gen. von A1tera i wybitnego znawcę w dziedzinie
fortyfikacji płk. Brese. Twler<izę sbudowano w latach 1843-18!51
eałojć gotowa była dopiero w 1875 roku.
(czę•ć nodatawowa) W Rudówce koło Gitycka tył 1 tworzył poeta Zbjgniew Mor1.ztyn jeden z najwybitniejszych poetów ' polskich XVII wieku,
jak w!E!lu innych wygnany z Rzecżypospolitej u ariańskie przekonania; zmarł 13.XII.1689 r„ a zwłoki poety spoczęły w starej Rudówce: Jan Trembecki tu właśnie rozpoczął pracę nad
„Wirydarzem poetyckim".

i Kisajn6' wchodząsych w skfad. kompleksu

J ZNóW „ŁAr-:lCUSZEK" I
, ''<Na przełomie 1985786 mielifo1y „lańcusze"k,'.'~ tinan1fo:wy, , <:Ąodziło
o przesyłki 1000-źłotowe, o których tyle było . w . pras~e· I \Jlnych
mass-mediach. Ten do mnie na szczęście nie dotarł. Natomiast
w ostatnich dniach otrzymałem dwie przesyłki, dwa kolejne
„łańcuszki". Oczywiścłe nadawcy anonimowi.
Zacytuję więc jedynie wyjątki, gdy ż nie chcę obrażać wierzeń
wielu osób, a tak niestety te bzdurne anonimy są formułowa
ne: do wierzeń i serc. Jednak bez logiki i odrobiny prawdopodobieństwa . .
Z pi'erwszego: „ ...oryginał tego listu jest z Holandii, tak krąży
od· dziewiętnastu lat ... prześlij kopię tego listu biednym ludziom
przed upływem 96 godzin ·od dnia otrzymania. Pewien oficer
wlldrujący
przerwał
ponieważ
zmarł
przetrzymał list 5 dni,
łańcuszek... Prześlij 20. kopii tego listu łańcuszka Botego, a zobaczysz, co cię czeka za 4 dni. W d:>hrym ucsynku łaftcune!t
z Holandii, od
Boży zapoczątkował pewien misjonarz Jezuita
tego .czasu wędruje modlitwa„. Pod tadnym ·pozorem nie przetr:t)'.muj łańcuszka ..• odmów „Anioł Pański" za Jana Pawła II...".
Z drugiego: „ ...list ten został wYsłany do Ciebie na szczęście.
Oryginał jest w Nowej }.n~lil . List okrążył świat dziewięć razy ...
spotka clę szczęście w ciągu 4 dni pod warunkiem, że wyślesz go
dąlej_. Oficer RAF-u wygrał 70 tys. dolarów. Jer. Kliot stracił 40
tys. (łolar6w ponieważ przerwał łańcuszek szczęścia ... f_,ańcuszek
ty musisz wysłać go do 20
szćzę§cia pochodzi z Wenezueli priyjaclół ..• Constantin otrzymał list w 1955 roku i wygrał na
loterii 2 mln dolarów, Carlo de Braz zapomniał go wYSłać - I
stracił pracę._".

Co można o ty.m powiedzieć? że istn.ieje ·irupa ludzi, kt6rzy
się nudzą l w ten sposób zabijają czas-, albo chcą uprawiać

alb()

„mistyczną" robotę dla wzmożenia własnego samopoczucia, albo
wreszcie są . autentycznymi durniami. Pomijam ' kwestię, że nikt
nie może mnie ochronić przed „najazdem" tego t:Ypu, gdyż książ·
ki telefoniczne ł spisy lokatorów w klatkach schodowYch 111' ogólnie dostępne.
Jezuita z Holandii (Bote
Wróćmy do listu nr ·1. Misjonarz mnie chroń przed Jezuitami i ich .....;. swego czasu - Inkwizycją!) przed 19 laty przewidział, iż mam się modlić za Papieża
-Polaka.
Co tu więcej komentować!
(wafl

„UPlćR" NA ULICY OBROr\łCOW STALINGR,ADU
przechodzę obok pustego, rujnowanego czasem budynku przy ul. Obrońców Stalingradu nr 27 (dawne n.azwy ulicy Konstantynowska I 11 Listopada) w Łodzi. Mieściła
si~ tu niegdyś S7kola Powszechna nr 3 im. Szymona Konarskiego. Wybudowana została w roku 1924 z funduszy społeczeń
stwa na popularne wówczas wezwanie: „Budujemy szkoły dla
polskich dzieci".
Był~ wówczas popularna piosenka śpiewana przez uczniów:

, Od ponad 25 lat

,,Budujmy, budujmy, budujmy szkoły
Niech okrzy>k ten wszędzie poleci,
Bo o to proszą, o to błagają
Wszystkie polskie dziecL"
W szkole tej,

.

•

.

skupiającej

wówczas

wyłącznie

dziewczęt·a,

po-

wstała w roku 1926 siódma drużyna harcerek, która tak chlub-

nie pokazała swój patriotyzm i umiłowanie ojczyzny w wojnie
obronnej 1939 roku, pełniąc służbę , sanitarną w Wojennym Pogotowiu Harcerek.
·Jes?.Cze przed wojną, bodaj w roku 1932, decyzją władz · ośw.ia
;:„„tq:Wych szlcoła zamieniona została z żeńskiej . na koedukacyjną.
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Jut pod koniec XIX wieku dyrektor banku w Giiycku u.czął
walory turystyczne miasta. W roku 1912 przebywała
uroki krainy tysiąca jezior
tu Stefania Sempołowska, która
opisywała w prasie. Giżycko jest największym ośrodkiem tury1tycznyril na szlaku. wielkich jezior, a zarazem największą I
najlepiej WY'posażoną bazą turystyki wodnej regionu warmińsko-mazurń:leg. i suwalsko-augustowskiego.
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SKUPIĆ, DROŻEJ SP.RZEDAć

W dalszym ciągu handel hołduje zasadzie: mniej aku.plć drożej sprzedać. Nawet zmarnować, by nie dopuści6 do -0bn!fkl
cen detalicznych. Zresztą, po co zbytecznie się trudzić, więcej
skupować i sprzedawać, skoro ~ tak wychodzi się na swoje..•.
Co z ta'kieg1> handlu ma producent i klient? Ano nici Producent nadal wytrwale szuka in"nego sposobu pozbycia się towa~
ru, a klient świeżego i tańszego produktu. Ale sieć istniejących
Nie
targowisk miejskich w dalszym ciągu jest zbyt szczupła.
wszędzie można dojechać wozem konnym, bagażówką lub traktorem z przyczępą. Natomiast na minitargowiskach usytuowanych raczej w cent:rum miasta producenta nie uświadczysz na·
wet ze świecą.
Nic dziwnego, że tego rodzaju sytuację w handlu -Wykorzystują
pośrednicy. Z wielką łatwością i swobodą przewożą towar zakupiony od producentów w inne miejsce, aby następnie 11prze•
dać z <lużym zyskiem. Czasami upłynniają „na pniu" mniej zaradnemu właścicielowi straganu czy kiosku. Stąd 111iewsp6łmier•
nie wzrastają ceny w naszych warzywniakach, nierzadko· prze•
kraczają.c 100 proc. Taka, ni~stety 1 jest prawda.
na nowym osiedlu
przykładami:
Posłu:ię się konkretnymi
„Chojny-Zatorze" od lat kilku buduje się targowisko. Nie od-dane do dziś w użytkowanie. Podobne zjawisko obserwujemy w
innych nowych dzielnicach i osi,edlach, na obrzeżach miasta. By·
wa nieraz. · że jakiś zabłąkany pr()ducent zajedzie na dane osiedle z ziemni.akaro!, wal'zywami ł owocami. Staje przed blokamł.
Wówczas zaczyna się nie lada problem... Administracja psledla
ma pretensje do producenta, że źle stanął, osiedle zaśmieca. Ma•
ją Tównież pretensje władze porządkowe, okoliczni kioskarze. A
to dlatego, że nieproszony, aczkolwiek potrzebny pro9ucent sta•
je się ich bezpośrednim kon1kurentem, To fakt i nie byle jaki,
bowiem oferuje tani i §wieży towar z pierwszej ręki. Pełno
klientów wokół producenta, a kiosk omijany z daleka.
Dlaczego w poszczególnych dzielnicach, osiedlach są tale 1'6inorodne ceny na warzywa i . owoce? Doprawdy, trudno }est C'Zlowiekowl połapać się w tym całym rozgardiaszu i galimatias!•.
Inne cęny ob.Qwiązują na peryfęriach i w śródmieściu. W 1kle·
pach prywatnych, ajencyjnych, spółdzielczych i państwowych.
To dobrze . .W zasadzie tak być .powinno, lecz przy zdrowej konkurencji cęri, opartej na popycie i sprzedaży, a .nie ni mantpu•
lowaniu cenami przez wszelkiego rodzaju „pośredników". Ci nie
sieją, nie orzą, nie opłacają .podatków, ale zbierają obfite pll)nY
i zyski. Istnieją całe rodzinne „gangi" grasujące bezkarnie, przechwytujące towar od producentów. I z tego utrzymują się nie:!le.
Trzeba . przyznać, że nie tylko w. branży warzywnicza-owocowej.
Bar.dziej obrotni nawet posiadają „zaświadczenia" producentów
np. ogródków · działkowych, innych poletek ł sad6w, co upowat•
nia ich do zbywania ,,własnych" ,produktów. A, te czasami to l
'
owo „dokupią", kogo może obchodzić?
Na · obrzeżach wielkiego miasta, gdzie nah)ro4ciej Jest -ftł
producentowi, ceny bywają najwyższe - zamiast odwrotnie. (!zy
nie można uczynić, abJ'
rzeczywiście w tym przypadku nic
przerwal błędne kolo ogólnej niemożności i bezradnojcł???
Wiemy, że brakuje nam magazY.nów, chłodni składowych Itp„ ale
dlaczego w takim razie nie wyprostuje się i nie ułatwi wyboisteJ
drogi od pr1>ducenta do klienta I konsumenta zarazem. 8'dzę, te
w- dużej mierze ponosi za to winę mało operatywny skup, d71,,·~·> ,
uc?!1-AiJ!,P:deJ~.·,~ ;· /
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SPćJRZMY łNACZE:J
Po obejrzeniu filmu Isztwana S;i:abo ,,Pułkownik Redl" .,,,_
z sali z uczuciem ulg.i. Oczywiście ulga ta nie była spowodowana faktem, że film się skończył, tylko tym, co reżyser
mnie, · jako widzowi., zaproponował. Otóż, w moim odczuClu ta•
proponował on wiarę w prawdziwego człowieka f przeltonante,
że zło powinno, musi zgtnąć. Proste to stwierdzenie, ale niestetJ'.
nie zawsze mające potwierdzenie· w życiu. Wydaje ml 1łę, łA
właśnie ta wiara w zagładę zła jest głównym . przeałanlem teco
filmu.

szłam

Film •konetruowany. 3eśł linea:rnie, Akcja toczy 1ię • nchewaniem chronolog.!l, wydarzenie po wydarzeniu, bez tadnych retrospekcji czy wprowadzania jakichś innych płaszczyzn czaaowych. Prowadzona jest ona konsekwentnie, coraz mocniej akce.,.
tując (niemal:!e scena po sc~ie) narastanie zła budzącego się w
człowieku at do nieuniknionego końca. Jednak wbrew pozorom
w filmie nie ma bardzo dTastycmych, budzących strach, obrzy.
dz.en.ie czy litość scen. Nic tu nie jest przerysowane. T-o wszy.
stko mogło się zdarzyć i tak właśnie wyglądać. Dlatego sldonna
jestem uznać, że film ten mieści się w nurcie kina realistycznego. No, powiedzmy, z dość sporą dawki\ sensów egzy1tencjalnych.
. Bohat,r, mimo zam:zyt6w do jakl<:h dochodzi, je1t 1kowomi.
Jego podłość narasta (at w końcu pnerasta jego samego). W pierw1Zych scenach mamy przecież do CZ3'nlenia ze z.dolnym, trcx:hę sztywnym, jakby nieAmiałym, ale w
końcu sympatycznym dzieciakiem. Nie czujemy do niego jeszcze ·
antypat!l, gdy szpicluje kolegów w szkole elewów, bo prr.ecleł
on to także przeżywa jako czyn niegodny. Jako dorosły człowiek
.jest sympatycznym, mającym autorytet wśród kolegów tolnł•·
rzem (.scena wydalania z wojska SchToma i scena pojedynku).
A jednak dzieje się. coś niedobrego - donosi. Jest służalczy •·ł
do śmieszności. I już wtedy cała naua dotychczuowa 1ympałia
bezwzględru\ kanalią.

Ogół~m wody zajmują 14,7 ·proc:. powierzehnl terenu da'Wneg"o
powiatu. Na obszarze ponad· 118 km kw. wód występują zarówno wielkie zbiorni'ld wodne, jak r maleńkie oczka wodne
rozsiane w licznych zagłebieniach terenu, Jest !S7 jeżior o. poha oraz dziesiątki jezior-oczek poniżej
wierzchni powyżej 2
2 ha.
Okol!ce Giżycka mają stosunkowo największą •rednią liczbę
dni nasłonecznionych w porównaniu z innymi rejonami Mazur,
co wyznacza dłu-Zszy sezon dla wszystkich form turystyki. Pierwsze lata powojenne nie sprzyjały rozwojowi ruchu turystycznego. ·rozpływa się.
Odbudowa kraju ze zniszczeń wojennych, brak środków trans- · Sądzę, że rety-ser celowo w ten sposób zbudował tę poataa.
portu, motoryzacja .Jeszcze w zal~i!ku,. brak tradycji - to wszy- · Po~olił jej być na tyle sympatyczną, by wzbułlzić sympatł• wi•
dza po to, aby tym mocniej ukazać jego późniejszą podłość. Ocz1st-ko turystykę 1taWlało na ,ostatn1m . miejscu.
wiście . w pl~szych. a<:enach ma~y już symptomy tego,, co ma
Ruch -turystyczny przybrał· charakter masowy dopiero w ml·
n:istąpi~, ale nie maJąc _dalszego ciąg~ nie zwracam na nie uwa•
nionym dwudziestoleciu. W porównaniu z początkiem lat . sześćg1. Takim ~Y"l?ptomem Jest wz:--ok dziecka, _gdy jest z ~!zytą w
dziesiątych jut w 1974 roku liczba przybywających do Giżycka
dom;i p:zy3aciela. \yzrok te:i Jest_ twardy, Jakby chło~1ee e~ciał
w celach turystycmy<:h i wypoczynkowych zwiększyła slę czteropowiedzieć: „Jesteście bogaci, ~le Ja będę od was mocmejuy'.
krotnie, a i,czba przyjazdów turystów zagranicmych wzrosła
Poza ustosunkowaniem się do jego charakteru trudno o Redwudziestokrotnie. Największą dynamikę · notowano po roku 1971.
w 1974 roku na przykład w szczycie sezonu turystycznego go- d·l u powiedzieć cokolwiek konkretnego: był żydem czy nie? był
wierny monarchii
homoseksualistą czy nie? był rzeczywiście
szczono dziennie od 25 do ·30 tysięcy turystów krajowych oraz
czy chęci władzy i pragnieniu zaszczytów? Na pewno wiemy
około 2 tysięcy zagranicznych.
tylko jedno: C()kolwiek nim kierowało, kimkolwiek był, postępoDolina Wielkich Jezior Mazurskich stanowi jeden z najwię.kwał w sposób okrutny. Poza sobą nie kochał nikogo. Myślę że
szych w Europie zespołów jezior' p~hodzenia p()lodowcowego.
reżyser cel9wo zagmatwał te wszystkie konkrety, aby tym mocLiczne połączenia k.małaml tworzą szlak wodny . 0 w~bltnym
niej uwypuklić postać Redia jako pewien archetyp. Gdyby był
znaczeniu, stanowiący najcenniejszą 'bazę rozwoju turntyiki wodŻydem czy homoseksualistą, inna mogłaby być wymowa filmu.
nej. Łączna długość trasy żeglownej · łączącej Węgorzewo, GiżycNajbardziej podoba mi się końcowa scena przedstawiająca Re·
ko, · Mikołajki, Ruciane, Pisz i Ryn wynosi 171 km; utrzY'mana
dla. Jest to scena sat)lobójstwa. Ukazano tu wyzutego z ws%eljest na niej regularna komunikacja statkami. „żegluga Mazurska"
kiej godności tchórza. Scena, którą wealizował Szabo w „Pułkoz siedzibą w Giżycku dysponuje białą flótą jed·n ostek pływająwniku Redlu" jest, moim zda.niem, genialna w swej prostocie.
cych, może jednorazowo przewieźć pOIP!ad 15o0 turystów.
Wystarczyła, by opowiedzieć wszystko o tym miotającym się.
Mimo wykoNiewystarczającĄ jest jednak baza noclegowa.
małym czł-0wieku.
rzystania kwater prywatnych, daleka jest od zaspokojenia poDOROTA CERAN
trzeb. Dlatego też było szereg ko,ncepcjj- ze strony władz admini·
stracyjnych Giżycka poprawienia tego stanu.
STANISŁAW..·CJBODUNAJ
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..,... Prz11jechalei na urlop do

JcraJu · i trajiieś na upały.. Jak
łię ' w . nich czujesz?

odwracał się od naszego bloku
i zaogniał stosunki z kraj~mi
arabsktmi. Symptomatyczne jei;t
zwłaszcza

.,.... Prawie tak samo jak w
Sudanie. Z tym, że te!.iperat~rę · jeszcze o dziesięć ~ toi:ni
wy:tszą. niż te trzydzieści pari;
łlitaf znośi się tak samo albo
nawet lepiej - jest r.upelnie
inna wilgotność i to _pozwala
tyć ·w tym klimacie. Sudan nie
jest . najgorętszym kraJem, ale
akurat stolica położona je,;t tak
szczególnie, że należy do najgoręts.zych miejsc na świeci e.
Po arabsku „Chartum" ~naczy
„trąba, $łonia". Czytałem reporta:t, który . był zatytułowany
„Ti:ąpa słonia na patelni świa
ta.. ~".

nawiązanie

sto~un

ków dyplomatycznych z Dfamahlriją Libijską, z którą Ni·
meiri ·te stosunki zerwał.
Co najważniejsze, nastąi)ił powrót do demokracji. J:;.lc na
europejski gust, demokracji cokolwiek rozszalałej - działa w
Sudanie 60 partii politycznych!
Oczywiście, wróciła na scen~
polityczną partia komu11ii:.tyn:na, którą dyktatGr zlikwidowai,
w sensie niemal dosłownym. A
jest to jedna z liczniejs?.ych i
mocnych partii komunistycznych
w tej części świata.
Odbyły si.ę wybory, Swar el
D.ahab ustąpił, co też jest ewenementem w Atryce.1 Po~tano

wił się
poświęcić działalnośc'.
Doskonaly tytuł, szkoda że
religijnej, jest bow i~m prz:>:.ni~ mogę go -:Liyć. Dajmy spo·
kój klimatowi. To akurat nasi
c:zytelnic11 wiedzą. Wydaje m i
„~
' .
•ię, że przeciętny Po!ak ma ja·
kid .1li1/0brażenie o t1i1m kraju
uk1%taltowane w wyniku lektu111 ·" W pus;,llni i w pu~zczy· '.
Mało wiem11 o Sudanie wtpół.
c:.teanym. Może nie od rzeczy
będzie, gdybtJś spróbował krótko acharakteryzować aktualną
polityczną rzeczywistość Sudanu. Zacznijmy od przi?wrotu, któr11 mial miejsce przed rokiem. Niewiele o tych wyda.,.ze·
nia.ch wiemy. -Opowiedz jak to
wi/glądafo, co się tam działo?

-

Zadliltenle

Sudanu

wynosi

jedenaście miliardów. Pn:y ;>ksporcie rzędu 500-600 ll".ilionów
dolarów rocznie spłata tegc dłu
gu jest praktycznie niemożliwa
- stosunek zadłuzenia do możliwości spłaty
wynosi . mniej
więcej 20 do 1... Połowa eks-

portu to bawełna -

resita· to

włókno bawełniane, trochę bydła
rzeźnego,
sezam, guma

arabska, orzeszki ziemne.
-

Co my kupujemy?

. kupowaliśmy
przestaliśmy.
Część sudańskiej' bawełny była
zarażona
w ubiegłych latach

-

Do tej pory
bawełnę,
ale

chorobami, których nie. m 1?;na
było zlikwidować
w n:<t;zym
przemyśle przetwórczym.
,
Zresztą ostatni::> mamy bar.dzo korzystne porozumienia z
~~-

.

'•

lqc.rnłe chaT11ttttyuina, tywnoAciowa, medyczna itp., czy też
ma charakter jakiegoś długofa
lowego wspierania rozwoju, uprzemysłowienia, unowocześnie

nia istniejących struktur gr.spodarczych?

- Sudanowi wszyscy dają;
ONZ . i wszystkie jeg-0 możliwe
agendy, Wspólny Rynek, ltd.
Jest to kraj rzeczywiście wyjątkowo biedny, bankrut
bn
szans spłaty 1.:adłużei,1. A imp'o rt jest konieczny.
Sudan mógłby być spichlerzem Afryki, a nie jest. Zeby
rozwinąć .
rolnicjwo
trzeba
włozyć masę pieniędzy_

-

W przypadku Sudani' nie

można mówić

o typowilm neokolonializmie typu: wycofujemy · stę politycznie ale no.;·osw.-

.

--"·-·.

~

Opustoszały

spichlerz Afryki

- Przewrót przygotowywany . był dużo wcześniej. Ni'l'eirl
był powszechnie znienawid:rtmy,
od żebraka na ulicy do ministra. Panoszyła się korupcja l
bezpr:awie, . sytuacja gospociar~
cza stale , się pogarsz'lła, co
zres,:tą ina miejsce nadal. Jego
zatjiodni protektoi:zy, zwłaszcza
Stany Zjedijoczone, też uznali,
~e ' się ..zgrał, ze ta twarz s•ę Jl!Ż
opatrzyła i nie zrobili ·1.adnego
na\Yet gestu w jeg0 obr'>nie.

Rozmowa z PIOTREM GRZELAKl'EM - kierownikiem placówki handlowej
w Sudanie, pełniącym funkcję charge d'a ffaires ad interim przy Ambasadzie PRL
w Chartumie.

WÓd\'.!ą jednej Z licznych . W 511:..
danie sekt islamskich. Oo wła
dzy Cioszły partie centrowe.
prezydentem · został Mahdi
bezpośredni potomek proroka r
przywódcy antybrytyjskiego powstania.
.
Pozostał niestety - najpo·....:.. Pr~ewrót,
ważniejszy problem Sudanu, tj.
jak · wtadom0 ,
potężny
ruch separatystyczny
oi:Ib11ł 'się podczas nieober.ności
Nimeiriego w . kraju. ·co ~ię
na południu kraju. Południe
działo w Chartumie?
jest chrześcijań'skie, ściślej katolickie i dąży do od.erwania
· :_; Nię był to klasyczny przesię od islamskiej północy. Ruwrót, taki jak t9 sobie potoczchowi temu przewodzi
puł
~le w:yobrażamy: z czołgami, ze
kownik Garang. Praktyczuie na
11trzehminą
południo - toczy się wojna Seitp. Były pute;żn•?
Be:monstracj.e studenckie,
do paratyści dążą do uniezalr·żnie
których· dołączały szerok;e ma- nia się albo do - co najmniej Śy. ·Nirneiri wyjechał do USA -daleko
posuniętej
autononu.1.
pozostawiając swego najbliż·
Szczególnie denerwuje ich 1zw.
szego współpracownika, który
„Szaria law", tj. prawoda......-stwo
~ył wiceprezydentem .j s"i.efem
oparte na zasadach Koranu prohibicja itp. 'Po upadku Nisil bezpieczeństwa. Powierzył
rnu „zaprowadzenie por:i:ądku",
meiriego sytuacja nie zmieniła
czego ten już nie był w stanie
się, Garang nie uznaJe nowego
dokonać.
rz!łdu, uważa go za kontynuację muzułrriańskiel dyktatury.
Garang stawfa szereg warun- Czy to byla ucieczka?
ków, po spełnieniu których mnie negocjować
z
władzami
·· - To możliwe. Może zresztą
Przed moim odjazdem dy!'kutosam Ntmeiri o tym nie wiewano zorganizowanie konf~ren
dział, -ale ci, którzy organiw-.
cji konstytucyjnej. :R:izmowy
wali mu ten wyjazd wiedzieli,
:te to · jego ostatnia podróż w przygotowawcze miały •i1: odbyć w Addis Abebie. Garam~
charakterze szefa państu..a. Niżądał między innymi ustąpienia
meiri jeszcze w Stanach wyglarz:iidu przed konferencją, uchy1zał oświadczenia,
skiet·owane
lenia „szarii" i ogłoszeni;:, nod'o . kraju., · w których obiecywał
wych wyborów, oraz t-.~rwan; a
p.o wrót i uśmierzenie rebelii.
Juz, nikt tego serio nia trak- paktów militarnych z Egiptem
i Libią.
tował .••

· .;,:_ Władzę przejęto bez>crwawo? .

- Tak. Przejął ją generał
Swar el Dahab, zresztą zaledwie .. dwa tygodnie przed prze'\\'l'Otem mianowany 1Jow6dcą
sił· zbrofnych. Nowe władze uwj.f:ziły , z~uszników byleg<> · dyktatora, odbyło ·się · szereg pokazowych ·procesów. · Głównie o
kotupi:ję, ale nie tylko. M:ędzy
i~ymi · · w:ykryto,
że N,i meiri
c>rgan_iz9\llfa~
eti,ops~!;h ~

przer~ut

~ydów

do Izraela. Na maś'Q,wą ·sk~lę, bo ptz€rzucono ;eh
około 20 „tysięcy. ·Akcja ta byt11
org11ni!owan-a przy pomocy CIA
i ~powodowała wielkie <>burzenie
swiata · arabskiego. Za tę właś
nie sprawę, choć nie tylko za
tę,1 odpowiadał wymieniony już
w..iCepi:ezyd,e nt i o;zef policJi bez, pieczeństwa . . Prasa chartumska
P?l!ała,_ żę skonfi~kowanr mu
24· miliony funtów, trzy domy,
pięć ,fę.rm, 4 mercedesy l ;{ lancfrovery, 24 miliony funtów su4~ttsk,ieh· ."'"'. to po kursi?. czarnorynltowyl').'l o kolo sześci il miliÓnów
dólarów.
·
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- Gęn. Swar el Dahab ogłosi!
po : przewrocie
jakiś program
polityczny. U nas wiadomo IJylo, że -obiecał wybory i swoje
ustąpienie · po roku. Cz'!ł t..1.1ł też
jakiś szeri;zy program 001.ityczny i program sanacji gospcdarcżej?

. - ' Sz~rszego

programu nic
kilka de·
~~arac]i politycznych, w
kti>ryi::h głnsił, . że
kra .1 oedzie
otwarty dla wszystkich, ie za·
mferza poprawić ~tOSUllK:i 2 blokiem ' soc.iali!<t.ycznym 1 świ a ·
tern arabskim. nie zani), 1<<> .ią~
.się również
przed Z-1crwdem
- Jak - wV1domo Nimeiri
ntował się · coraz bardziej n'ł uSA,

·

s:form,l.,lło.wał .

Zł;'.lżył

w"
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własno~ć drobnych przeds!ębl0r
ców, właścicieli kill,rn albo nawet tylko jednego wozu nadają miastu
szczególny k:iloryt
Wóz, przewidziany na przewóz
trzydziestu, czterdziestu ludzi
mieści dwa razy tyle, 'l atrzymuje się, jak byśmy u nas powiedzieli „na
żądanie", choć,
jak zauważyłem, na ogół w
tych samych miejscach. Powstaje coś w rodzaju „przystanku
umownego", zwyczajowego

- Trochę to smutne, co mówi.sz, ale przecież sq chyba w
Chartumie rzeczy ciekawe, pi~~~
ne, godne zwiedzania?

...- Niewiele. Jest muzeum z
wieloma ciekawymi eksponatami z okresu królestwa Nubii.
Najciekawsze jednak ek.5ponaty
są w British Museum i w muzeum kairskim ...
· Przy okazji - nasi archeoladzy corocznie przyjeżdżają d,1
Sudanu i prowadzą prace w
starej stolicy Nubii. Dok011ują
także
prac konserwatorskich.
Praktycznie zabytków ten kraj
nie posiada, nawet zabytkowych ineczetów. Jrst mauzoleum Mahdiego i muzeum pamiątek po proroku, stare umocnienia wojsk Mahdiego nad
Nilem.
Niewątpliwą atrakcją turystyczną Chartumu jest targ. Można tam kupić wszystko... Inną
atrakcją są -derwisze żebrzą
cy mnisi i prorocy. Byrem w
domu takiego znaczniejszega
derwisza. Grupa jego wy1mawców pracuje na niego o en s i ę
wyłącznie modli. Dom ma d·)·
statni, i1am jest raczej ... dobrze
odżywiony, robi .wrażenie niezłego cwaniaka...
,
W każdy piątek po południu

możniejszych tubylców, ;ak
przybyszów skupia się \V<?clług
tradycyjnego angielskiego mo·
delu, w klubach.
Członkowie klubu mogą popływać w basenie,
napić
się
coca-coli, zjeść _ kolację, qbejrzeć video. W czasie świąt, zarówno
muzułmańskich,
jak
chrześcijańskich organizuje się
imprezy, bale itd. W przypadku
dwu rodzin
polskich, które
składają się na personel nas:iej
placówki,
żjtcie
towarzyskie
praktycznie ogranicza się do
spotkań z pracownikami pl3có·
wek bratnich krajów socjalistycznych.

- Co§ o Polakach, Polontł t
polonicach sudańskich.

- Jak wspomniałem, około
stu Polali:ów pracuje n3 miejscu. Pracują - zwłaszcza lotnicy i mieszkają w ciętkich
warunkach. Chciałbym, ·
żeby cl, którzy zazdroszczą im
zakupów w „Pewexie" zobaczyli, jak ciężko pracli-ją na t1
swoje dolary. Loty odbyww.ją
się - przez osiem godzin dzień
nie - w powietrzu o temperaturze do pięćdziesięciu stopni.
Rozpylają chemikalia szkodliwe
dla zdrowia, ale muszą l:ltać jak
najniżej a więc są sami narażeni na ich działanie. Cl, którzy ich kontrolują sprawdzają, czy koła samolotów ~ą zabarwione na zielono - świad
czy to o niskim locie, w trakcie którego podwozie zawadzało o roślinność.
Mieszkają
w bazach odleę•
łych od miast, na pustyni niemal, w barakach bez klimatyzacji. Mówi się o nich, ±? muchy im nie dokuczają. Po pra·
cy, nawet po kąpieli, ich skóra
jest jeszcze owadobójcza ...
Pracownicy
„Polimex u" . · I
„Polservice'u" mają warunki niewiele lepsze. Pracują na pusty- ·
ni, mieszkają w barakach przerobionych z kontener6w Po
pracy nuda, nostalgia i oczekiwanie na listy. Lekarze stwie..'dzają u nich, po kilku miesiąi.
cach pobytu, wyraźne -.;wfany
w psychice.

dostajem.y · sta111tąd
rńraniy system
powiązań eko·
nom.icznych i czerpiemy nada!
za budowę fabryk. A
zyski?
zakupy w Sud :mie były czysto
można zob?czyć rytuąln"' tań
gotów~owe. Inne produkty rolce. Wierni, biorący w mch u- Z Sudanu rzeczywiśc~P nic
ne nie interesują nas: orzeszki
dział pod przewodnictwem dersię nie wyciągnie. Brak wody,
ziemne, czy sezam · nie sp~łnia
wiszów sprawiają wrażenie oinsekty, niska wydajność, śred
ją .naszych warunków ~'lnitar
szołomionych narkotykiem. Coś
riiowieczne stosunki n<t wsi, · tam
no-epidemiologicznych. Można
chyba żują czy wąchają ...
półtora miliona uchodżców; %
byłoby kupować np. owace cySą bardzo kolorowo ubnmi, z
czego 850 tys. z Etiopii.
trusowe. Ale na miejscu nie
przewagą
zieleni.
Zakłada'.c ą
ma warunków do parafinowaPewną
szansą dla
Sudanu
czapeczki, przypominająC'e l)ła
nia owoców, chłodni, transpormogłaby
być
ropa naltowa. zeńslde czapki z dzwoneczkami
tu itd.
. którą przed kilkoma laty cdTyle, że bez dzwoneczków, z
kryto na południu kraj1i. Ale
jakby poobcinanymi roęami.
- A co my sprzedajemy w
·na południu trwa wojna ... TrzeCzapeczka jest czerwona i czę
- Co to jest nosta!gia? Sam
Sudanie?
ba wybudować rurociąg dłu
sto ma ponaszywane jak:' eś onigdy
nie -doświ. adczylzm tego
gości
około
1300 k1lon°etrów
zdoby.
- Przede wszystkim usługi
kosztem paru miliardów dolaSzczerze mówiąc, te epilep- uczucia, czy po dwuletnmi poagrolotnicze. Rol I io P1l z
rów. Nikt ich nie da, <'aprzy·
tyczne ta11ce nie są jednak mibyci e w Sudanie potrafisz je
Warszawy już od piętnastu C'l.Y
jaźnione kraje naftowe nie są
łym dla oka widowiskiem_ Mo- - :defin i ować?
szesnastu lat. W rokll 1985
przecież zainteresowane. Pr::ikżna popatrzeć dziesięć n•inut.
wszedł na rynek „Polservice" z
tycznie nikt nie jest zaic~tereso- W warunkach Sudanu, to
- W takim w-ietkim mie.gcie
przede wszystkim docema się
musi istnieć jakieś życie ku!tunasze urozmaicenie klim<ityczne.
raln e. Jakie ono jest i w jaTam praktycznie jest wdąz ta
kim stopniu ·dostępne dla was,
sama pora roku 1 dzie~iatego
Europejczyków? Zacznijmv mopaździernika je~t pogoda taka
że od teteiuizji, 1:1ras:y, ki7i?
sama, jak piątego maja, o tej
samej i,:odzinJe wschodzi i ,;a.
- Są dwie i;azety w języku
chodzi słoóce. Wciąż je~t ;.iearabsk.m, dl:.l ambasad i ;:myf'h
lono i ciepło ...
placówek jest
biuletyn
p·J
Nie ma cbrnur, nie ma wiaangielsku. Telewizja tei da je
tru, nie ma
deszczu. Btwają
około 10 minut programu po
burze piaskowe, bardó rneangielsku. Wiadomości z Eu roprzyjemne.
py jest niewiele, gros infnrlnacji dotyczy spraw wewr ętrz
- Wróćmy do Polaków i ponych i życia krajów arabskich.
ionzców.„
Telewizja jest bardzo uboga,
nawet dziennik telewizyjny na - ,Test kilka Polek w Char·
,zywamy fotoplastikonem ,
bo
tumie, które wyszły z;a „:,ua"n·
prawie nie
ma filmów tylkci
tów sudańskich. Niektórym .;ię
zdjęcia
fotograficzne.
Filmy
- P01riówmy o sytuacji go.spowiodło, ich mężowie są bogagłównie egipskie, raz w tygodpodarc:-e; Sudanu.
ci. Te pokazują. się w miszej
niu mo·i:na zobaczyć film ar1gielplacówce, zapraszają do domów.
ski czy amerykański.
- - Ma ona ścisły związek z
Te, którym się nie po•.1.·iodło,
tym wszystkim, o czym pri.ed
- Co się dzialo w czasie
unikają nas. Zwyczajna rzecz
chwilą mówiłem. Kryzys ::a Niamerykańskich naiotów na Li- wstydzą się ...
meirego sięgnął dna - tak się
bię? W jaki .~posól> k:micntoZ poloniców wymienić mogę
wydawało. A tymczasem może
waly je miejscowe mass metylko wojenne groby o::ilsk1ch
Foto: Piotr Grzelak
być jeszcze
gorzej. Ożywienie
dia?
lotników na brytyjskim cmen·
polityczne nie ~przyja stabilizatarzu wojskowym. Są uardio
w;py
a
·na
d0datek
ta
·
niecji ·g ospodarczej, fala demoninwestycjami. Jest to p'.>wdny
- Z solidarnością dla Libii i dobrze utrzymane. Składamy
szczęsna wojna, ·uniemożliwia
stracjl, która rozlała ' się po
kontrakt na ok. 5 mln marek
ogromną niechęcią dl;;i Ameryna nich
kwiaty i zapa':am'y
jąca prace. ·
kraju w znacznym stopni:J je- · zaćhodnioniemieckich - system
kanów. Nawet powstał projekt
świece w Dniu Zmarłych
szcze zdezorganizowała słabą
zaopatrzenia obozu uchodźców:
Drugi ważny problem - poochotniczego zaciągu do udziestrukturę gospodarczą. A Sudan ' rurociąg długości 60-70 kilod:d0tł wód Nilu między Etiopią,
lenia doraźnej, wojskowej po~ Przeciętny Sudańczvfo nie
jest krajem b'e:is- przemy!llu, hez
mł)trów. Od półtora roku praSudanem i
Egiptem. Istnieje mocy bratniemu krajowi. Było
wie o Polsce nic, myli ją z /Io·
infrastruktury, z dwoma, .trze- cµ_je „Polimex-Cekop" z .ltondokument - porozumienie pt.
tandią„.
kilka niebezpiecznych demonma linlami kolejowymi, z jed- traktem około 600 tys. dolarów.
„Nile water agreement'' z 1959
stracji przed ambasadą amenym dobrym . połączeniem droJest to wyposażenie :ferm dr.o·roku, z którego wynika, że Surykańską, doszło do ' post:zele- Nawet wykształconym s i ~
gowym między Chartumem n biu.
dan ma prawo do 18,5 miliona
hia jednego pr11.cownika ambato zdarza. Zresztą z wy~$ztal
Port-Sudanem,
prowad'l:ącym
W
Pzl,
„Po•strvisie" _ i
metrów sześc. wody. W roku
sady. Amerykanie wystali do
ceniem Sudańczyków nie ~e>t
nie po prostej a szerokim łu„Pólimexie" pracuje około 80 ::..,
1118$ było tej wody 54 rr.itiony
kraju żony i dzieći, oo:wstali
dobrze. Szkółki arabskie. zres1,ltjem, co pozwala obsl•tglwać ·100 osób z Polski. Poza tym
metrów sześc., a w 19S4 blisko · tylko · niezbędni
pracownicy_ tą nieobowiązkowe, ucz'ł 11ietransportowo kilka mia~t. Byt
dwa razy mniej. Zatem -Sudan
sprzedajemy tam · tradycyjnie
Amerykanie od tego czasu czu ·
wiele,
głównie, religii.
Rok
kraju oparty jest o eksport
trochę towarów takich, Jak słow dobrym rolrn, takim iak u- ją się w Chartumie niepewni~· -·
szkolny trwa krótko. Niłuczyć
produktów rolnych i · import
dycze, szkło budowlane, silniki .biegły traci, bo jego „działka"
się można czegoś tylko N sz·kopraktycznie wszystkiego, c:> niedi€sla d.o pomp, płyty pilśniowynosi zawsze te 18,5 mWona.
- Czy ta niechęć . · rozciqga
le angielskiej, ale ta jest- :frozbędhe do życia.
Jest to_ problem, którego. rozwe, trochę prostych narzędzi,
się równie.i na Europejctyków?
ga. Wykształcenie jest więc tylwiązanie trudno sobie wyobratrochę wag u:alkowych.
ko dla bogatych. Zresztą Sudan
Przecie.i trudno ich odróżnić od
zić.
- Czy to rolnictwo je~t. priyjest modelowym krajem pod tym
Amer11kan6w?
- Niewcttpiiwi« bilans hannal;imniej na takim poztomie.
względem, straszliwej nędzy to- Cz11 Chartum
jest, jak
dlowy z Sudanem jest wysoce
żeby zapewnić krajowi żvwność
warzyszy niewyobrażalne boga
wiele mia3t w trzeciTTI. . ślvie~
,godatni po naszej ·stronie, tvl·
- Przeciwnie. Europejczycy
niezbędny ·import?
ctwo elity. Są
ludzie, \o:ł.órzy
---k.ó; ·· że jest ·to kontrahent nie- cie takq ogromną aglomeracją są traktowani z dużą sympa- nie tylko studiują w Europie,
wchłania;ąeą
wciq'
ż
nowe
~etki
- Niestety, nie. Susze, jakie
zbyt wyplacalny?
tią. Myślę, że Anglicy 11.ll' dali
ale jeżdżą na .iak.upy i 1 Lontysięcy ludzi i rozrasta1ą::q się
w ośtatnich latach nękały teresię im tak bardzo we znaki, bo
dynu, leczą się u bryty.i•kich
nie tyle żywiołowo ale . wręcz
- Jest to przede wszystkim
ny rolnicze - praktycznie dobiały kolor ·skóry nie bu<izi odlekarzy, żyją \vłaściwie "' oeł
dziko?
linę Nilu rynek prywatny, do tej pQrY
spowodowały maruchów niechęc'i czy 'l.gresji,
nej izolacji od reszty sp0Jecze1i·
sową
ucieczkę
chlopóv.r do
przynajmniej, bowiem . koncep~
raczej rodzaj życzliwego -zaciest wa.
- Liczbę m}eszkańców stoli- kawienia. Sudańczycy w ogćle
miast. Po opadach ubiegłorocz
cja ekonomiczna nowego rządu
cy
oblicza
się
na
dwa
miliony,
-nych nie wrócili na te tereny.
ma ograniczać swobod~ prysą.
sympatyczni, pozdrawiają,
- Dziękuję
za
roz mnivę.
oczywiście z wielkimi dzielniPowierzchnia upraw zmniejsza· watnego kapitału. Tę qrobnic.ę,
uśmiechają się, służą ~1umoq,
Eg zemplarz „Odgłos.ów" rny ś lę
cami nędzy, składającymi się l
się z roku na rok. Pcim()C, pły
· o- której . wspomn~ałem, · kupuje
jeśli na · przykład
pop<iuje s i ę
ci do Chartumu.
tysięcy
lepianek, bud skon- samochód.
nąca różnymi kanałami jf.szcze
za gotówkę prywatny handlostruowany~h
z pu.szek, kan ibardziej tych ludzi obezwład
wiec. Natomiast płatności Ln
strów, tektury i jeden Bóg wie
- Wi·óćmy do życi a /<. ul tu nia, Dostali garstkę ryżu, miejusługi .,Pols€rvice'u" czy „Polira!nego Chartumu.
z czego jeszcze. Miasto przypomexu" płyną z Zacnodu, są to
sce w obozie uchodźców i na·
Rozmawiał:
mina jakąś gigantyczną wies wet nie mają ochoty cokolwiek
bowiem pożyczki dla Sudanu
ANDRZEJ
bez infrastruktury kqmumilnej,
robić Pomoc iapewnia un milub wręcz darowizny.
- Jest w mieście pan~ k in,
bez oświetlenia uli.c, bez. regu- ale ich stan nie zachęca ~Jo ku·
- Sudan jest objęty róż nymi
nimum życiowe, a do niczego
KAROU:ZAK
larnej komunikacJi m.f-!j<:ki e j. pienia biletu. Teatrów nie ma
formami pomocy międ<unaro
więcej nie tęsknią, bo nicz~go
dowej.
Czy
jest
to
pomoc
ivy.
Autobusy
chartumskie, z reguły
Zycie kulturaln0 zarówno zainnego nie znają.
Chinap1i,
bawełnę

•

·NR 30 (1478), XXIX 26 LIPCA 1986 R.

o drugiej wojnie ~wiatowej nastąpiło
w Egipcie ożywienie życia polttycznego. Organizowało się . wo~6ł dwc'ich haseł: zakończenia okupacji brytyjskiej
: przeprowadzenia reform społecznych.
W warunkach rozbicia sił politycznych,
obalenia skorumpowanej, uległej
inicjaty\'lę
Wielki~j Brytanii monarchii przejęła armia, a
łciślej młodszy korpus oficerski, zorganizowany
w Związku Wolnych Oficerów, którego centralną postacią był Abdel Gamal Naser. Dośw1c.d
czenia wojny palestyńskiej spotęgowały kryzys
wewnętrzny i przyspieszyły akcję Wolnych Oficerów. Przejęcie władzy przez młodszych oficerów zostało przeprowadzone przy zręcznym wykorzystaniu sprzyjającyrh momentów rttilitarnych i politycznych. Od abdykacji króla li'aruka
Egipcjanie masowo opowiedzieli się po stronie
-rewolucji.

połowie 19!m r. ZacMd p~
Egipt na swoją stronę. Bez
większego przekonania przedstawiano nadal parę propozycji rozwiązania konfliktu izraelsko-arabskiego. W próbie mocarstw zachodnich pozyskania Egiptu dla swej polityki głównym elementem pozostała kwe$tia dofinansowania buprzedsięwzir~ci a
dowy tamy pod Asuanem
mającego zasadnicze znaczenie dla polityli:i gospodarczej władz egipskich. Przez udz1al -.v · fi nansowaniu tamy Zachód zamierzał 7.Wi{zat:
Egipt na długie lata ze swoją p'.llityką.
Kiedy nadzieje polityków zachodnich się nie
Egiptu do ZSRR,
się
z iściły (dalsze zbliżenie
uznanie GhRL, zaścienienie stosunków z Indiami i Jugosławią, 'dalsza walka z Paktem Bagdadzkim), Stany Zjednoczone „ukarały" E.~ 1 pt
cofnięciem oferty asuańskiej. Odpowiedzią Egiptu była

'OBUCZE NOWEJ WŁADZY EG1PTU

NACJON.ALIZACJA TOWARl.ViSTWA
KANAŁU SUESKIEGO

P

krystalizowało się w okresie walk wewn.ętn.nych
w latach 1952-1954. Do osiągnięć tego okresu
można zaliceyć reformę rolną i porozumienie
1 Wielką Brytanią <r Sudanie. Następnie doszło
do porozumienia brytyjsko-egipskiego o ewakuacji wojsk brytyjskich z Egiptu. z~stała ona
zakończona nieco ponad miesiąc przed wybuchem konfliktu sueskiego. W okresie do czerwca 1956 r. ustalono również podstawy organixacyjno-prawne nowej władzy.
Egipt stał się republiką autorytatywną. Dla
Wolnych Oficerów demokracja była czym! wtór-' ·nym. Ich ideałem był nar6d silny, niepodległy
i zjednoczony. Demokracja mogła być dopiero
rezultatem utrwalenia rzeczywistej niepodległości oraz zniesienia wszelkiego wyzysku. Wyzysk stawia klasy uciskane w niekorzystnej
sytuacji. W konsekwencji prowadziło to do osła
bienia narodu i wzmocnienia obcej dominacji.
Aby osiągnąć sw6j cel naród powinien być zjednoczony. Stąd konieczność przeprowadzenia reform społecznrch: - reformy rolnej i poprawy
sytuacji robotników. Naczelnym zadaniem Wolnych Oficerów było. dążenie do niepodległcści
-Pod tym względem rewolucja lipcowa była kontynuacją dążeń wyzwoleńczych Egiptu w okresie ostatnich 70 lat, od pow~tania Arabiego w

1882

Jeszcze w drugiej

bował przeciągnąć

nego, me ehełały jednak dopu~cłć do przejęcia
inicjatywy przez ZSRR ani do potępienia trzech
agresorów.
Negatywne stanowisko Stanów Zjednoczonych
w owych
było także podyktowane tym, ' że
dniach uwaga administracji amerykańskiej była
skierowana na Węgry i Polskę. Niektóre amerykańskie koła polityczne sądziły, że nadsźedł
upragniony przez '1iie moment „wyzwalania"
krajów demokracji lud;>wej. W postulowanej
przez te czynnik! amerykańskie akcji zbrojnej
czołową rolę odegrały siły zbrojne Wielkiej
Brytanii i Francji. Tymczasem oba kraje były
zajęte · wyprawą sueską. Obrady Rady Bezpieznakiem potępienia najczeństwa stały pod
pierw akcji izraelskiej, a następnie brytyjsko-francuskiego ultimatum i bombardowań terytorium egipskiego przez lotnictwo Wielkiej Bry•
tanii i Francji. Argumenty obu mocarstw o rozdzieleniu sił walczących i ochronie Kanału
Sueskiego okazały się całkowicie nieprzekonywające. Jedynie dzięki zastosowaniu weta udało
się delegatom brytyjskiemu i francuskiemu powstrzymać uchwalenie nieprzychylnych dla siebie rezolucji. Anglia i Francja nie mogły jedn_a k nie dopuścić do przyjęcia proceduralnej rezolucji zwołującej nadzwyczajną sesję Z1troma•
dzenia Ogólnego.
Rządy Wielkiej Brytanii i Francji traktowały
swoją interwencję jako „akcję policyjną". Uzale:!:niły one zaprzestanie dzialat'l wojennych mię
dzy innymi od zgody Egiptu ! Izraela na przyjęcie sił Narodów Zjednoczonych. Postulat ten
był posunięciem taktycznym, podjętym pod silnym wpływem opozycji wewnętrZlleJ ! między
narodowej. Intencją obu mocarstw było po
prostu, by Zgromadzenie Ogólne uznało za wojska policyjne ONZ oddziały brytyjskie i fran•
niebawem wylądować w
ćuskie, które miały
rejonie Kanału Sueskiego. Uderzająca jest tu
analogia z w•ojną koreańską. Warunek brytyjsko-francuski nie nadawał się w swej pierwotnej postaci do przyjęcia ani dla Zgromadzenia
ani tym bardziej dla Egiptu. Pragnąc pomóc
Wielkiej BrytAnil i Francji Kanada przedstawiła projekt rezolucji o utworzeniu Doraźnych
Sił Zbrojnych NZ (UNEF) na Bliskim Wschodzie.
Od począ.tku obrad Nadzwyczajnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego można było zauważyć dwa
nurty negatywne w stosunku do interwencjl
trójstronnej. Jeden nurt, łączący kraje socjalistyczne i grupę państw afro-azjatyckich (kt6ra
właśnie się wytworzyła), stał na gruncie bezwarunkowego za.kończenia interwencji brytyjsko-francuskiej i wycofania wojsk · izraelskich
poza linie rozejmowe. Sprawą wykonania poUNTSO
się zająć
stanowień rezolucji mieli
(Organizacja Nadzoru Rozejmu) i sekretarz generalny. Drugi nurt, skupiający zwolenników
kanadyjskiego ·postulatu, dążył do ugłaskania
agresorów w imię zachowania ich prestiżu. Próby znalezienia :l'otmuły kompromisowej w warunkach trwającej agresji i okupacji musiały
się odbyć kosztem ofiary.

Jut wcześnted Iuael przygotował się do opanowania Synaju (zajęcia strefy El-Audta), leci
dop iero po upanstwowienlu Kanału Sueskiego
. I zraelczycy mor;U myśl eł poważnie o · uJz.i ale w
o:_:>eracji przeciwko Egiptowi. Początkowo synzajmowali się
chronizacją akcji z Izraelem
Frnncµzi, następnie, w drugiej połowie , paź
dziernika, także oficjalne czynniki brytyjskie
p oparły trójstronny plan akcji.
Rozpoczynając 29 października 1356 r. d~.lal::i
nia wojenne,

26 lipca 1956 r.

Zródla ostrej reakcji Zachodu - szczególnie
Wielkiej Brytanii, Francil i St'inów ZjeJnoczonych - na upaństwowienie Towarzystwa Kanału Sueskiego należy 1 jednej strony szukać
w tym, że spotęgowało on~ nastroje antykolo-

IZRAEL

MIAŁ UŁATWION·E

ZADANIE

•

IP

•

W obliczu koncentracji wojsk brytyjsko-francuskich na Cyprze, władze egipskie wycofały po
nacjonalizacji połowę stanu swoich wojsk, ·staaionujących w normalnych warunkach na Synaju. Wojska Izraelskie otrzymywały broi'! 1
amunicję drogą powietrzną„ przy pomocy frnncuskich samolotów transportowych startujących
z Cypru. Ponadto Francja zapewniła Izraelowi ,
osłonę powietrzną i morską. Pomimo tego, wojska izraelskie nie mogły uzyskać rozstrzygnięcia
lotnibombardowań
aż do czasu rozpoczęcia
to rząd
ctwa brytyjsko-francuskiego, kiedy
egipski wydał rozkaz wycofania się ~ Synaju,
Ultimatum brytyjsko-francuskie opierało się o
fikcyjne założenie, że walki toczyły się w pobliżu Kanału Sueskiego. W owej rzeczywistości
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Wojna o Kanał Sueski
w1956 ro,ku

r.

przełomie 1954-1955 roku w stosunkach
między Egiptem a Zachodem moina było zaw pawneJ
uważyć pozorną odwil:!:, związaną
mierze z brytyjsko-amerykańską rywalizacją o
wpływy na Bliskim Wschodzie. Po drugiej wojnie światowej rola Wielkiej Brytanii oc>labła i
Stany Zjednoczone poczęły przejmJwać pozycje
brytyjskie w tym rejonie. Bliski Wschód miał
dla Wielkiej Brytanii Inną rolę (defensywną -

Na

polityka imperialna, nafta), ni:i' dla Stanów
Zjednoczonych {ofensywną - Jako element w
polityce globalnej). Zawiązanie Paktu Bagdadzkiego na początku 1955 r .. pod egidą brytyjską
wykazało dążenie Wielkiej Brytanii do przejęcia
przywództwa w ty~ rejonie.
Z poprawą stosunków z Wielką Brytanią
Egipt wiązał nadzieje na zapoczątkowanie ery
równoprawnej współpracy, korzystnej dla obu
stron. Współpraca ta mogłaby objąć także i inne kraje arabskie - oczywiście po uzyskaniu
przez nie niepodległoścL

IDEOLOGIA
„NACJONALIZMU ARABSKIEGO"
zdobywała sobie w tym czasie serca i umysły
Arabów. „Nacjonalizm arabski" wzrósł na gruncie walki z zachodnim kolonializmem i imperializmem, jako bunt narodów arabskich przeciw poniżen i u i sprowadzeniu ich do roli kolonialnego zaplecza Zachodu, bunt przeciw zacofaniu i zablokowaniu dróg postępu. „Nacjonalizm" ten czerpał z tradycji pierwszych '3ziesię
cioleci imperium muzułrnańskiego, kiedy to Arabowie byli 1jednoczeni wokół- jednej władzy.
Nawiązywano także do tradycji czasów ~wiet-
ności, panowania dynastii Omajjadów, Abbasydów, dynastii fatymidzkiej w północnej Afryce
i kalifatu w Hiszpanii.
Zawiązanie Paktu Bagdadzkiego wytworzyło
głęboki wyłom w stosunkach Egiptu i Arabów
z Zachodem, a przede wszystkim z Wielką
Brytanią. W swym dążeniu do przejęcia bezspornej hegemonii na Bliskim Wschodzie Brytyjczycy planowali rozszerzyć pakt na inn'e kraje arabskie. Egipt stanął im na przeszkodzie.
Zródłami napięcia m;ędzy Egiptem i Zachodem były także: problem zasadniczego poparcia
Zachodu dla Izraela i ,wykorzystanie tego ostatniego jako elementu nacisku na Arabów, kwe- '
stia odmowy dostarczania Egiptowi broni niezbędnej dla powstrzymania ekspansji izraelskiej,
sprawa zmniejszenia się zamówień zachodnich
(szczególnie brytyjskich) na bawełnę egipską podstawowy produkt monokulturowego rolnictwa egipskiego
Brytyjczycy {i Zachód) chcieli pozyskać Egipt
dla swej polityki lub przynajmniej go zneutralizować. Kiedy doznali niepowodzenia, doszli do
przyczyną zła na Bliskim
przekonania, że
Wschodzie jest jedynie Naser: miał więc on
zostać usunięty drogą użycia siły. Bardzo podobne było pod tym względem stanowisko rzą-·
du francuskiego, który obarczał Nasera odpowiedzialnością 'za powodzenie algierskiego po··
wstania niepodległościowego. Stany Zjednoczone
natomiast wolały przyjąć rolę pozornie neutralnegó „arbitra". W rzeczywistości zaś dążyły do
wykorzystania tego regionu dla swoich celów
globalnej walki z soc.ializmem. Było to obceEgiptowi i Arabom. Nie tylko nie mieli o::ii
interesu w walce z socjalizmem, ale obie!{tywnie znajdowali się· po jego stronie w walce z
Arabów zdawało sobie
imperializmem. Wielu
z tego sprawę. Stąd egipskie zbliżenie do krajów socjalistycznych, które miało znaczenie
także praktyczne.
Egipt dążył do realizacji programu rozwoju
gospodarczego, wymiany handlowej na korzystnych warunkach, a przede wsz.y~tkim U'Z~roje
nia armii egipskiej w broń, potrzebną dla prze·
ciwstawienia się ekspansji izraelskiej. Główne
mocarstwa zachodnie odmawiały Egiptowi dostarczenia tej broni. Faworyzowano Ilrael wroga Arabów. Na tym tle doszło do zakupu
broni przez Egipt z krajów soci=łlistycznych, oei
warunków politycznych w zamian za oawełnę.
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nialne w Afryce i Azji oraz ~tanowiło groźbę
dla pozycji mocarstw zachodnich na ro:.:l2~łyc.h,
ważnych ekonomicznie, politycznie i strategiczrue, obszarach Bliskiego Wschodu. Z drug[ej
strony wrzawa, jaką rozpętano na Wschodzie,
była odbiciem taktyki określonych kół ·tv1olenników tradycyjnego kołonializmu, którzy wykorzystując akcję egipską jako pretekst, chcieliby
zastraszyć dawne ludy kolonialne i półkol0ni<1l
ne i zmusić je do odwrotu.
W okresie sueskim w Wielkiej Brytanii wzię
konserwatystóv.r,
ły górę poglądy prawicowych
którzy nie doceniall znaczenia wz:mocnierua sir.
ruchu narodowego i nie uznawali nowych realiów światowych, a zwłaszcza nie mogli się pogodzić z !aktem zmniejszenia się brytyjskiegJ
znaczenia w świecie. Już wcześniej premier brytyjski stał się zwolennikiem zastosowania siły
zbrojnej przeciwko Egiptowi. Dał temu •:„yraz w
czasie swej wizyty w Stanach Zjedno.::zonych
na początku 1956 r„ a także po wy!łaleniu
Gluóba z Jordanii, 1 marca 1956 r., oraz w
czasie wizyty radzieckich mężów st~nu w Anglii
w kwietniu 1956 r.
Nacjonalizację Towarzystwa Kanału Sueskie··
go podchwycono więc jako niepowtarzalną okazję do powrotu siłą do Egiptu i obalenia rzą
dów· prezydenta Nasera. Zdając sobie sprawę
z tego, jak trudno byłoby mu dochodzić swych
roszczeń na drodze prawnej, rząd brytyjski zdecydował się na stosowanie siły zbrojneJ przeciwko Egiptowi wspólnie z Francją, która w
tym okresie traktowała Nasera za wroga nr 1
i była gotowa/ wziąć udział w akcji wojennej.
Wobec braku wystarczających sił powietrznych i morskich w tym rejonie świata dla przeprowadzenia natychmiastowej akcji zbrojnej,
przygotowując się do inwazji, rządy w;elkiej
Brytanii i Francji zgodziły się na podjęcie akcji
przez Stany
dyplomatycznej, zainicjowanej
Zjednoczone, które - rhoć zajęły wrogie stanowisko wobec nacjonalizacji kanału - nie
miały interesu w powrocie i usadowieniu się
swych rywali na Bliskim Wschod:i:ie 1 tą drogą
·akcji zbrojnej, alienującej od Zachodu Arabów
i nowo niepodległe państwa Azji i Afryki.
Odbyły się dwie konferencje londyńskie, misja „Pięciu" pod przewodnictwem australijskie~
go premiera R.oberta Menziesa w Kairze, zawią
zanie stowarzyszenia 'U:!:yt}!:owników Kanału
Sueskiego oraz zabiegi dyplomatyczne na terenie ONZ. Posunięcia te nie miały jednak na
celu wszczęcia rokowań z Egiptem. Nie próbowano dojść do porozumienia z rządem egipskim. Miały one charakter ultymatywny przy
odrzucone, co w odpozałożeniu, że zostaną
wiednim czasie dałoby pretekst do w.>zczęcia
operacji wojskowej przeciwko Egiptowi.
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pretekstu do użycia siły
nie dawał żadnego
zbrojnej 1 okazywał gotowość przeprowadzenia
konsultacji, ale nie podporządkowania się dyktatowi. Pod tym względem rząd egipski miał
poparcie krajów socjallstycznych, arabskich i
tych
Wyrazem pomocy
niezaangażowanych.
a przede wszystkim państw secJalispaństw tycznych - było udaremnienie próby w:el);;:iej
Brytanii i Francji unieruchomienia Kanału
Sueskiego przez wycofanie zachodnich p:lc>tów,
przez co. oba kraje chcioJy uzyskać pretekst do
użycia siły zbrtijnej przeciwko Egiptowi.
Pozbawione w1zelkich pretekstów, Wielka
Brytania i Francja w obliczu antywojennego
stanowiska opinii światowej i dużego orHarr.u
społeczeństwa we własnych krajach, zdecydoSynaju prz8z
inwazję
wały się wykorzystać
Izrael dla rozpoczęcia swej operacji, 1 rzekomym zamiarem rozdzielenia walczących sił
Egiptu i Izraela oraz ochrony K'łnału 5uf'~k1e.~o.
Izrael uznał pojawienie się J'-l",1sera i'l1<n p ,1pularncgo przywódcy arabskieg'J za pot„nc ; ·: 1ln~
swej ekspansjoni5tycznej polityki.
groźbę dla

ultimatum . sprowadzało się do zaprosT.enln
Izraela do marszu w kierunku Kanału Suesk lego. W ten sposób już w następnym dniu po
akcji izraelskiej wyszła na jaw kolaboracja ·
trzech państw w przygotowaniu wojny przeciwko Egiptowi. Ultimatum stanowiło ponadto naruszenie przez oba mocarstwa wielu umów, których były sygnatariuszami (Konwencja w Konstantynopolu z 1888 r„ deklaracja amerykai1sko-brytyjsko-fra111cuska z maja 1950 r., brytyjsko-egipskie porozumienie z 1954 r. oraz Karta
Narodów Zjednoczonych).
Interwencje trzech p3ństw można zakwalif>
kować jako agresję. Artykuł 1 Karty ONZ post.mawia w punkcie 1: „(.„) załatwiać i rozstn::;gać spory lub . sytuacje, mogqce prowadzić do

KRAJE SOCJALISTYCZNE UWAŻAŁY

11C1ruszenia pokoju, w drodze pokojowej wedlug
zasad sprawiedliwości i prawa międzynarodo
wego". Także punkt 2 artykułu głosi: „~Yszyscy
członkowie załatwiać będą swe spory międzyna
rodowe środkami pokojowymi w taki sposób,
aby nie dopuścić do zagrożen-ia międzynarodo
wego pokoju i bezpieczeństwa oraz sprawiedli-

powołanie Doratnych Sił Zbrojnych NZ za na·
ruszenie Karty, gdyż jedynie Radzie Bezpiezastosowania siły
czeństwa przysługuje prawo
zbrojnej. Wobec tego, że rząd egipski nie zgła
UNEF, kraje
szał sprzeciwu wobec powołania
socjalistyczne traktowały rezolucję dotyczącą
UNEF jako wyraz woli państw · powołujących tę
siłę. W związku z tym wstrzyma!y się ?d gło
su. W sprawach finansowania UNEF wspomn iane kraje uważały, że koszty tych sił oraz
odszkodowanie za szkody wyrr.ądzone Egipto\vi
w czasie działań wojennych, jak i koszty oczyszhenia Kanału Sueskiego powinny ponieść pań
stwa, które dokonały agresjj. Kraje socjaHstyczne potępiały próby mocarstw zachodnich wymuszenia ustępstw . na Egipcie w zamian Zil wycofanie wojsk okupacyjnych.
Najdłużej pozostały na zie'mi egipskiej izraelskie siły zbrojne (do 8 marca 1957 r.). Wykorzystując okupację jako element przetargu Izrael
osiągnął rozmieszczenie UNEF jedynie po egipskiej stronie linii rozejmowej (rejon Gazy) oraz
w Szarm-EI-Szejk nad Zatoką Akaba, zapewniając ~obie swobodę żeglugi. Obecność sił ONZ
w rejonach Gazy i Szarm-El-Szejk - bezterminowa, choć zależna od zgody rządu egipskiego
- ograniczała suwerenność · Egiptu na własnym
·
terytorium.

wości". Karta NZ nie zna przypadków „wojny
legalnej", w odróżnieniu od Karty Ligi Narodów, która pozwalała na rozstrzygnięcie sporów
w drodze wojny, po wyczerpaniu określonych
procedury pokojowej. Bezpośrednią
środków
odpowiedzialność za utrzymanie pokojH pai1stwa członkowskie nałożyły na Radę Bezpieczer.stwa.

1NWAZJA BRYTVJSKO-FRA1NCUSKA
trwała zaledwie dwa dni od momentu <lesantu
na Port Said rankiem 5 listopada. Silna reakcja
przeciwko interwencji nie została wzięta przez
oba mocarstwa w rachubę. Liczono bowiem na
to, że Stany Zjednoczone będą 7.ajęte· wyborami,
a ZSRR kwestią węgierską. Zaprzestano jednak
inwazji nie osiągnąwszy ani zamierzonych, ani
głoszonych celów. Zadecydowało tu stanowisko
Wielkiej Brytanii, zajmującej centralne miejsce
w kwestii sueskiej. Decydującymi czynnikami
labourzystowska i lewicy
były tu: opozycja
·brytyjskiej, ró:żnice zdat'l w łonie partii konserwatywnej, negatywne stanowisko Stanów Zjeddostawach naftowych,
noczonych, przerwa w
potępienie agresji przez kraje arabskie i Wspólnoty Brytyjskiej, negatywne stanowisko Ra.dv
Bezpieczeństwa i Zgromadzenia Ogólnego ONŻ.
oprócz opoDecydującą rolę odegrała jednak ru samych Egipcjan - nota rz-:\dU radzieckiego
do rządów Wielkiej Brytanii, Francji i L:raela
oraz jednoczesna akcja ZSRR na forum Rady
Bezpieczeństwa i wystosowana do Stanów Zjednoczonych propozycja wspólnej radziecko-·amecelu powstrzymania
rykańs~iej lnterwencj1 w
agresji.
Agresja zos~ała powstrzyman~ i po kUku tygodniach wojska brytyjsko-francuskie musiały
wycofać się z Egiptu, zaś izraelskie do 8 marca
1957 r. Główną batalię o ewalf_uację wojsk ngresorów z Egiptu stoczono na forum o'rganizacji
Narodów Zjednoczonych - Rady Bezpieczei'lstwa (30 i 31 października), Pierwszej Specjalnej Sesji Nadzwyczajnej Zgromadzenia Ogólnego (1 do 10 listopada), XI Sesji Zgromadzenh
Ogólnego (12 listopada 1956 r. - 8 marca 1957).
Rozpoczęcie przez Izrael działań wojennych postawiło Stany Zjednoczone w niezręcznej sytuacji. Odmowa Wielkiej Brytanii i Francji \'.'Spół
pracy w ramach trójstronnej deklaracji z rn5u
roku, w akcji zmierzającej do powstr-zymania
agresji izraelskiej, przekonała Amerykanów, że
wszyśtkie trzy państwa były ze sobą w zmowie.
W tych warunkach milczenie Stanów Zjednoczonych byłoby poczytane za ciche poparcie db
akcji . trzech państw przeciwko Egiptowi. St;i:iy
nie chciały aprobować powstania niebezpiecznego precedensu ani polityki faktów dokonanych
w kwestii grożącej nieobliczalnymi konsekwencjami cila pokoju. Z drugiej strony Stany Zjednocz..,ne, przejmując inicjatywę w Rad 'i" Bezpiec?.1)t'\stwa i początk0wej fazie obrad ,, <'nvszej Nadzwycz<ijnej Se~ji Zgromadzenia Ogol-

IZRAEL WYRZĄDZIŁ EGIPTOWI
WIELE SZKÓD
materialnych. Szczególnie ciężkie szkody wyrzą
wycofaniem się
dzały wojska izraelskie przed
z każdego zajętego terenu: niszczono drogi, kopalnie i budynki, dokonywano aktów grabieży.
Wszystko to działo się bezkarnie i pod pozorem
zastosowania się do rezolucji Zgromadzel)ia
Ogólnego o ewakuacji. Izraelowi głównie cho-

#

~ziło o opóźnienie rozwoju iospndarczego i milltarnego Egiptu, w myśl swoiki"' rozu:nianego
„prawa do samoobrony".
Jeżeli Izrael mógł zapisać na swoje konto kilka osiągnięć, to Wielka Bryta)1ia 1 Francja l!O·
t?wały porażki: utratę resztek pozycji w Egipcie, przekreślenie porozumienia brytyjsko-egipskiego z 1954 r„ utratę bazy sueskiej i wielu
dalszych pozycji na Bli•kim Wschodzie, osłabie
nie stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, zachwianie prestiżu obu mocarstw w świecie, upadek rządu Edena. Jednocześnie nastąpił da!s'.':y
wzrost ruchu narodowego i podnosił się nutorytet krajów socjalistycznych wśród Arabów. W
celu powstrzymania procesu wypierania wpły
wów zachodnich z Bliskiego Wschodu, Kongres
amerykai1ski uchwalił w dniu ostatecznego wycofania się Izraela z Egiptu (8 marca Hl57 r.)
tzw. „doktrynę Eisenhowera'', głoszącą lwniecz·
ność przejęcia przez Amerykanów bliskou;~chod
.niej „próżni" wyhvorzonej przez porażkę Wielkiej Brytanii i ·Francji.

•

(Autor jest adiimktem w Międ.;:yuczelnw.nym
Instytucie Nauk Polityc.; mych UŁ)
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autora
ostać Jakuba Casanovy,
bohatera sławnych na cały świat
Pamiętników, jest tak problematyczna i arcyzabawna , jak jego roz:cale
pustrte przye;od,v miłosne
.
przedziwne życie
Casanova. jakiego znamy dzisiaj, to w jednej osobie: człowiek, który żył i wiele kochał
- oraz postać unyślofia która stała się prototypem pewnej kategorii ludzi. Prawdziwy humorysta - a jednocześnie dzielo humornty.
Najweselsz:-· awanturnik osiemnastego, sensacyjny besbeller dziewiętnastego i sła...,my n'ł
cab· świat bohater dwudziestego stulecia.
Nie ma prawie rzeczy, o którą nie pomawiano b.v tego zadziwiającego człowieka: z ko~ci
niemal wsz~·stkicmu zaprzeczano. Rzadko się
zdarza-, by ktoś równie otwarcie, bez żadnych
osłonek zwierzał się z przeżyć, które inni lę~
kliwie starają się okryć tajemnicą. Mimo to
niektórzy krytycy nazvwają ~o jednym z naibezwstydniejo;zych kłamców w lite~turze świa
towej.
Kwestionowano nawet jego istnienie. Pamięt
niki uznano za hezC'zclnv fals~·fikat . Pewien par''Ski bibliofil zapPwniał. ie w Pamiętnikach
Casanovy rozpoznaje dzieło Stendhala. poety o
stu pseudonimach:
Natomiast pewien niemiecki uczony napisał
by udowoddwutomową wnikliwą rozprawę,
nić, że Pamiętniki Casanovy stanowią jedno :r:
najwiarygodniejszych źródeł historycznych o!iemnastego wieku. Dziesiątki badaczy-specjalistów w dziesiątkach krajów przeorały całe biblioteki i archiwa, dokumenty weneckie i akta
policyjne pięćdziesięciu miast. by dowieść, że
Casanova po stokroć powiedział prawdę, a tylko przygodnie pomylił jakąś datę czy miejscowość, przesunął takie czy inne wydarzenie hi!torycrne, tu coś opuścił, tam coś dodał lt~b i
przekonywającego dla pedantów powodu me ustosunku z córką amsterdam!kiee:o
trzvmvwał
ba~kiera Hooeiro. ponieważ przekorn~' bankier
nie miał córki. tylko syna.
Czv Casanova. bożyszcze kobiet, był przynajmniej piękn:vm mężczvzną? Zdaniem Jego dowcipnego przyjaciela. Karola de Ligne, „byłby
bardzo piękny. gdyby nie był szpetny".
Ale czy był on istotnie jednym :i: najwiek!l'l!Ych uwodzicieli wsz:vstkich czasów? W Pamiętnikach. oheimu.iącyC'h okres czterdziestu lat,
Casanova wymienia no nazwi!ku około !tu
szesnastu kochanek. Zaledwie trzy kochanki w
roku: na kawalera. który nieustannie podróżo
wał po Europie. spotykał h·~iące ludzi wszelkich klas i narodowości i sam wyznał. ie czuje się stworzony dla płci pięknej - to chyba
niewiele.
Ponadto z jego opowiadań wynika, te byłoby
przed niektórymi
mu trudniej obronić się
dziewczętami niż je zdob:<-·ć. że - mało wybrednv - nie zrażał się ani wiekiem. ani środo
wiskiem socjalnym czy koniecznością ofiary; że
wiele kobiet orzekupvwał pieniędzmi. podarunkami i dobrodzbjstwaml. jedne zdobywał dzię
ki szczęśliwemu przypadkowi, inne oczywiście
uwodził bezczelnymi fortelami i sztuczkami, a
czasem zdumiewającą psychologiczną firl'ezją.
Co czyni go prototypem wszystkich uwodzicieli? Technika? Namiętność? Róg obfitości w
spodniach (jak powiedział Barbey d'Aurevilly)?
Czy był encyklopedystą zmysłowej miłości?
Seksualnym atletą? Czy fortele i chwyty jego
sztuki ·uwodzicielskiej były aż tak wyjątkowe?
Czyżby utdecydowała o tym pasja, z jaką uprawiał i opisał swoje prawdziwe i rzekom~
sukcesy? A może miał nowe pomysły w teJ
dziedzinie, w której niezmordowana wynalazczość człowieka tak żałośnie zawiodła?
W jednym ze wstępów do Pamiętników, owych apologii dwunastotomowej apologii, Casanova oświadczył, że napisał je nie ku włas
nej chwale, lecz jako sat y r ę n a s a ':1 e g.o
siebie. Mimo płomiennej zmysłowości me
chciał uchodzić za człowieka imysłowego; nigdy
bowiem dla rozkoszy zmysłowej (która wprawdzie była głównym celem jego życia) n~e iai;iomniał o obowiązkach. o ile w ogóle Je miał.
Twierdzi, że był niezmordowanym amatore.i:i,
lecz nie zawodowym kochankiem czy uwodzicielem. (. ..)
Casanova stał się typem charakterystycznym
na skalę światową przede wszystkim . dl.lęki
z naJznakośrodkom literackim Był jednym
nutszych mistrzów autoreklamy wszystkich czasów.
Niepodobny do Don Juana, legendarnego kolek<:jonera „numerów" w swej kartotece i se~
sualnego łowcy i;kalpów, którego, zdaje sa:,
gnał skryty lęk przed impotencją, Casanova nie
był maniakiem, lecz dowcipnisiem.. Ten m?r~
lizujący amoralista to cynik. który Jednocz<;sme
chełpił się swoją pobożnością i występkami. W
poglądach na honor. obyczaje I sumil:mie zawsze przystosowywał się do otoczenia.
Jego filozofia był kokieteryjnym artykułem
mody. .Jako hedonista powoływał się na s~o
ików. W młodości anarchista. przystąpił potniej do wolnomularstwa. w owym zaś czasie
wo lnomularze, podobnie jak encyklopedyści. uchodzili za ojców orz:1szlych rewolurji. Na starość stal się koniunkturalnym wrogiem rewo!u-

P

cji i lu.dtl Oświecenia; lecz tyt wiedy wśród arystokratów i pisał dla „wyższych sfer".
Obok podniecających, pozornie absorbujiicych
życie
wiódł
~o przygód miłosn:vch, Casanova
w pel ni czynne i w peh1i pr .'Jżniacze; hołdował
namiętnościom i
różnym, pochtaniającym czas
dokonywał liczn,·ch 7.mudnych transakcji. Wię
cej zdziałał, pełniej żył niż tuzin przeciętnych
amatorem o tysiaczir'ch
śmiertelników. Był
zainteresowaniach, d,·letantem w stu dziedzinach.
W czasie, kiedy podróżowanie b'-·ł o mozolne i
nad wyraz uc1ążiiwe, znajdował się w nieust<mnych rozjazdach jak ż.vd Wieczn" Tułacz. Obda1 lOny świetną pamięcią, z największą łat-'
wo<dą studiował różne dziedzin~· nauki, śle
dził najrozmaitsze gałęzie literatur.v swej epoki. a w miarę przybywających lat prowadzii
coraz bardziej ożywioną korespondencję z wielu
sławnymi i znakomitymi osobistościami. pisząc
w trzech językach: włÓskim, łacińskim i !raYicuskim.
Przełoż_,·1 Iliadę HQmera na wloskie tercyny,
Woltera i innych francu~kich autorów na ję-

Klasycma ctarotrtno~~ wyobratała 10-bie pouwodziciela bosko-humorystycznie: taki Jowisz na przykład był zawsze śmieszny w swych
od byka do złotego
lubieżm·ch przemianach
deszczu'.
pasoChrześcijaństwo ze śmiertelną powagą
wało szatana na arcyuwodziciela; zadawał sit:
on zarówno ze starymi, jak i młodymi czarownicami, ba, w cią:i:u jednej tylko nocy Walourgii prześcif(nął pod wz:;:Jędem masowej konsumpcji wi;zystkie życiowe sukcesy Casanovy
i Don Juana.
Nieco później rys>' uwodziciela nabrały cech
?ardziej ludzkich. W Prowansji stal się poetyczny jak trubadur, gdzie indziej demoniczny
jak Faust, niemiecki mist~·k, albo jak Don Juan, pełen pogardy dla kobiet Hiszpan z kompleksem buchalteryjnym.
Casanova sprawił, źe uwiedzenie straciło charakter bosko-pogański, izrzeszno-chrześcijai1Ski i
mitu,
demoniczna-poetycki. Z niebiańskiego
grzesznego upadku w otchłań piekielną i 't
~eksualną
ziemskiej trat?;edii miłości uczynił
namiętną
farsę i satyrę,
przye;odę, erotyczną
stać
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Kim hyl p.rawdziwy Casanova?
zyk włoskl prQZ.lł i wiersz.em. Za życia wydał
drukiem po francusku i po włosku dwa tui.iny ksiĄżek, wśród których :malazły siE: roipra wy hi!toryczne, matematyczne, astronomic:z:ne, e"\(ooomlczne, filozoficzne i -qtwory beletrystyczne, świadczące o rzetelnej wiedzy i osobistym doświadczeniu. Wydawał czasopisma,
kantorem loter:vjzałożył fabryki:, zarządzał
nym i brał udział w organi:i:owaniu loterii Ecole
Mi!itaire. Był sekretarzem adwokata, kardynaBył bibliotekarzem.
ła, kapitana galer, posła.
wolnomularzy i różo
Podróżow.ał z polecenia
agentem dyplomatycznym
Był
krzyżowców.
agentem finansowym króla
króla Portugalii,
Francji; król pruski zaproponował mu stanowisko preceptora kadetów. Był szpiegiem kilku
Państwowej,
Inkwizycji
rządów l weneckiej
która go niegdyś wii:ziła. Był zawodow:vm gracz:em i sprzymierzeńcem profesjonalnych szulerów, dyrektorem teatru l dziennikarzem, skrzypkiem, oficerem, człowiekiem wiecznie snującym
projekty, poszukiwaczem złota i skarbów, O!ZUstem, czarodziejem i szarlatanem. („.)
Na starość humorysta Casanova stworzył 1
siebie, z młodego szczęściarza Casanovy, typ
arcyuwodziciela i mógł za darmo po raz di:ugi
delektować się we wspomnieniu swym życiem i
powtórnie uwodzić w myśli wszystkie dziewczęta.

Lecz dopiero po śmierci dzięki najfrywolniejszemu ze swoich dzieł stworzył siebie - jezmarłemu można przypisywać twórczą dl.iaegzyuniwersalną sławę i trzecią
łainość -

sli

przez uświetnienie swego i nd y wid u a l n ego życia, pl.awiąc się w lubież
nej radości z własnej osoby i :i:e swych niewyczerpanych konceptów, uczynił 1 siebie klastencję. Właśnie

1yc:i:hą postać. Odmaczając się niepohamowaną
w!asnĄ,
miłością
szczerością i bezgraniczną
zmienił awanturnicze życie czarujó\cego wykolejeńca., w surrealistyczną legendę uwodziciela,
któremu nikt nie mógł się oprzeć. W ten sposób
sam stał się legendą.

Casanova tył rzeczywiście. Sam napisał swoje
synem" kipiącego
weneckim bę

Pamiętniki. Był „nieślubnym
życiem osiemnastego stulecia,
kartem I kosmopolitą.

Wszędzie kochano go. i on kochał wazi:dzie. Z
jego ust i spod jego pióra płynęły potoki idei
i przesądów stulecia. Wciskał się wszędzie i
nigdiie nie przynależał całkowicie, król pasoży
tów, przygodny narzeczony sans facon (bez~
ceremonialny) w !tałych rozjazdach.
Nowy podział władzy i bogactwa w społe
czeństwie osiemnastego wieku wstrząsnf\ł wszystkimi panującymi konwencjami. Wiek Oświe
cenia przynió.sł obok obfitości wiedzy niejeden
przesąd. Wśród synów tego stulecia znaletli się
wybujali optymiści, zakochani w ziemi i całej
i
ludzkości; sądzili, że wszystko widzą inaczej
odkrywają na nowo: nowego Boga i nową logikę, nową wolno~ć i demokrację, całe mnóstwo
nowych wiadomości i pojęć, nowe maszyny i
nowe żarty, a także - obok wszyctkich politycznych, socjalnych, religijnych, technicznych I .
Intelektualnych rewolucji - rewolucję tycia
płciowego, erotyki, ziemskiej miłości.
Wiek XVIII, jak każde stulecie, stworzył wsrnnki dla nowego typu człowieka i na odwrót
człowiek, który był najlepiej przysto!owany do
owych czasów, nadał temu nowemu typowi
dzięki
własne cechy. Podobnie jak Napoleon
rewolucyjnej levee en masse (ruch masowy)
wykazał geniusz militarny jako masowy konsument mężczyzn. tak w Casanovie zrodził sie
nowy geniusz erotycznx. masowy konsument
kobiet, „Sprawiła to ilość".

zmysłów, rozkos1 bez grzechu, miłość bez
tragizmu. (...).
Zdolny tego samego dnia zakochać się z mło
wierzył
dzieńczym żarem w kilku kobietach
za ka:idym razem, ie nigdy przedtem nie kochał jeszcze tak gorąco, jak w danej chwili i
zarażał kochankę tą wzruszając11 wiarą w cuda.
Rozrzutnik, darowywał całą swą siłę witalną
cor'z to nowym przyjaciółkom w coraz to nowych ekstazach i każdą szczodrze obdarzał pieniędzmi, bezmiarem czułości i słów, gdyż spośród wszystkich amantów był najwymowniej~zy
i najgadatliwszy. Nie darmo z mężczyzny, który wiele dziewcząt uwiódł samą tylko sztuką
wyn:iowv. zmienił się w erotycznego pisarza, ui
wodzącego czytelników sztuką obrazowania
podniecającego ich zmysłowość samymi słowa.
mi.
Stary ten zbereźnik widział w każdym nowym uwiedzeniu rozkosz dla siebie i dla swych
ofiar. Jeśli mu się zarzuca - pisał - ie jego
zbyt plastyczne opisy miłoici rozgrzewają fantazję czytelnika, to te.go właśnie chciał. Czytelnik jest jego ~rzyjacieltml, a autor 1nałym
kosztem spx:awia mu przyjemność.
Casanova nie gardził - z wyjątkiem gwał
tu i mordu - żadnym środkiem, zmierzającym .
do zdobycia kobiety i żadnym, by nie stracić
tej, którą tysiącem forteli dopiero co zdobył. ów
wyrafinowany egoista znał niezliczone chwyty
i aztuczki, gdy pragnął· uzyskać od dziewcząt
to, co - jak zapewnia - jedynie wtedy mogło
go uszczęśliwić, gdy uszczęśliwiał<> dziewczęta.
Lec:i najpiękniejszą i najmocniejszą bronią
Casanovy była hojność i szczęście. Szczególnie
niesłychanie szczodry.
jeśli chodzi o czas, był
Dziewczęta zdobywa aię wytrwałością. A szczę
które odczuwał i przekazywał, było jedyście,
ne w swoim rodzaju. Każdej kobiecie schlebia
świadomość, :!.e potrafi niewielkim (że tak powiem) wrsiłkiem uczynić mężczyznę tak beigranicznie szczęśliwym. A miłość rzadko daje
kobietom prawdziwe szczęście. Miłość rzadko ugrę

szczęśliwia.
Połowa

jego tycia

była

niemal

nieprzerwaną

korozkoszą, którą dzielił ze stu czy dwustu
bietami. ByWało, że chciał się z którąś z nich
ożenić, lecz nigdy do tego nie doszło, Dla niejednej postarał Jię o dobrą partię - bezinteresoWY1y r.aj!ur, pragnący jednocześnie na swój
sposól:- , uchodzić za bezinteresownego kochanka, ba, nawet w bilansie swojego życia za uwiedzionego uwodziciela. Ten legendarny bohater permanentnej miłości, kochanek całego
nstępu kobiet, sam siebie nazywał ich ofiarą,
l a d u p e d e a f e m me s. („.)
to całe
Zespół ludzi w jego Pamiętnikach mrowie wybitnych osobistości wielkoświato
W)'ch i prowincjonalnych, zwariowane figurv.
przedstawiciele wszy!tkich klas I gtan6w, króI ksii:'i:niczki,
,;zubrawc~·
lowie i kurtyxany,
tancerze ! zakonnice. papieże i szarlatani. Casanova zna cały świst.
Kocha w każdej 1Ytuacji: w łóżkach, w pojazdach, na achodach, w lamiach i na łonie
przyrody. Uprawia miłość we wszystkich pozycjach: na stojąco, leżąco, . siedząco, :i: jedną
dziewczyną, 1 dwiema dziewczynami, we dwóch
z · jedną dziewczyną, .z ·.fałszywymi eunuchami, z
własną siostrzenicą. ze swoją nieślubną córką,
ze spotkanymi po trzydziestu latach starymi
przyjaci6łkami, z dziesięcioletnią, z siedemdzieprzy czym widok nagiej dwusięcioletnią z
dziestoletniej przyjaciółki dodaje mu sił dwiema siostrami jednocześnie, z matką I córką, 1 prostytutkami i niewinnymi, których cno-

potrafi usanowa6. Kocha wśród tmlechu,
kocha wśród łez, kocha wśród przysiąg i fał
gzywych obietnic, wśród szczerych ślubowań i
istnych kaskad słów, przy świetle i w ciem·
nościach, z pieniędzmi 1 bez pieniędzy, za pieniądze, a jeśli nie kocha, mówi o miłości, wsoomina miłość, pragnie miłości i jest pełen mi- ·
poga1'l.ska pieśń
łości: to jedna wielka 1 dość
na cześć miłości, potężny hymn uwielbienia, dla;

tę

całej płci niewieściej. (.„).

·
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przygód
Smak tajemnicy, intn·g, zawiłych
miłosnych i niespodzianek, maskarady i szpiegowania poznał Casanova już w mieście rotlzinza
nym, Wenecji, i w weneckich teatrach,
których czarodziejskimi kulisami wzrósł. Jakas
biesiada, spacer za bramę, spotkanie w gospodzie, ludzie na ulicy i w teatrze - wszystko
prowadziło do najbardziej pasjonujących przygód, wszystko gmatwało się w tajemniczy i
zaskakujący sposób, wszystko wiodło do miłoś
ci i alkowy, do stołu gry i pojedynku, do maskarady i ucieczki, a także niestety, coraz częś
ciej do policji, wiezienia, na wygnanie, ba, nawet w pobliże szubienicy.
Ludzie, o których wiemy zbyt wiele stają
się dla nas :i: czasem bardziej zagadkowi niż
ci, o których wiemy mało. Tajemniczy Casanova opowiedział podobno „wszystko", nie oszczędzając ani siebie, ani innych. Nagle wszyst·ko staje się wątpliwe, nawet wtedy, gdy mówi prawdę, a mówi ją przeważnie. Nic nie
brzmi tak niewiarygodnie, jak niekonwencjonalna prawda. (.„)
Sam Casanova, jeden 1 najbardziej drobiazgowych i najmniej dyskretnych pamiętnikarzy,
usprawiedliwiał niepewność swych Pamiętników
dyskrecją w stosunku do bliźnich, przestrzeganą w ich interesie. Rzekomo brak mu cyniimu
mógł opowiedzieć
mizantropa i dlatego nie
pewnych zdarzeń. Podziela takte w12y1tkle
przesądy „wyższych sfer".
Mimo iż był synem biednych aktorów 1 dorobkiewiczów, mimo iż wielekroć upadał i mów
się dźwigał, zawsze 1ta.ł po stronie bogaczy i
dawnego reżimu, który 1~ę go zewsząd po:i:bywszelwał i wtrącał do więzień. Nienawidził
rewolucjonistów oraz ich
kich demagogów i
wielkich prekursorów, ja.k Wolter czy Rousseau, gdy.t wcześnie pojął, że zamykali oni stulecie uciech, epokę jedwabnych pończoch i
szpad i awangładkich manier, błyskających
,
turników.
Zamiast z ubóstwem bratał gię 1 rozpustą,
odszczepieniec 1ypiający :i: komediantkami całej
Europy, ucztujący i grający z markizami i ksią
żętami, zdrajca własnej klasy, lecz nie Tartuffe. Oszukiwał w.uystkich, wrogów, przyjaciółki i większość swych przyjaciół, ale błt:dY
swe wystawiał na pokaz tak otwarcie, jak lltłasowe spodnie, złote puzderka i dukaty, którymi pobrzękiwał we wszystkich kieueniach,
jak swoją zawue skorą do działania szpadę 1
to, co poza nią już za młodu miał stale w ·pogotowiu, a także f.ałszywe tytuły i bezwartoś
ciowe ordery.
Kim więc był prawdziwy Casanova?
On sam uważał się za lekkomyślnego, ale poczciwego i w gruncie rzeczy porządnego czło
wieka. Sądził, że spokojnie może pokazać sitt
w negliżu. a niekiedy nawet nago.
Jak mamy go cenić? Czy był żądnym życia
awanturnikiem, który odwiedzał papieży f królów, zwycięskim współzawodnikiem Cagliostra
l księcia de Saint-Germain?
Czy nie pozbawionym geniuszu, zbankrutowanym literatem, wyuzdanym autobiografem, satyrycznym autoparodystą i nieubłaganym krostulecia,
osiemnastego
nikarzem obyczajów
dyletantem,
wszechstronnym, pełnym dowcipu
wyrafinowanym i najbezwstydniejskrajnie
szym narratorem przygód swoich czasów?
Czy po stokroć zbankrutowanym kuglarzem
życia i wielkim klownem seksualizmu osiemnastego wieku?
ów stały klimat teatru. szaleńcze tempo komediowe, cały ten farsowy świat, żywiołowa
żądza użycia I ciągle powtarzana rozkosz, tak
dumna z siebie, jak gdyby była zasadniczym
założeniem stworzenia, palący oddech namięt
bezczelny
ności, tysięczne nastroje i donośny,
chichot, owe faunowe echo osiemnastego stulecia - czy to wszystko jest wymysłem zartrew czeskiej
tyzowanego starca, który gdzieś
wsi zdolny był już tylko pisać pamiętniki i
upiększa.ć romantyzmem karierę szubrawca?
Czy owe sprośne Pamiętniki zawierają rz:eczyWiście tylko seksualne marzenia starego, py!Załkowatego impotenta? Czyż mógł jednak impotent-komediopisarz wyssać z palca tę arcyowego płonącego
farsową,
potentną postać
wszystkimi namiętnościami facecjonisti: i pa·
sożyta miłości?
A mote w tych priapow,·ch Pamiętnikach
krvje się ur.iekając:r odblask nieokiełzanego i
wesołeg'l żywota jakiegoś arcyporleirzanego, do
t!lf'hi n it"morn 'ner.o. onGtan,,,!"ri 7.~·C'iPm crotrcznym geniusza?
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mi kocami i parasolami. Całe rodziny umówiły się na
to dzlsiej„ze spotkanie po 25 latach . Wspominki i clekaw0~ć. Jak oni teraz wyglądają? Czy ;zaśpiewa moją ulubioną piosenkę? Czy ty wiesz
(:i!wraca . sitt
ivama do córki), że my z ojcem poznal j śmy się kieqy piosenkę
„Mały książą" śpiewała Kasia Sobczyk. Dzieci słuchają I grzecznie, acz .z nie największą ochotą, podążają za rodzicami. Mijam
grupę dziewczyn. One na pewno nie pamiętają tamtych czasów.
Nie wiedzą nic o sopockim „Non-Stopie", który otworzył swoje
podwoje właśnie w lipcu 1961 r. Na tej pierwszej scenie na
świeżym powietrzu tańczyliśmy do upadłego rock and rolla. Tam
też słuchaliśmy z zapartym tchem: Karin Stanek, Kasi Sobczyk,
Ady Rusowicz i wielu naszych idoli, jakże innych od artystów,
którzy dziś elektryzują młodzież . Widownia Opery Leśnej w
Sopocie wypchana szczelnie czterdziestolatkami. To spotkanie z
gwiazdami naszej młodości by ło możliwe dzięki uporowi i kilkuletnim staraniom Franciszka Walickiego, dziennikarza, .publicysty. ·krytyka, a także kierownika artystycznego takich grup jak:
„Rhythm and I'll~es". „Czerwono-Czarni", „Niebiesko-Czarni".
„Old Rock Meeting'1 to tytuł imprezy, na ·której 11 i 12 · lip<: a
pokolenie czterdziestolatkó_w spotkało się :r; muzyką swojej mło
dości.

Idąc .na ten koncert :r;asta,nawiałam się co możemy odkry~
w tej muzyce po latach? Czy porwie ona jeszcze
publiczność?
C:r;y ud-0wodni swoją wartość? Jedno jest pewne. To duża odwaga stanąć dziś, u progu ·xxr wieku, w repertuarze z tamtych .
lat.
Punktualnie o godzinie 20.30 rozpoczął slę koncert. Rock and
roll królował przez blisko 5 godzin na scenie i widowni Opery
Leśnej. w ~opacie. Po pierwszych muzycznych taktach publiczność
bez'b\ędnie poznawała piosenki z lat sześćdzjesiątych. Piski,

Czy nas
i•szeze painiętasz
okrzyki radości, brawa i wspólne śpiewanie. Cały koncert był
jednym wielkim wspomnieniem. Spięwy na scenie i na widowni.
I tylko czasem ktoś ukradkiem ocierał łzy, ktoś inny nie wytrzymywał rytmicznej muzyki i nie oglądając się na sąsiadów
wskakiwał na ławkę, wy.machując marynarką. Tak było na kcmcertach w latach sześć-dziesiątych i tak było po 25 latach. Po· wiewały marynarki, a refreny popularnych przebojów śpiewała
cała ·sopocka publiczność. To był niezwykły koncert. Po kilkunastu minutach nikt nie zastanawiał się, czy. muzyka · tamtych
lat udowodniła swoją wartość i co można odkryć w niej dziś.
Jetino jest pewne. Porwała ona bez reszty całą widownię. Sprowok<>wała 11'tatec:r.ne rodziny do „szaleństwa", wyzwoliła emocje
głęboko skrywane przez 25 !a-t. Z tej muzyki zostało tylko to,
co było w niej najlepszego.
Niewątpliwie gwiazdą teg<> spotkania był Wojciech Skowroń1ki. On to właśnie :r. calą widown\ą improwizował rock and rolla,
zadaj.ąc publiczmości corą.z trudniejsze „kawałki" do odśpiewa
nia. Rozbawiony tłum czterdziestolatków podejmował każdą prób~ ,muzyczną, wywiązując się .z niej z nie1lychaną muzykalnością
1 poczuciem hum~ru.
Niewątpliwa to zasługa prekursorów mocnego uderzenia. Oni
.w latach sześćdziesiątych prowadzili akcję .,Polska
młodzież śpiewa polskie piosenki". Wynikiem tego ro;śpie.w~?ia ..
była spora grupa utaientowanych' artystów, ' z ' których.. · prawi~ '·;

tQ w~aśnie

wszyscy założyli· późhiej własne ' zespoły: Jerzy Koss'ela „FtęCio.; ·
linie" i „Czerwone Gitary", Niemen „Akwarele" itp. Niewątpli
wą atrakcją tego wieczoru był występ Michaja Burano, albo
)ak kto woli Johna Mika Arlowa. Artysta przyjechał do Polski
po . 18 \atach nieobecności. Na scenie pojawił się zespół muzyczny, który w sw<>jei „poetyce" był jakby bliższy dzisiejszym idol<?.11? muzyki młodzież.owej. Wreszcie sam artysta. Wysoki, szczupły, z lekką siwizną na skroniach, w nienagannym kremowym
garni turze. Popłynęły dźwięki największego przeboju Burano
,,Lucia". Ludwik Jerzy Kern tak kiedyś napisał (cytat ·z pamięci):
„A potem by mieć spokój cl.o rana
Na deser puszczam Micha; Burana
I big-beatowa mi §ię śpi
Pod: "Ja kocham Lodziję
· A ona mi Tlli!"

· Jonti Mike Arlow tak jut dziś nie śpiewa. Ma wspaniały głc!,
iwietną technikę wokalną, znakomity zespół akompaniujący i
piękne piosenki własnej kompozycji, które
swoją prapremierę
miały właśnie w amfiteatrze sopockim. Michał Burano udowodnił wszystkim, że nie zmarnował tych 18 lat. Publiczność słuchała
jego minirecitalu z ciekawością i ze skupieniem. Nie była jednak przekonana, c:r;y tych nowych świetnych piosenek · chce dził
atUchać. Po każdym utworze głośno skandowała „Sige sige dll,
siie sige di!". Tego utworu jednak John Mike Arlow nie Z\ł
śpiewał. ·Specjalnie na ten wspominkowy wieczór skomponował
pięl{nir nastrojową piosenkę. Nią to właśnie pr:r:e,gonał wielotysięczną publiczność do sw_gich kompozycji. Po koncercie
roli"'.'
ma.wiałam z Burano; Był bardzo wzru-szony l zdenerwowany tym
występem. Nie można się dziwić. Stanąć przed tą samą publicz•
no~cią oo 18 latach. Na co dzień mie~zka w Los A.ngelea. Zajmuje się komponowaniem, aranżowaniem piosenek. Mówi pię
cioma językami (angielski, francuski, rosyjski, polski i cygań
ski),_ Gdyby miał zaczynać swoją karierę od początku chciałby
W.stko przeżyć jeszcze raz. Zadowolony jest i pr:r.yju.du do
P6~i i dziękuje wszystkim, którzy o nim nie zapomnieli.
W
orugiej części koncertu wystąpił jeszcze Tadeusz Nalepa 1 Mira
Kubasińska z zespołem oraz długo oczekiwany Czesław Niemen
ze "swoim zespołem komputerowym.
Były stare przeboje, ale
jakby odmłodzone przez elektroniczne urządzenia. Czesław Niemen jeszcze raz udowodnił, że jest artystą. . którego gwiazda
wraz z upływem lat świeci coraz 'aśniej, I wreszcie koniec.
Wszyscy wykonawcy odśpiewali piosenkę: „Czy nas jeszcze pamiętasz", były kwiaty i owacje. Słowa uznania należą się Bał·
tyckiej Agencji Artystycznej. W doble trzech „S" dołożenie kilku milionów złotych, aby koncert mógł się odbyć, było zapewne decyzją tru-dną, .ale jak sądzę liczy się efekt końcowy. A był
to prawdziwy sukces~ I może nie należy tego koncertu rozpatrywać w kategoriach tylko i wyłącznie artystycznych. Było to na
pewno zj'awisko z dziedziny socjologii kultury.
Nie wszystkich przt>dstawicleli „mocnego -uderzenia'.' zobaczyllł
my na sopockiej estradzie . Wielu z nich zrezygn-0wało z uprawiania muzyki i wróciło do swoich wyuczonych zawodów. Zobaczyliśmy I usłyszeliśmy tych, którzy mieli odwagę stanąć do konfrontacji z epoką komp9terów, teledysków, syntezatoró.w . I trzeba pl'zyznać, że czas z męską częścią tej „konstelacjl gwiazd" 1
lat steśćdziesiątych obszedł się zdecydowanie łagodniej. Warto
jeszcze· odnotować, że w Sopocie odznaki •. Zasłużony Działacz
Kultury" otrzymali: W. Gąsowski, B. Wyrobek, M. Kubasińska,
A. Rusowicz. K. Sobcz:vk. W. Korda, W. Nah.orny, R. Poznakowski, J, Popławski, J . Kossela . A. Mikołajczyk, T. · Nalepa, W.
Skowroński, J. Skrzek, H. Zomerskl.
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Powiem szczerze.„
Od dłumzego czasu uważnie
przysłuchuję
się
wywiadom
przeprowadzanym w radiu czy
telewizji z różnymi ludźmi odpowiadającymi za poszczególne
placówki społecznej użytecimo
ści. Te studii.a porównawcze I
analitycme doprowadziły mnie
do w~rycia pewnych prawidłowości. Odkrycie to nasuwa
pewne
wnioski,
którym.I
chciałbym się pod7Jielić z Czytelnikami. Być może przyczynią
się one do ułatwienia ży'Cia innym.
Uwaga pierwsza dotyczy stro~
ny 'technkznej .tych rozmów.
Otóż niektórzy · przepoowadzający · takie· rozmowy dziennikarze są niepoprawnymi gaduła
mi i w zasadzie rozmówca j~t
im potrzebny jedynie I wyłą
cmie jako tło. Stawia się takiego faceta lub facetkę przed
kamerą lub mikrofo·nem i każe się mu w odpowiednim momencie kiwać głową lub . mówić: tak, zgadzam się w
zupełności, ma pan
redaktor,
pani redaktor
(niepotrzebne
skreśli~) absolutną ['ację, · dawno to zauważyłem, zauważy
łam i tak dalej. Jest to sposób przeprowadzania
rozmów
prosty, bezpieczny, w ~I zasady, że „ja wiem lepiej, co
ma być na antenie". Tę metodę
WY'kluczam jako zbyt łatwą l
dawno ju~ odkrytą. N~e będ~e
my slę powtarzali...
Obserwacje I długie studia
analityc:zine doprowadliiły mn.i e
do innych wniosków. Sledz.iłem
rozmowy tych
dziennikarzy,
którzy · poważnie potraktowali
·swój zaJWOdowy obowiązek
I
chcieli dowiedzieć się, jak na
przykład funkcjonuje handel w
okresie żniw. Motna się Q tym
dowiedzieć w dwojaki sposób:
albo zapytać o ' to kierownika
sklepu, ·albo klientów tego sklepu. Jedni więc dopytują
si~
kierowników, inni - ale tych
jakby mniej - klientów.
D:!li.enni,k arz pyta na przykład
kierownika: - Jak pana sklep
jest przygotowany do okresu
żniw?

'· ..... Fowiem . .szc'Ziene! Jest -,dobrze · - odpowiada 'kierownik
- sprowadziliśmy konserwy. • '
- To znaczy
docle!lta
dzienndkarz - że nic wam nie
brakuje?
- Tak powiedzieć nie był'O
by motna .- :wyjaśnia uprzejmie kierownik. - Mamy spore
trudności, ale jaikoś se.ble z nimi radzimy Staramy się, aby
nasi klienci nie mie1i powodów
do narzekań.
GdybJ dzlennikat"'L na tym
poprzestał, to obTaz zaopatrzenia sklepu w gminie N. rysowałby się raczej optymistycznie. Trudności &ą pN:ecle:t _po
to, aby je pokonywa~. Ale na
szczęście (tmennikarz jest dociekliwy l ldŻie do sklepu zapjtać kliel'!M>w.
- Zadowolona pani z zao. patrzenia? · pyta gospQdynl
wiejslciej.
- A- gdzie tam panie, nle
rha co kupić.
·
·
- Jakże to dziwi
11~
dziennikarz, który przed chv.ilą słyszał .zupełnie coś Innego.
- Są na przykład ·konserwy.
- A są - qiówlf gniewnie
gospody.ni wiejska - ale rybne. Myś11 pan, że :po takich
konserwach to chłop d
filę
do koszenia?
Dziennikarz jest zdezorimt.owany, ale na szczęście
-me
przestaje być dociekliwy, więc
drąży temat· Okazuje się
.w
wyniku takiego drążenia,
że
chleb póino przywożą, bo transport nie nadąża, te z mięsem
jest krucho, ze pić nie bardzo
jest co, bo tylko jeden · gatunek, orantady, ie.„ i tale dalej.
Dzienni.karz pędzi więc
do
preze1a odpowiedzialnego
w
GS za zaopatrzenie ·aklep6w i
pyt.a, dlaczego tak się dlieje?
A prezes na t-o', że tle się d7J!eje, aJe 'l\'inni będą . ukarani.
Pocieszająca to wladomość, tylko nie wiem, czy od kary dla
winnych zmieni się zaopatvze..
nie w sklepie.
Posłuchałem też rozmowy z
szefem placówki odpraw celnych w Medy.ce. Też
powiedział
szczerze,
te
jest
dobrze,
ale
czekać
trzeba
wiele
godzin,
choć
kiedyś czekało się dłużej.
Na
pytanie: - co by pan radził
turyst<>m jadącym w kderunku
pa.na placóWkl? kierownik
tej placówki powiedział, że poradziłbym, aby pojechali do ...
kolegów. bo u nich mniej ludzi.
Niby logicznie, ale jak oni rady nie posłuchają I przyjadą

.z tych rounów wynika jedno, ze w zas adzie mo~na już
z · gór)'. założy ć przebieg takiej
rozmowy. Ma ona swoją We"\vnętr;z;ną
dramaturgię.
Na początlrn ro-zmowy oka:ziuje s ię, że
wszys<bko jest dobn.e, lepiej niż
byl-0. Późni ej wyłani ają
s1 ę
trudooścl, kitóre się pokonuje, a'
po dalszym wdrażaniu tematu okazuje się, że jest źle albo
tylko
niedobrze. Stąd
mój
Wlniosek.
Po pierwsze na.pisać w
redakcji taki wzo11zec ro.z;mowy
i tylko podstawiać co.raz to ln'n;rch ludzi. Nie trzeba wtedy
jeździć w . teren, wyipalać benzynę, nis2lczyć sprzęt. Efek:t bę
dzie taki sam. · A nawet może
być lepszy, bo fantazj.a ! talent
dzlenni•karza tno.gą taJką wzorcową rozmowę n!ebyv.rale uro:mnaiolć oraz wzbogacić.
Po drugie - żeby
jed•nak
najpierw pytać klientów, zain_teresowanych, petentów, interesantów l tak dale.l, a póimiej
dopiero pytać
odpowiedzialnych, dlaiozego jest tak a nie
inaczej, to znaczy albo dobrze
- J jak oni to robią, albo ~le
l z jakich to powodów?
Ja jestem za tym
dr~m
st>osbbem. Jeśli ktoś z niego
skorzysta, będę głębokie wdzię
czny.
'

Maradona (W dolarach) , ·a ile
Dziekanowski (w . złotówkach)
z całą pewnością nie wy starczy. Komputer nie wied?:iatby
Hliianowicie, Po jakim
kursie
p.rzeliczać po czarnorynkowym czy państwowym.
Widząc, jak się nieszczęśni k
sumituje, pocieszyłem go taką hi storyjką . Jak pisze
na
lamach ,.LE MONDE DIPLOMATIQUE" Eric L. Alterman
w roku 1969 współpracownicy
nowo mianowanego sekretarza
obrony USA Melvlna
Lairda
wpro·w adzili
do
k'Omputera
wszys-tkie dane d-0tyczące wojny w W~etn amie
i zapytali:
,,Kiedy ją wygramy?" „Wyg,r allście ją w 1964 roku."
- To, t.o właśnie - zakirzyknął informatyk. Dane były
z pewnością w części falszywe,
w części przesadzone, w · czę
ści zaś składały się z poboż
nych życzeń. ,Komputer odpoW!edzial w zgodzię z poboimymi życzenia.mi I tak również
byłoby w przypadku Marado·ny
i Dziekanowskiego.

4.

Bał tyc k'eg o ,
Chr:s•i · n ii
Il
wysepce i,n'lj dow +:i s;e <' ,. 1
warownia, strLe±on ·1 pn :- · 1r eg-3 wiernego Wikinga, w„ ' ~
żon eg o w
król ewsk !ch wy-:i:awach.
Wyłapane po miastach I WiO$kach prostytutki wywożono n<i
Christiamio. by tam dokonywał y swego
plugawego żywot.i .
Uciec
nie mogły i za karę
przędły welnę na odzież I kobierce dla królewskiego dwo·
ru. Następca na t:ronde owego
mądrego władcy co nieco zmo•
dyfikowal ojcowe zarządzen\a.
Jako król mądry, znający du·
szyczki swych poddanych. ~o
zumiał dobrze zalety nie tylko
kija, ale i marchewki. Dlate·
go szczególnie zasłużonym rycerzom, g-O'spodamym ministrom
i w ogóle zasługującym na łas
kę
królewską, ale wyłącznie
szlacheckiej proweniencji, przyznał król przywilej. Raz do ro.
ku udzielał władca urlopu wybrańcom. Urlop polegał na .tym,
że otrzymywali
prawo mie·
sięcz.nego pobytu na wzmiankowanej wysepce, gdzie wywożo
no wszelką sprośność i rozpuatq.
Podobno w tym właśnie pomy„

Ufam tedy, że drugiego zadania komputer nie przeskoczy,
śle tkwiło źródło potęgi króle~
a gdyby nawet - padnie na
twa i krzepy jego rycerstwa,
trzecim. Nie chcę się przektóre jak pamiętamy podnioschwalać, ale jesterµ na
tropie
ło świętokradczą rękę na Jaśnie
czegoś, eo potomni nazwą zaOświeconą Rzeczpospolitą. Co
pewne · „aferą koldunową", alim zresztą na zdrowie nie wy„
bo może nawet „gastronomiczszło, bo ich Czarniecki gnał aż
nym Wllltergate". Nie
mogę
Z:EHON POROWATY
do Bornholmu, a sekundowali
zdrad:zJić niczego więcej zanim
mu w tym Skrzetuski z Zagło·
nie b.ędę miał zgromadzonych
bą i Wołodyjowskim do kup:r.
nagrań, fotokopii, zaprzysiężo
że o Kmicicu nie wspomnę. Tynych zeznań świadków, no i le że łobuzy
szkód poczynilł
tak dalej, są
jedinaik I tacy,
i obłowili się co nie~pojrzenie którzy nie chcieliby, abym mrowie
miara.
kiedykolwiek cokolwiek
mógł
Jak z tego widać,
mądra
ujawnić. Dlatego zmuszony jepomyślany przez władzi; zorgastem do zachowa/llia najwyż
nizowany wypoczynek dla najszej ostrożności. Jadam co i
przedniejszych
przed&t.awid~ll
rusz w innej restauracj'I, czaspołeczeństwa
nosi
wszelkie
sami w przebraniu - .na przyznamiona inwestycji opłacalnej.
kład w woalce, albo pod kraSzacunek dla tradycji
dobno
watem - ale nawet l wtedy
pod żadnym pozo,rem nie bio,rę świadczy o potomkach, niecb
jednak szef nie sądzi, ie poi•
do gęby mielonego czy rzymtuluję w tym przy.padku wier•
s-kiej pieczeni.
ność dosłowną .
Nie możemy
GdY'bY ml si~ jednaik mimo
przecież być aż tak konserwawszystko roś przytrafiło, bła
tywni, żeby wzorem dla naa
gam ! zaikllnam, izby zadanfo
mieli być średniowieczni Wi•
numer 3 zostało tak czy owak
king owie.
przedłożone komputerowi,
zaś ·
Komputery należą bez wąit .urodziwsza
Czy jednak nie warto by, w
część
perso·
n
elu
plen1a do. ·zabawek
rzadkiej „Odgt,osów" zechoiała wykonać
zmodyfikowanej oczywiście forcudowności i hańba temu, kto
mie, zastosować u nas podobnej
pra.ce pomocnicze w zastępstwie
,1naczei myśld, nie znaczy to
formy urlopowania wybitnych
mafo
u
nas
rozpowszechnionych
jednak, że mam zamiar pła
przedsta wideli społeczeństwa 'l
robotów. Zaskakującą ł wartą
szczyć się przed byle mądnlą
Co szef o tym myśli? Nie mófatygi
poi•ntą będzie sama kD'11elektroniczną. Herakles, zanim
wię, żeby zaraz fundować t.a•
sumpcja.
został bohaterem sWokh czasłużonym bilety lotnicze i pobyi
sów, musiał odwalić kupę prac
na wyspie Bali, jednak warto
JE1RZY P.
wcale nielekkich, jeżeli wię~
głębiej przemyśleć t1< ideę .
komputery chcą zostać bohateWidzę w niej rozliczne pożył-
rami naszych czasów, niechte
ki dla naszej znękanej ojczyzktóryś z nich upora się z zany. Porządnie wypoczęty decy•
.· I
d&ni>ami, które: mu pnedl9żQ.c' /
dent mniej -. skłonny. będzie do
· W~zas ·dopiero . kupię . sobte:' .
·' wymyślarua · głupot' zatruw J ją
.i,.
••, ....
kapelusz 1 każdemu napotka,„ cych życie rzeszom obywateli, a
nemu ·komputerowi będę
się
życzliwie nastawiony do świa•
pierwszy klanłal na ulicy.
ta, po udanym urlopie, minisZadania są takle oto:
ter finansów
przestanie być
1) Niech komputer wygra ze
mo:t.e uprawiać politykę łapania
mną w szachy.
wszystkich srok za ogon. skut2) Niech komputer wyliczy,
kiem czego nie jest w stanie
które miejsce na ostatnim Munutrzymać żadnej Nie jest wydialu zajęłaby Argentyna, gdykluczo.ne, że podobne postęp<>by zamiast Maradony grał w
. wanie wyszłoby na zdrowie ta 1ł:
jej .
składzie, dajmy na to,
że niektórym żurnalistom, któDziekanowski, a które Polskp,
rzy. jak wiadomo ustawicz.nie
Pomysł
gdyby zarn1ast Dziekanowskie- ·
. nie dosypiają. przepracowują slt
go grał, dajmy na to, MaradoKochany szefie. Piszę do pa- niesłychanie 'i w ogóle rzadki.
na.
dożywają wieku emerytalneco.
na, bo leje. Gdyby nie lało. l~
Nleoh koinputer - posłu żalabym do góry dnem nad jeA z tego przemęczenia wypisugując się dowolnie liczną ar·
ją stras21l;le koszały opały. Nie
ziorem usiłując - bez obrazy
mią robotów oraz obowiązują
tak jednak straszne, jak potra- zapomnieć, że w ogóle pan
·cyml w Polsce ~cepturami gafią wymyślić nasi biuraliści. \V
istnieje razem z firmą', której
stronomicznymi - wyproduku- pan miłościwie przewodniczy.
miejscowości
wypoczynkowej
je kołduny litetmikle l przedZ. na zamkniętych na kłódkę
Ale leje i człowiek na urlopie
staJwl je niezależnym ekspertom
drzwiach jedynego sklepu spozaczyna mieć głupie pomysły.
do degustacji,
·
żywczego,
pojawił się swego
Wyspał się na zapas, obspaceczasu anons: „Z powodu choro2.
rował w tym deszczu całą okoby, sklepowa daje od tyiu", :r;d
licę, zwiedził
godne i wrę:::z
Zadanie pierwsze, niechaj to
niedawno, nad stoiskiem nabiaz,ost:inie między nami, służy je- przeciwnie zabytki, dotlenił się ,
łowym pewnych „Delikates~w"
dynie do oqwrócenla
uwagi, obżarl . owocami, a ~eje w dalpojawił się komunikat:
„Jaja
szym ćiągu. Powstaje więc popqn!~at . istnieją jut kompuświeże prosto od chlopa. "l'fożntS
t-ery, którym n1e Zdzier:żę przy dzielić się z rodziną i majomyszachownicy. OczywMcle
nie mi wrażeniami z ,„niezwykle u- . gotować na mięl<ko".
danego wypoczynku", toteż i ja
I co szef na to?
Czy nie
my§lę tu o dostępnych róvmież
jest to dowód przemęczenia od·
w Polsce kornputel"O'W;"Ch pro- piszę z tych nudów do kochanego szefa.
powiedzłalnych
funkcjonariugramach w rodzaju CHESS ·.6.4.
Wpadła ml otóż w ręce poszy? Więc niech szef to -prze.
- te ograc! nie sztuka - ale o
myśli.
~~szynach
konstruowanych wieść z czasów średniowieczne
go królestwa Szwecji. Lektury
Jest tylko jeden problem do
wylącznie s myślą o grze i
ma człowiek na urlopie różne
rozwikłania. Powiedziałabym sta,rtującr<:h w tumiejach na
i nic temu nie jest winien. N'o doktrynalny. Skoro ideologicznie
prawach zawodników. Kaspawięc u tych Wikingów królesbliższy jest nam
sektor usporow .eo prawda wciąż daje sotwo było zorganizowane nad- łeczniony oraz spółdzielczy,
łlie z nimi radę, ale ja n!e- ·
traktujem:v
stety ani trochQ ,nie
jestem . zwyczaj sprawnie. Opierało ~1ę sektor prywatny
na słusznej i . zawsze skutecznieufnie. Jak na to zasługuje
rnłsbrzeril świata.
nej zasadzie
abso1utnie nieo- formacja przejściowo niPzbęd
. Możemy więc uznać, te
z
świeconej dyktatury. Król mocna, ale niesłuszna, to jak roz.
pierwszym zadaniem komputer
no trzymał z.a twarz swą rycerwiążemy kwestię usług ~w:ad
da .sobie radQ. Drugie jest flruską drużynę i ministrów. Minisczonych zasłużonym przedstadn:iej.sz:e.
troWlie trzymali namiestnik6'w. wicielom społeczeństwa na uriO•
3.
a ci znowuż - ludność pilnie
pie? Być może istnieją gdzie~ uKoncept ir: Maradon11 przypracującą dla dobra któlestwa.
społecznione
damy usługowe,
szedł ml do głowy po kt6~
Państwo miało się całkiem dobale jakoś o nich
nie słvrha~.
tam zwycięskim meozu Argen- rze, a przestępców, nieposłusz
co mo.że oznaczać tylko te są
tyny, dla czystej hecy zaczą ·nych i buntowników karało o- przedsiębiorstwem niewątpliwie
łem -tedy zamęczać tym pytakrutnie. Ponadto pilnowano w
słusznym,
ale n!erentownym.
niem osobników
uchodzących
królestwie moralności. która ja1t Chociaż z drugiej stronv
za pUkarsk!ich ekspertów,
cl
wiadomo
jest fundamentem
alboż to malo mamy
dookoła
jednak dawali ml tak zwane
powszechnego dobrobytu (tak przedsiębiorstw jak najbardziej
odpowiedzi wymijające,
albo
przynajmniej utrzymują ci, któ- po linii • na bazie
calkowic!e
jeszcze mniej grzeczne. Wobec rzy z powodu swojej cnoty nie
deficytowych, a żyją?
ivrote
tego dopadłem znajomego lndorobili się majątku). Jeden ze
więc dałoby
się
zainicjować
. formatyk~ ciekaw jego opinii, szwedzkich monarchów wpropowstanie fok potrzebnej firmy
czy komputer byłby sobie po- wadził był swego czasu obyusługowej . Personel by się znc1radzil. .
czaj, że nielicz.ne, ale jednak lazł, musiałby tylko
przeH~
Informatyk cokolwiek kręcił. występujące
w
moralnej
kurs uświadomienia ideologiczTwiel.'dził. że komputer musiał
Szwecji damy pionu usług dla
nego. Szefie,
jakby ten po„
by zustać uprzednio nafaszeroludności, mają
być izolowa.".l.e
mysł wypalił, to
ja upraszam
wai;iy . odpowiednią ilością daze zdrowego organizmu społe się " posadę dozorcy w tym i.nnych ; ską:dże -jednak brać takie
czeństwa. Do tego celu służyła
!ere ~i e.
. p.ane i jakle one być
mają,
maleńka skalista wysepka ia. ~t.:<t · informacja, ile kosztuje
MALAGA
1ubiona w bezmiarz"' Oceanu

•

znad
szachownicy

Trzy zadania
dla komputera

•

na urlop

:n

za•

•

ODGtOSV 15

/

„

.~

'

.

I.

:;Jacek Sawaszkiewicz
wieFlMence miala ochotę
i kwiczeć. Odprowadziia
wzrokiem samochód, który ru•Zllł ma;eatat11cznie koiysząc się
na wertepach i rozciągając za

f'Zgać

zasłonę

1obq
-

z

pyłu.

Ja t11lko chcialam„. chcia-

łam.„

pewnie.

-No,
eh.-ciałaś.

- J 4 t11lko cheialam p o m 6 e
- Ale maaz szczęścte! Wialnie Mdarza 1ię okazja. Chwuza te linki i zakładaj je
taj
- tato na r,.owrót
na Aledzfe
ł'CJcz4ł wywijać mlotkiem.
Fforence tupnęla nogą . Ról
Pf'Z.l!llZlfł

;e; piętę.

:
Jeeeezu! - wrzasnęla
która zaszkliła jej ocz11
lz1:1mi i na chwilę jq oślepila.
Niech on te linki zaloż11 sobie
Nadziany
kur-de!
na SZ1fję,
Durwood zapłacił za ich bile-

furią,

łtl

na

rewię

i

zarezerwował

sto-

restauracji;
tak i e ;
lik w
WSZlfStko zostało ustalone i zagodzina spotkania,
łatwione:
Arodek lokomocji t nawet miejpozwoU
sce na udzie, dokąd
sięgnąć Murrayowi. A tu rapte.m tato, Fizyczna Sprawność i
że
Hart Ducha, zdecydował,
ona jedzie z rodzinką 11a biwak. Niech on się na ty.:h li11·
kach, kur-de, powiesi!
- I nie prób1ij ze mną swa·
kh. sztuczek z atakie11l ś!epeJ
kiszki czy czymś. Nie ruszy~z
się stqd, dopóki ja się 11tąd me
ruszę.

- Dopóki ty ~ię stąd nie 1'tL·
1zysz? - No więc nikt Ttie bę·
no. to wydurzen ie
dzie cze kal
sezonu. - Nawet gdybym miała tu skonać?
z powodu
- Nie kona się
1tracone1 randki.
niż str:IC<ma
więcej
- To
randka. To stracona twarz.
To w og6le koniec ostateczn11, bo jak ona nawo.U, Murray
.inajdzie no. to popoludnie innq
która może nie
dziewcz11nę,
będzie psuć sobie zabawy U!Y%naezanfem miejsc no udzie, po%Woli mu sięgnąć 10 1 z ę d :t i e.
Wtadomo, ile jest to.kich., co 2
karkolotnnym
zapałem wręcz
s1JJo;ą
chlopcom
w.yraża;ą
kowdzięczność. Trzeba temu
i niech się
niecznie zapobiec,
myśnie
wypcha! Ona
tato
stttd zaraz po lunchu.
- St1acisz twarz, Florence,
4le ocaLisz honor„. jeżeli wiea,
o czym mówtę.
W Aredniowieczu
- Honor!
na pewno znali się na tym 'cpie; oO,e mnie. - Ten honor
. przyniósla ze sobą · na świat,
nie rozstała się z nim do dzisiaj t coraz słabiej opieral<I się
pokusie, by go powierzyć komuś możliwie szybko i bezbu·
Jestem już pełnole
leśnie. tnia, .tatusiu.
- .Co tv powiesz!
Weźmie

swoją

torebkę,

ro-

zepnie dwa guziki przy dekolcie, poprawi faldy sp6dnic11 t
zama!zystym
oddali się stąd
krokiem.·
- Jestem dorosla i mogę ro. bić to, na co mam ochotę.
- NaPTawdę?
Wyjdzie na szosę i zo.trzymri
pierwszy przejeżdżający samo-

chód.
wracam do
lunchu
- Po
miasta.
. - Ty tu nie masz nic do gadania.
To się jeszcze okaże. Ale do
lunchu warto by trochę polei
żeć w kostiumie na stońw
utrwalić opaleniznę. Och. t n k!
I · przecież wzięła ze sobq t E> n
Ten, który taw 1v
kostium.
nieprawdopodobnej zlośd naz·
wal „dziwkarsklm lachem". Cuniei:h się
downie, wspaniale,
Jarecki powścieka!
Florence podeszła do tu.ry.~
tycznej torby i spomiędzy dro·
biazgów wylowila swoje sekretne zawiniątko.
po- ldę się przebrać - A może rr•i 'nit
wiedztala.
wolno? Czy wolno mi ~ię przebrać, tatusiu? W opala'!z„?
· Pan Leinster odburknal niezrozumiale. Florence 2e st.aniprz~ivieszo
kiem zawadiacko
nym przez ramię opuści1•1 ptc:c
w zaroślach
bo;u i zniknęła
pod kępq drzew.
wrzasnąl Pa- Traao.ch!
wetl.

.Rzucil przed
łmpregnowan11

(10)

siebie otwart11
kubelek z ke-

nacimął
Smłtha
Kubełek prnleciał

czupem ł
tTJ1CZnego

spuat

1

~tek

i Wenona.
obok glowy
pana Leinattta, potem huknął
nat11chmiast
str.zal t niemal
czerwony, gęsty sos rozbruzni;I
się przewaznie na p?ótnte nn;ak na tamt11m filmiotu mie.

- O kurczę! - szepnął Powell zachwyconu rezultat.em.
Jego przubranu ojciec, któremu kula jednak nie rozerwała karku na strzępy, zast11yt w

przusiadzie.

Milcząc

pri11glądal

się,

jak keczup splywa J>O p!achcie namiotu luźno zwisającej
z masztów. Kiedy wreszci~ odniczym
mowę, za1dqł
zyskal
kierowca ciężarówki dwa razy
w tygodniu wvwożącej z 1lero·
coica odpadki.

-

FRAGMENT ·EGZ·EGEZV
Z „EWANGELIA RZA
EUASA"
1

„.Ten dźwłęle byl taktycznie
ciszq absolutną, a cisza

ciszą,

ta byla

chwilą zwątpienia Wyż

szych Hierarchii Duchownych.
Czuwa;qc11 nad królestwarni minerałów, roślin, zwierzqt i ludzi Pomocnic11, w kt6ry::h- dzio.lo.niu Hierarchie owe rio.m się
i
pracę
objawiają, przerwali
za.marli z przerażenia. A w„az
z nimi na tę ulotną chwilę zamarlo życie w przyrodzie.„

NIC NIE WIADOMO

Jeitd

trup-nieboszczuk-w-kalesonach - zakomunikował mu wesolutko Powell.
Baden-Po- Stephensonie
weLlu„. Czyś ty oszalal, n~ miPan Leinster z
łość boską? irytacją ukladal już w r1i1;6lach
treść reprymendy, ale nagle o·
dezwało się w nim sumienie.
Ten biedny chłopiec strarit rozanim dane mu było
dziców,
zobaczyć

pierwszą świec..:kę

na

torcie urodzinowym, nikt z dalszych krewnych nie chctal go
o.lbo nie miat pa
adoptować
temu warunków, i do tnecie:;o
on w sieroku życia. czeko.l
rocińcu na rodzinę zastęp'!zą W
gdzie wychowawcy
sierocińcu,
swoim podopiecznym z pewno·
ścią narzucają ograniczenia, hamując spontaniczny rozwój iclt
osobowości, 'krępując samodz!einość i wypaczając charaktery.
przyhranvm
Powell byt jego
lat 1 przez
synem od dwóch
ten czo.s pan Leinster niestru-

dzenie

naprawiał

błędy

popeł

z
nione przez w11chowawców
Rozpieszczal flO _
sierocińca.
na zbyt wiele ~mu
nierzadko
pozwo.taŁ, ate chtopcu, któ1 y tyle przecierpiał, należy .!ię coś
od życia, tak cz11 nie? - Jest eś szalon11 - powiedziat już
bez zlości i nawet ze szczyptą
ten
eieplego uznania, chociaż
no.miot trzeba będzie teraz uw
myć, a tu jak na przekór
kilometrów nie
. zasięgu paru
ma kropli wody. - Przest„:::elileś mnie na wylot. I co za nau licho, ie
boje ty używasz,
robią w czlowieku takie okro·
pne dziury, synku?
dziury! -- pod·
- Okropne
chwycil szczęśUwy Powe 1!.
Na wylot!
.Mial• ekscytującą no.dzie3ę, że
rozłożonego
wśród prowiantu
no. tra.wie znajdzie jeszcze jeden kubelek z keczupem. Pobiegl tam nfesiony na skrzywlasnej mocy, a pan
dło.eh
Leinster, Wzorowy Ucuń F'ro·
bla, Tolerancyjny Ojciec, śle
dził jego bieg z 'l'OZtargnieniem,
po czvm przeniósł spo;rzenie na
skqd
zcm>ślo. pod kępą drzew,
Flowłaśnie wvnurzyla się
rence .
Wynurzyla aię z tych zarośli
jak nimfa, stąpając z wlos-ami
na golye;h plerozsypanymi
w
cach, z pochyloną głową,
skąpym kostiumie plażowym mniszo wstydtiwa. Wierzchnia
odzież, którą niosla przt:11ńeszo
jej
ną przez rękę, zaslo.ni12la
brzuch i biodra. Florence po- ·
sto.nowila, te dopiero kiedy bę
dzie dostatecznie blisko, v puhy
ści tę odzież na ziemię,
przed wścieklym wzrokten taty ukazać się ·W pelne1 1<.rasie
czę
jego dolne1
kostiumu czarnym lukości ozdobionej
watym napisem: DLA CIEBIE.
Nim jednak doturla do no.miotu, spostrzegla, że tato już Tlfl
nią nie po.trzy, że w przysiadzie, wsparty na mlotku, opowoli nu
kręca się bardzo
palcach stóp, marszcząc brwi,
jakby uchem Tropiciela Bi~o
nów . ustlowal zlowić tętPnt stada. Przystanęła i teraz vna takHyl
że uslyszala ten dźwięk.
nieuchwytny, mimo to zdawał
się wypelniać calą prz€'strzeii.
ho·ryzontu,
do
od horyzontu
powietrze i wprazagęszczać
wibrację
wiać je w subtelną
twa.,.z rrzed
Florence oslonila
podniosla oc.:zu na
slońcem,
niebo i wtedy„.

r

W stanie
ujście rzeka
pływających

Georgia 1nalazła
napodróżnych

z rozmaitych stron
to było wszakże dosyć szerokie i zapobiegło
Potworzeniu się rozlewisk
dobnie jak w przypadku każde·
go terenu o walorach turystycznych, do okręgu Griffin lu·
dzie nieustannie przyjeżrlzali '
odjeżdżali stamtąd robiąc miejprzy czym z
sce następnym,
dnia na dzif'ń odbywało się to
sprawniej, ponieważ malała i·
uciekinierów z Florydy,
!ość
ten ciąg'y
którzy korkowali
ruch na autostradach.
Dla większości Elias był jeszcze jedną atrakcją turystyczną wartą obejrzenia, czymś, co
dałoby się porównać z Aligatorem Mówiącym Po Angielsku
gdyby taki Istniał; lud7.ie rrzv·
by tegu
jeżdżali do Griffin,
proroka 7..f basamozwańczego
zoczyć naocznie, wysłuchał:
wróżbnych kazań i z prośbą o
autograf podsunąć mu ku:Jion:v
specjamie na tę o~z:ię .f'gzcmplarz „Ewangeliarza" jego autorstwa. Serio Eliasa traktowa·
ale było to grono
li nieliczni,
fanatycz·
uczniów wiernych
nych, I stale rosło.
do fry
W przeciwiellstwie
Buell, która siedząc w autoomiędzy
busie Greyhound,
knem a swoim nowym przyjacielem Nicholem, zbliżała się do
Ameryki.

Ujście

wschodniej granicy stanu Kansas, Cedric ;Eccels nie czllł, ie
do grona uczniów
przynależy
Eliasa. Proroka tego traktował
jednak serio. Każdą robot~. którą zlecił mu szef Agencji, Al·
bert MacTea, traktował w ten
sposób. Nawet gdyby mu kazano poszperać w przeszło:icl Kaczora Donalda, też by to zrobił
sumiennie i z należytą powagą.
Jego osobisty stosunek do zleNie
ceń nikogo nie obchodził.
płacono mu za to.
Wczoraj MacTea wezwał go
do siebie zaraz z rana. .3iedział rozparty w fotelu za biurkiem o blacie muzealnie czystym i pustym, jeśli pominąć l~
na nim grubą, szarą
zącą
kopertę.
tym
„Chciałbym, żebyś się
mu
powiedział
zajął, Ced" i wskazał tę kopertę samym

wzrokiem.
Eccels nie miał wątpliwości,
te zawiera ona wydruki kom·
puterowe.
„Kto to jest?" - spytał.
drogi czarny brat
„Nasz
Elias - odrzekł MacTca. f~okna poręczach focie opierał
i
miał splecione
t€la, dłonie
kciukiem gładził bransoletę zegarka. - W założeniu''.
„W

założeniu?"

„Te dane dotyczą trzech Murzynów. Każdy z. nich moze być
naszym drogim czarnym bratem, ale równie- dobrz.a mo±e
być tylko sobą i nikim więceJ''.
„To znaczy, że nie mamy jakiegoś punktu Ziłczepienia?"
że nie mamy
„To znaczy,
nic".
Eccels spojrzał bada 1vczo na
MacTea, który teraz, siedząc za
biurkiem, przypominał urz~ci·
MacTea stał,
nika. Bo kiedy
szedł korytarzem, grai w tenisa, zbiegał ze schodów. wkładał
płaszcz czy jechał samocl.odem
bynajmniej n;e
- urzędnika
chociaż był nim
przypominał,
zacząi
Eccels
zawsze, odkąd
pracować w Agencji.
wygląd
·Są · ludzie, których
nieodparci~ ko)any nam się ;;
' określonym zawodem. l\fowimy,
że ktoś wygląda „jak barman",
„jak dyrektor z branży t'!kstylnej'', „jak były bokser'', ,.Jak
damski fryzjer", „jak emerytowany wojskowy" i tak dalej.
Jeśli pomimo takiego wygladu
ludzie ci wykonują inny "<..wó1,
wprawiają nas w zakło;,Jolanie

Po prostu nie
wizji świata.

im
że wygląd ściśle wyznacza
grzędę w społecznym kurniku,
a ich sposób bycia i mówien!a,
ich ubiór, ich ±argon i gesty,
tak nieprzystawalne do naszych
oczekiwań, to sztuczne dodatki,
erzace, maniery imitowane po
to, by uchodzić za kogoś, kim
się nie jest. I iądzimy, że je·
na
śli ci ludzie nie są tymi,
kogo wyglądają, 1 nigdy nimi
nie byli, to albo musieli kiedyś
dopuścić się oszustwa, albo fa.
im
talnie zaprzepaścili daną
zależnie od ich wyszansę glądu i zawodu, jaki wykonuMacją. Otóż wygląd Alberta
Toea, wprawdzie szefa Agencji,
niemrueJ funkcjonariusza administracyjnego, urzędnika, gło
„Super!!ierżant
chwilę przed
krwawą rozprawą :z: bandą ter-

sił

donośnie:

kontr>Vywiadu na

rorystów".
„Nic? - zapytał Eccels.
Całkiem czysty?"
„Gorzej. LeeSing i jego chłop
cy długo dłuball w tej sprasię aż do dnia,
wie. Cofnęli
po raz pierwszy
kiedy Elias
wystąpił publicznie. Rok tem•J
w San Francisco narobił zamieszania podcLas koncertu na
cele dobroczynne. Wtargnął na
i straszył publiczność
scenę
końcem świata. Dalej trop się
urywa. Nie wiadomo, czym
ten facet zajmował sią wc:;eśniej, skąd przybył, jakie !mi~
przedtem nosił. Nic nie wiadomo. Nasz drogi czarny brat nie
Nie powinien
ma życiorysu.
istnieć."

„A co przysłały nam agentury stanowe?"
„To samo co my wy:słaUśmy
im: prosbę o wszelkie dane. na kopert~
MacTea spojrzał
tak, jakby bezcześciła ona jęgo
i cł;ciał J'I
prywatny ołtarz
stamtąd usunąć, ale wo!ał ni<!
Daji:; ci tu
brudzić sobie rąk. trzech Murzynów. Pedryla z
.kira .:r:
Monterey, :'iyna
Bay i mecP,anika ze stacji benPrzejrzyj
zynowej w Eureka.
te dokumenty".
„I"?
„Z tamtych trzech miejsce·
wości do tej sceny na koncerroku w San
cie w ubiegłym
Francisco prowadzą ślady, które może okażą się właściwym
m o że,
Powiadam:
tropem.
chociaż musielibyśmy mieć rze·
Nasi
czywiście dużo szczęścia.
chłopcy już tam są i działają."
„A ja''?
ty, Ced,
„Chciałbym, żebyś
do Griffin i obe;rzał
pojechał
ze wszystkich stron.
Eliasa
Przykoleguj się do jakiejś grnPY jego wiernych uczniów, zrób
kilka rund po barach, pogadaj,
poniuchaj i sprawdź, czy nasz
brat p:isuje do
drogi czarny
któregoś z tych trzech Murzynów. A za tydzień przyjdż do
mnie z raportem".
„Dziękuję ci, Al. Ta robota
to urlop."
MacTea uśmiechnął się znacząco. Rozłączył dłonie i poło
fotela,
poręczach
żył je na
wtulając głowę w Jego oparcie.
Już nie przypominał urzędnika
„No, a jak załapiesz coś na
boku, to przy ostatnim sztychu
z wdzięczno
pomyśl o mnie
ścią".

co zrobię? »To od
„Wiesz,
mo}ego kumpla :{\'!acTea«, po»Z najlepszymi
wiem tej cizi.
życzeniami«."
Wspominając ler.az tę rozmowę Eccels poczuł dreszczyk porlniecenia. Zdjął rękę z kierownicy, by otrzeć ją z potu o
siedzenie, i zmniej·
sąsiednie
szył gaz, bo jego wypotyczony
się do
zbliżał
Aston-Martin

R11s. Jantisz

Szymański-Glanc

Fredericksburga w Virginii.
wyglą:I
Są ludzie, których
nieodparcie kojarzy nam się z
Mówiokreślonym zawodem.
my, że ktoś. wygląda „jak barman", „jak dyrektor z branży
tekstylnej", „jak były bokser" i
tak dalej. Otóż wygląd Cedrica
on
mimo że był
Eccelsa pracow11ikier1
doświadczonym
Agencji, detektywem z pierwszej linii, mimo że prze:! rokiem zastrzelił groźnego i:;.rzemimo że w swojej
stępcę,
chlubnej przeszłości ro.::pracował radykalne ugrupowanie polityczne i udaremnił dwa zamachy - głosił skromniP, aczkolwiek dobitnie: „Kanc<!lista''.
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pasują do nane)
Jesteśmy zdania,

miał na tit kwesti~
l!!ocela
pogląd. Telewizja
wyrobiony
wyklarował
odnio1ła 1ukce1 nas mysobie - i nauczyła
ślenia slajdami. Slajdy zawłn•
tyciem ducho·
dnęły naszym
wym, saa~piły nam wyobraże
nia 1 pojęcia. Nasze wymóżdżo
ne czaszki przeobraziły się w
końcówki monstrualnego. fotoplastykonu. Włączamy te koń·
cówkl, kiedy próbujemy dawne
zdarzenie lub czyjąś twarr przy·
wołać na pamięć. Włączamy je,
marzymy snując plany
kiedy
na przyszłość w gotowycfi obrazkach w technikolorze. Włą
kiedy jakij
czamy je także,
problem trzeba poddać anali-,
zie, kiedy jakiś przedmiot, wi-·
dok, 1ytuację albo osobę chcemy ocenić. Zestawiamy sl-a'jdy,
je ze sobą, st
porównujemy
natrafiamy na właściwe i już
wladomo, ie ta dziewczyna, która atol przr słupku milowym,
a plecakiem między nogatni I
a ręką mentonnie kiwającą na
przejeżd:Łające samochody, jest
tańca, ponieWai
instruktorką
wygląda jak instruktorka tańca
z ostatniego odcinka serialu· i
jak wszystkie inne instruktorki
tańca z innych odcinków inny..:h
seriali - chociaż zamia~t moci dra
szonych trykotów jej
Re~
opinają znoszone dżinsy.
preci10żyserzy pieczołowicie
wują zapisane na kar+k;ich numery programów i ppy obsainstruktorki hińca
dzie roli
m~mer,
wystukują odpowiedni
by fotoplastykon dla przypomnienia wyświetlił w ich umvpotr:;:e;IDy
słach-koncówkach
slajd.
- Weźmy I.ego chłopaka
Eccels głosno, d.J
powieduał
tablicy rozdzielczej . ..:.. 7.dyscyplmowany studencik, któr/ i1:i
\'. lóczr;dze ri.uie
wakacyjnej
wyzwolonego hippisa.
Zdjął nogę z gazu i wdu~ił
pedał hamulca, co tablica r.:izdzielcza skwitowała zawiech;io...gasnącym-

·na

tarczy prędkościonuerza, ,;dzie
czerwona krecha. skurczył.'l się
w pobliżu zera. Eccels 1.atrzymał samochód na skraju szosy I
przez ramię patrzył, jato:: chło
pak idzie w jego stronę, przyś
piesza kroku 1 \\reszcie, uwierzywszy, że ten Aston-!\iartin
czeka na niego, podbiega unosząc płócienny worek mat'ines,
artystycznie połatany.
- Jedzie pan do Richmond?
~
Na południe?
- Do Richmond. Na połud
nie. - Eccels zależnie c.d •.kopnybierał
liczności i humoru
do swo3ego
maniery stosowne
wyglądu bądż charaktero.J Krekancelista"
„Prostaczek
ację
zachowywał z reguły tylko na
te okazje, kiedy przystępował
do akcji wchodząc na ooc~· terozpoznania
ren z zamiarem
przeciwnika. Teraz umy~lił 7ademonstrować kreację „Otrz::iskany gość", którym był p·.mieWskakuj pan do wozu.
kąd. Chłopakowi nie trzeba było
tego powtarzać. 7,winnie wś-liz
nął się na przednie siedlenie,
płócienny worek umieścił z tyłu.

na Florydę - oznajZ przesiadkami. -- Z<1Pan je~t
chichotał cicho.
czwarty.
- Czwarty?
- Od Newark. Przedwczoraj
z Nowego
wyjechałem
rano
Jorku i dopiero teraz dobrną
łem do tej dziury. Przesiadka
za przesiadką.
- Taka podróż sprzyja nanowych znajomowiązywaniu
-

mił.

Jadę

-

ści.

tak. W Alexandri!
do największego Buicka jaki kiedykolwiek wyprodukowano i kogo widzę za kieMarvina Sarroha!
rownicą?
Uwierzy 'Jlan.„? - spojrzenie
na napisie
chłopaka zawisło·
złożonym z :fosforycznych liter
na
półkoliście
wytłoczonych
breloku chwiejącym się · prz3
Pan
kluczyku w stacyjce. Parkman, tak?
Parkman to naz\va f'rmy.
TE-n samochód ie$t wyµoiyc.r.ony.
-

Uch,

wsiadłem ·

C.D.N.
Tytul pochodzi
autora „stao

tuł

od

rrdakrjl.

ia~roienła".
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