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Nasz Bełchatów

Nawet szczury muszą odejść
PAWEŁ

TOMASZEWSKI

Tych wsi Jui nie ma lub wkrótce nie będzie. Pozostana hl·
ko na. starych mAp.i.ch. n dot..umentad1 i wspomnieniach. Za?o ·
iono je pr:i:ed wiekami, nie wiadomo na\\et, kil'd:i- Pr1t"trwab
wojny, kałakłizmy. Tera:t. muszlł iniknitr ra1 na 1!a\\sze z rowierzchnl ziemi w imię wyższych, spnlccznycb celów - be:i
łla.du. nieodwołalnie. po to. by inne wsie i miasta mogły dalej
normalnie żyl- i rozwijać się. Kłoś powiedział g6rnolotnie. ie
zostały :zło:i:one na ofiarnym ołtarzu cywilizacji w zamian 1!a wydzierany naturze skarb - węgiel brunatny . Al~ dla ich mieszkańców to powolne umirranie niewiele wspóln,..go ma z poeiją
Jest prozaicme i corzkie. Boli.
Pi:lski
Najpierw zn iknęły
I Rus:w:r.yn Potem kopalnia pochłonęła Wole Grzy ·
maliną. Od roku trwa agoni3
kolejne; wsi - Kucowa. Wysiedlono już pierwszych kilkan aście rodzin N a stępne czek.-1
ją pokornie w kolejce jak w
„czeskim końcu" przed sklepem
po kiełbasę, która na wet w lodówce szybko zielenieje Przywiozą dziś, czy nie przywiozą ?
Co? Jak dużo? Wysiedlą jeszcze w tym roku. czy zostawi ą?
za gospodarstwo?
Ile dadzą
Gdzie będą mieszkania? I przede wszystkim: jakie będz;e
to nowe życie'?
Czyżów

Często

powtarzane

PYT ANIA, NA KTORE
BRAK ODPOWIEDZI.
Pytlewscy w zeszłym roku
chcieli malowu ć. bo ściany j u ż
prawie czarne, ale - po co,
skoro na wiosnę mieli się pon oć
pakować? 1\·Tinęła zim :- , wiosna.
m ija Ja to. S i ed zą do tej pory.
Sasiedzi z przeciwka urządzili

uroczystą.

ostatnią

wigilię

w

Postawili się. Wyszło. że spędzą tu co najmniej
jeszcze jedną. I tak prawie w
nikt dokład
kożdvm domu nie nie wi.e, kiedy zostanie WY·
siedlony. Jak oytać w ko~lni
to .mówią że może z.a rok, a
może za dwa. Nie chcą powiewiedzą ?
dzieć, C7.Y sami nie
Albo mówią: na jesień, a wcale nieprawda . Obe7.władniająca ,
poniżająca niepewność. GorsZd
jeszcze od przymusu opuszczania wsi. Ich wsi.
Kucowie.

Na początku nte zdawa11 so·
bie sprawy, n;e myśleli, co 7
nimi będzie. Wszystko wydawało się tak odlegl :, nierealne ... Łągiewska pamięta jak jeszci.e za Gomułki wiercili, szukali - podobno ropy. U Kru ·
nawet trzech
szyńskich było
wiert.ac7.y na mieszkaniu. To om
powie-dz~eli pierwsi, że faktyctnie ropy nie ma, ale Jest brunatny węgiel. Niektórzy dz.iwi !i
s ię . n:e chcieli wierzyć : węgie l
p od Bełchatowem? Kop alnia~
Gada nie! Dopiero j k wstrzymali pozwolenia na budowę no ·
w.reb domów, do ludzi dotarło ,
że to wcale nie żartv Były te ż

ze brania, na których wyj a śn i.i··
no !m, że ten węgiel, to więcej
prądu dfa kraju, że powstam~
tu wielki przemysl. Cieszyli s i ę
w ię c n awet, :l:e nareszcie znajdą robotę nie na $ląsku , czy w
Lodzi , ale - u siebie. tuż o·
bok, z.a miedzą. Zaczęli m yśleć
o dosta tniejszym ży ciu . bo ta k
po praw::lzie, to co tu dużo gabyło .
nielekko kiedyś
d ać Ziemia k iepska - tyto, owie„,
nie
ziemn:akl. Tyle że łąk i
najgorsze i kawałek swojego
mawiano:
W ok~licy
lasu
to ubogie
„Czy:i:ów i Płoski,
wioski". I było tak. I\ Kuców,
czy Stawek - nie lepiej Mo·
Wola GT'Zymalin.i,
że tylko
lżej. „
gdzie żyło się trochę
Prawie wszystkie domy muro ·
wane były . Ale tak? Na przykład prąd dopiero pod koniec
lat pięćdziesiątych przeciągne ·
li. Przy lampie · naftowej ~i~
s i edziało. od świata daleko. Je.
cisza,
dno - że spokój był,
wszyscy swoi. Nikt nie szwendał się po wsi. Nie to. co d7.iś.
Fakt. Wystarczy spojrzeć na wschód od krzyżówki przy
starej szkole

KUCOW WYGLĄDA
DZIŚ JAK W1ELK1
PLAC BUDOWY.
Dźwig i, koparki. WYwrotki - sam . ciężki sprzęt. Co kawałek
- pompy głębinowe dzień i no:
osuszające teren przyszłej od-

j ąś pr a cę to kosztowało. Łągie.
wscy n ie r az zwraca E na to U·
Inni takż~.
wagę kierowcom
Ale co to dalo' J a k groch o
śc i anę. Czasem kierowcy tłu
żadnej
maczą się, że szkody
n ie ma, bo to przec i eż już wykup ione. Może i tak dowiedzieli s i ę w kop alni. kto wie'? domyśla si ę Łąg iewska . Dobrze
by było . A orawda jesl taka,
że wykupują dopiero jak koprawie pod
parka podchodzi
sam dom. to znaczy - na przep isowe trzysta metrów. Wcześ
niej kopalnia an i słyszeć nie
chce żeby dać ludziom mieszOwszem,
kania i pieniądze .
zgad1.ają się, za powstałe straty płacić będą odszkodowania.
szyby nowe wprawiać - jak
się należy. Ale ile się trzeba
do nich najeździć , ile napro·
slć. A kto ma czas. gdy robota
w polu, i.niwa? Zasiane - trzeba sprzątnąć, myśli chłop, nie
niszczyć. Nawet jak by już było wykupione. I nikt nie przekona chłopa. że powinno być
inaczej. Grzech marnować . co
urod'Z.i ziemia. Nie po gospodat·
sku to i nie po bożemu. Gdyby Wojciech Jaruzelski przyjedowodzi
chał tu i zobaczył,
Kruszyński, na pewno nie pozwoliłby na to ws7.ystko. Ale
czy oni tam, w Warsz:awie wieludzką
dzą, jak się traktuje
idzie w
praeę? Ile pieniędzy
błoto? Pojęcia nawet chyba nie
każą
mają. 1 I jesl.CZe podatki
Jak b~· Kuc6'~
sobie płacić!
był ciągle taką normalną w~ią.

Z tymi podatkami to }est tak,
człow i ek s ię tylko narob;,
krywki , kilometry ocynkowanaharuje, a zysku żadnego pranych rur, któi:e odprowadzają
wie nie ma. Ledwo wychodzi
z nich wodę - przez zagony
na swoje. Wodę z ziemi kopalłąk i, poro7.jeżdżane drogi i ścież
wi.ęc jak
nia wypompowała.
ki. Cała wieś poprzecinana je~t
wszystk1J
deszcz nie spadnie,
wybetonowanymi kanałami ta k.
schnie na wiór. Kartofli cor n
że dojechać wozem na swoje
mniej pod krzakiem; gdz,ie wypole, to teraz prawdziwa sztuwcale n ie urosną. Dobrz~
żej ka A hałas, od rana. warkot,
jeszcze jak kto może oo krytumult:.. No i te wybuchy, od
jomu r ozk ręcić rurę i spuścić
których pęk aj ą ścian . i szyby.
Ale
trochę wod y w recil:ny
U t vch, co bliżej wykopu, nie
w ogójuż na przykhd łąki ma · m iesiąca, żeby nie szk li~i
le lepiej n ie mów i ć, co z n ich
jaki egoś okna. Kruszyński mózo.st a ło. Drugiego poko su sian ,
·w i. że z tego wszystkiego ż y
w t ym r ok u n ie będzie . To sało
d
zbrzy
ałkiem
cie mu już c
m o pa stwiska - więcej krowa
J ak jeszcze przez r ok będ zie
zje w oborze, szkoda nawet wymus.ial w t y m "S i edzi eć, p rę 
Kucow:.,
pę d za ć . A krów w
dze j pójazie do 7.iemi, n i ż dJ
bylo k i edy ś dużo , ter az - ab y
t ych blo ków. w B e łchatowi e .
po jednej, po dwie. Sw i ń też
Tr:i;~· m~ją lud zi chyba tylko ::ia
To
ub ywa z każd y m ro ki em.
to - dodc:je - że by · si ę m ~ 
ja k .w ta kich war un kac h dorJ ·
cz:;J; Lepie j od r azu :ść prea.
b: ć si ę na st< roś ć? Co c d ło ży ć: ?
Pnynajmnicj n;e t r ze ba by pa- • Z czego pł a c ić te podatki? C t.''
na tę
tneć ua te po rządk i,
n'.e powinni b y ć teraz z podat Bo lmlzkie pojęr i e ji• i
zn;slę
ków zwolnien i. albo przynaj przer,hod zi. co s i ę w Kucow ie
mnie j mieć j ak ą uostatnio dzieje.
lgę? Gdzie tam! Nikt
nie chce u zn ać ich
P o p'.erwsze - je t dżą tymi
:
Taka to
krzy wd.v
autami . jak chcą. Nie patrzą,
j e~ t sprawiedl iw o„(:.
ze zasi;rne, wsa.qzone, że czyże
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.JOLANTA WRO~·S1KA
sobie, :l:e mogło być tak.
Po tej stronie szklanej ściany supersamu stoi w karnym crSklepowa mechanicznym
dynku kolejka wyschniętych gardeł.
ruchem, na Qamh;ć, sięga do stosu kontenerów. Z pamięci odlicza
naleiność w różnych wariantach. Doświadczenie poucza, że przeoraz p6l litra czystej.
ważnie wariant obejmuje trzy „kwachy"
Albo pięć win i ·dwie czyste.
Po tamtej atronie szklanej ściany supersamu, na chodniku klfł•
czy kobiecina. Zloione do modlitwy dłonie oplecione różańcem.
Głowa pochyla się i podnosi· miarowym ruchem. Ruchliwe oczy
z wyrazem zachłannej ·ciekawoki.
myszkują po szklanej tafli
Wreszcie zastygają wpatrzone w jeden punkt.
cmentarne znicze
Na chodniku · przed szybą sklepu palą .nę
i świeczki, leżą kwiaty. Oparty o szkło święty obrazek.
Za plecami klęczącej stoi grupka ludzi wpatrująca się w ścianc
sz kła. Obok ludzie idą do supersamu po zakupy, przechodzą ulicą, mijają sklep; obojętnie przesuwając oc:z;yma po ukwieconym
chodniku.
Ale było tylko polow~ tego: klęcząca kobieta, k"•iaty, ciekawi
ludzie.
Opodal Ronda Broniewskiego, w mieście Łod zi gruchnęła wieść
o cudownym wydarzeniu. Wcześnie j w kc lejk a ch sklep owych,
w maglach, po mieszlkania<:h pos7.ła plotka. że na ulicy Kołowej
w szybie z\vykłego ·okna, z wy kłego mieszka lnego bloku ukazały
si ę święte postaci
Tydz:eń wcześniej w Starowej Górze obja \X.'. iła się nawiedzonym
święta p o >tać w szybie okna w prywatnej p osesji. Już w dwa
dni potem do miejsca domniemanego cudu ciągnęły pielgrzymki
n ie tylko zza r ogatek Ł-0dzi. W n:ed zieine p opo ł u dn ie przyby vały
sa mochody z całej śro d ko we j Polski, p ieśn i niosły s i ę nad p olem,
dym świec, kwiaty i atmosfera na jw yższego podniecenia.
Ludzie mówią, że już n as tępne cuda o ga rnia ją miasto. Ponoć
p rzy ulicy Naruszewicza dostrzeżo n o oznaki n ap rzyrodzonej obecnosci. Istnieje także p rzypuszcze n~e dalszej eskala cji. Dowodem
tego jest pojawienie się konkurenc ji Nie wiadomo - ludzkiej
czy boskie j. D ość, że w budynku nap rzeciwko nawiedzonej pose5ji
w Starowej Górze, na okien ne j szy b:e dostrzeżono kor.trodbi cie
świętyc h posfaci.
Wyobraźmy
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Pora r oh:u, ad.:es o.::-az ilość nie ma j ą ab ·oiutn:e zadnego ·znaczenia Róv. nie dobrze następne c:udowne wydarze nia m ogą m~ stąpić: na r ogu Marsz:iłko\,·skłej i Alei
w Warszawie, dbo ~d zie.kol wie k ind ziej. Ja'k już tyle
jak zapewne b~dz i e się dziać
r azy poprzednio i
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Warunki prenumeraty:" 1. dla
Instytucji I zakładów pracy .zlokalizowane w mlashch woJewódz.kich i' pozostałych miastach
w których znajdują się siedziby
"Prasa
RSW
Oddziałów
Ruch" z:amawlają
KŚ!ąika
prenumeratę w tych oddziałach
- Instytucje I zakłady pracy
miejscowoś
tlokali1owane w
ciach irdzle nie ma Oddziałów
Książ.ka
RSW „Prasa Ruch" opłacają prenumeratę w
pocztowych I u dorę·
urzędach
czyclełl; 2 dla Indywidualnych
prenumeratorów: osoby fizyczne
zamieszkałe na wsi I w miejscogdile nie ma odwościach
działów RSW ~Prasa - Ks!ąika
- Ruch" opłacają prenumeratę
w urzędach pocztowych I u
osoby fizyczne zadoręczycieli:
mieszkałe w miastach - siedzibach Odd1iałów RSW .Prasa
Ruch" opłacają
- Książka prenumeratę wyłącrnle w urzę·
dach poc1towych nadawczo-oddawczych właściwych dla miej·
sca zamles1kanla prenumeratora, Wpłaty · dokonuje się używa
na rając bhrnkietu „wpłaty"
chunek bankowy miejscowego
Oddlłalu· RSW „Prasa - Książ
ka - Ruch"; 3 prenumeratę ze
decen!em wysyłki za granicę
RSW · „Prasa
przyjmuje
Książka - Ruch" Centrala KolI Wydawnictw,
p:irtażu Prasy
ul. Towarowa 28, 00 -958 War·
szawa. konto NBP 'XV Odd1lał
w Warszawie. nr 1153 -201045·
-139· IL Prenumerata ze zleceniem wysyłki za e;ranicę noc1tą
zwykłą jest droższa od prenumeraty krajowej o 5() proc, dla
zleceniodawców ind vwłdua!nych
l o 100 proc dla zlecających instytucji I zakładów pracy. Terminy przvimowanis prenumerado
ty na kraJ I ra e;ranicę dnia to listopada na T kwartał
, I p6łroc1e roku następnPe;o oru
dn dnia
cały r<'k następny poprre·
1 katelee;<" mle~iąca prenumeraty
okres
dzającP.e;o
roku bieżącego.
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2 ODGŁOSY

Każdy, kto się tym interesudostn~ec, że
je, łatwo może
nasza gospodarka nie jest w
najlep.szym stanie. I że mimo
wielu i różnych wysiłków jej
stan nie poprawia się. Smutne
to, ale prawdziwe. Każdy też
rozumie, że musimy usprawnić
gospodarkę, gdyż inaczej znajdziemy się poza kręgiem tego,
co dzieje się w życiu gospodarczym świata, staniemy się
kbry ni.e
krajem zacofanym,
samojzielnie
będzie w stanie
utrzymywać się. Zatem

SZUKAMY ROŻNYCH
SPOSOBÓW
RATUNKU

w

pierwszym „SpielZ stę powoli..."
i drugim „Punkty i l·udzie" na
fabryk RadrJmia
przykładzie
wyjaśnja, że nie jest to j~dno
i
ale długi
razowa akcja,
żmudny proces.
„Czym jest bowiem atestacja?
- (Dla niektórych
pisze.
„wytry::h").
kolejne słowo Po prostu fotografią stanowiska pracy pod kątem jeyo w11posażenta w środki trwale, sutechniczn'ego,
rowce, poziomu
warunków bhp, a także umiejętności pracownika obsługują
cego to stanowisko. Ma to być
jednak nie fotografia martwa,
lecz raczej ruchoma, dynamifilm, uczna, aktualizowany
względniając11

zmieniaiące

się

,

warunki".

jeśli
„atestować" się przy tym
uparliśmy

„niesympatycznym" słowie
raz. Trzeba
nie można tylko
proces ten powtarzać st.al.e, w
wamiarę zmieniających się
runków . w fabryce, w innyc'.l
fabrykach, w danej gałęzi wytwarzania, w cały;n pu~rnyśle,
Ma t'J
w całej gospodarce.
zmusić ludzi do zmiany sposodo traktowania
bu myślenia,
produkcji nie statycznie, jako
czegoś, co stało się, zostało ustalone i ma tak trwać, bo tak
jest wygodnie, ale dicłlektycz
nie: w nieustannym ruchu,
A
współzależności.
rozwoju,
poza tym do „atestaąji" trzeba też ... dojrzeć.
„I choć sama atestacja
pisze Andrzej Zmuda - stado
nowić ma punl~t wyjścia
pori,ądkowania organizac1i praw11korzystycy, efektywnego
do
urządzeń,
wania ludzi i
niej także trzeba mieć poclstawy. Przede wszystkim wiedzę
i
nie tylko jak to robić, ale
i
jaki jest stan ekonomi::zny
przedsiębior
organizacyjny
stwa".
Nim „atestacja" stała się fajuż
ktem narosło wokół niej
Przede
sporo nieporozum1en.
wszystkim obawa, że jest to
sposób na to, aby zwalniać ludzi z pracy. Tymczasem - jak
pisze Andrzej Żmuda w oparciu o doświadczenia przedsię
biorstw Radomia - „w atestao
cji" nie chodz.i „w11lqcznie

zatrudnienia".
racjonalizację
„Chodzi o stawkę znacznie wię
kszą: o jak najlepsze wykorzystanie nie tylko możliwośd ludzi, tecz także majątku trwaposiadaniu
łego, jaki jest w
przedsiębiorstw".

„Atestacja"

pomóc

w

współzależności

ma poza

tym

porządkowaniu
między i.łaca

mi poszczególnych grup zawodowych. Panuje u nas ciągle '
nataki sytem płac, który
gradza nie wkład rzec,iywistej
pracy, ale fakt, w jakim resorcie, w jakim dziale gospodarki pracuje się. W R_adomiu
uważają, że „nie bę
słusznie
dzie w
rządku,

przedsiębiorstwach pojeżeli nie dopr!Jwadzi-

my do zróżnicowania plac zależnie od kwalifikacji. i p1·zynie t11lko w
datności ludzi danym przedsiębiorstwie„."

Potrzebny jest zatem system
„wartościowania pracy". Metoda wartościowania pra·~Y

ustal11ni1
to nic innego, jak
pracochłonności i
proporcji
walorów poszczególnych ~tano
wisk w ramach danego przedsiębiorstwa, ale nie tylko", bo
również

REFORMA
GOSPODARCZA
NAPOTYKA
NIEUSTANNE

Powoduje

jętność,

gospodarki.
w skali
Ale z tym - choć st .vorzono
Pracy i Spraw
w Instytucie
Socjalnych uniwersalną metopracy
wartościowania
dę

nieufność

niechęć
i
politycznego".

wylicza
Wacław Wilczyński
mankamenty naszej gospodarki, których nie udało sli; mimo czterech lat działania reformy usunąć: „gospodarka nadal nie jest sprawna, nie wyefek„
kazuje się nadwyżkami
ma
tów nad nakładami. Nie
w niej nadal popytu na innowacje''. Jest niezrówncważona,

do oszcz~dzania.
nie zmusza
Nadal mamy „do czynienia z
znajdująca pokrycia towarolukq intiacyjną, stawfajqcą

pod znakiem zapytania wiarygodność oficjalnej stopu intiagospoRośnie zadłużenie
ekspa.nsji
widać
darki. „Nie

cji'.

gospodarczej". „Malo kto troszczy się o jakość w11ro1Jów t
o obniżenie kasztów produkcji' '.

Nie jest to obraz wesoły, al~
odmó\vić mu
trudno przecież
z prawdą.

Ńależy

zapytać:
natomiast
tak się dzieje?

dlaczego

Wilczyński

odpowia-

da:
„Istnieją
dzenią, że

podstawy do twierobecny obraz naszej
przede
wynika
gospodarki
wszystkim z faktu, że na $Zczeblu centralnym następowała w
stopn.towa
latach
ubieglych
reinterpretacja istoty r1<formy
gospodarczej w kierunku stopniowego powrotu do idei centralistycznego zarządzania przy
pomocy zmienionych nieco narzędzi''.
Należy

zatem zadać kolejne
się tenpytanie: skąd biorą
dencje do powrotu do centralistycznego , zarządzania gospodarką? Zdaniem Waclawr. Wil~
czyńskiego bierze się to stąd,
że „państwo zostało

uznane za
spraw
animatora
gospodarczych, zdolnego do zastępowania mechanizmu rynko•
planowriwego bezpośrednim
administrow:miem".
i
niem
wyłącznego

można
sprawę
Upraszczając
że w Warszawie
powiedzieć,
wiedzą lepiej, co i jak ma robić fabryka w Rzeszowie, Lu-

blinie, Zawierciu, Lodzi, Konstantynowie, Pruszk<>wie i tak
dalej„. Koncepcja taka utrwaliła się w ZSRR w latach trzydziestych, a w krajach socjalistycznych w latach pięćdziesią
tych i uznana została „jako jeprz11jęcia".
możliwa do
Już w okresie NEP w ZSRR
Leniri próbował
Włodzimierz
inaczej rozstrzygać te ~prawy,
ale to później zostało zarzuco-

dynie

ne
~
Wacław Wilczyń~ki
centralizmu
prz11datno§ć

A tymczasem chodzi o . to

pisze
„że

z

ekonomicznej
dało a11mbiozę, prou.iadzq.cą dJ
zacofania''.
głębszego
cor"az
pa.dkiem

logi/.ti

NIEWIARA W

tentycznym poparciem kieroa
wnictwa partii i państwa",
mimo to „nie można je1 dotqd
powauznać za uwie1iczoną
żniejszymi sukcesami".

Wacław

pseudopryncypiaLności". I
Doprowadz. l ł
szkody.
między innymi „do alienacji lutldzi m·acy, co 11) połączeniu

dem
czyni

SAMORZĄD

jest od wrctn:l:
sytuacja
dziś „cieszy się aureforma

zgodności

wana, wysoka pozycja po lity·
czna i „ i deowa" tego systemu"
Ostał się on „mimo wielu · odtvażnych, kr'IJtycznych i reformatorskich wystąpień", ostał się
przez „nadmierną lękliwo'ŚĆ i
asekuranctu;o, często pod szyl-

dzi pracy poprzez samorzad''.

Dziś

nie

!:li• tylko prwzwyczajenie, kt6re Jest drugą
naturą człowieka, nie tylko wygodnictwo, ale i „niekwestionoZdecydowało ·

w sposób ;.insti·u.mentalny", zam iast „dążuć do integracji lu-

Pisze o tym bardzo przekonyw poznańskim tygodniku „WPROST" (nr 33 z 17
sierpnia 1986 r.) Wacław Wilczyński w artykule pod tytucentrum".
„H egemonia
łem:
Autor przypomina, że dwie p.)reformy „w latach
przednie
l'1.tach
1957-58 i później w
1971-73 rozbity się o zdec11dowany opór biurokracji o obokierownictwa

przedsięwzięciom reJarmatorskim ekonomistów polskich".

też, że samorząd w
prz.edsięb i orstwach traktuje s i ę

TRUDNOŚCI

wą

· A zatem
już

i

wająco

nie pozbaJednym z nich
wionym przecież racjonalnych
ma hyć pozałożeń i celów pularna obecnie „atesta..:ja". W
„ŻYCIU WARSZAWY" (z 13 i
1986 r.) Andrzej
14 sierpnia
Zmuda w art}•kułach z cyklu:
„Atestacja..._ po radomsku"

UMEW AP'85 - jest wiele jesz.cze kłopotów i nieprzezwyoporów. l tu · nie
ciężonych
przewiduję dla nikogo łatwe
że
go życia, choć rozumiem,
porównywania
sposób
taki
pracy jest konieczny, niezbę
dny i w pełni uzasadniony. No,
jeśli „k.iżdem!L
bo przecież,
według pracy.„ ", to jakoś \\artość tej pracy trzeba zm i erzyć,
Jak
precyzyjnie.
możliwie
mam życie, to w teorii wszyscy będą „za", ale w praktyce.„
Podobnie ma si~ rzecz r. reformą. Wszyscy deklarują $i~
jako jej zatwardziali i i:lecwi
ale w praktyce
:i;wolen11icy,

ogranakazowo-rozdzielczego
niczona jest tyiko do fazy zapoczątkowania rozwoju w warunkach głębokiego zacofania,
gdy konieczna jest zdecyJow.aśrodków na
na koncentracja
przedsięwzięciach.
wybranych
Przydatność ta całkowicie zanika w gospodarkach bardziej
gd·y głów
zaawansowanych,
nym problemem staje się opwykorzystanie i cią
tymalne
istniejc;,cer;o
gła modernizacja
co
wytwórczego,
potencjału
od
jest '"nieuchronnie zależne
Sy.stem
poczynań oddolnych.
ten jednak utrzymał się znawarunki
cznie dl1Lżej aniżeli
polityczne i ekonomiczne. które go zroclzilu, oparl się i;o roku 1956 zarówno kr11q1ce, jak

jego działania '''Ynie tylko w fabrykach.
Jad wiga 1\Iikołajcz.yk w „TRY BUNIE LUDU" (nr 158 z 11
w artykule
sierpnia 1986 r.)

i

możliwość

stępuje

„Obszary
szczupłe"

aktywności

pisze,

że

nadal

wielu rad-

uznało; że
działalność była

nych

„ich dwuletni.i
nie dość skuteczna". Inni :mów „mówią o
malej skuteczności interpelacji,
o niemożności wykonania zobowiązań wobec spolecze ·ństwa"
pisze Jadwi„Aktywność ga Mikołajczyk - to udzial w
tworzeniu koncepcji, w szukato
Trafne
1iiu rozwiązań".
~twierdzenie, ale nie wszyscy
radni mają możliwość tali:iPgo
przejawiania aktywnosci. Z ich
winy często. Nie udaje się im
terenoodt\vorzyć przemysłu
wego, skutecz.nie oddziaływać
na przemysł państwowy, właści
wie wykorzystywać posiadane
możliwości gospodarcze i inne.
Nie wszędzie tak się dzieje; b:>
jakoś sobie z różnymi trudno,Sieradzkiem,
ściami radzą w
Kieleckiem, Gdańskiem, ale „po-

NA WtASNY RACHUNEK

Wiara malowiernych
W swoim JUZ nie tak najkrótszym życiu przekonałem si~. że
człowiek prawdziwie religijny nie jr.st zabobonny. .Jest to poniekąd oczyv;istość, kto bowiem wi-erzv w gusła i czary, hołduje

zaóobonom. popada tym samym w kolizję z tym czy innym
systemem religijnym, toteż jego manifestacje religijne mają wię
cej wspólnego z pogaństwem niż .„ niewiara Wynika z tego
jednak, że ten kogo zwyklo się nazywać niewierzącym łatwiej
potrafi ,,do~adać się" w sprawach światopoglądowych i znaleźć
wartości z człowiekiem
punkty zbliżone dla swojego systemu
sa
kierujacym się zasadami wiary (pod warunkiem, że obaj
tolerancyjni), niż z · człowiekiem pozostającym we władzy
gu~eł i z.abobonu.
Bo to tylko, moim zdaniem, pozór, że ten, komu przywid~isłc>
się, że ukazała mu się Matka Ec;ska, jest w szcugó!n,1 eposob
wyróżnion~r i bliższy Bogu niż wierzący, któremu nie przytrafia się żaden „cud". I nic dziwnego, gdyż jest on w S\\·ojej religijnej skromności zbyt daleki od myśli, że mógłby dostąpić
za życia tak niezwykłego kontaktu z zaświatami, a ponadto,
jako człowiek nawykły do używania rozumu (w prz.eciwie11stwi'!
do zabobonnika) nie znajduje żadnego po\vodu żeby myśleć, iż
np. blacha, która odbija światło na kościelnej wieży czy też
szyba okna lub obrazu, która mieni się różnymi odcieniami brudnych plam są znakiem, danym mu przez siły nadprzyrodzone,
które figlują z nim, jak z dzieckiem. On. owszem w te silv
wierzy, ale nie śmie myśleć, żeby manifestowały się akurat dla
niego, i tak niepoważnie.
Skłonny jestem mniemać (co chyba nie jest oryginalne), że
zapotrzebowania na cuda ·nie mają ani - co oczywiste - ludzie o światopoglądzie laickim,· ani też.. o pogłębionym życiu religijnym, a więc nie dewoci, lecz ci. co starają się zrozumieć
i wprowadzać w Ż}Tie prawdy wi11ry. Potrzebują natomiast cudu ludzie malej wiary, którym nauki chrześcijaństwa o miłości
bliźniego, o potrzebie · uczciwości, o konieczności wypełniania
obowiązków, są l)ajzupe!niej obojętne i nie bywają przez nich
·
praktykowane.
Uważają oni. że w·ystarczy, jeśli biegają na wszystkie uroczystości kościelne i celebrują wszęlki ceremoniał, a przy tym
nienawidzą ludzi innych wiar lub niewierzących, bo w ten !!posób wypełniają całkowicie najważniejsze (ich zdaniem) nakazy,
co wystarczająco chroni ich od kar i mąk pieldelnych, a zarazem zwiększa szanse na wymierne, namacalne korzyści w do~
czesnym życiu.
Brak im jednak wyobraźni, by głęboko wierzyć lub prawdziwie nie wierzyć, toteż w swojej malej wierze łakną potwierdzenia, że „coś" jednak i~st i że nie \la darmo odbębniają to,
czego się wymaga.· Są podobni tym, ktllrzy od Chrystusa domagali się cudu, jako dowodu, że jest on wysłannikiem „stamtąd",
a więc będzie im się kall\:ulować wypełnianie jego uciążliwych
przykazań.

Ostatecznie można zrozumieć, źe jeszcze tak wielu ludzi niepodatnych jest na motywacje wyższe - czy to religijnej natury,
czy w ogóle· ideologiczne i że ·wobec tego odczuwają tak niewybredne zapotrzebowanie na „cud", i są jak bet.krytyczna łta
wiedź, której wystarczy byJt; plotka, rozpuszczona przez osob"
kutą na \\'szystkie cztery no)ti,
nierozgarni~tą lub przeciwnie żerującą na ludzkich słabościach, czerpiącą zyski z nocowania
ni·ć rady rzeczywistymi· gosJX>„pielgrzymów", z karmienia ich i sprzedawania im „cudownych"
darzami -ich terenu.
pamiątek lub relikwii z „cudownego" mie\sca.
pisaliśmy o
Tydziei1 temu
Nie mogę zrozumieć tylko jednego, że zwykle tak późno I nieWarszawie, która
powstańczej
7.decydowanie zabierają się do demaskowania zabobonu miejdługo i często daremnie czeka·scowi księża a nawet wyższe instancje kościelne Nie wątpię
ła na pomoc mającą nadejść z
przedeż;. .że • dziś (w" przeciwteństwie do czai:ó'O\" przed\\Ojennych)
zaohod.u. · „TYGODNIK POL'(Z lQ· sierpnia · mam.v duchownych w większości wykształconych, znających psySKI" w nr 3.i
-l!IB6 r.) publikuje. rcnmowę A~ ' ch~logię tłumu i dziękL temą kn•tycznycłi, wobec stadnych ps~·
choz, które ogarniają ·u nas· ludzi' w najróżniejszych miejscod<Jlfa Mycia z Włodzimierzem
wościach i najdziwniejszych miejscach, narażają tak wielu na
Bernhardtem, który kilkakrottrudy pielgrz.ymowania, przybierającego nieraz żenujące formy,
nie
kompromitujące nas przed światem.
Może · się rodzić przypuszczenie, że niektórzy 'duchowni nie
BYŁ W SIERPNIU
chcą narażać się tej części swojej stałe.i klienteli, która prakty1944 ROKU NAD
ki religijne uprawia bez głębszej religijnej motywacji, lecz ze
względu na tradycyjny nawyk i z ·powodów towarzysko-rozrywPŁONĄCĄ
kowych. Zresztą światli księża, którzy interweniowali, zaniepoWARSZAWĄ
koierfi spłycaniem przez zabobon nurtu życra religijnego, spot:vkali się z odruchami. niechęci sfanatyzowanych osobników (podbechtywanych. być może, przez miejscowych geszefciarzy).
Oto fragment opowieści piJestem przekonany, że zabobony i gusła nie Jeżą w interesie
gł9wnie
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społecznym, w interesie narodowym, a także w interesie życia
przez,naczonego do latania nad
religijnego, poważnie pojmowanego, czyli takiego, które m. in.
okupowaną Polskę:
podbudowuje moralność i poczucie odpowiedzial-noścl spol~czeń
,„„bytem parę razy nad
stwa tote7. wszystkim zainteresowanym powinny spędzac sen
palącą się i dymiącą Warszawą
~ po;viek te ponure relikty 'vstecznej mentalności, które ni~ roi Kampinosem. Lataliśmy wówkują dobrze na przyszłość.
trzebny jest duży i skoncentrowięc i
wany ·wysilek rad, a
wszystkich radnych, by stopniowo wyprowad,zić ich f)ospodarkę z impasu.". I w ogóle ucz.y-

czas na liberatorach i halifaksach. (...) Nad Warszawą robiN(f.poleołem zrzutu na Plac
na i Plac Krasińskiego, · a nad
Kampinosem w oklicy . wsi
Wiersze i Zaborów Leśny. (.„)
Mój ostatni lot nad Warszawę byl bardzo dziwny ocl samego początku. („.) Jak się okazalo, zachorował .ciężko jeden z czlonków zalogi Leszkf1
pa:dł.
9wsianego. ( ... ) Wybór
'.l'td: przed
Jednak na mnie.
1tartem przy samolocie okazało się, że do załogi przydzielono pilota i nawigatora nowej
zapoznawczy, a
zalogi na lot
ja jestem ponad stan. ( ..) Z
lotniska wystartowaliśmy o godzinie 19.30, a więc jeszcze za
dnia, t'llmczasem zamiast głę
bokiej noc11 horyzont jakb·y się
rozjaśnial i im dłużej lecim11,
tym bardziej zmienia swoje kolory aż się staje zupełnie czerwony, prz'IJkryty jakb11 brudnymi chmurami. Nie mamy
wątpliwości, to pali lię Warszawa. („.) Zaczyna rąbać d.J
n'as niemiecka aryleria, uciekamy. WsZ'IJSC'IJ wytężamy wzrok,
tutaj gdzieś mu&i być miejsca
zrzutu. W końcu ktoś wola, źo.
jest tam! Istotnie, zapalają się
ogniska. Schodzimy tak nisko,
:':e w światłach reflektorów nawigacyjnych rozpoznajemy li·
ście drzew."
W drodze powrotnej !amo-

został zestrzelony. Włady
sław Bernhardt trafił na ludt;i,
którzy. go schronili i prz.ekaza.~ .
li partyzantom. Walczył w 16
AK Tarnów.
pułku piechoty
Powrócił do Anglii, brał jes.z-

lot

cże udział w lotach bojowych

na
Mieszka w Kanadzie.
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LUCJAN BOGUSZ

Niemcy.

•

JERZY

KWIECIŃSKI

W najbliższych
numerach „Odgłosów"

•

.
Czytelnicy znajdą między innymi:
- artykuł Pawła Samusia o mode]u państwa socjalistycznego zarysowanego w różnych programach partyj•
nych i przez teoretyków myśli marksistowskiej,
- fragmenty rozmowy dominikanina, brazylijskiego
dziennikarza, Frei Betto z przywódcą Kuby - Fidelem
Castro o stosunku marksizmu do religii, o rewolucji i
.
Kościele,
- relację Ewy Pankiewicz z podrózy Teatru Wielkiego
z Łodzi do RFN,
- sprawozdanie Teresy Jerzykowskiej ze spotkania
dziennikarzy i kolporterów prasy w redakcji tygodnika
„Veto" oraz propozycje Lucjusza Włodkowskiego na temat niezbędności współdziałania redakcji, wydawcy i
kolportera w dotarciu z prasą do CzytelnikA,
- artykuł Tadeusza Bogaleckiego o ruchu niepodległościowym w Galicji i wymarszu 1 Kompanii Kadrowej
w Kieleckie,
- opowieść Andrzeja Betul ·kiego o amerykaf1skim
psycholingwiście, dr .Murrayu Mironie i j.sgo sukcesach
w odkrywaniu na podstawie listów z pogróżkami, telefonów, innych sposobów osobowości terrorysty i przewidywania na tej pod.stawie jego zachowania.
Ponadto reporterzy „Odgłosów" byli w Łodzi na Lublinku, gdzie wspaniali mężczyźni latali na cudownych
maszynach, będą w Sopocie, gdzie toczyć się będzie walka o „Bursztynowego Słowika" oraz y.; wielu innych
miejscach, a o tym, co widzieli, słyszeli i dowiedzieli się
- opowiedzą Wam na łamach tygodnika.
Po:z:a tym - jak zawsze - recenzje, felietony, listy,
1Poezja, proza.
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amorząd załogi i jego organ rada pracownicza, zwana czasami i radą robotnic7ą, uzyskały
szerokie, statutowe uprawnienia do decydowania
lub współdecydowania w najbardziej żywotnych sprawach przedsię
biorstwa, Jednak przygotowanie, wypracowanie, podjęcie, a potem wykonanie
kolegialnej uchwały czy indywidualnej
decyzji kierowniczej, to przedsięwzięcie
niezwykle
trudne
we współczesnej
skomplikowanej rzeczywistości, a teoria
podejmowania decyzji to rozległa dyscyplina nauki organizacji i zarządzania,
ciągle jeszcze nie najlepiej znana nawet
profesjonalnej kadrze ~ierowniczej, dla
której decydowanie jest chlebem powszednim.
'

Jak w tej dziedzinie radzą sobie członkowie
rad pracowniczych, dla których podejmowanie
decyzji w sprawach przedsiębiorstwa, to jakby nie było amatorszczyma, praca społeczna,
na marginesie pracy zawodowej'!' Czy
rady
pracownicze posiadają odpowiednią wiedzę merytoryczną do podejmowania wamych · uchwał
w różnorodnych 1prawach?
W jaki 1posób członkowie rad pracowniczych
ciągu dwuletniej kadencji mogą
stać się
działaczami
gospodarczymi
rozstrzygającymi
podstawowe problemy ekonomiczne przedsię··
biorstwa, często ściśle splecione 1 problemami
natury społecznej i politycznej? A przeciet 1
tych dwu lat wypadają jeszcze 2-3 miesiące
na ukonstytuowanie, wzajemne poznanie się i
zorganizowanie pracy po wyborach oraz na1tępne 2-3 końcowe miesiące kadencji przeznaczone na przygotowanie i zdanie 1prawozdania oraz przeprowadzenie nowych wyborów.
Do tego większość członków rad
przeznacza
tylko kilka godzin miesięcznie na pracę w
udzie i to często na załatwianie spraw for·
malnych, administracy~nych, wewnątrzorganiza·
cyjnych. Ponadto większość członków rad ma
tylko wykształcenie podstawowe, zasadnicze.lub
niepełne średnie. Trudna jest więc ich sytuacja w dyskusjach, analizach i sporach toczonych z wykształconą, zawodową kadrą kierowniczą. Tym bardziej że obecny system ekonomiczno-finansowy wcale nie jest prosty i łat
wy do opanowania, a również
podstawowe
idee i zasady reformy gospodarczej też nie
są tak klarowne, żeby intuicyjnie zajmować
stanowisko zg-odne z duehem reformy.
w

UCZYĆ SIĘ Z TEORII I Z PRAKTYKI

Oczywiście można powiedzieć, te
nic nie
stoi na przeszkodzie, aby członkowie rad sys•
tematycznie wzbogacali swą wiedzę i kwalifikacje niezbędne do kompetentnego współu
czestniczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Ale też faktem jest, że działacze rad pracow·
niczych niechętnie i nielicznie uczestniczą w
zorganizowanych formach szkolenia, takich jak
kursy czy seminaria. Pozostaje aamokszłałce•
nie - słuchanie radia, oglądanie telewizji, czytanie gazet. w których problematyka aamorzą
dowa jest bogato prezentowana. Jednak trud·
no oczekiwać, że w perspektywie, w ten sposób wychowają się liczne kadry robotniczego
aktywu samorządowego zdol::iego do autentycznie partnerskiej, równorzędnej współpracy z
zawodową kadrą kierowniczą. A chodzi właś
nie o stworzenie
warunków
sprzyjających
wzrostowi robotniczego aktywu samorządowe
go, tak aby w bliskiej przyszłości powszechnie
mogły istnieć rady robotnicze nie tylko z nazwy, ale rzeczywiście z robotników złożone. Nie
chodzi tu o tworzenie robotniczej fasady lub
marionetek, ale rad robotniczych rzeczywiście
uczestniczących

stwem.

w

zarządzaniu

przedsiębior

Wytworzyła się paradoksalna sytuacja.
W
państwie socjalistycznym, w którym klasa robotnicza jest silą dominującą, udział robotni-

ków

w radach pracowniczych ·Jest znacznie

niższy niż p~ocento\'ły udział robotników w załodze przedsiębiorstwa. Co więcej, udział ro·
~otników , w prezydiach rad I wśród przewodniczących różnych komisji, zespołów roboczych,
jest wręcz znikomy. Nie dość więc, że w ra-

dach

pracowniczych

jest

mały udział robotników, to
na podrzędnych, końcowych

nieproporcjonalnie
jeszcze usiedli oni
stołkach.

Natomiast odwrotnie ułożyła się
sytuacja
pracowników z wyższym wykształceniem. W
przedsiębiorstwie jest ich zwykle kilka procent,
zaś w radach pracowniczych kilkanaście, a w prezydiach kilkadziesiąt. W rezultacie aktywność
rady jest najczęściej aktywnością nie tyle robotników, co inteligencji. Jest to zjawisko. niekorzystne.

W JAKIM

Tworzenie

Czy

obecne samorządy i rady pracownicz~
patrzą inaczej na rozwiązywanie problemów, .„
odmiennego niż kierownietwo punktu widze·.
nia? I tak, i nie.
Tak, bo rada pracownicza -

to inni ludzie,

różnią się od dyrektora cechami osobowości,
wiedzą, doświadczeniem,
poczuciem odpowiedzialności. Stąd pewne różnice w spojrzeniu

na sprawy przedsiębiorstwa,
Jeśli
jednak
pod uwagę, że w radach jest nieproporcjonalnie duży udział pracowników umysło·
wych, często z wyższyn1 wykształceniem i czę.
sto zajmujących stanowiska kierownicze ~red
niego szczebla, oraz że właśnie ta nierobotni·
cza częś6 rady przejawia na
ogół
większą
aktywność, to trzeba stwierdzić, że stanowisko
rad.z z reguły nie odzwierciedla klasowych inwziąć

załogi

ma na

demokratyzację zarządzania, zwiększenie

teresów robotników. Co więcej, łatwo można
by uzasadnić twierdzenie, że 1 wyteJ wymieni!)nych powodów, w sumie punkt widzenia
rady pracowniczej jest z reguły bliższy punktowi Wlidzenia kadry kierowniczej nit robotniczej. I gdyby tak miało· pozostać, to przyszłość
rad pracowniczych rysuje się w szarych kolo·
rach, albowiem działalność ich, w obecnym
kształcie nie prowadzi do wypracowania
od·
miennych rozwiązań zgodnych z klasowymi in·
teresami robotnf!ków 1ocjaLi1tycmeso przedsię·
biorstwa.
Można

by teł llll'yzykować twierdzenie, te
uchwały rad pracowniczych przeciętnie
muszą być }akościowo gorsze od decyzji
podejmowanych przez profes}onalną kadrę kie·
rowniczą, bo 1ą wypracowywane . przez ludzi
mniej poinformowanych, mniej wykształconych,
wyżej patrzących, mniej doświadczonych i zo-

ponadto

rientowanych w meandrach procesu decyzyj·
nego, a co najwainiejsze, przez ludzi nie ponoszących wyratnej, osobistej odpowiedzialności za powzięte decyzje. Paradok1 polega
na
tym, ie wynikiem działalności obecnych rad
mog_ą być rozwiązania gorsze od
menedżer1kich, które zmniejszają operatywność funk•
cjonowania przedsiębiorstwa i na dodatek wca;:
le nie zabezpieczają przed narastaniem napięć
społecznych powodowanych możliwym
naruszaniem interesów klasy robotniczej,
Takie m. in. wnioski można wy1nuć s ob.
serwacji ćwiczefl prowadzonych na
1eminariach nt. samorządności, organizowanych
w
Ośrodku Doskonalenia Kadr Pnem')'1lu
Chemicznego l Lekkiego „DOSKO" w Łodzi. W
seminariach tych brali
udział
jednocześnie:
przewodniczący rad pracowniczych, dyrektorzy,
przewodniczący %W'iązków zawodowych 1 sekretarze zakładowych organizacji partyjnych.
Szczególnie interesujących spostrzeżeń dostar·
czyło ćwiczenie polegające na inscenizacji posiedzenia rady pracowniczej, która zgodnie ze
swymi kompetencjami stanowiącymi ma podjąć uchwałę w sprawie inwestycji. W insceni·
zowanym posiedzeniu dwu autentycznych przewodniczących rady grało rolę rady pracowniczej in corpore, dwu autentycznych dyrektorów
rolę dyrektora i jego zastępcy do spraw technicznych. W charakterze gości na posiedzenie
rady zostali zaproszeni - autentyczny przewodniczący związku zawodowego i sekretarz
POP. W ten sposób wszyscy uczestnicy inscenizacji grali rolP. zgodne z pełnionymi w rzeczywistości. Na posiedzeniu rady był rozważany wniosek dyrektora zmienający do zautomatyzowania części produkcji. Z danych zawartych w opisie wynikało, te jest to inwestycja niewątpliwie mało efektywna, kosztowna,
technicznie ryzykowna, społecznie zbędna. Mimo to w 16 razy granej inscenizacji, 15 razy
rada pracownicza łatwo ulegała argumentacji
dyrektora i wyrażała zgodę na podjęcie tej
wyraźnie chybionej inwestycji. Tylko jeden raz
zdarzyło się, że rada odrzuciła wniosek dyrektora, ale w tym przypadku było widać, że
takie stanowisko rada zajęła, kierując się nie
tyle rachunkiem ekonomicznym i racjami społecmymi, co raczej względami prestiżowymi,
ambicjonalnymL Zawodowi dyre~torzy doskonale sobie
radzili z przewodniczącymi rad,
choć zgodnie z zadaną im rolą byli rzecznikami przedsięwzięcia bardzo wątpliwego.

celu
wpły

wu pracobiorców na decyzje podejmowane w
przedsiębiorstwie
Tworzenie samorządów
i
rad pracowniczych ma też przyczynić się do
wyrażania Interesów
pracowniczych, a więc
przede wszystkim
robotników
stanowiących
trzon załogi. Samorządy i rady mają ułatwić
spojrzenie na wiele ważnych problemów okiem
pracobiorców. Dotąd na problemy te patrzyło
się. raczej z punktu widzenia
pracodawców
posiadających uprawnienia decyzyjne, a
tym
samym posiadających władzę, To m. in. doprowadzało do napięć i kryzysów. Inaczej mówiąc samorząd w przedsiębiorstwie
jest po-
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- bierność, unikanie decyzji,
„pityjskie",

decydowanie

- dwuznaczne, że należy zrobić tak, albo
odwrotnie, decydowanie
tylko w sprawach

błahych,

- manifestowanie siły, podejmowanie uchwał
na każdy temat, żywiołowo „na odwyrtkę", że
by tylko zaznaczyć swe istnienie i władzę,
- podejmowanie uchwał
w
najistotniejSZJ'.ch sprawach przedsiębiorstwa i dokonywanie wyborów zgodnych z interesami klasy robotniczej.
Ale żeby ta czwarta możliwość mogła mieć
miejsce jak najczęściej, musi ulec zmianie skład
społeczny samorządu, Dlaczego zatem jest taki układ sił w radach pracowniczych?° Dlaczego robotnicy, którzy są grupą liczebnie przeważającą, wybierają relatywnie tak dużo pra-

Pracownicza
ezy robotnicza?

Inscenizacja ta dowiodła, że nawet aktyw
kierowniczy rad pracowniczych, często posiadający wyższe wykształcenie, przegrywa
w
starciu z dyrektorami I nie jest w stanie znaleźć trafnych argumentów do obalenia rozwią
zań, za którymi opowiada lię dyrektor.

CELUł

samorządów

trzebny, po to, aby na problemy
spoglądać
podwójnie, z dwu odmiennych punktów widzenia - kierownidwa l robotników.

N,A CO s.TAć RADY PRACOWNTCZEł

Właściwie są możliwe
wynikających zeń

cztery rodzaje postaw
decyzji:

- potakiwanie, pełna zgoda i akceptowanie'
decyzji podpowiadanych przez kadrę kierow-

niczą,

cownłk6w zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych? Można przypuszczać, że wszyscy
robotnicy zasługujący, zdaniem wyborców, na
miano działacza &amorządu - członka
rady
pracowniczej, zostają wybrani, a więcej zasłu
gujących i chcących podjąć ten ciężar, po prostu nie ma.

A Jak będzie w przyszłości? Wiele wskazuje
na to, że bez specjalnych zabiegów, udział robotników w radach nie tylko nie będzie wzrastał, ale raczej malał. Jest to wniosek wynikający a dwu przesłanek.
P9 pierwsze - w pracy zawodowej robotnik
ma kontakt przede wszyistkim z maszynami,
narzędziami, surowcami, wyrobami, natomiast
na działacza samorządowego, społecznego, gospodarczego,_ politycznego, można wyrosnąć pracując wśród ludzi, z ludźmi, dla ludzi. Proces
kształtowania się osobowości działacza jest dłu
gi, a droga rozwoju nie zawsze prosta i tym
trudniejsza, jeśli praca zawodowa nie sprzyj3
wielostronnym kontaktom z ludźmi. Zyskanie
uznania we własnym środowisku, a nas.tępnie
zaufania i mandatu wyborców - niełatwe. W
każdym bądź razie róbotni.kowi znacznie łrud·
niej Jest „wybić się" na działacza samorządo
wego, niż np. mistrzowi, kierownikowi śred
nie_go szczebla zarządzania, pracownikowi umY.słowemu z wyższym lub średnim specjalistycznym, szczególnie ekonomicznym wykształ
ceniem, albowiem ludzie ci mają zwykle we
własnej pracy zawodowej więcej kontaktów
z ludźmi oraz więcej do czynienia z problematyką ekonomicz.ną i społeczną. Po
prostu
praca zawodowa pracowników
umysłowych
bardziej sprzyja
kształtowaniu
osobowości
działacza.

Po drugie - obecna sytuacja w radach pracowniczych również · nie ułatwia przekształca
nia się robotników w działaczy ·samorządu.
Wręcz
przeciwnie - przynajmniej na
zewnątrz, publicznie
w
radzie pracowniczej
większą aktywność demonstrują członkowie zatrudnieni na nierobotniczych stanowiskach. Oni
są bardziej
dostrzegani, zyskują poklask, uznanie, szanse ponownego wyboru, podczas gdy
robotnicy częściej stanowią milczące tło. Wystarczy w radzie 3-4 pracowników z wyższym
wykształceniem, żeby zdominować
reprezentację robotników.

10-osobową

Zakres uprawnień ustawowo przyznanych samorządowi, jest tak szeroki, że intuicja i klasowa świadomość nie wystarczają do analizy

skomplikowanych zjawisk gospodarczych i społecznych oraz do wypracowania optymalnych
rozwiązań I podejmowania
trafnych decyzji.
Wydaje się, że idea samorządności w obecnym
kształcie, może ulec kolejny raz wypaczeniu,
bo rady pracownicze nie mają ani większej
szansy na wypracowanie efektywniejszych rozwiązań niż kadra
kierownicza,. ani też
w
perspektywie nie chronią przed narastaniem
konfliktów społecznych, bo swym składem zbyt
mało różnią się od kadry kierowniczej, natomiast samorządowy model zarządzania na pewno zmniejsza operatywność funkcjonowania
gospodarki, co jest przyczyną
różnorodnych
strat.

CO ZATEM

ROB•ć

Przede wszystkim nalety wr6cl6 do Idei rad
robotniczych składających się w przeważającej
częAci z robotników, co najmniej proporcjonalnie
do ich udziału procentowego w załodze. Ale
wtedy poziom wykształcenia członków
rad
znacznie się obniży i będą one jeszcze mniej
zdolne do analizy skomplikowanych probie·
mów współczesnego przedsiębiorstwa do wypracowywania rozwiązań optymalnych z punktu widzenia kryteriów ekonomicznych, społe
cznych i politycznych. Dążenie do nasycenia kolektywów
robotniczych pracowni.kami umysłowymi, inteligencją pracującą, wynika z błęd
nego założenia, że kolektywy te muszą zajmować się projektowaniem decyzji, ich uzasadnieniem i obroną.

żeby zarządzać przedsiębiorstwem \w
skali
strategicznej) wystarczy oceniać najistotniejsze
dla przedsiębiorstwa programy, plany, projekty
rozwiązań, opracowywane przez
specjalistów
lub kadrę kierowniczą i dokonywać wyboru
zgodnie z interesami klasy robotniczej.
Ale
przecież, żeby ocenić i dokonać wyboru,
też
trzeba często dużej wiedzy specjalistycznej i
doświadczenia, jakiego trudno wymagać
od
kolektywu robotniczego.

Wszystko zależy od tego, jak się przedstawi
radzie robotniczej projekt lub program. Jeśli '
projekt przedstawia się jednostronnie, np, tylko przez dyrektora, który indentyfikuje się z
nim, to trzeba wiedzy równej niemal wiedzy
dyrektora, żeby projekt rzetelnie ocenić i przyjąć lub z odpowiednim uzasadnieniem odrzucić. W podobnej sytuacji byliby ławnicy lub
sąd przysięgłych (złożony ze zwyczajnych ludzi, nie mających żadnego wykształcenia prawniczego), gdyby przyszło im wydać wyrok na
podstawie jednostronnego oświetlenia sprawy.
np. tylko prokuratura lub tylko obrońcy. Ale
ci sami ławnicy i przysięgli choć nie mają
wiedzy prawniczej, mogą wydać wyrok równie sprawiedliwy (a czasem nawet
bardziej
sprawiedliwy, w potocznym tego słowa znaczeniu), jak zawodowi sędziowie.
Podstawowym
warunkiem sprawiedliwego
wyroku, jest prawidłowy proces, w którym
oskarżyciel i obrońca, czyli specjaliści w dziedzinie prawa, wysuwają przed sądem argumenty za i przeciw, dowodzą własnych
racji,
zbijają racje i argumenty przeciwnika procesowego. W takiej sytuacji do wydania sprawiedliwego wyroku wystarcza naturalne, niejako wrodzone poczucie sprawiedliwości, ogólna wiedza, doświadczenie życiowe i zdrowy
rozsądek. Wydaje się, że podobną procedurit
można by przyjąć w postępowaniu przed samorządem lub radą robotniczą. Każdy ważny
problem, ustawowo przypisany do rozstrzygnię
cia przez organ samorządu, powinien
by6
prezentowany przez dwie przeciwstawne strony, kt6re b'Yłyby zobowiązane przekona6 sa•
morząd o słuszności swych racji i niesłuszno
icl racji przeciwnika. Zadaniem samorządu by.
laby jedynie ocena argumentów i dokonani•
wyboru.
Nie można samorządu stawiać
w
pozycji
strony i oczekiwać, że działający
społecznie
amatorzy, na marginesie swej pracy zawodowej, opracują alternatywne !ul? lepsze rozwią
zania niż profesjonalna
kadra kierownicza,
dy_sponująca dostępem do wszelkich danych l
korzystająca ze sztabu pomocników oraz specjalistycznych ałużb. Natomiast rada robotoi:za, składająca się nawet tylko z samych robotników, jest w stanie ocenić i dokonać wyboru najbardziej korzystnego rozwiązania
•
punktu widzenia Interesów klaaowych. Oczywiście,
pojedynczy robotnicy też mogą się
mylić, dlatego moc wiążącą dla kierownictwa
zakładu powinny mieć tylko te uchwały, które w kolektywie zapadły jednogłośnie lub pra·
wie jednogłoinie. Nie powinno się decydować
w żywotnych sprawach przedsiębiorstwa zwykłą większością głosów. Nie może być tak jak
to często bywa, że na 15 członków rady, o
hecnych jest 13; głosuje 6 „za", 5 „przeciw", 2
się wstrzymało I wniosek przeszedł.
Inaczej
mówiąc, „proces" przed radą robotniczą po•
winien być prowadzony tak długo,
dopóki
wszyscy członkowie nie wyrobili sobie takiego
samego poglądu na sprawi:.
Kto mógłby lub powinien być antagonistą
dyre~tora przedstawiającym samorządowi
czy
radzie robotniczej odmienne rozwiązanie lub
odmienną ocenę, czy pogląd na dyskutowany
problem? Na pewno mógłby to być niezależny
ekspert z zewnątrz, angażowany przez samo·
rząd do zreferowania odmiennego, czy
wręcz

przeciwstawnego punktu
widzenia. Czasami,
nawet z inicjatywy. dyrektora lub samorządu
można
by opracować alternatywne rozwiązania, potem przed~awiane radzie
przez
autorów. Być może kiedyś warto by utworzyć
stanowisko swego rodzaju „antydyrektora" etatowego przewodniczącego
samorządu,
o
wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu, zobowiązanego do wypracowywania alternatyw11ych rozwiązań i przedstawienia ich do oceny
radl. Oczywiście rada robotnicza nie mogłaby
podlegać „antydyrektorowi" przewodniczą
cemu samorządu.
A nawiasem mówiąc, utworzenie stanowiska
„antydyrektora" mogłoby być świetną szkołą
dla rezerwy kadrowej na wyższe stanowiska
kierownicze. Jeśli dalsza osobista kariera „antydyrektora" i awans na dyrektora byłby uzależniony od umieję.tności wypracowania rozwiązai'l lepszych, czyli akceptowanych przez
radę robotniczą, to niewątpliwie wpłynęłoby
korzystnie na poziom projektów rozwiązań o·
pracowanych również przez dyrekcję.
Samorządy
okrzepły, są

i rady pracownicze jeszcze nie
strukturami plastycznymi. Należy
zatem szukać doskonalszych rozwiązań.
Wydaje się,
5 kierunkach:

że

modyfikacje powinny

iść

w

- zwiększenie udziału robotnik6w w radach
lub wręcz do przekształcania ich w rady robotnicze,
-

rozstrzygania

przedsiębiorstwa

robotniczej,

najważniejszych
problemów
zgodnie s interesami
klan•

rezygnacji z dążenia do uczynienia z rad
partnerów dyrektora, zdolnych do opracowywania, uzasadnienia i bronienia alternatywnych
rozwiązań,

- przekazywania radom prawa swobodnej
oeeny alternatywnych rozwiązań, czyli dokonywania wyboru, po uprzednim
póstępowaniu
spornym przed radą,
- wprowadzenia zasady jednomyślnoAcl (lub
prawie jednomyślności) jako warunku prawomocności uchwał rady,

ODGŁOSY
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ytuacja uległa zasadniczej zmianie
nikat o wszczęciu przez prokuraturę ~edztwa.
Tym razem przysłowiową deską ratunku okapo 4 listopada. W dniu tym, jak
KC
zała się„. prokuratura. Zabrakło tez strumiegłosi komunikat, I sekretarz
nia teleksów protestujących przeciwko ,,proPZPR, prezes Rady Ministrów, gen.
wokacji władz" wobec działaczy „Solidarności",
armii Wojciech Jaruzelski spotkał
jak to na ogół bywało, gdy piętnowano postę
się z prymasem Polski, ks. arcypowanie niezgodne z prawem, bądź naruszają
biskupem Józefem Glempem, i przewodniczą
ce podstawowe zasady współżycia między ludźcym KK NSZZ „Solidarność" Lechem Wałęsą.
.
mi.
Komunikat był krótki, ale treściwy. ,;Podczas
d!l
Po tej jurczykowej aferze powróćmy
spotkania - głosił - wymieniOllo poglądy na
Gdań!ka. Czwarty li~topada był drugim dniem
temat sposobów przezwyciężania kryzysu, w
obrad Komisji Krajowej. Wałęsa był już poin.jakim znalazł się kraj, jak też możliwość uformowany, że po południu odbędzie się spottworzenia frontu porozumienia narodowego kanie :t jego udziałem. Poprzedniego dnia był
sił
stałej płaszczyzny dialogu i konsultacji
w Warszawie, gdzie rozmawiał z Prymasem.
politycznych i społecznych na gruncie zasad
Jest zrozumiałe, że nie wiem, o czym Prykonstytucyjnych PRL. Umano to spotkanie jamas rozmawiał 1 przewodniczącym Związku,
ko pożyteczne, a jednocześnie przygotowawcze
ale moe:ę się domyślać, iż nakłaniał go <lo zado dalszych konsultacji merytorycznych".
jęcia postawy pojednawczej w nadchodzącym
- Kto wystąpił z inicjatywą spotkania?
~potkaniu. Wałęsa poinformował więc człon
Na pewno nie przywódcy „Solidarności''. Do
ków KK, ie jeswze przed południem będzie
'!!potkania doszło w wyniku woli objawionej
musiał wyjechać do Warszawy, No i zaczęło
iprzez pozostałych jego uczestników. Spotkanie
się. Przewodniczący Związku znalazł się pod
było logiczną konsekwencj.ą t.ego, co powieobstrzałem ekstremistów. Najbardziej krewki
dział w swym wystąpieniu sejmowym W. Jairuzelsk!.
- Co było dalej?
rozczarowań
Zanim odpowiem rua to pytanie, musim~· odnotować przebieg posiedzenia Komisji Krajow
wej „Solidarności", które rozpo\:!zęło się
w przeddzień
Gdailsku 3 listopada, a więc
•potkania. Jak już mówiliśmy, 30 października
Pre:iydium KK przyjęło uchwałę wzywającą
'Wszystkie ogniwa Związku do zaprzestania
fl,kcji strajkowych. Na posiedzeniu KK sprawa
fa ponownie stanęła na porządku dni;1.. Eksltremalna część KK krytycznie odniosła się do
wspomniane·j uchwały. Tak np. Andrzej Gwiazda dowodził, że apele o przerwa•nie strajków
byt Rulewski, który uważał, że to nie Wałęsa
•lokalnych, to zwyczajne oszukiwanie ludżi.
powinien pojechać do Warszawy, lecz JaruT,o prawda, że niemała lic~ba mówców wyzelski winien zjawić się w Gdańsku. Wołał do
le
powiadała się za przerwaniem strajków,
Wałęsy: Chcesz zrobić prezent premiarowi w
w każdym konkretnym przypadku dochodzili
postaci wygaszonych strajków, i domagał się
do wniosku, że strajk powinien trwać dopóty,
od niego, aby przedstawił program, z którym
dopóki nie zostaną przez władze uwzględnfone
pojedzie na spotkanie. Wałęsa odparł: „Twój
postulaty strajkujących. W pierwszym dniu oprogram ja też mam - róbmy bałagan, żeby
brad wystąpił także Marian Jurczyk, przewodwszyscy wiedzieli, że „Solidarność" nie panuje
niczący Regionu Pomorze Zachodnie. Zajął się
nad sytuacją. O to ci chodzi...". Kilka człon
przede wszystkim zamiarem ogłoszenia strajków KK zaprotestowało przeciwko temu, by
!ku prz~i budowlanych tego Re-gionu. Na apel
Wałęsa sam udał się na 1potkanie, jako te
!krajowego kierownictwa „Solidarności", stńjk
swego czasu uchwalono, że przewodniczący nie
dowodził
irnstał wprawdzie odwołany, ale będzie rozmawiał ze &troną rządową w poJurczyk - pozostają jego przyczyny. Jeśli na.jedynkę. Wałęsa replikował: Skoro tak, to pro'dal będzie tak złe zaopatrzenie w cement,
, ponuję nowy zjazd i wybór nowego przewodmówił, to trzeba będzie zwolnić 50 proc. Juniczącego. W coraz bardziej zao~niający się
dzi z pracy. Budowlani chcą strajkować prze1tpór wtrącił się Wądołowski. któr}· powołując
ciw takiej perspektywie. Odnotowuję wypoRię na wyniki ankiety, z której wynikało, że
była ona nader
wiedź Jurczyka, ponieważ
więks!'Ość członków „Solidarności" wypowiada
charakterystyczna dla sposobu myślenia, jaki
konfrontacją,
się za negocjacjami, a nie za
2agnieździł się w „Solidarności''. Postanowiono
kt:i
stwierdził, że to właśnie Wałęsa, a nie
:strajkować przeciwko malejącym dostawom cePo
inny powinien rozmawiać z premierem.
mentu, ale przecież spadek produkcji cemennim zabrał gło! niejaki Zygmunt Rolicz, który
towni nie był skutkiem jakiejś złośliwością naoświadczył, że nadszedł chyba czas na zmianę
cechowanej decyzji rządu. Praprzyczyną było
przewodniczącego Zwiątku. W końcu zwyciężył
!Pogarszanie się sytuacji gospodarczej w wynijednak Wałęsa.
ku wyniszczających ją bezustannych strajków
Burzliwa dyskusja, jaka wywiązała 1ię po
inicjowanych, nie przez ,kogo innego, jak właś
że
oznajmieniu przez Wałęsę członkom KK,
nie przez „Solidarność". Było to nieprawdopowybiera 1ię na spotkanie, skłania do poczyniedobne pomieszanie z poplątaniem. Były jednak
nia kilku uwag. Po pierwsze, była ona koleji takie ogniwa „Solidarności", głównie szczenym dowodem, iż anarchosyndykalizm zapuścił
bla zakładowego, które posłuchały apelu Pregłębokie korzenie w „Solidarności"; po drugie,
zydium I<:K o zaprzestanie strajków. To prawwręcz nieprzytomne ataki Rulewskiego i inda, że nie stanowiły one większości, a-le byekstremistów potwierdzały trafność znanych
11iedostr:aegarti1
niesprawiedliwe
nader
łoby
nego prz ·•łowia, ż• „kto sieje wiatr, ten zbieich.
ra burzę". To przecież czołówka „Solidarności",
Jurczyk, podobnie jak wJeiu innych mów•
łąc.mie z Wał~ą. przez wiele miesięcy podgrzeców, domagał się, aby Komisja Krajowa w~
wała nastroje walki z władzą, obiektywnie zasłała zaproszenie do premiera, by przybył na
chęcała do przyjmowania postawy konfrontarozstn;ygnął
miejscu
na
i
posiedzenie KK
cyjnej, a więc aama przyczyniła się do wyhowszystkie problemy. Rząd ma służyć narododowania ekstremy, która wp:;-owadzila Związek
wi, dowodził, a jeśli tego nie będzie czynił, to
na tory wiodące do samozniszczenia.
trzeba go zmienić. Takim to językiem przeI wreszcie wniosek trzeci. To, co powiedział
mawiano w listopadzie 1981 roku. Pod koniec
Wądołowski o wynikach ankiety, było potwierpaździernika, nazwisko Jurczyka .pojawiło •ie
dzeniem słuszności stanowiska, jakie zajmowaw całej polskiej prasie. 25 października przyJiśmy w ocenie stosunku ma y członkowskie był on na spotkanie z aktywem „Solidarności"
przywódcy „Solidarności". Powtari;am: mieli~
w Fabryce 'Mebli w Trzebiatowie i wypowiemy rację odwołując się do robotniczego nurtu
dział tam sporo myśli, które 30.lC . upowszechrw „Solidarności", mówiąc, że miliony ludzi praniła Polska Agencja Prasowa. S:ief Regionu
cy wstąpiły do Związku nie po to, by walczy~
społeczeń
nazwał posłów i rząd „zdrajcami
z 1ocjalizmem, lecz by w naszym kraju było
stwa polskiego"; oswiadczył, że czas na pieszwięcej socjalizmu, więcej sprawiedliwości spoczoty się skończył; z nami, powiedział, liczy
łecznej, więcej szacunku dla robotnika. Niesię cały świat, a jeśli liczy się z nami świat,
szczęście polegało na tym, że o kierunkach
to tim bardziej musi się liczyć nasz „sztuczny
ludzie D
działania „Solidarności" decydowali
przyjaciel" - Związek Radziecki. Sformułował
zapatrywaniach J)rawicowych, których wspietakże wiele zarzutów pod adresem kierownicrała szybko rosnąca wielotysięczna grupa detwa państwowego, stwierdzając, że niektórr:y
magogów, osobników żądnych taniegp poklas-·
przybrane nazwiska.
jego członkowie noszą
ku, władzy itp.„
Trzy czwarte władz polskich stanowią żydzi,
A więc Wałęsa wyjechał do Wanzawy. Pod
oświadczył, Zapowiedział usuwanie komitetów
'ego nieobecność Komisja Krajowa przyjęła
partyjnych z zakładów pracy; domagając sią .
uchwałę stwierdzającą, że jeśli w przeciągu
rozliczenia osób odpowiedzialnych za wydarze·
trzech miesięcy rozmowy z rządem na temat
inia 1956 l 1970 roku, powiedział: „Być może,
utworzenia Społecznej Rady Gospodarki Naroże dla niektórych osób trzeba będzie wybudodowej, problemów związanych z reformą goswać szubienicę i powiesić je". Nie oszczędził
podarczą, dostępu do radia i telewizji nie dotakże mojej osoby powtarzając to, co powieprowadzą do nowego porozumienia społeczne
prasowej, o której już
dział na konferencji
go, to Komisja Krajowa zgłasza gotowość ogło
szantat
mówiliśmy.
szenia strajku generalnego. A więc
Wystąpienie Jurczyka było dla wielu uczci·
strajkowy? Inaczej tej decyzji nie można b;.-ło
wych członków „Solidarności" wielkim wstrz!\·
określić. Chcę zwrócić uwagę, że uchwała zossem. Spotykałem w tym czasie ludzi, którzy
tała przyjęta w tym samym dniu, w którym
po prostu nie chcieli uwierzyć, że mógł on coś
Jaruzelski, Glemp i Wałęsa rozmawiali o pilnej konieczności osiągnięcia porozumienia natakiego powiedzieć. Raczej skłonni byli dać
wiarę tym, którzy bez przerwy wmawiali orodowego, Bezstronny obserwator nie mógł nie
dojść do wniosku, że Komisja Krajowa zaJurczyk
pinii publicznej, że „prasa kłamie".
nieodpowiedzialności poprezentowała szczyty
postanowił się bronić. W dniu 5 listopada na
litycznej, Godzi się także przypomnieć, że zaStanisława Gucwy
adres marszałka Sejmu,
po
grożenie strajkiem generalnym nastąpiło
otwarty", Wykąrzystując
•nadszedł jego „list
przyj~ciu przez Sejm uchwały wzywającej do
odbył
błąd agencji, która podała, że Jurczyk
zaprzestania strajków. Dla tej części działaczy
spotkanie w dniu strajku ostrzegawczego, tj.
byli konfrontacyjnemu
„Solidarności", którzy
28.10., podczas gdy faktycznie odbyło się ono
kursowi przeciwni, a także dla tych dostojnisprostowała,
25.10 ., co PAP następnego dnia
n!l
działali
ków Kościoła, którzy aktywnie
28
stwierdził, iż: „Oświadczam. · że w dniu
rzecz osiągnięcia rzeczywistego porozumienia
października 1981 r. nie byłem w Trzebiatowie,
narodowego, uchwała Komisji Krajowej była
nie uczestniczyłem w spotkaniu załogi tamprzypuszczać,
poważnym wyzwaniem. Należy
tejszej fabryki mebli,. w tym czasie i miejscu
że wlaśnie z tych kręgów wyszedł nacisk na
nie wypowiadałem się na żaden temat". InWałęsę, co malazło swój wyraz w opublikowaPAP określił jako kompilację poformację
niu w dniu 7 listopada oświadczenia . Prezywypowiadanych
mówień i insynuacji, „słów
dium KK „Solidarności", stwierdzającego, że
przeze mnie przy innych okazjach, cytatów
w z_wiązku z niejednolitą interpretacją uchwał
wyrwanych z kontekstu różnych wywiadów i
podjętych podczas ostatniego posiedzenia Koprzemówień, także z innego spotkania w TrzeKrajowej i równoległego oświadczenia
mi~ji
biatowie. „Słabiutka to była linia obrony i w
Prezydotyczącego spotkania w Warszawie,
związku z tym, PAP ogłosiła komunikat infor·
z
dium komunikuje, iż KK w negocjacjach
że . taśmy z nagraniem przemówienia
mujący,
władzami państwowymi jest i będzie gotowa
wygłoszonego przez Jurczyka w Trzebiatowie,
do ustępstw i szukania kompromisów uzasadz którego cytaty zostały opublikowane w prasie
nionych naczelnym dobrem całego polskiego
oraz nadane w radiu i telewizji, są do dyspospołeczeństwa. Dalej czytamy w oświadczeniu,
NSZZ
zycji i mogą być na zyczenie władz
że Związek nie uzurpuje sobie prawa do wyim udostępnione. Nikt z takim
„Solidarność'
łącznej reprezentacji całości społeczeństwa pol·
żądaniem do agencji się nie zwrócił. Natomiast
skiego. To było coś nowego. Związek, stwierMarek
rzecznik prtJsowy Komisji Kt"ajowej,
konieczność
uznaje
dzało także Prezyd\um,
Brunne w dniu 4 listopada oświadczył, ie wyspouwzględniania poglądów wstystkich sił
powiedź Jurczyka nie by ła oficjalnym stanowisnad·
łecznych gotowych do działań na rzecz
kiem KK. Być może . dodał, że Komisja KraPRL,
rzędnee:o dobra wszystkich obywateli
jowa w ogóle tą sprawą się· nie zajmie choJakakolwiek inter;:iretacja podjęt>ch ostatnio
ciażby dlatego, że ogłoszono oiicjalnie komu•

uchwal, czytamy w
z dwoma powyższymi
zasadniczym! stwierdzeniami nie odpowiadała
z Gdańska,
by porozumieniom społecznym
Szczecina i Ja!trzębia oraz naruszałaby „takzgodny w swej
że statut naszego Związku
treści z Konstytucj" PRL". Podpisał, za Prezydium KK, Lech Wałęsa.
- Obawiamy się, :te w natłoku w;rdarzeA
1\'ielu ludzi nle dostrzegło wagl tego ojwiadczenia. Zawarte w nim sformułowania otworzyły przecież nową perspektywę dla ustanowienia pokoju społecznego.
Co ~ię tyczy kierownictwa politycznego
zawarte w
treści
państwowee:o kraju, to
oświadczeniu nie zostały zbagatelizowane, ale
wszystkie doświadczenia nagromadzone w obcowaniu z przywódcami „Solidarności" przestrzegały przed wpadaniem w euforię. Należa
ło pamiętać o znanym przysłowiu, że jedna
jaskółka nie czyni wiosny.
- Czy nie prze11adna ostro:tnośó?
Nie sądzę. W miefliącach dzielących nas od sierpniowych poro:rnmień słyszeliśmy już wiele piękKomisję Krajow"
oświadczeniu, sprzeczna

przez

Czasy nadziei I
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4 ODGŁOSY

słów wypowi*<łzianych pnez przywódców
„Solidarności", sporo zapewnień o dążeniu do
osiągnięcia porozumienia itp. A potem nastę
powała praktyka całkowicie sprzeczna ze skła
danymi obietnicami. Należało więc wchować
wobec oświadczenia postawę wstrzemięźliwą,
odczekać aż wyjaśni się, czy to, co w nim
powiedziano, jest rzeczywiście ilustracją reorientacji, jaka dokonała '1ę wśród członków
czynienia ze
czy też mamy do
Prezydium,
Jkutkami olbrzymiej presji, pod jaką w tych
pierwszych dniach listopada maleźli 1!ę przywódcy „Solidarności". Presja nadeszła z trzech.
kierunków. O jednym, kościelnym, już mówiw
liśmy. Drugi fo ·nadzieje, jakie powstały
społeczeństwie po opublikowaniu komunikatu
o spotkaniu Jaruzelski - Glemp - Wałęsa, i
trzeci - komentarze w prasie światowej. Kilka przykładów. „Le Matin" (Francja): „„.spotkanie bez precedensu.„"; „La Stampa" (Wło

n;rch

chy): „Historyczny zwrot w burzliwych polskich wydarzeniach"; Agencja AP (USA): ,.nie
szczycie";
na
mające precedensu spotkanie
„Guardian" <W. Brytania): „najważniejsze wydarzenie od 15 miesięcy, ..".
W relacjach zachodniej prasy z Warszawy
l Gdańska dominował jeden ton: spotkanie stanowi jedną z 06tatnich szans na opanowanie
s~·tuacji w Polsce i pr:terwanie strajków. Nie
zabrakło w nich takie bardzo krytycznych uwag o zgubnej dla Polski i Związku działalno
ści sił ekstremistycznych. „Unita", organ Wlosk~ej Partii Komunistycznej, stwierdził, ~ „dla
mektórych eksponentów „Solidarności" wszelka
perspektywa porozumienia politycznego z wła
dzą jest nie do przyjęcia". Agencja AP opisując i;irzebieg obrad KK, uiyła określenia: „kłót
nia Jak w cyrku". W „LOi Angeles Times'' profesor _Prawa, R. B. Lubie opublikował artykuł,
w k.t.orym napisa~. że wyjście z obecnej sytuacJ1 w Polsce Jest możliwe tylko wówczas
jeśli siły ekstremalne w „Solidarności" zosta:
ną przekonane przez siły umiarkowane i Koś
ciół, u należy skończyć ze strajkami i połą
CZ_Yć swe siły z rządem dla odbudowy kraju.
Nie popełnilł błędu, jeśli stwierdzę, że prz~·
wódcy „Solidarności" nie mogli nie brać pod
uwagę tego co pisała wówczas prasa zachodnia. Wszak była ona przez wszystkie te burzliwe mie!iące szczerym sojusznikiem Solidarności'', a w gruncie rzeczy czymś więcej
bezkrytycznym chwalcą wszystkich poczynań
Zwi_ązku. Teraz, w listopadzie, nagle zaczęła
głośno wołać, że nad~iąga wielkie nieszczęście,
i :te w „Solidarności" źle się dzieje. Odnotow~jąc niepokój, który w listopadzie ogarnął
większość komentatorów prasy zachodniej, godzi się jednak przypomnieć, że ci sami panowie po 13 grudnia jakby zapomnieli o przestrogach wygłaszanych pnd adresem „Solidarności" i pnystąpili do systematycznego atako"-'ania suwerennej decyzji podjętej przez najwyższe władze państwa na· gruncie Konstytucji PRL. A przecież nie są głupcami; późn1
zdawali sobie
jesienią 1981 rol<u, doskonale
tprawę z tego, że kurs, jaki obrali przywódcy
mu„Soli<:larności'', obiektywnie rzecz biorąc
nie
siał doprowadzić do takiego właśnie, a
innego rozwiązania. Stwierdzam to bez cienia
pretensji, odnotowują jedynie fakt, który moż
na rzecz jasna oceniać zarówno w kategoriach
politycznych, jak i moralnych. No, ale mniejsza 1 tym. Nie ja przecież jestem ich dysponentem.
- Spróbujmy sebra~ na1zym zdaniem nowe
elementy 1ytuacjf, jaka powstała na przełomie
października I listopada 1981 roku. Generał Jaruzelski zgłasza propozycję powołania Rady
Porozumienia Narodowego, Sejm przyjmuje apel o zaprzestanie strajków i formułuje jednocześnie dające wiele do myślenia ostrzeżenie,
Komisja Krajowa grozi strajkiem generalnym,
Wałęsa jedzie do Warszawy, spotyka się z premierem i Pryma,sem, Prezydium KK dezawuuje uchwały Komisji Krajowej, Wszystkie te fak·
nie
ty pozwalały hwić nadzieję, że jeszcze
wszystko stracone, że istnieje szansa wyjścia
na prostl\. Tak sądziło wówczas wielu ludzi."
bardzo
No cói, były to fakty rzeczywiście
ważne, i tak zapewne oceni je historyk, ale
i on nie będzie mógł ro21patrywać ich w oderwaniu od tego wszystkiego, co późną jesienią
dzień.
przynosił każdy po sobie następujący
Zwracam uwagę, że nadal trwały strajki, spadała produkcja przemysłowa, kurczył się eksport, półki były przeraźliwie puste, mnoż~·ły
się ·przypadki naruszania prawa. Kształtująca
się wówczas rzeczywistość miała różne obll·
cza. Jedno tworzyły fakty, które wymieniliście,
drugie - wydarzenia wymienione przeze mnie.
Które było bardziej wyraziste? Oczywiście to
drugie, co jest zrozumiałe, bo przecież strajki
oraz inne wysoce niekorzystne zjawiska wypełniały trwającą już kilkanaście miesięcy codzienność.

Opinia publiczna przyjęła wydarzenia, o których mówimy, a przede wszystkim spotkanie
Wałęsa, rzeczywiście
Jaruzelski - Glemp -

z nadzl&ją, te mote ono urealnić osiągnięcie
bardzo już w tym czasie upragnionego pokoju
społecznego. Propozycja powołania Rady Poroale
tumienia Narodowego, jako pierwszego,
bardzo ważnego kroku w tym kierunku epotkała się z powszechnym poparciem organizazwiązków, przedstawicieli
cji, 1towarzyszeń,
nauki, kultury, a tak.że Episkopatu. W gruncie rzeczy przez cały listopad na adres szefa
rządu bezustannie napływały oświadczenia, rezolucje wzywające wszystkie siły patriotyczne
do zjednoczenia wysiłków w celu powstrzymania pogłębiającego się kryzysu społeczno-gos
podarczego. Najmniej przejawów poparcia nadchodziło z szereii;ów „Solidarności", chociaż nie
brakowało przykładów budujących. O dwóch
W
takich chciałb~·m kilka słów powiedzieć.
pierwszych dniach listopada otrzymaliśmy kow
pię apelu Oddziału NSZZ „Solidarność"
Działdowie, województwo ciechanowskie, nalena
żącego do Regionu Mazowsze, w którym
wstępie stwierdzono, że „jedynie wspólne dziado
łanie nas wszystkich może doprowadzić
przetrwania zbliżającej si~ zimy, a jednocześdo
nie postawić pierwszy krok na drodze
z
wyprowadzenia naszego miasta i gminy
zaistniałej sytuacji, którą w trai::iczny sposób
odczuwają nasi mieszkańc~-. Siądźmy przy jednym stole, zastanówmy się, co możemy zrobić dla społeczeństwa miasta i gminy", Rol~
gospodarza spotkania proponowali naczelnikowi miasta i gminy, jako jedynemu gospodarzonastępując,
wi terenu. Apel zawierał także
zdanie: „Nie jątrzmy tego co nas dzieli, w takich, czy innych sprawach. Zjednoczmy nasl:
wysiłek i energię na tym, co mamy wspólne
- interes społeczeństwa, które nam zawierzyło i wymaga od nas konkretnego działania vr
tych ciężkich czasach". Adresatami apelu by·
ła partia, stronnictwa sojusznicze, organizacje
branżowe,
młodzieżowe i społeczne, związki
istniejący jeszcze Front Jeddości Narodu oras
Kościoły. Może ktoś zapytać: cóż znaczył jeden taki Rpel w obliczu wielkięj fali demagogii, która przez ·wiele miesięcy zalewała kraj,
Oczywiście, że jeden apel, a nawet kilka lub
kilkadziesiąt nie mori;ło służyć za przykład, ii
„Solidarność" dokonuje odwrotu od dotychczasowej linii, ale powołuję się na ten przyk~ad,
szeregach
bowiem był on dowodem, że w
Związku nie brak było ludzi rozsądnych, patriotycznie reagujących na sytuację, w jakiej
znalazł się kraj. GdJ-by przywódcy „Solidarności" zarówno szczebla krajowego, jak i regionalnego działali w tym duchu, co autorzy
apelu, to jestem przekonan~·. że uzyskaliby po-parcie .jeśli nawet nie wszystkich, ·to na pewntt
znacznych odłamów Związku. Nieszczęście poJegalo na tJ-m, że byli bardzo daiecy od takiego -traktowania spraw polskich. Przywódcom
,.Solidarności" przez m. ·śl by nie przeszło, że
moii;ą !ię zwrócić np. do Frontu .Jedności Narodu, nie mówiąc już o branżowych związkach
zawodowych.
Drugi dokument, Jaki wówczas wpadł mi w
ręce, to pismo do Jaruzelskiego nad~lane przez
Komisję ZaKładową „Solidamości", działającą
w Stołecznym Biurze Imprez Artystycznych:
„Przesyłamy, pisali autorzy listu, na Pana rę
ce pismo, które skierowaliśmy do naszych kolegów dla poparcia Pana działań zmierzają

cych do zmian:i<,, stylu pracy w Polsce". W za-

łączonym piśmie „do wszystkich pracowników
SBIA, • zwłaszcza do członków „Solidarności"
znalazło się jedenaście ,,przykazań''. W gruncie rzeczy niemal banalnych, ale jakże słusz
nych. Pierwsze „przykazanie" głosiło: od jutra

przychodzimy do pracy punktualnie; drugie: w
zakładzie nie markujemy prac.v, nie czekamy
na pz;acę, ale sami ją wyszukujmy i twórzmy,
czas przez państwo zapłacony (a więc „z na·
poświęcajmy na autentyczną
szej kieszeni")
w
pracę zawodową„.; ósme: kłóćmy się, ale
imię jakiegoś· celu, ideału, problemu, tylko
prz:_: tym nie l")brażajmy się na siebie; i jedenaste: zerwijmy z działaniami pozornymi,
zabawą w pustosłowie, nie · kończącymi si~
dyskusjami, jako dewizę naszego postępowania
dobra
przyjmijmy konkretne działanie . dla
przedsiębiorstwa, a może jeszcze trochę wię
cej.„ Tak, gdyby Wałęsa i jego koledzy tak
właśnie rozumieli swoją rolę w społeczeństwie,
to zapewne inny byłby bieg zdarzeń. No, ale
jest to klasyczne gdybanie.
Propozycja utworzenia Rady Porozumienia
Jaruzelski Narodowego oraz spotkanie
Glemp - Wałęsa spowodowały ogromne oży
wienie dyskusjL wokół porozumienia narodowego. D~·skutowano na zebraniach organizacji
stronnict"'ach sojuszniczych,
w
partyjnych,
srodowisku katolików świeckich, na różnego
rodzaju spotkaniach ' oraz w środkach masowego przekazu. Była to bardzo nośna idea.
podcza~
Uczestniczyłem w tych d~·skusjach,
których usłyszałem sporo interesujących, mąd
ludzi
brak u nas
FCh uwag. Przecież nie
światłych. Jeśli w kontekście rozwoju wydarzeń w Polsce po sierpniu 1980 roku, zakoń·
wojennego,
czonych wprowadzeniem stanu
można mówić o dramacie narodowym, to polegał on m. in. na tym, że najbardziej światła
część społecze11.stwa z wielu różnych przyczyn
nie zdołała powstrzymać fatalnego w skutkach
biegu zdarzeń. Uważam, że warto wydobyć !
opinii„ jakie wówczas można było usłyszeć na
spotkaniach, w telewizji i radiu oraz przeczyta·ć w prasie, kilka powtarzających się m:śll.
Jedna z nich dotyczyła przyczyn popularności
idei utworzenia ·Frontu Porozumienia Narodowego. Zdaniem wielu dyskutantów wynikało
to nie t~·lko z p~ukiwania skutecznego środ
ka, który spowodowałby przebudzenie narodu
oraz pojawienie się na skalę masową zaufarównież z powszechnej
nia do władzy, lecz
zaswiadomości, że stare struktury władzy
przeczają posierpniowym rea li om i rozbudzoa
spoleczeństy.ra,
n.Ym na nowo aspiracjom
więc w utworzeniu Frontu Porozumienia Narodowego widziano także otwarcie procesu prowadzące~o do poszerzenia hazy rządzenia. Gdy
na jednym ze spotkań usJ,,·szałem ten pogląd,
to nie kwestionując zasadności ostatnieE(o jego
IX
mówiliśmy przecież o tym na
członu polemizowałem z poglądem,
Zjeździę partii dotyczącym ,.starych struktur władzy", Powiedziałem wówczas, że są takie struktury, które
się sprawdziły, a więc winny pozostać, są lnne wymagające zastąpienia przez nowe.
Powszechnie powt1uzala się też myśl, że poróżnych orienwinno nastąpić porozumienie
celów
tacji i poglądów na rzecz wspóln;1-·ch
narodow;vch. pod warunkiem, że fasadowv uniformi?..m zostanie zastąpion · przez jedność w
różnorodności.
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Szezeg6tn1e wldoeme jett to na łamach oficjalnej prasy, gdzie
albo pojawia si~ upiór wojującego antykle:cykalizmu, albo z rzadka I pokątnie jakai uczciwa wymiana zdań. Podobnej ws tn emięźliwości nie daje ~ię zauwdyć w prasie katoiickiej. Tym samym zap rzepaszczane !ą walory polityki pokojowego '>'i~p6łistnie
nia. J a kże bO\viem można pokojowo si~ dogady w;; ć i współp ra
cować, kiedy jedna strona wali jak w kaczy kupe·r,
a drt:ga
wstydzi się tego, że nie wierzy w Boga? Być może jest to rezultatem starego jak świ at doświadczenia, że najbardziej drazliwe są
fakty ogólnie· znane, zwłaszcza powiedziane głośno , 2.J b.'J wydrukowane. AlbÓ też wciąż jeszcze wielu przedstawicieli w!a dzy polity!znej, państwowej I dziennikarzy prasy ś·.d eck!ej
nie jest
dostatecznie teoretycznie przygoto\\." <:nych do rzetelnej dys k u ~ji
ideowej z: Kościołem.

ze str. f
w

przyszł ości

sam.
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!cenariusz podobnych zdarzer1 za wsze jest te1

Zupełnie nieistotne jest kto pierwszy d ostrzegł ozna ki, plamy
skazy na szkle, czy cokolwiek bąd:t innego. Nieważne jest kied)
i jakimi drogami wieść przedostaje się do wiad om ości szerokich
mas. Najpierw ,.jedna pani, drugiej pani" w sklepie. w pracy
przez telefon. Potem fuż rozpędźa się . znajoma machina. "Na iinie
jej „coś się dzieje". Nieważne co. Tak samo wywoła po ru~ z enie
i ciekawość wi'adomość o tragicz.ne j katastrof.i e z licznymi o!ia·
rami. Na miejsce zdar zenia ciągnąć bę_.,dą pielgrzymki, żeby na
własne oczy zobaczyć, nasycić się widokiem , .wspaniałej katastrofy". Ten sam mechanizm pcha tłumr do oglądania pożaru. Ani
pomóc nie pomogą, ani potrzebni, ale stoją kręgiem, komentują.
wymieniają plotki. Coś się dzieje! Nareszcie coś odmieni. wstrzą
śnie codzienną rutyną zajęć, wiecznie tych samych powinnośd i
śm i ertelnie nullnych dni. Dokładnie ten sam motor trzyma przy
życiu odpusty i jarmarki, nawet gdy już kompletnie
zatraciły
s•\·a funkcję handlo ,.vą Ale pozostały wydarze n!em towarzy >k1m.
Dają szansę uświadomienia sobie. te człowiek !est zwierzęciem
stadnym i od czasu do czasu potrzebuje doswiadczyć p r ze życia .
zbiorowego, zespolenia emocjonalnego z członkami tej 5amej spo-

AAMS

Pisanie w gazecie niekatolickiej o fenomenie społecznym, j1kim jest plaga cudów nawiedzająca Polskę lat ostatnich jest zajęciem saperskim ..Natychmiast bowiem pojawia się zarzut obrazy
uczuć religijńych .. To także jest pokłosiem owego. pęknięcia w
praktyce politycznej władz państw o wych. Z :;brazy uczuć religij nych uczyniony został potworny miecz na wszelka, krytykę działań Kośc i oła. a zwłaszcza skutków spolec:nnych. jakie one za sobą
'>Ociągają. Jednocześnie nader rzadko, zgoła wcale me slychat o
obra ża niu uczuć 0$6b niewierzących, świeckich. A czyż nie jest
ob razą do maganie się symboli religij nych w instytucjarh pańs
twowych? Gdzież, j<tk nie tam osoba świecka ma prawo żądać
by jej nie narażano· na religijną propagand_ę l nie ważne że wię·
ks zość powiedzmy u.cz.niów w sz.k1;ile deklaruje się Jako k.at<> licy.
,Wystarczy, że jest wśród nich jedna os-oba niewierząca, by us za·no \•:ać jej uc~ucia i n;e te r rory z o,rnć cpl:1'.a wi ększoś ci.

łeczności.

A jak już c o ś się wydarzyło, nieodmiennie rusza machina bizne•u. Najpierw pojawia się „etatowi naoczni świadkowie"' . To oni
wid zieli na własne oczy początek cudu i tylko oni mogą zaświad
c zyć ponad wszelkie wątpliwości, że nie jest to żadna blaga jeno
cud najprawdziwszy. To oni potrafia właściwie zinterpret ować
nlejasny początkowo ciomysł. To oni pomogą ,zrozumieć. rozwi eJą
wątpliwości, przekonają. To z nich rekrutują się potem .. oprowarhacze" wycieczek przybywających na miejsce niezwykłego wydarzenia.

Zawsze, gdy .,coś się dzieje", majdzie się choćby jeden taki.
k tóry poczuje w sobie powołanie wodza To on spełnia $pontanicznie funkcję pobudza jącą i utrwalającą nastr6j tłumu . PGdtn:yma opadające napięcie emocjonalne, zagrzeje do go ręts zego entuzjazmu. Zależnie od okol!czności, ale z żelazną logiką rozwoju
takich wydarze1'i., spontaniczny „przodownik stada" ujaw ni się w
różnych postaciach. Będzie tym. który szczuje gawiedź przeciw
„wrogowi" - tak rodz.iły się zawsze wszelkie pogromy Żydów,
innowierców, cudzoz:iemców. Będzie wieść lud na barykady ?:agne\vając do boju. Albo jak w przypadkach nadprzyrodzonych cudów - podgr"l.eje emocje js.ko naocmy świadek cudownych uz.drowi.eń. nagłych na\\rróceń z.atward?.iałych bez.botnik6w
lub też wyraźnych znaków dawanych przez. świętą osobę ku prz.estrodze niesfornej trzody Rzadko zdarza się. by tacy naturaJn;
wodzowie przyjm o~·ali na siebie tę rolę świad o m'e i z wyrachowaniem. Przeważa nagły Impuls uwalnia j ący głębok: c kompleksy
bb nie\\-y-Z.ytą potr zebę akceptacji.
N;is tępn!e pojawią s!ę kramarze. Rozłożą swe str agany ze ~ wie 
cami I cinent~rnymf zniczami Pojawią się przekupki z wiadrami
kwiatów, zjadą się przekupnie dewocjonaliÓ , cukrowej waty obwarzanków; odpustówych pamiątek: A zarat .za nimf ....: 'ókollczn€
chłopstwo upłynni nadwyżki warzyw ł owoców. p o pły nie !o r ~ri
:i:a wyna jem k\Vater, wikt i prawo park owania.

Wszystko to wystarczy, by do miejsca nowo odkrytego cudu
pielgrzymki. Osobno ł grupami, z wycieczką w zakła
dowym autokarze l pieszo z bliska I z daleka. Przybędą tudlie,
zapalą świece, oołożą kwiaty i zanosić będą
pienia błagalne
Jedni upatrywać w cudzie będą oznak gniewu bożego i Clekać
będą na rychły dzień sądu. Inni - przeciwnie, dostrzegą w cudzie dowód boskiej opieki. Ale nikt, nawet głęboko przed sobą
samym nie ośmieli się głośno przy~nać do rozterki, czy to co widzi jest zal!te cudowną obecno~cią, czy te! jedynie ry~unk i em
słojów drzewa, skazą technicr.ną na szkle. t niczym więcej . Nie
przyzna się, bo gorąco pragnie pn:eżyć osobiste uczestnictwo w
niezwykłym wydarzeniu, bo chce wierzyć, !e to co widzi,
lub
udaje, te widzi, je.st wła~n!e tym, czego 11ię spodziewa.
p o c i ągnęły

!\la my do czynienia z. - narastający ~n . dewocyjnym naci.skiem
grup. środowisk, jednostek, naciskiem wy m uszaj ącym - przecież
n' e głęboki'e na\vrócen.ie - lecz powier zchowne, płytki e ?:achowania zgodne z oczeki waniem.

Otóż właśnie. Fala cudów, · narast~nie zachow ań dewocyjnych,
bigoteria · j . tęrror religianct~va . Co. to wszystko ma wspól n e~o
z re lig ią? Z całym wielkim dorobkiem my śli lud zkiej, jakim jest'
id"a ch rz eści .fa P. s tw a ? Z głęb o ko O$O\:;i <tym p;·zeiycie1:1 i reflek•ją
jalq je.st gl ęb.c k a wiara reli gijna?

1· oto:

Grzegorz G-11. 1si1'1sk i

Nie jest także żadnym novum w tych wła ś nie zja wiskach upat:-ywanie źródeł ·ogromnej podatności wcale sporych rzesz społe
cienstwa na owe cuda i nadprzyrodzone inte rwencjt;!. Dlatego tak ; posłuch tnajd·ują \\'szelkie. na jbardziej bzdurne klec hdy , dlate.<;o tak szaleni e. tn!\ n i ebęz.piecm i e łatwo i;n;. n io u low ać u .-:1 y sła
mi ·1i eskł01mvm j do Jakiegokoll\-.tek W\'S!l;ni. l d l a t e~o 0'.>:e cu61 za\vsze będą tJ!ieć .Posmak nie głębokiego p ;zeż.ycin rt'ligii nef;:), a le se:;8acj i, w zgodzie. z mechaniZ\11Cm ,.moja pad ..młock'lr

Opium
masowego
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ni~ zabiła" c_l'lfo~a! _:fhod.źht z obaczyć".

l\foz11;i, :btecz ;·j~s~a: -s;U:kać

przyczyn w czynni kach szerszych
tylko sfera doznań religijnych
Wiadomo przećież, że 5\ an
rncbwianin dotąd ~talych wartości, poczucie utratv bezpieczeńs
t wa psych i c~nego, zag,rożeni a, niesie za sobą narastanie irra cjonalnych p r zesłanek rzadzących lud?kim d-zi ałaniem, p-.~ ' " td,.._•a nie
opa rcia odbywa · się na óślep, instynktownie, przybie-ca „ćihe for":! Od sJdonnośd do magii. po tworzenie rozmaitych 5ekt relig13nych i w~rost fanatyr.mu wszelkiej maści.
n iż
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rówieśników,' jak dorosłych.
Małoż to pojawia się
prasowych
wzmianek o :faktach, posta_w~c;h, zacho,vaniach dowodzących istnienia wcale częstego terroru. Terroru wymierzonego w ludzi
nie identyfikujących się z religią katolicką.

Właści wie

do tego miejsca wszystko jest w normie. To znaC7.J
w reguł a ch o ·ychologii s połeczne j Dalej - zaczyna
s i ę j uż nasza prywa tn a narodowa ~pe cyfika Dość niep o jęta dla
postron ny(· h. ale, dosk<inale mieszcz!'lca się w pol<kie1 Jog~~e ob·
rot o~\'ej " . T o tPn "'h1sn'.e wynalazek powod u je.
ie
na całyn'
ś w i e c ;e r•'')J <iE: ciężkif' p i eni ąd ze n11 bud ownict wie, a u nas do pł aca s ę do interesu i podpiera stosa mi papieru sypiące się m11
ry.
m ieści

~:ę

PRL
w
s wych
funkcjach
wycho wawczych,
oświat owych i infor macyjn;tch chce upowszechni ać ś wiatop oglą d taick'
nauko wy, racjonalny l nie jest to proceder, którego niłle iy . l"
w ty dz.i ć, ukrywa ć, b ądź udawać przed zwolennikami
innE·ga
śwl at o po~Ja du , ŻE' ta k nie jest. Nie oznacza to przeciei' byn a ·
mn iej. i'r wł a d za w Po lsce za brani a komukolw iek Nyz·rn ·.va1.;·
idei odmii·nnych ni ? laickie. za kazuje pob1e rania r au ki reltgli
stawia i.a~: d arma przecl wejściem do kościiiła.
B ył o b y sz.cz.ytem zakłam an ia n.ie p amięta ć o fak tach do wodzą
cych c z eg oś wręcz przeciwnego. Walk i o k rzy że w pafr•twowyc h
instytucjach. szykanowanie dorosłych
o dsta jący ch od
swego
~rodowiska zdeklarowaną świeckością poglą d ów, p rzykrn "ci v.:yn:ą d:urn e dzieciom nie uc z(l s zcząjący m n~ reli gię, tak ze »lrony

Wracając jednak na nasze podwórko, przy uznaniu, że wszystkie · elementy naruszające podstawy bytu soołecz.nego mają tu
swe znaczenie. trzeba pcwiedzieć jesz.ez.e jedno.
_Kościół. katolicki w Polsce ponosi cieźką .klęskę ideową.
Ani
me wpoił swym ·wyznawcom nawyku przestrzegania prz.ykazar\
w codziennym życiu, ani nie przyswoił pragnienia zdążania, poprzez całe życie pojedynczego człowieka i zbiorowości, do chr ześ
djańskiego ideału, ani te! nie ustrzegł swych wiernych
przed
manowcami nadużywania_ imienia boskiego nadaremno.

Czyt nie jest to brak szacunku dla religii, kt6r' . •i-: w1znaje?
'_I'a sama _zreszt" rasada odnosi ale do komunut6w i wszystkich

innych ludzi uznajitcych się ra cor"ceio WJ1naWC41 jakłejł idei.

Natychmiast wypycha ich ze wspólnoty przeływania. Tłum nie
~cierpi trzeźwego racjonallzmu, stanie się ~krotny. Bez zastanowienia ukamienuje bliźniego w imię Boga nakazującego miłowa~
Swoje dołożą też dziennikarze. Kłusem zlecą !ię opisywać
je•zcze jeden, osiemRet pięćdziesiąty siódmy przypadek zbiorowego obłędu Gazety kochają takie .tematy-:;-samograje, napędza
jące czytelników, podnoszące nakład. Kochana publiczność uwielbia przecież czytać soczyste reportaże z miejsca zdarzeń. lm barwniejszy będzie opis w gazecie tym lepiej środki masowej !nfor·
macjl spełnią ro lę środkó t\" masowego rażenia W ludziach wciai
przecież tkwi mniemanie, że skoro już gazety o tym piszą, znacz:·
ccś jest na rzeczy i trzeba to naocznie sprawdzić.

Ze polsk'1· model rel igijności znamionuje płycizna re:Ieksyjna,
raczej fo rmom kulte>v,1y'm ni ż zasadom
filoi:ofi cznvm, to nie nowina." że w parze z dekla racjan~i pilnym
!1 cz ę s zc zanien:i do k o ścioła nie idzie bynajmniej życie zgodne z
azie się ci orgiem przykazań żadne odkrycie A j uż w najmniejszym poszanowaniu w tym w większości katolickim ~połeczeńs
twie jes t najpierwsze prawo f obo wiązek ch rze ścijan i na - miłuj
bl: źniego swego i nie czyń mu, co tobi'e n ie mił e.
Toteż nawet
c z łowiekowi niewierzącemu łatwiej przyjdzie d o ga dać się z. sa111ym Panem Bogiem. rtiż z jego gorliwymi wyznawcami.
powie rzchvwnoś ć, w ie rność

A tłum ogarnięty gorączklł emocji nie toleruje niedowiarków.

bliźniego.

!Zb&i&i

Co więcej - poto.p cudów jwiadcz.y o tym, że Bóg uciekł 11!
świątyń wygnany zeń przez faryzeusz7. Jeśli tak wielkie masy
Doszliśmy

tedy do kwestii, jak
zjawiskiem eskalacji cudownych

sądzę, najściślej związanej ze
wydarzeń w naszym kraju

Najpierw· jednak przypomnieć trzeba ocz.ywiste fakty . Dyrektypraktyki i strategii polityc:r.nej władzy państwowej w Polsce
jest zasada pokojowego współistnienia z Kościołem katolickim i
wszystkimi innymi kościołami obecnymi w naszym kraju. Zasad a
ta ·opiera się na całkowitym rozdziale państwa i Kościoła oraz
uznaniu prawa każdego obywatela do swobody sumienia i wyznawania wybranego światopoglądu. Na obie więc strony nakłada
o bowiązek wzajemnego poszanowania swych racji filozoficznych
i ideowych oraz starannego przestrzegania podziału ról i kompetencji. Jakkolwiek krętymi drogami chadzały w przeszło ści powojennej stosunki państwo-Kościół, zasadnicze znaczenie ma to,
co jest teraz i co budujemy na przys z lość . Pokojowe wspołistnie
nie nade wszystko jednak omacza. iż układ aj ą się równy z rówtiym.
wą

Tymczasem właśnie w tym momencie daje się zauważyć pewne
niedobre pęknięcie. Z jednej strony
władza państwowa ze
swym arsenałem instrumentów politycznych. administracyjnych
oraz założeniami programowymi - wpływa w duchu świeckim
na stan świadomości i kształt życia społeczeństwa . Z drugiej równie oczywisty fakt , ii znaczna część tegoz społ e czeństwa u;naje ~ i ę ia katolików lub co najmniej deklaruje swój świato 
pogląd jako religijny, tym samym wyznacza rolę i rangę społe 
c zną instytucji Kościoła katolickiego. Obie więc strony mają ""
ręku atuty społecznie ważkie, choć po stronie w ładzy leży wię
ksza odpo wi edzialność za .stan tych stosunków.
Wielekroć potwierdzana wola poszanowania i uznania pozycji Kościoła oraz
delikatn o ść względem uczuć religijnych katolickiej części społe 
e zeństwa przybrera jednakże często postać nadmiernej wstrze1 1 ęźliw o śc i i groźnego w skutkach unikania
rzetelnej dyskusji
r.· czciwe starcie racji. mądra i uważna analiza ~połecznych poczy n ań Kościoła p rzeradza s i ę w politykę „byle> nie drażnić " To ie~t
kr ótkowz1oczność polityczna, bowiem uniki, przemilczanie atako\\
strony przeciwnej, brak krytycznego stan ow iska
nie umacnia
szacunku w oczach ideowych przeciwników, ani te ż nie świadczy
o odwadze glosżen!a własnyc h p i;.zekonań. Takie postępowanie
wywołu je wr a żenie lęk u i wrę c z pr owo kuje do a ta k u.

ludzi szukają Boga wszędzie indziej, tylko nie w kościele ieślł
żaden cud n.ie zdarzył się w świątyni, to czy czasem nie j~st to
wskazówka, że jakiś niedobry proces toczy się w Kościele w Polsce? Utrata rządu dusz poszukujących religijnego spełnienia w
przydrożnych ·drzewach,
w altankach działkowych, na ~zyba!!h
sklep.o wych okien, czyż
nie jest . amutny paradoks? Kościół
w Polsce będzie TJ1Usiał przemyśleć wiele re swych dotychczaaowych form i metod oddziaływania.

to

. I wcale nie cieszy ten kryzys Kościoła. Byłoby ciężką głupot~
me dostrzegać ogromnego znaczenia
wartości chrześcijańskich
w życiu polskiego społecz~ństwa i pożytku płynącego z mądrego
współdziałania władz państwowych i kościelnych.

Omawiane zjawiska nie są także w żadnym wypadku wygra-

ną doktryny socjalistycznej
i świeckiego
modelu wychowania
pnństwowego . Przeciwnie, obie instytucje, państwo i Kościół mogą wspólnie ubolewać nad degeneracją wielkich idei.

Osobnym aspektem sprawy jest znamienne oczekiwanie na inNa cud, który z nas zdejmie
·aa mannę z nieba uwaln;.aiącą od znoju i potu własnoręcznego dbania 6 los jednostkowy
i zbiorowy.
terwencję Boga, Opatrzności, losu.
brzemię władania własnym życiem,

Całkie~ by~ może, iż rację ma pewien umiar kow any cynik,

u lrzymu3ący.

ze naszą ~połeczn ą syt uację tak w sferze bazy j<tk
:1adbudowy można przy równać do węd rówki mie d zą przez; p•Jle.
Po pr awej mamy łan żyta, po lewej kartofl e, albo odwrotnie.
Dość. że •·:ędrujemy wąską ści eżynką, k rętą , niezbyt wygodną.
Uciec w bok ·- nie uciekniesz. Wsu:dzie dokoła kar tofle i żyto.
Zresztą i tak cię dogoni jak nie kombajn, to snopowiązałka. No
i nie masz innego wyjścia. Długo już tak maszeruje111y i będzie
my dalej. Tylko jedno jest niepókojące. że żyto i kartofle c i ągną
s ię po horyzont. Nic się nie zmienia. I jakby nie ma już pewności, że z przodu będzie coś widać. Furt żyto i kar tofle. Więc
zaczynasz mieć omamy. Coś ci s l ę Z".\idu je. jakieś ratamo;g;;m y,
cuda. Zale.żnie od tego. co t"hce.;z z.o b ac zyć . 1· a co czekasz, czzizo
<;i ę <podziewasz. A lu dziom lekko nie je~• .. Lh Bóg r:::r;g;;_J k:- 1.yż.
A oni mu;; z ą dźw igać i krzy:i i BoP':i.

JOLANTA WROŃSKA
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unkt usługowy nr U
Spćłdrlelni
Pracy im. gen. Walerego Wróblew~kiego mieści ~ię na ulicy Włady
sława Broniewskiego 69 i był kiP.r::iwany od 10 maja 1983 r. przez Janinę G. Zatrudnionych tu było niewiele osób: dwie dz!ew1arkl, szwaczka i trzy
chalupniczki. W punkcie .robiono swetry, damskie bluzki, czapki „kominiarki" z przędzy powierzonej lub będącej własnością spóldzielni
wyłącznie dla odbiorców
indy\\'idualny::h na
icil zamówienie. W żadnym przypadku nrn \\'Oina było prowadzić działalności hurtowej. Trafiała tu przędza bardzo różina: Alaska, Galasia,
Mils, Flasch, Vogue, Mocher, Anilana, Buckle i
Shetland Punkt przy ulicy Władysława Broniewskiego 69 może nie przynosił zawrotnycn zysków, ale na pewno nie groziło mu bankructwo.
Jednakże pod koniec 1984 r. Janina G. uznała,
iż zarobki gwałtownie się kurczą, właściwie z
dnia na dzień zmniejs:r.a się ibść zamówien i
trzeba co~ w tej sytuacji zrobić takiego, by w
ogóle się opłacało pracować.
I naraz przyszedł jej „genialny" pomysł: trzeba zwyczajnie oszukiwać. Janina G. rozumowała tak: jeśli z dnia na dzie1\ zmniejsza się ilość
indywidualnych zamówień, więc może dojść da
tego, że trzeba będzie interes zamknąć na ·kłód·
kę. Dziewiarki i szwaczki znajdą pracę, to pewne, natomiast co się stanie z nią? Kto zechce
zatrudnić człowieka, który położył
kierowaną
przez siebie placówkę usługową? Należy przet'l
pogłówkować, wymyślić coś takiego, żeby jednocześnie wzrosły obroty i żeby jakiś dodatkowy grosz wpadł do jej prywatnej kieszeni. I
wymyśliła. Dobre pomysły zawsze są proste.
W
tym przypadku potwierdziło się to w pełni. Zamiast czekać na pojedynczego klienta, n'ożna
przecież człowiekowi potrzebującemu
sp1·z:edat
od razu dziesięć swetrów lub czapek. Taki hurtownik nie będzie się targować i zapłac.:i każdą cenę o ile nie będzie ona z:byt wygórowana.
Posłuchajmy jednak zeznań jednej 1 handlarek urzędujących obok Hali Południowej
M
placu Niepodległości.
Pisownię, a jest to jej
Własnoręczne pismo, pozostawiam
bez z:mian.
Pisze ona tak:

„Jestem na Ręcie chorobowe; spowodu Padaczki 1954 r. N a chaLi południowe; zajmuje się
chandlem starymi żeczami bo chcę sobie dorobić do ręnty, w styczniu 1986 r. dowiedziałam
się przypadkowo
od innych
chandlujqcych
osób, że w Łodzi na Dąbrowie można kupić
czapki tak zwane kominiarki przechodząc obok
punktu ui. Broniewskiego widząc na wystawie

istoria, którą łamierzam opowiedzieb
nie zawiera w sobie scP.n · mrożących
krew w żyłach, choć należy w całym
tego słowa znacżeniu do historii kryminalnych. Jej bohaterem jest ;>bywatel polski narodowości cygańskiej, który dokonując przestępstwa, jakby zupełnie zapomniał o istnieniu instytucji znanej powszech·
nie pod i:tazwą MilicJa Obywatelska. Nie parni~~
tal takie, że w każayn} praworządnym kraju
jest także inny urząd, zwany prokuraturą. ·Ale
po kolei.

H

.Ambasada Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
Wydział Konsularny w Koln-Marienburg prze·
słała 4 lutego 1986 r. do Wojewódzkiego Urzę·
du Spraw Wewnętrznych w Łodzi fotokop!e doniesienia firmy „Radio-Schemann' z Dortmundu
w Republice Federalnej Niemiec dotyciące zakupu elektrosprzętu na ogólną sumę 9.7l13 DM,
wpłaceniu zaliczki w wysokości 2.600 DM i nie
uregulowaniu dalszych należności. Właściciel firmy (stosując naszą nomenklaturę należałoby powiedzieć; właściciel sklepu) w swoim doniesieniu pisze, że zakupu dokonał niejaki Tadeusz P.
zam. w Pabianicach, czasowo przebywający na
terenie RFN, oraz Tomasz M„ o którym nie wie
właściwie nic, jeśli nie brać ip<>d uwagę faktu, ił
także czasowo zamieszkiwał w RFN.
W dalszym ciągu pisma konsulat stv\'i.erdza, ft
z posiadanych informacji wynika, że wyżej wy·
mienieni wraz z r-odzinami przekroc:r.yli 1711.19811
roku granicę w Heinstedt i udali się do Polski.
A zakupu sprzętu dokonali 11.11.1985 r.
Co to był za sprzęt? Skrupulatny Niemiec na
podstawie rachunku wymienił: Phil 5380 Stereo
- System Pal/Secam, Sharp. Videorecorder VE
583, Phil Rock typ 1340. Dla lepszego zrotumienia całości wyjaśniam, że pierwsza pozycja to
telewizor kolorowy, druga - magnetowid, trzecia - wieża radiowa. Wszystkie trzy przedmioty są znanej na świecie firmy „Philips", a wi~c
są wysokiej jakości. Każdy z nabywców tj.
Tadeusz P. i Tomasz l'IL wziął dla siebie jeden
taki komplet wpłacając zaledwie jedną ratę.
Właściciel sklepu spokojnie czekał wierząc w
ludzką uczciwość. Kiedy jednak termin płat
ności kolejnej raty minął, szybko pobiegł na policję . kryminalną w Dortmundzie. Jego pośpiech
tlumaczy się tym, :ż.e pan Schemann swój „interes" otworzył zaledwie we wrześniu 1985 r„ że
wpakował weń całą posiadaną gotówkę, że do·

czapkę

weszlam do środka zapytalam, czv moczapkę
kierowniczka
powiedziała
owszem na pierwsze sprzeda.la mi trzu c:ap 'd
- w cenie 550 zl jedno cześnie Nadmieni·a.i-'i
nie wystawila mi żadnych. dokumentów c;wpki
te !przedałam na rynku w cenie 600, 650 zl nc1st.ępnego zaku.pu w kilka dni później, było
to,
r6wnid pod koniec stycznia 1986 wówcza; k•Prowniczk<l wyżej w. pu.nktu. sprzedała mi
10
szt czapek w cenie jak wyżej.„"

gę

ku.pić

Handlarka h\·ierdzi,

że na.była

od

Janiny G.

31 czapek, ale w jej mieszkaniu znaleziono jednak 5 damskich bluzek
typu półgolf, clw~e
bluzki typu golf orax 10 czapek kominhi.rek.

do powstani:;i
bywałaby na

czała także

siostrze mieszkającej w Opccmie,
która z kolei ró7.prowad:i:ała je ·wśród r11ie~z
ka11ców okolicznych wiosek.

Przepis
na wzbogacenie się

-

I

Wkrótce jednak wyjaśnia się, że ten ostatni nie
jest obywatelem PRL, a na stałe mie'!zka w
Szwecji, Owszem, do siódmego roku życia zamieszkiwał ziemiP leżące w dorzeczu Bugu i
Odry, ale od 1970 r., wyemigrował na :Stałe na
Zachód. Tak więc milicja musiała odnaleźć jedynie Tadeusza P. Ustalono ponad wszelką wąt
pliwość, że jest z zawodu kotlarzem, że me pracuje, że w sumie uko1iczył 3 klasy szkoły ·podsta\•.;owej, Jest żonaty, ale żona także me pracuje. Ma do tego na utrzymaniu matkę st-aruszkę i ·dwie dorastające córki. A tak w og0le, to
żywot Tadeusza P., jest dość barwny i pełen
przygód. Zapewne natłok zdarzeń 1powodował,
że Tadeusz P. ma luki w pamięci i często za·
słania się całkowitą amnezją.

Okres ten - a Tadeusz P. wraz: z rod:dną był
całe dwa lata - nie był najgorszy. Miał piP.·
niądze, bo znów, jak w USA, zaczął się zatrudniać przy rozbiórce starych domów. Tu też poznał Tomasza M. ze Szwecji, x którym sie :r.a-

Teraz, kiedy Janina G. znalazła się w areszcie, do pu11ktu usługowego
nr 12 zaczynają
zgłaszać się osoby, które tu złożyły zamówienie
na wykonanie swetra lub bluzki. Twierdzą. one
że była kierowniczka wykonanie usługi uzależniała od wpłaconej przez zamawiającego
zaliczki pieniężnej. Wysokość wpłaty bywała ró'żna, w' zależności od zleconej usługi. Niestety,
Janina G. tych faktów jakoś nie pamięta. 'T wierdzi, że jeśli były wpłacone pieniądze, to klient
otrzymywał zamówiony produkt. Ludzie si~ jednak upierają przy swoim: wpłacaliśmy zaliczkę, a nie otrzymaliśmy ani swetrów,
ani gar•
sonek, ani bluzek. Kto nam teraz zwróci pie·
niądze?

•

przyjaźnił.

Tutaj też zrodził się pomysł „zrobi!nia w konia" pana Schemanna, choć - t~k
przynajmniej twierdzi dzisiaj - miał uczciwy
zamiar wywiązać się z finansowych obowiąz
ków, ale tak jakoś wyszło, że po powrocie do
Polski zupełnie o tym zapomniał.

sprzęcie radiowo-telewizyjnym? Pan'liętać
kimś Ulrichu Schemannie?

o ja-

Milicja dokonując przeszukania w mieszka·
niu Tadeusza P. znalazła sporo rzeczy wartoś·
ciowych pochodzących z zagranicy. I tak: dwa
radiomagnetofony, jeden
„Sharp"
a
drugi
„Schmidt", tv ltolor wraz z;e stolikiem l µrzą
.d.JE!niein zdalm·go sterowania w systemie pod.. cterwieni, a wszy~tko , to za marki „Blaupunkt",
. -,
,•
Na pytanie milicji z czego żyje Tadeusz P.
1 z czego utrzymuje nigdzie nie pracującą żonę,
matkę staruszkę oraz dwie córki (13 i 15 lat),
odpowiedział z rozbrajającą szczerością, źe przecież był w Ameryce, a tam walutą obiegową są
dolary, które otrzymywał za swoją ciężką pracę. Otóż te dolary zwyczajnie odsprzedawał róż·
nym przygodnym ludziom, biorąc po 640 zł za
jednego dolara USA. Uwa:i:ny czytelnik może -.
tym miejecu zapytać: czyżby Tadeusz P. był
tak naiwny, że przyznał się do handlu ob:::ą
walutą? Pn;ecież ten proceder w naszym kraju
jest ścigany i surowo oceniany przez. ·,vymiar
sprawiedliwości. Niestety, na to pytanie 11ie potrafię udzielić odpowiedzi. Być może sąd rozwikła tę zagadkę i dojdzie prawdy, dlaczego to
Tadeusz P. wolał przyznać się do tego prze·
1tępstwa, niż poszukać jakiegaś · innego wytłu·
maczenia swojej egzystencji i egzystencji swojej
najblitszej rodziny.

Tak wii:c •11 listopada 1985 r. obaj wsoólnif'Y
zakupu, a 17 listopada już są w Polsi::e; a ptzyn•jmniej ,Tadeusz P. wraz z rodzin't
-gdyż ''ron1asz -M. popłynął do Szwecji.
·
dokonują

Milicji dość szybko udaje si~ odnaleźć mieszkanie Tadeusza P. w Pabianicach. Niestety, okazuje si~, że już tu nie mieszka, wyjechał po-·
nać do Kłodawy.
Zac?.yna się sprawdzanie.

Trwa krótko: 3 czerwca 1988 r. Tadeusz P.
jest już za kratkami.

W śledztwie powiedział, źe będąc już w kraju wcale nie zamierzał płacić rat owemu naiwniakowi w RE'N, gdyż „Nie wiem dlacz~go do
dnia dzisie.iszego nie 1~regulow!ltem 'ltależnośei

Nie, nie kluczy, nie chachm~l, od ruu przyznaje się do postawionych mu zarzutów. Owszem - powiada - kupiliśmy :r, kolegą drogi
sprzęt u Ulricha Schemanna i zapłaciliśmy jedynie pierwsza ratę. Prawdopodobnie zapłacili
byśmy, a już na pewno by to uczynił on, Tadeusz P„ gdyby nie splot okoliczności, które od
dawna determinują jeg.? całe życia. No bo czyż
to nie pech albo zrządzenie losu, te kiedy w
najlepsze pracował za granicą iarabiając marki, zjawił się listonosz (brieftreger) z telegramem od matki z Polski, by natychmia!t wracał w bardzo ważnej sprawie
rodzinnej. Czy
ktoś w takiej sytuacji miałby czas na myśle
nie o czymkolwiek innym niż tylko o jale najszybszym wyjeździe? Skoro się otrzymuje tak
a1armujące wezwanie, to powody, dla których
zostało ono wysłane muszą być niezwyk1~ waż
kie. Więc spakowali się z żoną i córkami w
par·ę dni, załatwili papierkowe formalności i w
drogę. I jak tu można myśleć o jakimś tam

za. sprzęt Ulrichowi Schemannowj. Nie potrafili
na to pytanie odpowiedzieć".

Jako ,okoliczność mającą złagodzić przyszłą
karę, Tadeusz P. podaj~ co następuje: „Nie po•
trafię ·czytać i pisać, gdyż ukończyłem zeledwi•
trzy kla.s11 szkoly podstawowej i to z: duźymł
przerwami''. Uzasadnia to tym, że czas, w kt6·
rym mógłby uczęszczać do szkoly przypadł akurat na lata, kiedy Cyganie jeszcze mogl! wę
drować z taborami po Polsce i kocz.owa! p()
lasach.
Kiedy tylko za Tadeuszem P. zarnknęl.:r !ltt
drzwi aresztu śledczego, przed obliczem przed~ta wtcieli organów ścigania
zjawil! się jeg()
krewni, którzy przedstawili dokumenty świa:i
czące o tym, że należne Ulrichowi Schemannowi
brakujące mark! zostały przekazane przez Bank
PKO SA. ·A skoro należność jest uregulowana,
ich krewniak nie powinien ani dnia przebywać
za kratkami. Niestety, prokuratura była innego
zdania: p.:-zestępstwo było? Bylo. I choć szkoda
została wyrównana, to przecid nikt radeusza P. nie uwolni od odpowiedzialnoś-::i za do·
konanie czynu niezgodnego z kodeksem karnym.
Krewni jednak nie dali za wygraną. Jeśli
trzeba rodzina wpłaci za niego icaucję, niech
tylko pan prokuratr.r określi jej wysokość. I
pan pi;okurator okreSl!ł. Używając stylu urzę
iowego, napi$ze to tak: 24 czerwca 1986 r.,
wiceprokurator Prokuratury Rejonowej w Pabianicach wydał postanowienie o uchylenie i
-r,amianie środka zapobiegawczego w stosunku
do Tadeusza P., gdyż rJdzina zatrzymanego zło
żyła wysokie poręczenie majątkowe. Owe p~rę
~zenie - to wpłata na konto Sądu Rejonowego
w Pabianicach 1 mi!irma złot.ych jako ~urna
depozytO\\·a.
Teraz poczekamy na proces.
niebawem.

Kłiln-Marier.burg.

ODGŁOSY

mia-

W czasie rutynowych czyn11ości zwanych
,przeszukaniem w miejscu zamieszkania podejrzanego", w mieszkaniu Janiny G. odkryt·1 wcale pokaźny magazyn ukradzionych z prowadzonego przez siebie punktu usługowego towarów.
Znaleziono mianowicie: 10 szpul
stożkowyc!1
przędzy w kolorze bordowym i brązowym,
12
szpul w kolorach szarym i stalowym, 11 szpul
w kolorze jasnoniebieskim, 56 sztuk szpul z nawojem przędzy różnobarwnej, 4 swetry męskie, 5 bluzek damskich, 3 komplety garsonek (w tym dwa
komplety jeszcze nie wykończ0ne),
kilogram
włóczki „Peonia", 2 swetry. męskie (nie zszyte),
sporo ścinków materiałów a także notatnik, w
którym skrupulatnie wpisywała co, ile i za ile
oraz komu sprzedała. Gdyby taką dokument:>lcję
prowadzono w Spółdzielni Pracy im. Walereg0
Wróblewskiego jestem pewien, że nie doszłoby

Wykiwany w ten bezczelnie prosty sposób
Niemiec nie stracił zupełnie głowy i pojech~ł
do Wydziału Konsularnego na3zej ambasady w

6

cholerę

- No wie pan! Ja się tak nie podpisuję, to
nie mój charakter pisma. O, proszę, tak wyglą
da n'lój podpis.

. .. .
N1e s1eJe, nie. orze~„

tu

Po jaką
taki szmat drogi!

- Ale przecież obywatelka własnoręcznie podpisala się na zamówieniu - nie dawał za wygraną przedstawiciel prawa.

JAKUB lASKIEWICZ

oto na jesieni 1981 r„ ja-k zeznaje „po Wszystkich Swiętych" wyjechał z rodziną do Mfksyku, do kogoś z dalszej rodziny. Ze dalsza, świad
czy fakt, iż nawet nie pamięta ani nazwiska
owej rodziny, ani nawet imi0n krewniaków.
Przebywali tam zaledwie dwa tygodnie i udali
się do kraju
marze1't, do Ameryki. Osit~dli w
Nowym Jorku - też u rodziny. Pobyt się przedłużył na całe dwa lata, w czasie których ~
jeśli wierzyć słowom Tadeusza P. imał 11ię
on różnych prac, ale przewaiinie zatrudnieł się
przy rozbiórkach starych domów. Nie ·wiemy jakie były powody, że Ameryka nagle przestała
się podobać i postanowili wrócić pa stary kontynent. Początkowo dotarli do Belgii, ale był
to jedynie przystanek na trasie, bowiem dosć
szybko znaleźli się w Republice Federalnej Niemiec, takie oczywiście u krewnych.

Dąbrowie?

wiem chciała kiedyś w wolnych chwilach zrobić
coś dla siebie na drutach. Nie miejsc'! tu by
wyliczać ceny poszczególnych asortymentów, ale
dla orientacji podam bodaj kilka wartości: 1
kg włóczki ~hetland kosztuje 2.730 zł, AJ.aaka Z.600 zł, Moher - 1.800 zł.

- konana transakcj'a 11 listopada 1985 roku spadla
na niego niczym manna z nieba, gdyt umożli
wiała mu szybkie wy.jście z ciężkiej sytuacji, a
teraz, kiedy się okazało, iż żadne pieniądze nie
wpłynęły „interes" malazł się u progu bankructwa, Policja kryminalna z właściwą sobie
niemiecką dokładnością ustaliła ponad wszelką wątpliwość, i.e mężcr.yźni, którzy nabyli tak
drogi sprzęt w firmie „Radio - Schemann" od
dawna nie przebywają w Republice F'ederalnej
Niemiec i ściągnięcie od nich pieniędzy jest
praktycznie niemożliwe. Ponadto, wyjaśnili pe·
licjanci, obaj nabywcy, jakby w pośpiechu p0dążyli ku granicy Polski, bo zaledwie w kilka
dni po tym, jak pan Schemann podpisał z nim'
umowę na długoterminową spłatę zaciągniętego
Kredytu.

8 maja 1986 r. zostaje wszczęte dochodzenie przeciwko Tadeuszowi P. i Tomas.i:JJwi M.

Ja? Na

łabym jechać

Jak wspomniałem
Janina G. niczemu nie
przeczyła, nil! „szła w zaparte", a od razu zło
żyła zeznania pr,zyznając
się do oszu \ci wania
spółdzielni, w której była zatr1ldniona. Przy okazji powiedziała, ie wyroby z włóczki dostar-

a Janina G nadal prze-

Wyjaśni-enia \\ ymaga ~eszcze jedna sprawa, a
mianowicie, Jak Janina G. ukrywała fakt sprzedaży hurtowej, skoro było to surowo zakazane.
W śledztwie wyja$niła tę l'zecz do kol1cn. Otóż
po dok~maniu transakcji - twierdzi, że nie zna
nazwiska i imienia osoby odbierającej to;var
- zabierała się za „urzędowanie" polegające na
tym, że wystawiała na każdą rzecz ~ osobn'l
kwit sprzedaży. Aby
odwrócić
podejrzenia
ewemtualnych organów kontrolnych, wymyslała fikcyjne naz\viska i fikcyjne adresy
osćb,
które rzekomo tego dnia nabyiy wyrooy gotowe w punkcie nr 12. Z doświadczenia w1adomc 1
że kontrolerzy nigdy nie sprawdzają toż,amo
sci nabywców, więc sprawa wydawała się być
całkowicie bezpieczna.
Janina G. zapomniała
jednak, że organa ścigania są bardziej drobiaz·
gowe i wiele godzin spędził ich przedstawiciel
w Biurze E\Nidencji Ludności i Dowodów Urzę
du m. Lodzi, by stwierdzić, :i:e pod umieszczonymi przez Janinę G. adresami nie figuruj;\ osoby zamawiające
w punkcie nr 12 swetry,
czapki 1 bluzki. Zdarzało się jednak, że adres
był zgodny z danymi personalnymi. Na pytanie
przedstawiciela organów ściganb., czy obywatelka
zamieszkała dajmy
na to w Helenowie zama"·iała sweter w punkcie usługowym na Dąbro·
wie, obywatelka. „robiła wielkie oczy":

Janina G. kalkulowała nader spryttlle:
ot(')
·katdy wyrób jest ważony, bowiem trLt?ha rozliczyć ~ię z ilości zużytego nań surowca. Więc
każdorazowo zawyżała wagę. Nie tak znow wysoko, ale zawsze jakieś 15-i& dkg. wy .~hcdziln
więcej, co staRowi około 30 procent wagi wyrobu. Różnicę oczywiście
zabierała do domu.
Część gromaciziła w swoim mieszkaniu, cz~:ć
. - ~zczególnie shetland - dostarczała :iostrze.
W złożonych przed prokuratorem
zemanhch
twierdzi, te gromadziła w domu włóczkę, bo-

EUGENIUSZ IWANICKI

Osadzona w areszcie Janina G. niczemu nie
:r,aorzecza. Oszukiwała - mówi - bo zarobki
stały się bardzo niskie i trzeba było ja'<oś się
ratować. Włóczki nie brakowało, moż::ia było
wybierać do woli Wbrew zarządzeniu i przepisom w lutym 19lf5 każe robić swetry i bluzki i
wystawia je w oknie wystawowym zachęcając
w ten sposób nabywców.
Sama też dokonuje
kalkulacji tych nowych wyrobów. Na wynik
swojej decyzji nie czekała długo: zjawia się
handlarka z Hali Południowej, która oragnie
brać kai:dą ilość towaru. Według
słów Janiny
G. handlarka od razu zaproponowała, że
za
każdą sprzedaną sztukę wręczy pani kierowniczce 200 zł gratis. Janina G. li::zy: 10 swetrów
- 2.000 zł! Wcale nieźle i oby tak dalej. I
to „tak dalej" trwa przez cały 1985 rok, oo 21
lutego 1986 r„ kiedy to przed Janiną G.
zjawili się milicjanci.

nadużyć,
wolności.

się

Fgto: Grzegor:

Galasińskt

.

który

ol'.lb~zie

•
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albo weźmy wodociąg. Będzit
prawie dziesięć lat, gdy go
we wsi założyli - z koniecz·
ności, bo jak w Piaskach ruszyła kopalnia, zaraz niedługo
kucowskie studnie WYsehły do
dna. Wygoda niby jest nie można powiedzieć, ale za' wodę te
studni nie płaciło się ani grosza, a - z wodociągu mus. Po
tysiąc, dwa na kwartał - zależy ile ludzi w obejściu, ile byt1aml
Gdyby
dła, maszyn.
chcieli, nie byłoby a.prawy, bo
1ch woła. Ni'lci jednak o ulanie
i konier:.
nie pytał; założyli
Zresztą - we wszystkich okoPytlewsi::y
liC7ltlych wsiach.
placą, jeszcze wodę do samego
mieszkania podciągnęli - już
na własny koszt. Wielu innyc;1
nie chce. Powiadają, że oni si~
tego W'O'dociągu nie prosili. l
· nie płacą. Ale przy WYWłasr.
cz.aniu na pe'tVno potrącą im
wszystkie zaległości, twierdz.i
U Kątnych te:i
Kruszyńska.
przez rok nie płacili, t<) dosh•
li nieda'Wlllo z rachunldem sto
dla
złotych kary. Zapłacili jw.iętego spokoju. Bo teby jes7.1Cze ta woda była zawsze i
zawsze czysta.„ Ale nieraz jak
się odkręci - kawa z mlekiem.
Już chyba lepiej z ll'OWU brać.
I tak teraz w Kucowie :r:s
wszystkim - jak nie jedno, to
drug·ie, nie ma sposobu, porząd·
ku, żadnej pewności jutra. Jest
prąd, brakuje wody. Jest woda,
nieraz po
prąd wyłączają kdllka razy w tygodniu, choć
zza płotu wyzierają kominy ...
Iektrowni, największej w · Polsce podobno. Ludzie nie inwegospodarstwa,
stują w swe
nie kupują maszyn, nie naprawiają nawet, gdy się coś rozlatuje, bo na rok, dwa nie warto, mówią. r tak kopalnia wszystko :z.abietze, więc szkoda kajuż

żdej :r.łotówki.

A PO LASACH
LEŻĄ MIUONY:
cale sterrty żelastwa, jakieś maszyny, części, setki ton betonu.
Starczyłoby go chyba na :r.butakie) wsi,
dowanie drugiej
słys:r.ę. Aż żal patrzeć.
Chłop, choć nie ksztalcony,
potr11fi wiele dojrzeć i ma swoją filozofię, w myśl kl'Orej każ
dy powinien ciągnąć do sie-

bie - tak prywatny, jak pa1'lstwowy. Głównie - przez oszczędność i pracę. Tylko ~e
teraz wszystko się jakoś pomieszało, poprzestawiało i trudno
się cz.asem wyrozumieć. o co
komu naprawdę chodzi. Może
tQ też kwestia wieku? Bo Kuców jes& dziś wsią głównie ludzi starych. Młodzi pouciekali
do miasta, gdzie lepsze waTun-

kł, łatiwi!ejsr.e

tycie. Nie chcieli pracować w rolnictwie. O·
statnio niektór:r.y powracali do
rodziców, poniewa!i pr:r.y WY•
siedlaniu katdej rodzinie kozapewnić samo·
palnla musi
dzielne mieszkanie. Tet potrafią więc ciągnąć do siebie, ale
robią to inaczej, ceniąc sobie
przede wszystkim wygodę. I
kto wie, czy w tym jednym
nie mają racjł, zastanawiają się
teraz
starzy i też ws:r.yscy
bloków.
chcą do miasta, do
Może
cz.asy.
Takie nastały
gdyby byli młodsi...
ciJtemutego roku
Kątna od
tyeia chodUła w pole za płu
giem, to w końcu należy siQ
jej odpoc:r.ynek za to umęci.e
nie. Łągiewska liczyła kie<łyj,
te jedno z d·z.ieci przejmie gospodairstwo, to oboje z mężem
mieiiby wyrękę i opiekę. Nie
myślała opuszczać wsi. Ale jak
się głośno,
o kopalni zrobiło
jedna córka pos:r.la na Sląsk,
druga i syn - do Bełchatowa.
Więc co im zostało? Pewnie,
że żal będzie Kucowa, a najwięcej tego domu, który sobie
zbudowdi. Jaki jednak mah
wyb6r? Żaden - tylko bloki.
Ja'k daJI\."
Jedynie nauczycielka Pytlewaka jeszcze' 1ię waha. Od
demdz.if:siątego drugiego roku
blł•ko,
uczy w Kleszt'lliOwie,

li•·

pr.zyzwyczaiła aię, polubiła tę
szkołę i dzieciaki. Popnednią
- w Ruszcz.ynie - zasypała j!-j

nadkładem z odlaywki. N a własne ocz.y wli<biała,
jak m\M'y pogrąiają •i• w r:wacałkiem
ła·ch Ziemi. To była
nowa 1zkoła, oddana pod koniec lat sześ6dz.iesi1&tych, więc
dla niej - tym bardziej przy·
kiry widok. Teras nie chciała·
by znów zmieniać miejsca, •rodowiska. Co prawda dziewięć
lat temu zaczęli budować się
w Kles1czowle, ale mąt jest po
wypadku, brak pieniędzy, czasu - wszystko stoi, więc pew·
no dadzą spokój i jednak wezmą te bloki. W Bełchatowie te:
są szkoły. Ale zanim olbrzymia
koparka doczołga •i• do nich,
jesz.cze
do krzyżówki, minie
rok albo i dwa. Mot.na poC?.ekać z podjęciem ostatecznej de·
cyzji, zastanowić się. Przecież
wysiedlają dopiero Mokracz.Qw.
Najgorszy dom w calel wsi, nawet nie dom - lepiej powie·
dzieć: k.ryta strzechą lepianka.
ostatni zaGdy został jako
mieszkany przed wykopem, zbie·
gły się doń wszystkie szczury
z rozbieranych wcześniej zabuprzeniosą 11ię
dowań. Potem
dalej, do następnych.

między

nimi

po Mokraczach je:łt
gospodarstwo Kątm.ych. Siedem
hektarów ~rdz.iek1 - troch11
pola, troch• łą1d, troch11 la.su stary, wra
jak tu 'Ml:r.ędz{e.
stający w ziemię dom, llch:i
stodoła, obora. Już rok będzie,
jak os-zacowaM je na diwa miNiby dużo,
liony dwieście.
gdyi to prawie ll'Uina, ale z
drugiej strony - tyle, co dwa
fiaty na giełdzie. Gdyby za te
wybudowa~
pieniądze chcieli
sobie jakiA domek, wy&tarczy·
~lany !I dach,
loby na gołe
bo jutro zapewne jut
Dziś bez dachu. Wyceny innych go.
l!POdarstw podobne: dwa, tTzy,
miliona ....
nieraz trzy ł pół
wsz:rstko zgodnie :s aktualnym
cennikiem. Jeśli kto ma rentę,
emerytur'= - z Bog'lem sprawa:

Nasz

ona, mą~. tekiowa, dziesięcio
ro dzieci, zięć i wnuczka; aż
trudno uwierzyć - piętnaśc:e
·osób. W grudniu zeszłego roku
:r.amężna córka do:stala M-4 w
osiedlu
bloku numer 50 na
Dolno.iląska. Reszta p:rzeprowadz.iła się 28 czerwca d-0 M-5 i
M-4 po sąsiedzku. To niby czego mieliby żałować? Wreszci~
mieszkają jak ludzie, komforchciała
towo. A że kopalnia
kh początlkowo wykiwać, to
druga sprawa. Wywalczyli jednak, co swoje. Oczywiście, że
może apowiedz.leć, jak to było, bo wszystko prawda słowo

w

słowo.

Trzy lata temu mieli dostać
bloki z kopalni gdzie Mielcurek· jetdzi na •„Slteyerze", ale
--' po kimA, ten kitoś się długo
nie wyprowadzał i nic z teg:>
nie wychodziło. Spokojnie cze-

Bełchatów

Nawet szczury
muszq odejść

koPall!lia

BO SZCZURY TEŻ
UCIEKAJĄ PRZED

-

KOPALNIĄ.

.

.

-

-

-- -

---

-

- tak samo jak ludzie.
Pod tym jednym względem nie
Muszą

Bizon wniełasce
RYSZARD BINKOWSKI
lipca zaczęto k0$ić wszystko, co dojrzało ozimy, żyto, owies. W ruch poszły kosy, żni
wiarki. snopowiązałki konne i ciągnikowe, przy czym nastąpił
szybki sprzęt słomy z pól. a przodowały w łym gminy Aleksandrów, Zgierz, Parzęczew I NowosolnL W szybkim sprz~le zbóż
zainteresowani byli nie tylko rolnicy, ale i władze polityczno·
·
-administracyjne.
}.iajmniejsze w Polsce województwo produkuje tyle zboża,
iż nie mieści się ono w miejscoWYch magazynach i trzeba wozić
Tomaszowa Mazowieckiego.
i
do Piotrkowa Trybunalskiego
Trudno sob.ie wyobrazić, by rolnicy mieli telepać 8ię do tamtejszych magazynów PZZ własnymi furmankami i ciągnikami.
Dlatego też w stan pogofowia postawiono transport PGR, GS,
kółek rolniczych, 'spółdzielni transportu wiejskiego, a PKS oddelegował do żniw sto duźych, dwunastotonowych cięźarówek,
jedną do uszczelniania
wyposaźając każdą w dwie plandek! przyczep, drugą do nakrycia w razie deszczu. To dobrze, bo
chyba tylko Bóg z nieba widzi, ile zboźa ginie w czasie trans·
sportu.
Tak więc transport mamy zapewniony, potrzebne są jednak
regulowszezice, żeby w bramach punktów skupu nie wjeżdżały
na siebie samochody przywożące i odbierające zboże, jak to
.
już nieraz bywało.
Okazuje się, że na tych małych łódzkich włościach wyrasta
lepsza pszenica, zawierająca więcej glutenu, nlź pszenica, którą
sprowadziliśmy z Francji, żeby nam nie zabrakło mąki na chleb,
co ootwierdzily badania laboratoryjne. Tak jest, bo dzięki zaangażowaniu rolników od pierwszych dni sierpnia mamy lepszą
mąkę z łódzkiego młyna przy ul. Cieszyńskiej, który miele na
dobę 70 ton zboża prosto z pola. Plony też s·ą niezłe, np. w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej we Wróblewie średnio 40 kwintali z hektara.
Henryk Leonarclk, zastępca kierownika wydziału ekonomiczno-rolnego WK ZSL w Lodzi, jest także członkiem sztabu żniwnego
przy prezydencie.
- W ubiegłym roku sytuacja była trudna, toteż teraz w sztabie żniwnym panowała dosyć nerwowa atmosfera: Trzeba było
lub przekropne.
przyjąć alternatywę na żniwa mokre, suche
Wszystko musiało być zapięte.. na ostatni guzik, bo pogoda może
zniweczyć wysiłek ludzki, a potem winnych szuka się wśród
ludzi. W ogóle to byłoby najlepiej. gdyby zwiększono szybko
środki na inwestycje w rolnictwie, dzięki czemu wzrosłaby również produkcja . Skoro są kłopoty z transportem, suszeniem i magazynowaniem, to część zboża powinna zostawać u rolników,
którzy z dodatkiem koncentratów mogliby sami produkować
pasze na śrutownikach. We wsiach, a przede wszystkim w PGR
i RSP powinny funkcjonować małe, niskoenergochlonne suszarnie,
W drugiej

ma w Jtueowle
różnicy.
Następne

połowie

pszenicę, jęczmień

NR 34 (1482), XXIX, 23 SIERPNIA 1986 R.

•i• w blokach urządzić
dzieciom i
na nowo, dać co•
żałować.
specjalnie sobie nie
Ale nie kaid:r w Kuoctwłe jei.t
w takdej sytuacji. Wielu ni•
ni•
~cieJ mogło lub chciało i nie c'hce oddać zie·
ml za rolniCZll emeryturę. Wolą spnedać budynki, grunt kopalni. Mówią, te bardziej im
na
się opłaci od raiau dostać
nit 05iem,
rękę te miliony,
można

miesięcznie.
dziesięć tysięcy
Choćby dlatego, te emeryturQ
wypłaca się tylko do śmierci,

a gotówika tak, czy tak zostaj:?
w rodz.inde. W takich chwilach
ludzie wszystko biorą pod uwagę. Pirzecież te parę hektarów
to dOTobek f sens ich całego
tycia. Dz;ś
dotychczasowego
muszą je po1"'Lucić i odejść, tak,
kawałelt
jakby sprzedawali
samych siebie. Więc jasne, że
chcą wyciągnąć z tego ile sią
da, pożegnać Kuców w ~
iż to ich tycil!
świadczeniu,
było mimo wszystko coś warte.
Siostn Kątne,, Mlelcr.arkowa jest na przykład zadowolona. Chętnie pokazuje, jak s1ę
w tym Bełchatowie na nowym
urządzili. Z Kucowem nie ma
nawet co porównywać. Gn!etdzni się w pokoju z kuchnią:

zmieniła się
kał!. Rok temu
koncepcja: dla córki z mężem
Bełchaitowde, dla
- bloki w
nich, dz.ieei i teściowej - jakaJ
rudera w Łękińsku. Mielczarkowa powiedziała na to, że z jednego burdelu w drugi leźć
czekali.
nie będą i - znowu
Aż tu sufit od tych 'l'lrystrzałów zaczął się walić na głowy,
tynk odpadał z.e ściany. To w
mówią:
dziale wywłaszczeń
córce M-3, im M-4, oba w tym
Ale córka
samym budynku.
raz romiała akurat dtugi
prz.yz.nali więc jej w
dzić ko11cu M-4, a Mielczarkowej
kazali poczekać na M-5. Jak to
- przetarła wtedy oez.y - M-5
na tyle osób? I z działu wywła
szczeń poszła zaraz do samego
dyrektora do „pentagonu". Dopiero ten załatwił sprawę krótko: należy się dwa M-5, ale da
jej kar•teczkę na M-5 i M-4 na
tym samym piętrze , drzwi w
drzwi. I tak też wzięli. Teraz
korytarz,
planują przegrodzić
żeby było· jedno wspólne wejście. Jut w łazience na to si·
porex leży. Właśnie walczą z.
administracją o pozwolenie, bo
razu.
jak zwykle - nic od
doMielczarkowa wzdycha:
brze jest, tyqko we wszystkim
utrudniają

człowiekowi

życi'!.

bo na kolosy opalane olejem napędowym nas nie stać. No, ale
tego roku nie jest źle. Jeślf w punkcie skupu czeka się dwie
godziny na rozładowanie zboża, to góra. Poza tym zalecono
kółkom rolniczym opracowani~ marszruty sprzętu źniwnego i '\vywieszenie list z nazwiskami rolników, u których będzie się pracować według kolejności. Tymczasem rolnicy nie oglądając się
na SKR wyszlf wcześnie na pola z własnym sprzętem. Kombajny tylko kończą żniwa, gdyż „Bizon" znalazł się w niełasce„.
- CZ)'Jll to naleły tłumaczyć?
Leonarcik uśmiecha alt z chłopską przebiegłością.
- Zanim chlop podejmie decyzję, proszę pana, musł pomyśleć
przednówek był ostry
ł wszystko sobie obliczyć. Po pierwsze i rolnikom zabrakło paszy dla inwentarza, a w GS także trudno ją było nabyć, nie mówiąc już, że jest ona droga. Dlatego
rolnicy tak Sił spieszą ze sprzętem. Po drugie - sprzyjająca
pogoda sprawiła, że motna było kosić prostym sprzętem. A
- 7.<biór zboża kombajnem i sprasowa1!11iem słomy na jednym
hektarze kosztuje około 10 tys. złotych„.
- A jeszcze w ubląłym roku na polach płonęła słoma po
kombajnie. Czy ł>'lko dlałqo, łe słoma sczemlala, bo SKR
nie zdąłyła z usluH?
- To też. Ale teraz jut nie palą. Bo wiosną, proszę pana
.na wsi zabrakło słomy na podściółkę. Rachunek ekonomiczny
której uzyskuje na:wóz
sprawił, że rolnik dba już o słomę, z
oryginalny. Dzięki temu stosuje mniejsze dawki nawozów mineralnych, których jest mało i znowu zdrożały. A jak chodzi
o usługi kombajnowe, to koszty są wyższe, ale SKR nie winduje
ceny, bo chłopi by w ogóle zrezygnowali. I tak widać już że
za st.odolamł sterczą dziesiątki stogów i stert, które trzeba bę
dzie wymłócić, Ale o to niećh się martwi Wojewódzki Związek
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.
Inżynier Jan Mielczarek, wiceprezes WZRK I OR w Lodzi,
praco'\,Vał przez sześć lat w SKR w Rzgowie, toteż problemy
żniwne zna od podszewki.
- Nie twierdziłbym, że Bizon poszedł całkowicie w odstawkę. Ale że żniwa są wyjątkowo dobre, pogodne, a zboża mało
wylęgnięte, więc sytuacja z przed roku uległa zmianie. Wprawdzie na kombajn przypadnie teraz tylko sto hektarów ale za
to awaryjność jest mniejsza, większa natomiast wydajnoŚć sprzę
tu. Kombajny pracują do zmroku, dopóki nie spadnie rosa a za'
czynają już o ósmej rano, gdy rosa zniknie.
- I nie bylo żadnych spięć?
Mielczarek, który niegdyś sam nasłuchał się złorzeczeń I pogróżek od rolników, uśmiecha się z pobłażliwością.
- Do 8 sierpnia była tylko jegna interwencja na szczeblu
wojewódzkim. Rolnik z Gadki Starej wymusił na prezesie rzgowskiej SKR zmianę marszruty kombajnu, ustalonej przez kierownika bazy. Ale tak już jest, że gdy w radiu ogłoszą komuni·
kat o przelotnych deszczach, w SKR robi się tłok i wynikają
awantury, bo kaźdy chce mieć pierwszy skószone. A jak chodzi o te sterty I stogi - ciągnie Mielczarek - to myśmy więk
szość młocarni oddali w ajencje kółkom rolniczym. Niech samorząd decyduje, u kogo młócić.
Inżynier Mielczarek ma inne zmartwienie. No bo k t oś rzuci ł
zdrowej żywnośc i, a w rolnictv."1e
kiedyś hasło o producentach
bez chemizacji ant rusz. Jeśli przestrzega się \vśzelkie normy,
to nie .ma mowy o zatruciach, ale wiele spraw zaniedbano
i teraz trzeba odrabiać. Kombajn młóci zboże. wraz z chwastami, których nasiona rozsiewajlł si~ razem z plewą, l .trzeba

A1e łak u :nas było, jest ! bę·
d:z.ie.
W dziale WYWłaszczeń kopalni

WIDZĄ PiROB~EM

rNACZ'EJ,.
KUCOWA
a właściwie twierdzą - zapytawszy o zgodę dyrektOTa, że
nie ma.
żadnego
problemu
Przecież mieszkańcy wsi, przynajmniej ci do krzyżówki, nie
stawiają @oru, przeciwnie domagają się sami jak najszybsz.ego wysiedlenia, jak by o
niczym j.nnym nie marzyli. Ale
wykupywać od nich ziemi nie
można z wyprzedzeniem, gdyż
rosną wtedy opłaty z.a wyłą
czenie tych gl'Untów z pcrodukcji rolnej. Wykupuje się z.atem
dopiero w ostatniej chwili, gdy::
to się kopaJ.ni najbardziej opla·
ca. A kiedy - to już zależy
od tempa prac; Poza tym, poc:z.y
dobnie jak w Piaskach,
Woli GrzymalineJ, prawie wszyscy wyrażają chęć przeniesienia
się do miasta i trzeba ludziom
Więc to nie
dać mieszka.nia.
tyle oni, co kopalnia raczej ma
kłopot. Ale tak dobrze jak dotychczas to ju:I: chyba nie bę
dzie, bo pTZywo właś-n!e pismo
z Izby S'karbowej w Pio.trko·
wie.„
Chodzi o to, że kopalnia kuod rolników
puje notairialnie
ich gospodarstwa lub też gdy nie odpowiadają im warunku - są wywłaszczani zgodnie z prawem przez tll'ząd gminy, co w Kucowie jesz.cze i;,ię
pieniądze ze
nie warzyło, a
sprzedaży nie podlegają opoIzba Skarbowa
datkowaniu.
zmieniła Jednak nagle zdanie
i teraz mają być podatki podobno do 70 procent wysoko·
Stracn
ści uzyskanej sumy.
pomyśleć, co będzie, gdy dowiedzą s1ę o tym ludzie. Frzesta~
ną dobrowolnie sprzedawać kopalni, gdyż zostaną im grosTA!.
Z kolei naczelnik gmmy niechętny

będzie

wywłaszczaniu,

bo to dla niego dodatkowy kło
pot i uszczuplenie i tak pustawej gminnej kasy, Może nale
żność rozłożyć na dziesięć lat,
a wtedy„. w dziale wywłasz
cze1\ kopalni naprawdę są decyzją Izby Skarbowej zaniepokojeni, przewidują poważne t.ru.
dności. Słowem, problemu nie
ma, ale będzie. Szczęśliwi ci
- mówią - którzy dostali już
pieniądze do ręki.
- Szczęśliwi? - powtarn
pytanie Alamowa, zamyśla się
i odpowiada:
- No, wie pan, jakoś się ży
je.
Po chwili skrępowanie mija,
zaczynają płynąć wspomnienia.
Mieszkali w Woli ze czterdzieści lat. Dom mieli ładny,
wygodny, murowany, Ziemi niedużo: cztery hektary i to w
kawałkach, ale. zawsze dobr~3

im się powodziło. Mą:! był kowalem - przyjeżdżali do niego z całej okolicy. To były do·
bre, spokojne czasy - dopóki
nie mcz.ęli budować tej kopalni. Potem działo się już coraz
gorzej: ciągle jacyś obcy wałę·
sali się po wsi, szukali, gdzie
by wódkę kupić, to strach było nieraz. wieczorem wyjść '11
drogę. Co rusz. zapalali też tor·
fy na łąkach, dym szedł, powietrze się psuło. I ta świado •
mość, że
niedługo

N:IE

będą

że

wysiedlać,

BĘDZIE JUŻ

WOLI G1RZYMAUNEJ:
A najgorzej -

gdy

przyszło

si1

pakować.

Z początku mąż myślał ZO•
stać gidzieś na wsi, potem kupić w Lękińsku domek z ka•
w Lękińsku
wałkiem ziemi,
miesMa jedna ich córka, mają z zięciem gospodarkę, więc
zachęcali. Za to syn namawiał
i<:h ina Bełchatów, bo wcześniej
ju:I: dostał tu mieszkanie. Zdecydowali się. W paźd.zlerniltu
minie dwa lata, jak są na Dolnośląskiej. Owszem, wygodni11
się żyje, ale„. Miasto to jednailt obczyzna. Cła·sno, duszno
dzieciaki
jako~. pod oknami
bez przerwy hałasują. Mama
nie może wy.siedzieć, jeździ do
córki, pomaga w polu. Tu nie
ma co robić, chodzi od okna d~
okna, miejsca zna'leźć sobie ma
może. Cokolwiek by mówić, na
wsi było jednark lepiej.
mieli
No i to, że wszystko
swoje: świnkę, kury, kartofle,
mleko„. w Bełchatowie ·każd<1
w
r.zecz łrzeba kupić, postać
kolejkach, przynieść do domu.
Po mięso ludzie stoją nieraz. orJ
trzeciej w nocy. A w Woli kła
dła w słoik! i zawsze było pod
czyste, smaczne. Raz w
ręką taki
tygodniu piekła chleb,
chleb, że suchy był lepszy, niz
tu z masłem. CZłowiek wyszedł
na drogę pogadać z. sąsiadami,
wyszedł do ogródka„. Tu też
ma ogródek - pod balkonem:
kilka
dwa metry na cztery,
krzaczków pomidorów, o.górki,
buraczki, kwiaty. Dba o niepodlac,
żeby
go jak może,
wstaje o piątej rano. Bo ten o·
ogródek przed betonoWYm pudłem bloku, to jedyne, co jeszcze d:ili przypomina Wolę której nie ma i której nigdy już
nie zobaczy. Ale od przyszłego
!!'Oku nie będzie nawet i ogródka - jest podobno zarrządze
nie, że nie wolno. Na trawnitrawa.
ku rosnąć ma tylko
I Alam<>wej pokazują .się łz~
w oczach. Dlarzego chcą jej !i
to zabrać? Czy mało j~zcze za~
brali? Dlaczego?

PAWEŁ

TOMASZEWSKI

•

zwalczać

chemicznie. Na dodatek "IO proc. gleb w woj. miejskim
jest zakwaszone i to jest problem nr 1 po żniwach.
- Zaplanowaliśmy wysiać· 29 300 ton wapna, a do wczoraj
(7 sierpnia) poszło zaledwie 1000 ton. Zwieziono już ponad 10
tys. ton . kredy z Bełchatowa, po 90 zł tona, prawie 9 tys. ton
z cukrowni w Leśm!erzu, która jest darmo. Droższa jest usługa,
za jeden wózek, co starcza na hektar, wynosi tysiąc złotych.
~le gdy rolnik ~~ własny ciągnik, zabierze ze składu kredę
l sam sobie rozsieJe, to my mu jeszcze dopłacimy. A prezes
Stasiak z Pabianic to prosto z kolei wozi kredę własnym transport!!m ~o rolników, i to beiipłatnie, więc chyiba z tym wapnowamem Jakoś sobie poradzimy„.
No tak, myślę, ale Wiesław Stasiak sam jest rolnikiem i najlepszym prezesem GS w województwie. W ciągu czterdziestu lat
P?-bianicka spółdzielnia z ~opciuszka przeobraziła się w kombinat i zaopatrzenie zawsze Jest tam najlepsze.
- Z tym zaopatrzeniem w czasie żniw różnie bywa - narzeka Henryk Leonarclk, który często wyjeżdża w teren. Nieraz brakuje nawet słoniny i smalcu w sklepach, chociaż zapasy są, przez co obniżono nawet ceny. Kobiety pracują od
świtu do nocy, chciałyby szybko przygotować obiad, a np. w Skoszewach zaopatry~anych przez GS Andrespol nie ma półpro
duktów, konserw l podrobów. A w pobliskim Niesułkowie, gm •
Stryków, zaopatrzenie znacznie lepsze. Sam sobie kupiłem pół
kilo smacznego białego salcesonu„.
- Niektórzy myślą. że chłopi do dziś sami sobie pieką chleb."
- Zgadzam się! Jedziemy z prezesem Chojnackim przez Modlną w gminie Ozorków i widzimy zgromadzony tłum kobiet.
T;:> nie był wi~c, a~i przedwczesne dożynki. Czekały na chleb,
mkt nie wiedział, kiedy go przywiozą. A zdarzają się i sklepy
zamknięte. Do picia, proszę pana, jest od cholery sklodkich wód
a n~wet piwo, nie ma natomiast wody mineralnej i sodowej„'.
Kiedyś widać było, jak rolnicy orali ścierniska wokół stoją
cych mendli zboża i siali poplony. Na początku sierpnia objawił
się cud okienny w Starowej Górze. Ja zobaczyłem tam inny cud
na piaszczystych pagórkach. Niebo było bezchmurne. a nad ścier:
nłskami kłębiły się wielkie białe obłoki. Ktoś próbował podorywki czy też talerzowania.
- Wskutek suszy gleba skamieniała i kurzy się jak diabli mówi Henryk Leonarcik. - Podorywki i wysiew poplonów zostały
przyhamowane. Jest ryzyko, bo albo drogie nasiona nie wzejdą
albo wymiecie je wiatr.
9 sierpnia 1986 r., mniej wię~e~ od piątej do dziesiątej rano,
padał ulewny deszcz, który zwilzył nieco glebę. Trochę późno
ale myślę, źe mimo to z pewnością rolnicy wysiali tu i ówdzi~
poplony.
Sztab żniwny zadowolony jest z przebiegu żniw w województwie miejskim łódzkim. Nie oznacza to jednak, że wszystko odbywa się bez przykrych niespodzianek. Czasem figle płata sama
natura. 5 sierpnia po południu rejon Nowosolnej, Andrespola
i Brójec nawiedziła burza z wichurą, przynosząc znaczne straty
w rolnictwie.
Żniwa idą dobrze, pracuje się w soboty i niedziele, pomagają
rodziny z miasta, o czym świadczą pal'lrnjące w polach samochody z łódzką rejestracją, lecz nie należy zapominać, że tak
jak przy każdych narodzinach, chleb również rodzi się w bólach.
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Marek Chorabik

D

Resentyment
dwustronny
to co mam z rodzinnych
podniebny klon
rzuca. do walki
.

niewielkie grono profeslonallstów wie u nas
cokolwiek o Aleksandrze Tansmanie i nawet
w swojej rodzinn.ej Łodzi nie zalicza się on
do postaci znanych.
Ten wybitny kompozytor, mieszczący się w
pierwszej dziesiątce najczęściej wykonywanych twórców współczesnej muzyki, doczekał
ł!ię wreszcie kompetentnego ! dość chyba gruntownego omówienia w książce pod ironicznym
tytułem: „Dziecko szczęścia", a ironicznym dlatego, że do szczęścia brakowało mu uznania w
ojczyźnie, za to dopisało mu szczęście
do
pierwszego polskiego biografa, który z literacką swadą i wyraźnym sentymentem do postaci, wykonał tl'ł pionierską u nas pracę.
Bywalcom filharmonii łódzkiej znane 1ą od
lat szkice
informacyjno-krytyczne
Janusza
Cegiełły, drukowane w koncertowych progra-

1łton

poobiednią porą,
słońce ja.wnogrzeszy

w zezowatym lusterku
tabuny braw
ciszy,
jaskrawe blizny
na sznur nawleka
tratują toń

zmęczona dłoń,

tyle masz s moich rodzlnnyeh

ość
osobliwa to sytuacja, cho~
wśród Polaków niezbyt rzadka, gdy
sławny w całym świecie rodak zaczyna zyskiwać sobie uznanie i rozgłos w kraju u schyłku sędziwego
żywota. Ale pomimo tego
chyba

1łton

Szczęście

Fantaija •

Klucz dynda
między ołowianymi plersł&mi

drułyn!e

asłtonautów,

ani cienia
honorowych otWwateH,
tylko na tacy
rozdziawione nożyczki
modli\ się o pocałunek,
Puste powietrze
wywraca się
na lewą stronę
s polotem

Wyznanie idą~ego
wciął idę-

1111pełnle niewrtłumaenłna Wewnętrzna
połrnba

pcha mnie
na akra.fe przepaści.
w doliny ciemne,
nłł

dwa koilce,

omijająca zręcznie puła'J)ld,
się Tobie.N

ai znudzi

Pożegnanie
nie umiem poradzł6
srebrnym wilkom 1t11ar6w
jak mają poire6
najwierniejszl\ blałl' ehusteczkę,
nie umiem przył~bć dlonl
na. rozpalone
gorączką podróży
czoło, atopy I oczy,

nie umiem strzepnąć
znad siebie
czarno-czerwonego
Hpachu chandry

zawarło z nim
ogólnopolskiego
cyklu programów muzycznych TV, w których ujawnił sii: jako błyskotliwy komentator prezentowanych dzieł, ponadto przed kilku laty, w
wyją,tkowo trudnym okresie, dyrektorował Cegiełła dość krótko łódzkiemu Teatrowi
Wielkiemu, snując ambitne plany, którym stanęły
na przeszkodzie wielce złozone okoliczności.
Zanim poświęcimy parę słow sam~j książce,
zaczerpnijmy I niej do powszechnej wiadomo:ki garść informacji o jej, tak ciągle
mało
znanym, bohaterze,
Aelksander Tansman przyuedł na h.riat w
Łodzi w 1897 r. przy ul. Zawadzkiej 18 (dził
Próchnika 20, róg Wólczańskiej) w kulturalnej rodzinie żydowskiej o poglądach wolnomyślnych. Ojciec władał
kilkoma ją.zykami,
miał tywe zainter111owania artystyczne, w tym
takt• muzyczne. Spore dochody
1
eksportu
łódzkich tekstyliów na chłonny rynek rosyjski
umożliwiały mu działalność kolekcjonerską
1
filantropijną. Matka, wywodząca się :r. wileń
skiego środowiska naukowego, starannie wykształcona, biegle grała na fortepianie.
Alekaander (nazywany przez wszystkich Saną) ukończył ze złotym medalem prywatne
gimnazjum filozoficme Stanisława Witanow1kiego, z polaklm językiem wykładowym, ponadto pobierał nauki mu:r.yczne u najlepszych
łódzki<:h pedagogów. W latach szkolnych
zaprzyjai;nił 1ię 1 uczniem rosyjskiego
gimnazjum rządowego, Julianem Tuwimem i do jego
tekstów 11komponował w 1915 pierwsze swoje
utwory, wystąpił też wtedy pierwszy raz publicznie, jako akompaniator. Należy wspomnieć
o przyjaźni Saszy z młodym skrzyPkiem Pawłem Kłeckim, później dyrygentem o świato
wej pozycji.
Ten piarwu:y, łódzki okr„ Tansmana przed·
1tawia autor niezmierni• barwnie i interesujĄ
co, ~a uerokim tle 1tosunków społet:zno-to·
:warzyskich i spraw artystycznych, co sprawia,
it t.. partie książki Il\ wyjątkowo atrakcyjne
dla miłośników kulturalnych „łodzianów", stanowi\CYCh cenny przyczynek do życia Łodzi
na początku naszego wieku.
Po ma.tune Aleksander zapisał się w War:1:1awie na prawo, a studia muzycz;ne <komposycj1) pobierał u profesora Piotra Rytla, ale
s uwagi na konserwatywne gusty mistrza kon1ultował 1ię nieoficjalnie z H~rykiem
Melcerem-Szczawińskim, który skrycie patronował
~ego młodzieńczym,
mocno
awangardowym
kompozycjom. Już jako dwudziestolatek mógł
eię Tansman poszczycić sporą liczbą utworów:
instrumentalnych 1 wokalnych, symfonicznych
l kameralnych. Pomimo tego ukończył prawo
w terminie, ale poe;hłonęły go wyłącznie zaję
tiia muzyczne. Szybko zaczął odnosić sukcesy,
m. in. wygrywając w 1919 r., pierwszy w niepodległej Polsce, ogólnokrajowy, bardzo licznie
obsadzony konkurs kompozytorski, w którym
oprócz nagrody głównej, przypadły mu dwa z
trzech przyznanych w konkursie
wyróżnień.
Odnotowała ten fakt, dumna 1 sukcesu krajana - prasa łódzka·
CzfłŚĆ jednak konserwatywnej krytyki war1zaw1kiej, niechętnej Tansmanowi również ze
wz1Iędu na jego żydowskie pochodzenie, odmawiała jego dziełom większych wartości, co
JtOIOltało nie bez wpływu na jeg<J decyzję wr~
jazdu w 1919 r. do Paryża. Jak ai~ okazało na zawsze.
O jednoznacznym um.an!~ e.p!nit . paryskiej
dla talentu młodego przybyua 1 o jego wy-

mach; wiele te;; osób zapewne

znajomość

Puste powietrze •
zamyka usta
na spust pierwszy,
drugi, siódmy-

w ręku kij
eo ma więcej
bosa stopa

do obcych

_

prece~emon1alna

nieba. aniołów
I grających w inneJ

bitnej już wkrótce pozycji w świecie artystycznym świadczą m. in. jego bliskie kontakty
zawodowe i przyjacielskie z tak
wybitnymi
muzykami, jak Ravel, Strawiil.ski, Honegii;er,
Prokofiew, Martinu, de Falla. Zycie muzyczm
Paryża było zresztą niezmiernie bo~ate, i tak
np. przecięt11y tydzień w sezonie 1919/20, wypełniało dziesięć koncertów symfonicznych oraz
około czterdziestu kameralnych i recitali. A
jednak udało się Tansmanowi niezwykle szybko
zwrócić na siebie uwagę krytyki i publiczności, a także pozyskać sobie znakomitych W)"•
konawców solistów i dyrygentów,
Jak:
Huberman, Landowska, Dygat, Drzewiecki, Horszowski, Szigeti, Monteux, Mengelberg,
Stokow11ki, Abendroth, Kussewicki, którzy weszli
na stałe do histoPii muzyki. Utwory Tansmana
wykonywano w najbardziej
renomowanych
ealach koncertowych i scenach muzycznych
(balety), ukazywały się w najlepszych wydawnictwach I nagrywane były przez najpopularniejsze wytwórnie płytowe.
'
Znamienne jednak, z towarzysz ·ło
temu
niemal nieustanne przemilczanie lub lekcewa-

•

,_.-A. Derain, ilustracja do „Enchanteur Pourria·
aant" ApoUnaire'a.

za

pośrednictwem

Maszyna /
do robienia .filmóW
Steven Spielberg, który jest obecnie głów
nym dostarczycielem 1otówki do hollywoodzkiej kasy, z braku czasu, a może z wyrachowania wolał artystycznie nie odpowiadać za
ewentualne fiasko filmu I zadowolił sie rolą
producenta. Co zresztą nie przeszkodziło
w
wskrzeszeniu nieboszczyków (mocno nadjedzonych) I zdema~kowaniu kolejnej obrzydliwej
aekty.
W „Piramidzie strachu" nie ma tempa
1
„Poi;zukiwaczy zaginionej arki", czy „Indiany
Jonesa", ale może o to chodziło. Rzecz bowiem
dziel• 1i11 w dziewiętnastowiecznej Anglii, a
główny bohater, Sherlock Holmes, jest klasycznym przedstawicielem angielskiej flegmy. Conan Doyle z pewnością nie przewrócił 1ię w
grobie, mimo że tylko postaci Holmesa I Wat1ona ożyły, a reszta jest nowym pomysłem.
Sam Sherlock jest tu jeszcze szkolnym wyrostkiem i zamiast uczyć się denerwuje swymf
pomysłami pracownika policji. Zaś w szkole,
w której hoduje się przyszłych dżentelmenów,
kocha sill w pięknej •iostrzenicy profesora-

tenie jego łwór~oś<:i w kraju 1 podcza.s, gdy
krytycy zagranicmi. bezbłędnie odnajdywali w
jego dziełach inspiracje polskie i określali go
wprost jako kompozytora polskiego, zasłutone
go dla współczesnej muzyki, w Polsce wielu
uważało go za Żyda 1 twórcę kosmopolitycznego. A gdy w 1938 r . rząd francuski zapragnął wyróżnić kompozytora Legią Honorową
i
zwrócił się o formalną rekomendację do ń:ądu
po1skiego (Tansman zachowywał bowiem obywatelstwo polskie) ambasada poh!;ka złoż:vła
oświadczenie nieprzychylne umiarowi uhonorowania swojego obywatela.
I podobnie jak nieprzyjazna krytyka krajowa była swego e1łll!1:1 jednym s powodów wyjazdu Tansmana do Paryża, tak ów nl~przy
jamy ge11t władz poltkich zade<:ydował o :m-zeczeniu się przez Aleksandra Tansmana obyWatelstwa
poltkiego i przyjęci&
francuskiego,
przyznanego mu włr6d oznak najwytn.ego uznania i nacunku. Autor ksiątki nie wahał
się zresztą wymienić z nazwiska osób, zwalczających Tansmana, niegodnymi metodami ł
przytacza ich wprost kuriozalnie brzmiące wy·
powledzi. Widocznie Janusz Ceg!ełła nie dba
o układy w środowisku muzycznym.
Kompozytor ubolewał zawsze nad niez:rozumi•niem polskiego charak~eru jego twórczości
przez znaczną część opinii krajowej.
Pisał:
„Czy moja muzyka jest w kraju mana, ezy
nie, należę d<> kultury polskiej (.„) Francjf
mam dużo do zawdzięczenia pod względem ewolucji twórczej, życia osobistego i również
międzynarodowej reputacji, ale nie zmienia to
bynajmniej mojej narodowej przynależności
artystycznej, która 1reaztą dawała I daje n,...
clal o sobie znać w całej mojej twórczoścf...".
Również i praes szereg długich lat po ostatniej W<Jjnie triumfom Tansmana za granicą ni•
towarzynylo umanie w Polsce, czy choćby
znajomość jego dzieł i w ogóle informacja
"
jego istnieniu. Tym bardziej milo rtwierdzić,
że wśród niezbyt dotychczas licznych wykonawców jego dr.ieł w Polsce maleill się znani
artyści łódzcy, Delfina Ambroziak i Rajmund
Ambroziak.
Jest chyba w tym coł zaskakującego, że aż
ozterech artystów łódzkich pochodzenia
ży
dow1kiego 1&1łY'llt1ło tak szeroko w świecie, jak
muzycy - Artur Rubinstein, Paweł
Klecki
l właśnie Tansman oraz od niedawna sławny
na zachodzie 1woim
malarstwem
Jankiel
Adler (pomijam Juliana Tuwima, który jako
artysta Iłowa miał nieporównanie mniejsH
szanse
międzynarodowej kariery) .. Ale spośród nich Aleksander Tansman
dobiegający
dlliś dziewięćdziesiątki, jec'!t w 1woim rodzinnym mieście postacią, najmniej znaną i dopiero
książka biograficzna Janusza Cegiełły <z lekkim! ciąg&tami autora do gatunku „vie romancea"), ,;makomicie udokumentowana, bogato ilustrowana I świetnie napisana otwiera kompozytorowi, który nie miał szczęścia do swoich,
szansę dać im 1ie poznać. Nie zastąpi to wszakt.e obecności dzieł tego wybitnego twórcy w
polskich l łódzkich salach koncertowych. Godzi aię łodzianom zadbać zawczasu o przypadającą w roku
przy!złym
dziewięćdziesiąt~
rocznicę urodzin wybitneg<;> ziomka.

•

JERZY KWIECllQSKI

Jann11 Ceglełła: „D1lecket i1ozęścla. Aleksander Tansman 1 jego czas7". Państwowy Instytut Wydawniczy, Warsnwa 1986 r. 1. 51'1, llu11-

traoji 111, eear. 850

sł.

-wynalucy i drami kole1ów pewności' siebie nawet, jak na Anglika niestosowną. Jego
przyjacielem (zanim Watson dostąpił zaszczytu), jest nauczyciel 1Zermierki, mister Rathe.
Rathe uczy Holmesa koncentracji I nieulegania ·emocjom, a na kooiec okazuje się skon·
centrowanym
bydlakiem i przewodniczącym
sekty czcicieli Ozyrysa, w trakcie
obrzędów
osobiście zarzynającym kobiety przeznaczone na
otiarę, uprzednio obfkie oblane wrzątkiem.
Alłltorzy nie •Ił mani, ale ich rzemiosło jest
na wysokim poziomie (jedynie Anthony Hi.ctgins odstaje od ogólnego poziomu, itdyż Ratha w jego wykonaniu, jest mimo wszystko
postacią sympatyczną). Alan Cox, jako Wat·
son należy do najlepszych.
Fajerwerk! techniczne, jakie maczą, filmową
drogę Spielberga (Spielberga, gdyż
Levinson
jest jedynie jego
satelitą},
począwszy
od
„Szczęk", wskazują, jaką drogą może rozwijać
się kino. Dotąd konkurowały z sobą <lub jak
kto woli uzupełniały się) ambitna nuda i nie-

ambitna rozrYWka. Takie filmy jak „Czas apokalipsy", czy „Znikający punkt", to połą·
czenie tych tendencji i jeśli Spielberg pójdzie
podobnfł drogą,

być

może

mi narodzin nowego kina.

TOMASZ·KUBIK

będziemy

świadka

•

„Piramida 1trachu"1 reb1erla BarrF Levinson, USA.

zpółki

I

recenzenta,\
ZA MURAMI PAWIAKA
Ta książka - to najprawdziwszy z prawdziwych dokument świadczący o martyrologi!
Polaków, o zbrodniach, o śmierci tysięcy n~
winnych więźniów zwożonych przez gestapo
do więzienia na Pawiaku. Leon Wanat przez
cztery lata pełnił tam funkcję pisarza kance•
larii więziennej, a więc miał nie tylko czas,
ale i możliwość śledzenia niemieckiej machiny zagłady. Leon Wanat nie miał złudzeń, co
do swojego losu, toteż w lipcu 1944 r. organizuje ucieczkę, która kończy
się
szczęśliwie.
Swiadek zbrodni ·ludobójstwa odzyskuje wolność, by przez kilka lat następnych być koronnym świadkiem w procesie
111brodniarz1
wojennych.
Książka jest dokumentem wstrząsającym, uwiera wiele fotografii, rysunków, zestawień i
wykazów nazwisk osób przybywających na Pawiak lub WyWożonych do obozów zagłady. Au·
torka przedmowy, Pola Gojawiczyńska, więź
niarka Pawiaka, tak napisała: „Dla tysięcy ludzi, którzy przebywali na Pawiaku I tysięcy
ludzi, którzy stracili tam swoich
bliskich,
książks. będzie miała przy tekście autora jeszcże jakiś inny, osobisty podtekst czytelni·
ków",
Leon Wan•h Za murami
1986. Str. 618. Cena 390 zL

Pawiaka.

KiW

BESTSELLER SPRZED LAT
Pierwsze wydanie tej ltsiążki ukazało się w
1966 r. i, jak wówczas napisano, stała się ona
„bestsellerem literatury politycznej". Oto
po
raz pierwszy ktoś odważył się tak wnikliwie,
a zarazem prawdziwie przedstawić !akty dotyczące zmagań dyplomatycznych, w
wyniku
których powstała Polska Rzeczpospolita Ludowa. A więc po raz pierwszy ukazane zostały
kulisy z.magań podczas spotkań Wielkiej Trójki o status i ltształt przyszłej Polski.
Dziś otrzymaliśmy właśnie szóste wydania
pracy Włodzimierza T. Kowalskiego mającej
przydługi, ale bardzo adekwatny do
treści
tytuł: „Walka dyp1omatyczna o miejsce Polski
w Europie 1939-1945".
Nie eądzę, aby naleiało ko~okolwiek zachę
cać do lektury tego dzieła, które mimo upł,vwu lat nk nie straciło ze swojej poHtycznej i historycznej wymowy, a także wytrzymało próbę czasu pozostając na stale
vr
naszej powojennej literaturze politycznej.
Oczywiście, że edycja obecna różni się
od
pierwszego wydania, bowiem autor dzięki eadaniom archiwalnym I studiom dokumentów
znajdujących się poza granicami Polski, wzbogacił ją o nowe, nieznane dotąd fakty.
Włodilmlerz T. ltowalskł: Walka dyploma•
tyczna o mieJ!ce Polski w Europie 1939-1945.
KiW 1988. Str. T. I - '58, T. ll - 26'. Cena
400 zL

DEMON Z ALTOWKĄ
Proponuję czytelnikom książkę
niezwykłą:
oto śledzimy dzieje zwykłego, przeciętnego al•
towiolisty, który - w skutek nieprzewidzianych, a zarazem fantastycznych splotów wydarzeń egzystuje w dwóch, różniących się
o:I siebie diametralnie, świata:ch: rzeczywistym
i wyimaginowanym. A do tego w dwóch wcieleniach: ludzkim i demonicznym. Można więc
zaryzykować twierdzenie, że autor Władimir
Orłow jest kontynuatorem wspaniałych i wielkich poprzedników, takich jak Gogol, Dosto~ewski i Bułhakow. Słowem, jest to ksią,żka,
którą się czyta „jednym tchem" podziwiająa
wyobraźnię i pomysłowość jej autora.
Przekład Ałły Sarachanowej •

Władimir

Orłow:

Demon

1986, Str. 378. Cena 320

zł.

1

alt6wką.

WIJ

MUSSOLINł
Nie tak dawno ukazała się skre>mnie wydana książka nosząca tytuł: Mussolini. Jest to
już trzecie wydanie uzupełni'One przez autora
Marka Boruckiego. Książka
jest
historią o
wz:locie i upadku dyktatora Włoch, ojta fasi:yzmu, który odegrał
niepoślednią
rolę \V
krwawych wydarzeniach ostatniej wojny. Dwa
cytaty charakterystyki Mussoliniego: „Mussolini jest silnej budowy fizycznej, lecz choruje
na przewlekły syfilis", „Mussolini jest niewysokiego wzrostu, co według nowych teorii anatomicznych jest właściwością ludzi czynu".
Tak pisano w latach dwudziestych.
Pole<;am tę ciekawie napisaną książkę, „naszpikowaną" faktami, które cz:ynią z niej lekturę tyleż pasjonującą co poznawczą.
Marek Borpckł: MussolinL ltiW 1986. Str.
316. Cena 160 zł.

Opracował:

E. IW.
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~MY
J)I'ojektu
lmpoinują.ce powied~ał. Pod-

11-

gtawa Araratu,
cZJym mor.!Jna.

'

jąc

o

prrekoinać
oglądato kwadrat o

tlę

maki.tę.

b-Oku pół .mili. Niech każdy z
wa~. pano1w·;ie, sięgnie do wyo'
braźni czy
dużo T My§'lę, te

t-0

nie, bowiem istot!\ .Alraratiu,
jego geinialności, jest m.ak6ymal111e zbL:.żenie się do utopii. To
my, zgromadzeni
w tej 11aH
.zbudujemy na nOIW<> zagubioną Arkę, kltórej bezslrutecmde
s?JUkał w p~<J1wie lat o&iemdzi ~i 'lltyoh astrolllauta Jam~
Irwin. Pod s2'Jklaną, wykonaną
z ak•r ylowego &2lkła kons.trukcją pomieścimy,
jak blblij'Ily
Noe. reszitki nieskażonego śro
dowiska. siebie samY'C'h, l•udzl.ość, dla potomnych.
Archi·ltekci 1 ko·nstruktorzy zapewnili mnie, że przez naszą po"'' lokę penet•rować będziie .sto
ocen.t natiuralnego
ś.wiat!la
ty le samo słonecmiej energii.
poró,vinanliu do pierwszych
kopuł Buokmh1dstera Fullera to
0·1:n·omny skok. No, ale Fuller
iyt blisko pięćdllliesoiąlt lat temu. (.„) Szanowni zebrani.
Niejsce, którego ndikit z nas
beszcze nie 1Jna, musi być 11ym
~ed)·n~rm miejscem, kitóre pi.·7~
~rwa i nas I nastę?ne po<ko-leł'l ria. Nie2'Jbędne 11ą Więc wnd..lkli"·e badania ge<>logiOlJile, ~jl!l
mologiczne
gnmitu.
Pełna
.a:1ali :~a danych z poiwie1'1Zehn1
0iemi 1 z Kosmo&u. To na. począ.tek. Idea Ara·ratu mll8! być
e:a~zc1.e-piona w każdym bijącym
dzi.<\ na kul~ 'lJiemskiej 1ercu.
'l'o jest szansa tych seM. Muf;imy 'Pozyskać lewaków, anarC'hi tów i wszelką., przepirar&zam
'tr.a określenie, pol'itycml\ swo·mocz. która od niepami~ych
czasów deipc-lle PQ pif)'tac'h każ
demu rządQ\l\i. Zapewtnł!am paaia. panie sekretaI'7lU I 'll"IU pa!110'\\ie, że stary So'.Czev dopnie
tnn~go. Jak ka~dy obee<ny w
te.i sali, zaś.V1r.iadczę 1wQ.ją nd.4t2łomność podpisem n.a końco
dokumencie. Panie se®reitarzu, panowie,
ja.
róv.m~e-t

C

._,.ym

dziękuję, że :!lechcieliście mn~e
1: taką uwagą 'Arysluchać".
Sooaev wytarł ch·u&tea1lkll nagromadwną w
kąciłtaoh ~
ślinę i po:luzowal wąski - ezar-

11.v krawat, który 'llbyt mocino
mu szyję. W polu kamery, jak obraz ko'Iltrolny "Wiidać było ziel~ne tl<>
ścian
i
is,·metryczn.ie usta.W1!one po bokach marmur01We ko•lunmy.
To bvł Nicholrul &>czev, k:tó<rPgo Ralph znal najlepiej z
rrebranych f z którym przed
!laty, będą jeszcze na d'Zilenll'likarnkim statu, prób<>~7*ł zrolbić wywiad. Sociiev miał za&7.czyi; uświebn~ć &wo.ją osob"
obóz skautów nad
ma1loiwniczym jemorem Swan. W pla111ach spoflkania pr~dzia.n-0
!'l'.'SPólne piec7Jeonae kiełba3ek,
tpie ·an;e 1: rnlod'Ziei.ą sk.a.utow~kich
pieśni.
Propa3Uldyste
Soczev za.m.ierzał wykorzystać
5potka11ie do zaszczepienia w
młodzieży idei ochrony &rodo'l\·iska. Ozy:!: mogl<> być bardziej wymarzone miejsce!
Ralph wypri.edimł swym pnyj<izdem Soczeva o d~ra dni.
Nie czu~ się '{lajlepiej. Obóz, w
którym dawną dymiąc" kuchnię zastą,pila stołówka,. a namio·ty siedmlopiętre>wy J)aw:ilon
~ s2Jkła I betonu,
n{e 7JI'<>bił
na nim dobrego wrażenia. Jakby na !}}ość (Ralph
m:us.iał
cisnął

zjeść

coś

nieświeżego)

go w tym dniach
łądka. Z tą
nie

męczył
rozstI"6j żo
p<i~al.ającą

oddalać

się zbyt daleko
od
(wyłożonej
kafelkami
dolegliwością,
błąkał
się po ~kautowskiim oho.zie, nie
znajdując w sobie sił do zapo:wania się z mlod?Jieia. Ralph
ll"!igdy nie sp~.zał w ten spo-

latryny
ubikacji)

•

eób wakacji. Jego rodzice u'l\·ażali. że j~t to ndb}"t
oc;eywista strata czasu, n~epo
tr:rebny, deprawujący i.eh 11yna
luksus.
Tak, Ralph zn.al Soezeva, ale
ezy 0owo „znać" określać może
pojedyncza
rozmowa,
lctórą
przeprowadmł z nim nad brzegiem jemora. W czasie wywiadu So.czev czuł się :rupelnie
swobodnie, t.aik jaJcby „o•bozo'\\lisko" n.ad jeziorem Swa-n był() cz~cią min~sl:A'Jrialnego
ośrodka Soczev mial na sobie
pomarańczową koszułkę
po'lo,
zbyt ob:ti.te apodenki frotte 1
duży, jak meksykańskie som~
brero. s!omko·wv kapelusz.
- No słucham! Zadaij mi
wreszcie, młody człowieku, pytanie - n.!ecierpliwH się.
To ty przecież robfs.z wy'ń"iad,
nie na odwrót.
Ralph nadusił wtedy pn:ycisk mar·neto!onu.
- Panie ministrze, od lat
prowadzi pan k1:>nsekwentną
ochronę środe>wiska powiedział jakie w związku
z
tym stawia
pan wymagania
skautowskiej młodzieży?
Sorzev parslrnął śmiechem.
- To ma być pytanie? Ma~z
być
napastliwy. tak, iebym
czuł do ciebie nie<:hęć. Czego
uczą wa• te pierdoły w radiu!

N,R 34 (1482), XXIX, 23

Masz mnie sprowokować. rozumiemy się? No to jazda!
Wszystkie
uwagi Soczevn,
łącz.me z ,.wywiadem" z.ostały
przez Ralpha nagrane. W słow
nym
zamieszaniu nie zdążył
nawet wyłączyć taśmy.
- Chcesz. chłopcze bajki, no
to słuchaj. Bardzo dawno temu,
tak dawno, że nie pamiętaj~
na j tar si ludzie, gdy nie . bylo
na świecie domów, ulic i samochodów bogiem była przyroda. Niewyobrażalne - prawda? Nie Hades, nie Olimp, nie
Golgota. Prawdziwy Bóg
przyroda. Pytasz. o młodz.iei?
Nie traktuję młodzieży, a ro
dopiero dz.ieci serio. Ochrona
środowiska to bardzo
ważne,
wazmeJsze niż ci się wydaje
zadanie. Co mają z tym wspólnego
dzieci i młodzież? Tu
trzeba wielkich pieniędzy, po
waszemu nazywa się to szmal,
money. O co mu chodzi?
myślis:i:. Pnecież w na5zej
Tamizie, jak przed wiekami, o::!
ponad trzydziestu lat buszują
pst·rągi.
Nawet obetonowany
jak ściek Ren niesie czyste,
jak b:y Lorelay wody. Za kilka lat Europa będzie wolna.
Okręgi przemysłowe Menchester, Edynburg, ?.agłębie Ruhry,
kopalnie węgla we Francji,
Czechosłowacji I Polsce zap.rzestaną emisji pyłów, spalin i gal.ÓW. Jeszcze lWka,
najwyżej
kilkanaście lat i.„ Czyżby stary Soczev
był
owładniętym
manią

-

za

wcześnie.

p<>Vtiedział
świadomie ''lvpa.ko"'·ał go
położenie bez "'·yjściia. Jak

Nie, nie

tak.
w
za•

w-0dowy m3rśli'\,-y w tym cholel"n:nn bistro zaplano,vał
na
niego nagonkę. Tak je"1t, ofiarą miał być · Ralph. Przyjaźń
pr7..estała g;ię liczyć, była nie·wygod!na, pro1blematyozna. Bo
co to jest w giruincie ·rzeczy
przyjaźń? pomyślał Ralph.
- Uczucie, które ro21Pływa się
...,, palcach, gdy je mocno z.aci.sonąć. Owsz-em, istnieje jakiś
sentyment, 7.Jl'l'lzumiende, wza.jemna pomoc,
której
nikt,
broń Boż.e, ITlie
k1we~tio1t1uje.
Lecz .szczerość iirutE!ncjd ? - w
'Il[ą wszędzie I za.wsze po1wlnno się wą1ipić.

PAWEŁ

nis

- Ale pomyślałeś. Znam się
na ludziach! Chciałbym być
dobrze zrozumiany. Człmviek
zasługuje na miano 11 człowie
ka", gdy jest doo-osły. Pracuje,
założy rodzinę. Nie pisze wierszy jak błazen, nie wzdycha
do księżyca . Całkowicie zgadr.am się ze starym nudziarzem
Heglem. Nienawidzę młodzie
ty i;a jej egoizm. Jej napastliwa moda to nie ekstrawagancja czy
snobizm, to rzucona
nam starym rękawica. Nikt,
wierz mi chłopcze, nie chce być
stary, a dziś starym po prostu być nie wypada. W tym absurdzie zaszliśmy w ślepą uliczkę. Nie ma dziś innej muzyki, jak młodzietowa. Włącz
młody człowieku radio, to się
prz.ek-0nast.. Nie ma innych filmów, jak dla młodzieży. Odsuwa się nas, jak zużyte meble,
na peryferie. Dojdzie do tego,
te będziemy czeka~ w ukryciu,
w swoich do-mach na śmierć.
Tera?.
jui wie"Bz, o co „mu"
chod?J!
Soczev nerwowym ruchem
poprawił rondo kapelusza.
- Musi być jakaś iskierka
nadtiei - powiedział. - Slad,
który po nas przetrwa.
Ralph zastanawiał się. co po.
wiedzieć. Odniósł wrażenie, ze
gadatliwość Soczeva ma swoje
tródło gdzieś głębiej. Nie przeb'.e-rajj\C ?.'ięc w słowach pov.:'i.ed z.i al:
- Panie ministrze, starość
to pański kompleks, uszanuję
go i nie będę. jak pan chciał,
napastliwy. Chciałbym jednak
wiedzieć.„

- Brawo, brawo mój chłop
cze! Podoba~z mi gię, robis:r. postępy. Gdyby nie · mój wonczek, zaprosiłbym cię na_ wódkę. Jeszcze dziś poszlibyśmy d~
jakiejś knajpy, albo na dziwki, znam takie miejsca. Wypiłem morze wódk' zanim dostałem stołek minlstn,
wypiłem
ocean wódki - powiedział i uniósł wargi w grymasie. W
polityce prócz · tęgiej głowy
trzeba mieć
jeszcze r.drow.v
żołądek.
Stary Socz.ev ci to
mówi, poniatno? A teraz. posłuchaj. co- ci powiem: Skasuj
ten swój kręciołek i spierd;ilaj ! No, co się tak
gapist?
Myślisz, ie się przejęzyczyłem?
No. poszoł won!
Ralph po.słusznde
wyląeeyl
magnetofon I szybko 1i~ oddailił. Niepomrzeblnie
dał się
Soczevowi spro·wokO<Wa.ć.
Odsłonił 11ię za ww.eśnie. Po.winien wolno, jak ślimak wysta.wiać rnikr<>fo.n z muszili i
przytaki.wać,
przytakiwać. Obleśny stary facet.
Gdy Ralph obrócił się, Socaev wciąż gtal w tym samym
m1eJscu.
Linie gr2lbietu
i
brzru.cha starego minisbra tworzyły w wyobraźni Ralpha wyd~tą całkę, a mo.że paragraf.
Karykatura!
Railph leżał na ziemi zmuszając o.parną pamieć do wysiłku. kaźdy szczegół był wa~ny.
Ile to lat ---zastanawiał
się minęło
od tamtaj rozmowy. Dwad•:llieścla, a
może
więcej. Z całej tej zgrai, k;tórą
oglądał na ekranie, zmał tylko
Nicholas.a Soczeva. Jakriź
ten
starry cyindk miał cel w budowie s'Dk.la1nego Araoratnl T
Ralph Beninet po:prawił w&un!ętą pod głowę tec7Jkę. Leżał
w zupeł1nie nie1manym miejscu.
Jego. myśli eora-i skutecziniej
opanowywało
zwątp.lenie,
a
może był to 7JWykły
lud2lki
strach. z którego nie 7..cl.awal
sobie ja.i;.no spraiir/. l\fankie'"'inz pod.rzucił mu materiały.
ni~ame w dobreg C?JY zlej

_1'-16 R.· '

następnej

popołudniówce

(2)

powiedzia-

łem.

W

Ralph Bennet przieczyta.ł,
że
powodem
śmi erci Hindemana
mógł być gwałtnw0 ny
przybór
wod'y. Maks udusił się, utk'l'lął
pod szalejącym wo<loFpadern.
Na dobrą sprawę Ra1ph miał
swoje własne
wytłumaczenie
tragedliii. Uważał, że
wyjściu
Maksa z jaskini prze.o;l'lkod'7.iil
okaz stalalmytu, który ·wysta-.
wał mu z plecaka. Opuściły
go 8iłY', zaklina.wał się w niewygod'Ilym, ciru1nym przejściu,
bezradny w obliczu
&padają
cych nań tysięcy litrów· lodowatej, stopionej ze śnie~u wody.
Bennet usnął i śpiąc ?.winięty
v; kłębek. z
podło·żoną
pod
głowę (.podarowaną przez Mankiewicza)
teczką,
słyszał
odgł.o.sy ziemi, topnienie śnie
gu i słabnący krzyk Maksa, z
zatkniętym
w
plecaku stalaktytem. Ta. nieprzema.JaJaca
muzyka z;iemi, :naipeŁnila go ża
lem. Żalem, i.e nigdy tak jak
Maks, nie był blisko
swego
celu, że teraz ró\'i'nież ten cel,
nlebosię:ilny jak s~lany Arara•t wali .się, tłuc7,e na. tysią
~ kawałków, ro~ad& w pył.

JASZCZUK

azaleńcem?

Ja tego

SIERf_NIĄ

ostrzegł go,
nie
Musisz wważać na
siebie Ralph. PrzeC'zytaj to, obejrzyj, zostaw. Bo ja wiem
gdz.Je? W śmietniku, w dworcowej toalecie, a.utobusie. Nie
noś tego ze sobą. Zaipamiętaj
i wyrzuć. P·rzyj1d1.ie czas,
że
kitóryś z n.as upchnie
gd:rlieś
jakąś alu2'lję, zmyślony obrazek, może w „Rainbow''? Teraz na to wszystko jest jeszx:ze

'lvierze. Nie

p'J;wiedmał:

Szklany Ararat
RaLph bal &ię,
'1'\\"YOMjn~e
bal się, że jego ~•ci.e
może
równie bezsensownie
zakończyć .!Ilię, jak żyole jego szkolnego kole~ Maksa Hindemana.
Pr7..€-Z wiele lat byli dobrym1
kumplami. Ba, siedzieli w jednej ławce i kochali się (bez
wzajemności) w tej samej rudej Katty, kitór!I. pótnieij siłą
wziął na p!ilmiku jąkiający 11ię
Jack. Maks wolał teraz Ralpha
do .siebie. P.rzez ozamą,
dobrze wypra'Wl:ioną skórę teczki,
skrywają~] tragedię
Aira.ratu,
Ralph wyraźnie słyszał ochrypły jęk Maksa. Potworne wołanie kogoś, kito już wue, że
im·ikąd nie ma. pomocy.
Maks Hindeman był zapalonym grotołazem. Nie wiadomo skąd wzlięło się to jego pozbawione 11en11u1 ni.ebeZipieczne
zajęcie. Pewnego dnia (było to
na d;rugiim roku ich wspó1ny~h
~udiów
Hindeman
stwierdził,
ż.e ma
zbyt dużo
wolnego c7.asu, w 11am raz na
jak.ieś hobby. We
W'Szystkim
eo robił, Maks ~·tarał · ę b ć
oryginah1y. żaden z jego kumpli nie pchał .!!ię pod 2'li~ię.
cn·szem, bJ"li t.acy, którzy lat.all balonami, co trrec<i ćw!~
czyt pływanie, paru kajaki lecz jaskinie? Co to, to nde!
Wiele razy, gdy Maks pakO<Wal
do plecaka sw·ój
plastikowy
kask, zwoje lin, 11zekłe, klamry, mięsne puszki, termos
i
Bóg wi~ oo jeszcze, ładując to
wszyg.tko na koniec do baga:f.ru!ka stojącego na
parkiill'lt'\l '
jeep.a - R.<llph traoił cierpliwość.

-

Daj B<lbie na '\l.rstirzymaradllił Maks. Przydla twojej przyszłej clpol najladJniejszy okaz 11kalnego
kutasa. Nikt jes~7.e przed tobą takiego l!lde miał. Potem
włożył kluczyki do 11tacyjk! i
n~e! wiozę

parsknąf śmiechem.

Ralph burknął eooś wtedy ®
Maksa (coś, czego jut 'l'l'ie paml~l, cóż od kh
ostatniej
rol'lll'lOIWY min~
wiele lat)
l!ldiaje siię:
J.dź ®
cholery! trt:y
w tym sensje, Sens tych
słów z pewnością oddaje to:
- Idź do cholery!
Ralpih powa.edział to 1 p<i11zedl spać. Za trzy dni Ma~.
:i;g-odru!e z umową, miał wpaść
d<J Ralpha na. partyjlkę warcabów. Coś mus:iało się stać. Minął
tydzień,
potem miesiąc .
Kiedy min~y brzy
mie«iące,

-

oo~

popołudnriówka,

którą

kupił

przypadkO<Wo w kio.sku, krzyJdi,wa „Evenlng Star·•, podała
sensacyjną

znakomicie

wiadomość:

„C.iało

z.a.powiadającego

się grotołaza Maksa Hindemana odkoryto w cia.snym o.tworze j.askinli, w kanionie Silver
River, za.lediwle trzy metry od
wyjścia".

Ralph umiał to 1obie d<Jskonale wyobrni.6: Szeroko
otwarte oczy Maku pr-zez wiele godi.in porzyzwyczajają 9ię
do ciemności Ralph wiele razy &pogląd.a! w te oczy. Ich
kolor ·wydawał 11ię mu miodowy, innym razem 7lielo.ny, jak
przeświecane
promieniami
słońca grzbiety fal. Maks n•i gdy już więcej nie spotrzał tymi ooutmi na Ralpha..

Zniec<hęcerue, in:f.ewłiara, oib(>..
jętność. To Samuel bwierd~U.
że życie układa 114~ do trzydziest·ki, a przecież Ralph :r.a
dwa lata przekroczy pięćdzie
siątkę. Os·tatnią szainsę, którą
dało mu życie rękami Sama
należało be?Jwzględn~e
wykorzystać.
Zagubi-0ny gdzJeś w świecie
Ralph Bermet, z teCl2Jką
pod
głową, z nie
~real·izowanymi
marzeniami, i,eg.nający dawne-

z psem
(11iema.l
"t'.·szys<tlkie
dziewczyJiy
uwielbiają
psy,
najlepiej małe spaniele, podobne do pluszowych zabawek)
rzuci.la w jego strom~ ' dociekliwe, lepkie .sp.oj.rzenłe. Opalo~
rn e na
ciem111y
brąz
ciało
dziewczyny
skr,Y'wało
tajemnicę,
której Ralph
je11zcze
do tą,d nie zaiinal.
A później sen, jak gnany_ogrnmną falą &ta.tek, rzucił kotwicę w i·nnej zatoce wspomnień.
Ralph był w g.abinecie lekarskim. Ob11ażo~1y. Jego wiot!ka męskość wydaitnie Ziwisała
między udami. Zalajoma z poprzed<niiego An<U,
kirucwwlo."a
dziewczyna ubraina w
biały
fartuch, kaezala m.u
wywi.nąć
MJ)'letek,
wkładając
dł·ugie,
wypielęgnowane palce do iUmowej rękawic2'Jk4.
- Panie Bennet - powiedziała znleolerplii.wiooa proszę obciągpąć mooniej I
Ralph 2lrobił to- posł.usznie.
W gabinecit: 7..a bim,kiem inna dziewczyna, b1o.ndynka
o
dużych, niebieskich oczach
z
jasnokremowymi okularami na
nosie, zapi.syiwala. coś w zeszycie.
- Os.tartinf sito6unek? uslys2ał Ra.1ph.
- Za.raz, kiiedy to było? pomyś1ał f m<lZąl go•rąc11kowo
s2Juk.ać w pa•mięci, tak jakby
miał eobie przypomnieć,
c.o
ja.<l~ przedwczoraj .na. obiad.
- Zapomniał pan? - podeM:la do niego I po·gtas;kała po
głowie. tak
jak &ię głaszcze
małe dzieci..
Ralph 2lbyt długo ~astana
w.ial się. Oc:11y piel~n<ia•r'ki śle
dziły jego czfonek, jakby na
n1m miała byd WYPisana od-

po1wiedt.
- N•i e pamll':tam wystę
kał zaczerwienl.i:>ny, gdy jego
męskość wyraź.nie &i~ podniosła. Zda.je &ię, że pół roku

t.emu.

Ralph Be:-met przełknął śli
Mieniło
go to wszystko,
lecz po cóż była mu potrzebra
we śnie i t.a świadom-ość, obrzydliwa miękkość jes;o włas
nego charakteru. Gówno obchodz.iło go jego pieniąc.a s&ę od
.abs.urdów p.rzeszlość, jego wła
sna zaprzep.n.szczona młodość z
wrześniowym wieczorem, który po latach dawał o sobie
znać niby czkawka.
Musiał !!;paść
drobny, przelotny desvcr., bo ki~dy Ralph
R€nnet ocknął się jego ubranie i
traw;i
pokryte bylv
świecącvmi się kropelkami. 0budzcn~' przvpomniał sobie resztkę snu. Rzeczywiście
byl•i
wtedv mlodzi ! pię1~111L i nie
musieli się njczego
'\vstydzić.
Beninet .s.ko•nstatował to z pewrn ym żalem, a pMnlej myśl,
że ,„·łaśnie t.ak siebie i Laurę
osądził, dodała do tego żalu odrobim~ g0oryczy, więc poClzuł się
ba rd:iiiej ni:i: w rzec:>Jyw:istości
stary i nikomu niepotrzebny.
Odrętwiałv i
przemoczony
siedział w be:>Jruchu, jakby na
coś lub kogoś czekał. Słońce
wyraźnie skłoniło się ku uchodo·wi. Deszczowa
chmrura,
Jc,tóra musiała go z.moczyć, odPłYttlęła dalek.o, wyglqdając jak
ilustracja do n.aiiwy miejsco~
wości: czereda wielkich psów,
biegnących po
puszystym
z
e<hmur wzgórzu.
Ralph opuściJ wzrok. W odległości killmnast,u kro•k ów rósł
karłowaty, srebrzysty
świerk.
Jego
rozcapierzone
galęlcie
:r,d.a.wały się tera.z drwić z niego, z jeg-0 bezwstydnych snów.
Urs,gały mu uyszikami i igliwiem. Nie było
wą.tpliwoścl:
świerk najwyraźnJej kpił sobie z jego wprost nie do 2'lnie11ie11la sybuacj1. Zwłaszcza. jednę.

na. z

gałęzi

przY'pominają.ca.

Jego .!!ło•wa wz;bUJdZiiłY nie- monstrual.ny, unie&iQlny do góprzY12JWoilty śmiech pielęgni,a,r . ry mento·rski palec, W)"kirzywiki. Podniosła nawet dłoń do
la się złośliwie.
U5t, by skryć ndą nietakit.
Ralph z got-0-wym
pl.aillem
- Sio&tro ! po.wiedziała
(skąd mu to przyszło do gło
:z:na.joma z Butterhall - prowy?) ruszył w stronę karłowa
szę zapisać okład z rumiairnkiu.
tego pa.sk.ud.ztiwa. Chwycił oT-0 tylko zwykłe obtarc•ie burącz perfidną gałąź ! wyg.ją.I
mriróclla. &ię do Ral~h.a - zbyt
ją w pałąk Nie pękła. Na domocno
obciąga pan napletek.
miar złego drobne, ostre igieł
Nielad·nle młody człowieku, n•ie
ki z.aatakawa!y go wściekle w
go
foumpla
Maksa swoim: należy przesadzać. Jesteś już
catkiem duzi chłopcik. by so- palce. Roizdra:imiony s·próbował
„Idź do cholery!", w odległo
mocniej, z całych sił. Sekundy
bie inaczej po,radzić. No, cio?
ści około półtorej mili od .mazmagania się z opo·rną naturą
powied2i.ała i przysooęla &ię
łej kolejowej stacji.
Ideały,
do niego. Ralph p<ic2luł prze;r; - suchy trzask i gałąź pozogrzebanie si.ę w
przeszłości,
.st.a.la w jego ręku. Za.dowalony
kos?.Julę twarde, jędrne sutki ·1
po co to wszystiko,
myślał
przeniósł ją w nieduże zagłę
zamknął oczy.
Ralph. Ogarnęło go
dzi;wne
bienie tere:iu i pieszcZIOtliW-ie
Tamten obraz równie &zvb:imiechęcenie, a może lęk, któuło·zył na ziemi. Wyprostował
ko j.ak poprz-edni oddam się.
ry z.ia.vdał .się, ilekroć
miał
po~.zukać
Ralph rJWinięty YI klębek, jak się, by u chwilę
podejść do rudoiw!osej Katty.
wzrokiem kolejnej
zdobyczy.
Tamto apojrzenie Katty, wiele małe diiiecko. &pał w '\\rysokiej
trawie z podl<>io:ną pod gło,wę Miał szczęście, tuż za przywoby za nie dał, ruda
Katity,
tajemnicą
s21klanego Arao!'a,tnl. łan:irm do porządku &wie1,kiern
którą na jego oczach
zerim.ął
dostrzegł wysoką brzozę,
z•
Tajemnicą, ~óra C<Jraz mn14!<J
w krzakach pijany,
jąkający
~isającą do ziemi
uschniętą
g-o kusiła, core~ hardzi~ nasię Jack.
~alęzią. Złam.al ją bez trudru l
pawała odrazą, .!t&wała
się
Z pleców przekręcił się na
jak poprzednią ułożył trosklimęcząca, wprost nie do miebrzuch. Na~rzana ziemia b:·wie w zagłębieniu, na tra.wie.
1ienda.
ła ciepła,
niczym sko-ra do
Po paru minutach
(Ralph
Jego w&pom'niienia p.17..eskopiesziczot kobieta. Ralph odezy!v kilka lat
do
przodu. :r;grzał się l spocj!) jeg-0 wzirok
dychał głęboko. Sen
swoimi
i
o&ta.- cie.szył st.os mchu, gałęzi
bezikresnymi mackami oplatał Ralph Bennet, stu<ienit:
chrustu. Tak, rozpali ognisko!
go. Co,raz moC'l'liej 1 mocniej. tniego roku histo·rycmego fa- Swiet111y pomysł! Ogrzeje się i .
kultetu od paru m{es~ęey znał
Odoią$1ął od tego, co c?Jekawysuszy ubranie. Cieszył się 1
La·urę. Spotkali się na dyskoło za cienką zasłoną powiek,
tego jak óztecko.
tece
w
klubi.e
praw1nfków
.
.tajemnicy szJklainego Araratu.
Przykuooął i drżącymi dłoń
Laura byla jego
wymar:oonl!\
Jakaś i.~kderka, kolejrny impuJ.s
dziewczyną. Właśnde
przecha- mi od pierwszej zapałki podrzucił światło na za.pomnfany
palił wetknletą pod stos gadzał się wraz z nią Majomyepizod z jego życia.
zetę. Języki ognia zaczęly łap
mł ulicami miast.a. By!d razem
Były wakacje. Ralph,
jego na. ra'lldce, k.tórl!\ wO?..eśniej w
czywie lizać suchy papier, a
matka i ojciec aledzieltl
na na·Jd.ro.bn.iejszych
potem chrust i gałęzie. Cóż za
szczegółach
lebnim tarasie tamd.ego pe11Sjowidok! Ben.n et przyglądał a·ię
zapla.no·wał.
natu w Buitterhall. Była
tio
temu z zapartym tchem. CzeNie milllieM
l!ię
1pieszyć.
nudna, po.zbawlom1.
uroków
kał tera.z na stos-0wny · moMrok
zapadł
już
datwno,
mromiejscowość, w sam raz dla
ment, aż ogień całkiem ogarczna tajemnica nie-b.'l wyzywatych, którzy zatrzymują się w
nie gałę~e. pokona wilgoć z
ła
ich
swoją
pr.rep~tnością,
przejazdem, po to by zatankoniedawnego deszczu, ro2'JpraV1·i
wać pali.wo. Rozgrzany
cie1\ niby parujący po deszc:iiu las.
się z krnąbrną materiit. GryUlice,
którymi
spacero•wali
·w
spływał na plecy Ralpha z pozący i dławiący dym rzucił się
te1J1 d1zi:'.~nde l&tini wieczór, orośniętej gęs.th d2likiim wiinem
mu do oczu. Ralph przeganiał
statni d:llień WI'z.eśnia. obv.rieśoia<I1y. Nawet o•lmo na piergo ręką, zasłaniał twarz. Za
wszym piętrze, szeroko oitwar- raly snę przed nimi wy-&()kimi
chwiolę po.wiew wiatru skierob-ramarnd
domów,
wyciszały
od
te, Zldaw.ało się czekać na pował dym w drugą stronę. w.teszumu
aut,
t<>
WIS'ey'Sbko
byto
wiew poiwietrza. Duchota.
dy Ralph Bennet
z dziwn~
ffd~leś
poza
nim!.
Ojciec zamówił trzy miętowe
rMkoszą sięgnął po tec2'lkę.
Zaczą.ł padać ciepły deszcz.
napoje z lodem. W atmosfer;c;e
Po.woli, by nasycić się zemJ!talph opasał ramie<n!iem uczuoczekiwania, bezruchu, leciwa
stą, otworzył zamek. A pote.m na
wl.a.ścicielka
pensjonabu
po- płe ciało Laury. Bez wą:bpie oślep wrzucał w ogień: zdjęcia,
nł.a 'l'.ryglądali na par~ zakostawiła na stoliku białe, pla,,Daily Rainbow", którego nje
stiko"·e kubeczkrl.
Kubeczek chanyoh. Maorzyll, by ten wiezdążył jeszcze przeczytać (na
czór wchton11.ł ich doszcz~1mde, ostatniej stronie z.amleszOZOII'lo
R.<!lpha miał lekko
pęknięty
by ich miłość była wo•lna ()d
brzeg.
Tak było
na pewno.
jego felieton o
przyczynach
tak przyziemnych spraw, jak spadku zaintereso·w ania
Ralph :r; nudy epoglądał
na
teawykłady, kolokwia, czy zbliża
pulsujące cyferki
elektromk.t·
trem wśród młodzieży), wreszjący się tetmln poże~ania unego zegarka. Była
dopiero
cie Ralph rzucił na stos ka·
~lin.i.
pierwsza po połudndu.
setę .z m1granlem szklanego AW odległości dwudziestu jar- Koeham crię! J)O'W'ieraratu, po>tem drugą. Snop ledów, z.a źywopłotem, przechad'2lia.ł 1zept.:m !ta.lph.
cących do góry iskder ożywił
dzała się cza.rno·włosa dziewwidowisko. Ogień ochoc~ \ra.L&ura woisnęla rłow• w raczyna w różowym;
o·bcisłym
miona jak kotka f z d'1.lilwnym wił wszystko to, co wspanlało
kąpielowym kostiumie. Prowamy~Inie mu podsunął.
d!'ff:t.ezem nlep<>koju, a moie
dZJila na smyczy
afgańskiego
Minął drugi kwadrans. Wicharta. Szła z nim w k·ierun- "'stydu, łA to co slyszał11, jesi dowisko, które sprawił
sobie
ku basenu. Wokół .szyi, niby
takie proste i tylk() jej doty- Bennet dobiegło końca. Zost:aszalik, • o.kręciła czerwony rę
ły resztki. trochę żaru l p<ipioczy, przywarła do gp~tysteg.o
C7'!1·ik.
łu, które przydeptał
butem.
Ralph szybko wypił „.a.war- ramienia.
Tylko tyle. ldee Nicholasa Sotość ku beczka, lód zdążył już
Jeśl!f. ki9dy~ tak było·, a. byczev.a, mar~nda Pinka l , Bosię ro]jpuścić, z~iótl go, :1'0ło de>
cholery! p-0myśla.ł
ru.ndi, jak oni aa.mi przestały
stawiająe na stole I zbiegł po
śpiący Ralph bo świat jest istnieć.
achodaeh. W'k!rótce był już nad
jeszcze ba:rdzie.1 podły I ty~ko
Benmet podniósł z ziemi terozkoły.s&ną , połyekującą
od po to warto
czasem upić,
O?Jk~ i o-drucho.w..., spojrzał na
słońca t.aNą wody, Z
tremą
by t:1rzyhamo.wać tę ~ędzoną zegarek. Była I R.!8. Z.a
pół
śoląitnął spodrnte I uło.żył
w machinę czuu. Machinę, kotóra godziny odchodził
jego pociąg.
kostkę na ławce. to sam-0 zronieubłaganie, kfedy Laura ma
bił z kosr.ulą.
Został tvlko w
dziesiąt<ki :mlarszozek pod
o~rud zień 85 luty_ 86
czarnych. elastycznych sli.pach.
czami l tyle samo
roMtępów ·
Zal!lim zanurzył 11ię w błęki
na biodrach, a cm
sflaczałe
tnej, zabar"rio•ne1 solam! miemięśnie i posiwiałe
skronie,
KONIEC
d:>Ji "·odzie. na sekuncę za.wabeiilitośnie wsysa ich w czehał się.
Ta sama dziewczyna
luść Wielkieeo Bezkresu.

sd•
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może by~

pole tQ festtwcl muzyczny, a nie .iaden
teatr - powiedział
Ireneusz Du..1ek. Jeśli nie ma dcbrego dźwięku, nie

mowu
muzycznym.

o

r~stiil:alu

Opinia ta, w~ród Innych podobnych, jest wydrukowana w
nadzwyczajnym wydaniu Non
s.topu", periodyku zajmującym
się sprawami muzyki ro~kowej .
Redaktorem tej gazetki jest
Wojciech Mann
Wypowiedzi
.znanych ludzi z kręgu rocka
kompletowane były z pewnoś
cią grubo przed rozpoczęciem
festiwalu. Nikt nie może więc
powiedzieć, te o
niczym nie
wiedział. A mimo to, n\e zadbano· o lepszą jakość sprzi:tu,
godząc się •wiadomie na wypaczenie brzmienia zaprouonych
kapel. To akceptują i przykła
dają · do tego rękę lud-de, którzy na co dzień mówią, jak
bardzo sprawy rocka l'?Ż!ł im
na sercu. Podziwu godna niefrasobliwość, jeśli nie c>ś znacznie gorszego.

Zygmunt Siedlecki, funkcjonują dwa piony programowy,
którym kieruje po raz pierwszy
Krzysztof Materna, oraz plon
organizacyjńy kierowany przez
dyrektora opolskiej Estrady Władysława
Bartkiewicza. Ta
nowa struktura miała dać tpną
jakość festiwalu.
Biuro Organizacyjne Festiwalu ma swoją siedzibę w budynku Estrady Opolskiej, - przy ul.
Kośnego 32a. Funkcjonuje przez
cały rok przy dwóch biurkach
w niewielkim pokoiku ri.a III
piętrze, by na czas zawieruchy
festiwalowej przenieść się pię
tro wyżej, do przestronnej sali, gdzie stoły suknem zielonym
zasłane, palić motna tylko na
balkonie, a pracować tr:i:eba na
pełnych obrotach od ó~meJ rano do dziewiętnastej. w tempitt

ale ładne pomyłki I wynikają
ce z nich spory nie zdarzały
się. W tym roku większość umów spisano w
Warsza'wie,
gdyż tam zamieszkuje dyrekcja
programowa. I nie byłoby w
tym nic złego, gdyby." Ponlewat jednak wszystkie umowy
muszą przejść przez ręce i c?ujne oko pani Marii Wolnej, dyrektora Estrady, a także księ
gowość, co rusz ujawniano elementarne, a także bardziej
skomplikowane błędy,
które
trzeba było korygować. Ponieważ idzie o pieniądze, w sumie
bardzo duże pieniądze, l'liektórym
przypadkom
p.>śNięcić
trzeba było więcej cnsu, ku
nieopisanej zgrozie kierowników produkcji, chcących mieć
wszystko
natychmiast. Sami
poknocilł, lub nie dopilnowali,
co do nich należało, prawidło-

Z najlepiej poinformowanych
wiem, że dziesiątki spo•
rów, jakie przetoczyły się przez
Biuro Organizacyjne, dotyczyły
w całości spraw finansowych.
Nie zanotowano kłótni o piosenkę, o jakiś kształt artystyczny, czy coś w tym rodzaju, chyba że miało to bezpośredni
związek
z wysokością honorarium. Wyciska się forsę z
hojnego (trzeba przyznać) mecenasa wszelkimi spos?bami.
źródeł

Oto przyjeżdża do Opola mło
dy, zdolny aktor i piosenkarz
(który ma zapowiadać jeden z
koncertów) ze swoją „panią
kierownikiem". To znacz/, pani
kierownik, skoro jest kierownikiem, przywozi do Opola mło
dego, zdolnego itd., i za swoje
kierownictwo żąda wszelkich
uprawniefl I wypłat. A C!Y rze-

Nie pomoże pu~er, szminka.„

I to jest kolejna przyczyna
niepowodzenia festiwalu, po
chybionych pomysłach, p.seudoinnowacjach, totalnym bezładzie
organizacyjnym koncertów i
kilku innych
nieporo:t:umieniaeh, głównie personalnych. Na
nic zdają się wysiłki dute1 grupy fachowców, wielogodzinne
ustalenia typu: mikrofon czternastka na konewki (saksofony),
czwórka na wiosła (gitary), 7,
8 ·na przeszkadzajki (rótne małe perkusyjne), ten
na wióry
(skrzypce), tamten na wędka- ·
rzy (skrzypkowie), odsuń ten
piec (wzmacniacz), więcej basów w odsłuchach na pałkera,
itd., itp. Jeśli sprzęt jest do
kitu, to szkoda ich pracy i fadobrego sprintera. Pracą b!ura
chowości.
kieruje Maria Wolna (od czter·
nast1.1 lat przy festiwalu, i{npreNie pomoże najpardzjc?j ·naza ta nie ma, dla niej taj~I',nic),
wet wyrafinowana 'reżyseria i
która mogłaby być wz:irem dla
koktajle pomysłów (hipotetycz- - autora podręcznika o fachowej
nie taka
możliwość Istnieje),
i skutecznej robocie. Ma do pogdy nie ma na czytn „robić".
mocy kilka miłych i urodziTym bardziej że według opinii
wych dziewczyn - niaktóre z
Zbigniewa Hołdysa (i ja się z nich biorą urlopy w swoich firnią zgadzam), „reżyseria polska
mach, by móc popracować dla
polega na tym, że jak zespoly festiwalu -- Inne zatru.inlone
dobrze zagrają, to jest świetny są w Estradzie. Jest również
ko~.cert, a _Ja~ tle, to _jęst kiep-__ . P.iy:lł ,. uc:;zniów _L najświeiszeg:i
ski . M'ów1 fo człow1ełt. kt6ry
wypieku studentów, „d•,bawiozna tę ~ranżę od samego spo- nych", jak co roku, do pomodu, czyli od dna do dna Co do
cy. Ta skromna ekipa wykonutego dodać? Ano, nic.
je gigantyczną robotę w warunkach zbliżonych do ol<a cyWystępuje na
próbie 7.espół
klonu w epicentrum trzęsienia
„Kult", który o swojej muzyce ziemi o sile dziesięciu stopni w
mówi, ,,że skazuje białko na
tyluż stopniowej skali Richtera.
ścięcie" a który z jakichś powodów bojkotowany }'!1t przez
Nie wolno im zaszw~nkować,
muzyczne środowisko nowofa1':>- nie ma
mowy o pomyłkach,
we - przez publiczn'J~ć, nie. wpadkach, przeoczenia~h.
po
Dlaczego tak jest, nie chcą móprostu w ich pracy ni! może
wić. Mają jednak „sztaban". Nie
być lipy. Gdyby byli tak przysą zapraszani na imprezy.
a
gotowarti I tak pracowali jak
szkoda, bo rzeczywiście grają
ekipa programowa - taden febardzo dobrze. Obawiam się,
stiwal · nie wyszedłby poza state udział w opolskiej tmorezie
dium szczenięcej ślepoty. Tak
nie polepszy ich sytuacji Takie
na szczęście nie jest i 'ld tej
jest nastawienie wśród najstrony przynajmniej turbina
młodszej generacji, ale to tetej wielkiej imprezy obrara się
mat na osobne rozważania
płynnie, nie skrzypi i t.IP. zacina się. Ale i tutaj wcisnął sią
Inny obrazek
obyczajowy
niedowład organizacyjny. „tamopisujący zwyczaje tego or>ltoletej strony", niefrasobliwy brak
nia. Zespół - „Kat" - obwokompetencji i wyobratnl.

łem"), różne; jak róźnl są lu·
dów specjalnymi autobusami. do
obsługi w wyznaczonyc!t
res·
dzle, lch temperamenty, zwy•
tauracjach poza kolejńośr.ilł l
czaje, charaktery, itp.
bywania w restauracji hotelu ,,Opole" - zarezerwowaneJ na
Wszystkie te (i dziesiątki in·
czas trwania festiwalu tylko nych) sprawy przechodziły naj·
dla jego gości. Plastyczka wypierw przez ręce Marii Wolnej.
pisała ładnym starannym pisW uporczywym hałasie pię.:iu
mem ponad 1500 takich plakie·
maszyn do pisania, mają'! przed
tek. Jasne jest, te po.dadanie
sobą dwoje zniecierpliw10nych
jej (plakietki, nie plastyczki,
kierowników produkcji z pli•
choć i to te:!:, bo ładna ł efekklem umów do korekty, kolej•
·towna dziewczyna), było marzeką następnych, nie mniej nie•
niem wielu osób (jak dzieci,
cierpliwych, przynajmniej c~
słowo daję). Stąd też, namolne
minutę nowego petenta, który
prośby różnych ludzi brzmiały
„tylko dwa słowa" (wysłuchała
niczym refren pośród licznych
i odsyłała do właściwej o~oby
zwrotek o różnej baiwi.e pielub załatwiała od ręki). ode·
niądza. Oczywiście idzie tu o
brała w tym czasie kilica teleludzi przypadkowych, ale nie
fonów, uspokoiła jakiegoś zner•
tylko. A to do zespołu przyjewicowanego niecierpliwe~.
a
chały żony, a to do piosenkarza
wszystko to z precyzją, dokład•
troje dzieci, do perkusisty jed- no~clą I bezbłędnością kompu•
no dziecko, do pana dyrygenta
tera. Tyla te elastycznoś~ niezbędna przy sprawach nagłych
I poczucie humoru aą cechami
arcy i wyłącznie ludzkimi. Ułmiech, panowanie
nad sob!\
at do przekonania, te pani Maria pozbawiona jest układu nerwoweg(), powoduje, te nicje.ina
mina gotowa wybuchnąć natychmiast (po to zresztą tu

(2)

wpadła) rozładowuje się

Polska piosenka
psuje się od środka

łany najlepszą kapelą m~talową

w Polsće - kończy pr!'lhę Też
nie obyło się bez
konfliktu.
Muzycy schodzą z estrady, znsta wiają gitary, kurtki i jakieś
tam drobiazgi . Idą do kawiarenki. Wtedy wskakują c!waj
młodzi, jak oni, identycznie u~
brani w czarne skórzane uniformy, cłiłopcy . Pakują ostroż
nie gitary do pudeł, zb!erają
części garderoby - 1 niosą za
swoimi idolami, a może po prostu - pracodawcami. Tal{a osobista gwardia. Tak · czy owak,
zostali wyróżnieni spoścód dziesiątków innych, którzy prawdopodobnie chętnie robiliby to
samo. U tych chłopców jast to
zupełnie naturalne Jest t.n jeden z elementów kultury (czy
subkultury) naj111łodszych. To
tet jednak temat na inną opnwieś.ć. A zmęczona Maryia Rodowicz sama musi targać s'voje
ogromne pudło pełne gitary. I
to te:!: jest naturalne.

W ubiegłych latach wszystkie
umowy z autorami, wykonawcami I innymi uprawnionymi
do zajęcia należnego miejsca w
kolejce do kasy, sporządzane i
podpisywane były na miejscu.
Trwało to może trochę dłużej,

wości sporządzanych dokumentów, a zdumiewali się r·tekomą
opieszałością I formalizmem w
załatwianiu ich najpilnil:ljszych
papierków. Jakby nie wiedzieli
z własnego doświadczenia, że
za każdy ujawniony błąd odpowiada bezpośrednio (po kieszeni) jego autor.
Większość
sporów dotyczyła
stawek honoraryjnych, branych
jak się okatywało, z „kodeksu
niebieskiego", czyli powietrza.
Obowiązują pl'teciet konkretne
przepisy, stawki, tabele, n zainteresowani jakby nie chcieli
o tym pamiętać i życzyli sobie·
wymyślonych przez siebi~ kwot.
Rozumiem artystów: oni często

CHADZAJĄ Z GŁOWĄ
OBŁOKACH,

W
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ale lch pełnomocnicy czyli kierownicy produkcji, jeśli cl~cą
być traktowani poważnie, iako
fachowcy, powinni znać przepisy na wyrywki i po kolei. Tyrr.czasem trzeba im było tłuma
czyć, każdemu z osobna, cierpliwie, jak spóźnionym w rozwoju dzieciakom, o co chodzi.
Jedni zgądzali . się z ty1J1. inni
nie. Doszło, podobnie jak w latach ubiegłych, do szanta!tt zastosowanego przez paru wykonawców: albo daeie ile !ądamy,
.albo nie występujemy. Słano teleksy do ministerstwa, a stamtąd przychodziły odpowiedzi w
formie „grożącego palca", proponując
wzięcie
pod uwagę
dalszej kariery. Oczywiście skutkowało.

czywiście młody,
może istnieć bez

zdolny nle
„swojej kieroumika"? Albo bardzo enigmatyczne tzw. konsultacje artystyczne. Gdy gość nie bierze udziału w imprezie, a przyjechał
i chce sobie być na festiwalu,
a przy okazji rozumie się na
czymś zbliżonym
do piosenki,
no i jego nazwisko jest na ty·
le mane, by nie budzifa zdziwienia „kto zacz?", no fa bach,
wysyła się umyAlnego do Biura
Organh.acyjnego z twardą proś' b:\; proszę prz11gotować panu
X. umowę na konsultację Potem zjawia się sam X. elegancki, dyskretnie dowcipny,
grzeczniutki, tu rączki C'ałuje,
tam podpisuje umowę, padam
- do nóżek
powiada, i - do
kasy.
Inna sprawa: organizatorzy z
Warszawy zostawili w domu
teksty wszystkich piosenek z
któregoś koncertu. No
to co
zrobić? Jest przeciet Biuro Organizacyjne. Pięć panit>nek, na
pięciu maszynach jednoczcfaie,
w . sześciu egzemplarzach tłucze
w klawisze przez kilka godzin,
at w głowie dudni. Oderwane
są od swojej właściwe\ rracy,
a sprawca tego zamleszania
idzle spokojnie na kawę ł wraca po gotowe. I wcale nie czu·
je się winny, nie jest mu głu
pio, jeszcze coś mruczy pod nosem, że za dużo błędów.

Spcla6b załatwiama 1praw,
duta kultura osobista, wiedza
. , I fachowość, no i poczucie humoru, muszą wzbudzić podziw
1 umanie dla tej kobiety i 'ej
trudne) pracy. A przy tym nic
nie traci ze swej kobiecości i
naturalnego
..vdzięku. Reszta
ekipy dostroiła się d'> stylu
swojej szefowej.

przyjacl6łka

(biedak był bk
speszony, bo to skromny czło
wiek, że zapomniał, jak się ona
nazywa). Dwie okropnie nie„
1ympatyczne dziewczyny, z wiel·
ką pretensją w głosach i wyrazach twarzy, wyartykułowały
łaskawie żądanie
o · plakietki
dla ludzi z opolskiej rozgłośni
Polskiego Radia. Nie miały czasu tydzień lub dwa wc:.eśniej,
a są trzy ulice dalej, tylko w
czasie
największego
natłoku
spraw ł 14dzi. I te buzi" nadę·
te... widocznie z tym kojarzy
się dziewojom ważność · człowie
ka. Domyślam aię, kto mógł być
ich wzorcem osobowym w Opo·
lu.
Biuro akredytowało dziennikarzy, rozdzielało
bilety na.
koncerty
(te
gratisowe, tzn.
opłacane przez Instytucje delegujące), kierowało
do właści
wych miejsc, zabiegało o dodatkowe miejsca noclegowe dla
niespodziewanych gości, lub
gości
gości,
wydawało
prte•
pustki samochodom , I wyznaczało
miejsca
parkingowe~
Trzeba było zadecydowql\ szybko, czy motna uznać koszty
taksówki, która miała pnywież~
do Opola np. Dałkowską i Pietrzaka. Można.

w

końcu października

Wielka 1zkoda, te grupa a
feo;tiwnlo·
wej struktury, zaprezentowała
dokładnie odwrotne cechy oso·
bowe l nie tylko. Gdyby obie
machiny pracowały tak precyzyjnie jak ta pierwsza, festiwal
mógłby być kolosalnym sukcesem.
przeciwległego końca

Gdy Jut wybrzmią piosenki,
ucichnie amfiteatr a p?dniesie
się jazgot recenzentów i reporterów (dó których mam 7.'iszczyt
niniejszym tekstem doł!lr.zyć),
intensywna praca Biura będzie
kontynuowana. Trzeba sprawdzić i rozliczyć ponad ty:;iąc rachunków hotelowych, dwa razy
tyfe umów, ale co tam rachun·
ki. Trzeba rozliczyć okcło 50
mln zł, bo taki jest w przybli·
teniu koszt festiwalu. Zmudne
obliczenia mają trwać do paź
dziernika, by w listopadtie ruszyć do tworzenia XXIV Festiwalu. 'Wierzę, że termin nie zo·
stanie przekroczony, widziałem.
jak można pracować. Dopóki
Maria Wolna kieruje Biurem
Organizacyjnym, bądźmy ~po
kojni o tę działkę festiwalowej
uprawy.
Skoro jut

zawadziliśmy

o

PRZYSZŁOROCZNE

BYŁY

SPRAWY
TYPOWE I NIETYPOWE

Wszystkich wykonawców, o- _
bserwatorów,
dziennikarzy,
techników, service, pracowników radia i telewizji odznaczo- („milicja odebrała ml plakietno plakietkami, tzw. identyfi- kę, bo kolega złośliwie Hkakatorami, które upoważniały do blował milicjantowi, te jestem
wstępu na próby, do przejai,pijany za kółkiem, a nie by-

Przygotowania do Fe~tlwall
Polskiej Piosenki rozpocr.ęły sie
już

dość

szybko ł, tak, tak, pr..:yznaje
rację spokojnej, rzeczowej argumentacji.

1985

roku.

.ŚWIĘTO PIOSENKI,

to, szanowni panowie (i panie,
oczywi.kie), od których cokolwi,ek zalety w tej materii nie ma się co szczypać - trzeba zatrząść ziemią i zr11jnować
stare struktury, przemebl::.wać
mózgi, zmienić od korzeni obsadę realizatorów, wykazać więcej
odwagi, nie bać się iść w szaleństwo.
A że was mogłoby
znieść przy okazji z powierzchni, to nie szkodzi. Na wasza
miejsce przyjdą inni; młodzi,
starzy, średni. byle nie z „nomenklatury". Ci zepsuci „bla·
zowani faceci zarazili pol~ką
piosenkę Często w tym roku
używało się myślnie I bez·
myślnie określenia ,muzyl(.a
środka". Znaczy - pols!c~ pi'Jsenka psuje !łię l)d śr;>dka Jest
mało czasu, by ratow'ł(' gatunek, - bo ten rodzaj psucia się
jest ponoć najgorszy Czy nie
ma w naszym kraju lud7j odpowiedzialnych, a przy tym
zdolnych, którzy mogliby zn'lleźć jakiś
skuteczny $tlecyfik
na tę gangrenę?
I

A może wystarczy, by n!ęktórzy, dla - ratowania oolskiej
piosenki, nie mie~zali się więcej
w jej 'prawy?

ZACZĘŁO SIĘ

OD ZMIAN.
Niezalemie od komitetu organizacyjnego, na czele którego ~tanął
wicewojewoda
O{'Jlski
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DO CUDZYCH

:Na kogo

DO$WIADCZEr'ł„;

spadło

hsłułUi•• Ił- t,nrl tłaaymł mc!na obliczyć, :te na ]edn<>stkę
prec. czytelnictwa w przypadku każd~go z tytu.łów ,.prac'.lje" r6~
i:ia ilość e&zemplarey, co wskazuje, ze czasopisma te c1esUl si~
bardM !1'6mi~wan-. „reno~", a mianowicie:

odiom CBOS

W numerze 33 „Odgłosy'• op ublikowały w formie polemiki
dwa materiały, które dotyczą badań CBOS „Pra sa - Telewizja - Plotka". Wyniki tych badań budzą we mnie tak mocny
sprzeciw, że postanowiłam również zabrać głos w · tej sprawie.
Wypada przypomnieć, że w „Polityce" i lokalnej prasie codzienne} ukazały się publikacje w formie omówienia wyników
wspomnianych badań.
·
Już aamo zestawienie treści dwóch materiałów prasowych:
„lnfoi.Vnacja w roli głównej'' J. Mojkowskiego „Polityka" z 26.
07.1986 r. i „Prasa - Telewizja - Plotka" dzien nikarza PAP w
gazetach lokalnych z 29.07. br. „Głos Robotniczy" i „Dziennik
Lódzki" budzi określonego rodzaju zastrzeżenia. Autorzy omav.·i ając wyniki tych samych badań CBOS w jednej z zasadniczych kwestii cytowanego . raportu badawczego prezentują niemal przeciwstawne informacje. A oto fragmenty obydwu tych
tekstów:

„Polityka" - „Na koniec .zadano pytanie: Czy są takie dziedziny życia . społecznego . i ~olitycznego, w któryc.~ to, co mówi
się i pokazUJe w TV oraz pisze w gazetach rozm1Ja się .z pr~wdą? Odpowiedzi.: ta.k _ (46,5 proc.), ni.~ (-~8,7 proc.),
~1e wiem
(H,5 proc.). ?;IaJczęsc1ej zarzut rozm1;1~_ma się z. prav.:dą_ dotyczy! problemow gospodarczych (wyniki ekonomiczne, aktualny
stan, reforma, realizacja . planów, kryz~·s, zadłużenie) 24,5
proc.
Potem
polityka · · wewnętrzna
(działalność rządu, nastroje społeczne, zaufanie do władz) - 11,3 proc. Polityka cenowa (6,5 proc.), stopa życiowa (5,4 proc.), rolnictwo (3,4 proc.)".
„Głos Robotniczy", „Dziennik Lódzki" - „Czy są takie dziedziny życia społecznego, gospodarczego i politycznego, w których to, co się mówi i pokazuje w TV oraz pisze w gazetach,
rozmija się z prawdą?" - ,.q odpowiedzi na tak sformułowa
ne pytanie 38,7 proc. udzielilo odpowiedzi przeczącej, zaś ci,
którzy nie mieli w tej sprawie pełnej jasności, wymieniali „obecny stan gospodarki. teform~ gospodarczą, realizację planów,
problemy kryzysu i zadłużenia" jako te dziedziny, gdzie mogą
rodzić się wątpliwości.

Porównanie zaś obydwu publikacji (w „Polityce" ł w prasie
lokalnej) z treścią raportu bada\vczego CBOS pozwala ocen i ć
artykuł J. Majkowskiego w kategoriach udanej parafrazy,
rnś
publikacje dziennikarza PAP w kategoriach trawestacji
albo
raczej w kategoriach parodii polegającej na przeróbce tekstu
naukowego na komiczny. Nie można w tym przypadku
mieć
innych skojarzeń skoro osoby, które odpowiedziały twierdząco
na konkretne pytanie ankiety i ponadto przedstawiły konkretne
argumenty uzasadniające swoje stanowisko dziennikarz
PAP
nazywa „tymi, którzy nie mieli w . tej sprawie peln~j jasności ".

egzemplarze jednorazowego
l1akładu

się respondenci dokonując tych "cen.

W ten spos6b powstała
lista ty;tulów prasowych (hierarchia) negatywnych i pozytywnych bohaterów reportażu CBOS.
Stalo się to przy pomocy sztucznie utworzonych wskaźników:
współczynnika „renomy" obrazującego
stosunek ods~tka respondentów uznających tygodnik za potrzebny i poszukiwany do
wielkości nakładu i współczynnika · „odium" - w stosunku od-

~etka wrogów lub' przeciwników pisma do wielkości jego nakła
du. Nie jestem wrogiem tworzenia tego rodzaju współczynni
ków co więcej stwierdzam ich zasadność w porządkowaniu i
inte{-pretacji uzyskanych wyników badań, ale ko_nstrukcja i.eh
musi pozostawać w logicznym związku z realnymi zachowaniami odbiorców prasy. W związku z tym współczynnik „renomy''
powinien odzwierciedlać stosunek odsetka respondentów uznających tygodnik za potrzebny i poszukiwany do wielkości odsetka jego czytelników, a współczynnik „odium" - stosunek odsetka wrogów lub przeciwników do wielkości odsetka jego czytelników.
Innym aczkolwiek mniej prawidłowym ustawieniem konstruk. - cji takiego w~półczynni ka może być w przypadku „reMmy"
stosunek odsetka respondentów uznających tygodnik _za pot~ieb~
11 y i poszukiwany do odsetka wrogów,, a w przypadku „odium ·
_ odwrotnie stosunek odsetka wrogow do odsetka zwolenników pisma. '
Posługując się tak skonstruowanymi
kuje się diametralnie różną hierarchię
wśród tygodników obecnych na polskim

wspólczynnikami uzysbohaterów pozytywnych
rynku P.rasowym. Jednakże w warunkach reprezentatywnej ogólnopolskiej próby badawczej
liczącej
standardowo 1498 osób (na użytek badań
CBOS powj~kszonej o 79-osobową nadreprezentację · inte!igfmcji), a więc okolo 1500 osób można byłoby wypowiadać się autorytatyv.cnie tylko w przypadku pism wysokonakładowych (po·
wyżej 200 tys. nakładów),
a w przypadku pism średnionakła
dowych określić tylko obserwowane tendencje i to bez rozlićza
nia poszczególnych tytułów, omawiając grupę ty:ch czasopism w
stosunku do grupy wysokonakładowej. Natomiast ocenianie i orzekanie o tytułach niskonakładowych (rzędu 20, 30 tys. egzemplarzy) jest~ wręcz niedopuszczalne.
W tym przypadku dochodzi bowiem do ferowania wyrokó\V
na podstawie wyników przypa~kowych, a więc niewiarygodnych. Wracając do sytuacji „Odgłosów" - jednego z bohat~rńw
negatywnych (takimi
zresztą jawią się w raporcie większość
ty tułów niskonakładowych) współczynn ik „odium" utworzono w
warunkach, gdy w próbie badawczej jego czytelnicy stanowili
około 1 proc. ąadanych respondentów, a więc 15 osób.
Jeśli jui; podejmuje się próbę zbadania „renomy" jaką cieszą
s i ę wszystkie czas9pi$tna (wy~oko .j n iskonakładow~), to wia~y
godność wyników w . tym przypadku gwarantowałaby próba ba-

J. Moj kow~ki w ko~t.ek~i; poró~;nań _wspomnie.~yeh publika-·
cji z tekstem rap.rotu ~jaw~ 0 ~i,ę ja.~9> ~ytra:w11Y , . 'popularyzator
wyników badania opinii puoliczneJ. Nie dal się bowiem „na- • rlawcza . co ·najmniej 5-krotnie, a najlepiej 10-krotnie większa niż
ta, którą posłużył śię CBOS.
brać·' na eleganckie brzmienie nazw w postaci: wspólczynnik
,.renomy" i współczynnik „odium". Dziennikarz PAP zastosoKrakowski Ośrodek Badań Prasoznawczych, który wkrótce obwał ową renomę jako termin bardziej znany, zaś tajemnicze i
chodzić będzie swoje 30-lecie
ma w swym dorobku realizację
współcześn i e malo używane „odium" zostawił w spokoju
na
wielu ogólnopolskich socjologicznych badań reprezentatywnych
gzczęście dla siebie i dla czytelników.
na próbach 10-tysięcznych, a najnowsze tegoroczne badania teg~
typu nad szeroko rozumianym czytelnictwem prasy w PolscP.
Z pozycji socjologa z 15-letnim stażem zawodowym w zaprzeprowadzone były na próbie 5-tysięcznej i właśnie wchodzą
kresie badań nad czytelnictwem prasy, wieloletniego współpra
w fazę obliczeń komputerowych. Ich wyniki z pewnością zostaną
cownika Ośrodka Badaó
Prasoznawczych w Krakowie i silą
opublikowane w „Zeszytach Prasoznawczych".
rzeczy czytelnika „Zeszytów Prasoznawczych", kwartalnika naukowego OBP, chylę czoła przed dziennikarzen:i „Polityki''. NapiZe względu na fakt, iż nie _udał!' mi· się skomunikować . ! autósanie artykułu prasowego na podstawie raportu CBOS nie byrami badań OBP z roku 1985
nie mogę przedstawić wyników
ło bowiem rzeczą łatwą. Sama lektura tego raportu rodzi spotych bada11, a znajdą się one zapewne równiE!i: w „Zeszytach Praro wątpl i wości i zastrzeżeń natury merytorycznej co do sposo~oznawczych". Wobec tego pozwalam sobie przytoczyć dane opubu badań jak i rzetelności prezentowanych wyn~ków . Wątpli
blikowane w nr. 3 z roku 1985 w „Z.P." Zbigniewa Bajki „Puwości tego rodzaju może . mieć w tym przypadku
nie tylko
blfr':moU prasowa Polski 1984"; r.as i ęg czytelnictwa 1azet i czasocjolog prasy, ale przede wszystkim dziennikarz, czego dO\voiopism ogólnQpolskich (dane w proc.).
dem są publikacje w 33 numerze „Odgłosów": „Co kto czyta" M
Podlaszewskh~go i „Czy daje się porównać nieporównywalne?"
~
~
L . Włodkowskiego.

Dziennikarze zazwyczaj nie śledzą
pilnie wyników licznych
badań we wspomnianych „Zeszytach Prasoznawczych", ale z reguły mają dość dobrą orientację w sferze różnic wielkości nakładów większości gazet i czasopism) a przede wszystkim róż
nych . zasięgów tych tytułów. Zdają sobie też sprawę, że prestiż, renoma czy też jak kto woli sława pisma lub gazety nie
tylko nie jest 'vprost proporcjonalna do liczlfuności
nakładu,
ale czasami wcale lub w niewielkim stopniu od niego zależy.
I to głównie dlatego, że na naszym rynku prasowym są obęcne
tytuły o bardzo zróżnicowanym zasięgu oddziaływania: ogólnopolskie - rozprowadzane na terenie całego kraju: lokalne rozprowadzane na terenie określonego miasta;
województwa
jednego bądź kilku województw. Z racji zaś różnic wielkości
nakładów i różnic w systemie rozprowadzania (sprzedaży) mają
więc różne szanse na zdobycie prestiżu sławy, rozgłosu czy renomy. Z raportu CBOS można sądzić. że autorzy badań nie
zdają sobie sprawy w pełni z tych różnic,
jako że to samo
kryterium oceny zastosowali zarówno do czasopism wysoko i
nisko nakładowych występujących w różnych
konfiguracjach
zasięgu oddziaływania (niskonakładowe ogólnopolskie,
wysokonakładowe lokalne) Nie wiadomo też dlaczego wśród
61 ocl'nianych czasopism nie znalazła się „Karuzela" - dwutygodnik
satyryczny o za:;ięgu ogólnopolskim i dużym nakładzie skoro oceniano tygodnik satyrycimy „Szpilki " (o znacznie mniejszym
nakładzie). a także inny dwutygodnik jakim jest „Filipinka" ogólnopolski, duży nakład.
Na liście gazet pominięto w podobny sposób „Sztandar Mło
dych". Przede wszystkim zaś autorzy badań wcale nie zastanawiali się nad faktem. że adresatem, a więc potencjalnym odbiorcą w przypadku jednych tytułów jest ogół społeczeństwa a
w przypadku innych tylko wybrana kategoria zawodowa lub
grupa ludzi zatrudnionych w określonej dość wąskiej dziedzinie gospodarki narodowej (pisma branżowe).
Mało tego, autorzy badań postanowili orzekać o renomie pisma bądź o niechęci wobec niego nie zważając ibytnio na realne zachowania jego odbiorców
czyli na tak istotny fakt jak
procentowy wskaźnik czytelnictwa (jaki procent społeczeństwa
w określonym wieku faktycznie czyta to czasopismo). Zarówno
dobra, jak i zła opinia, o określonym tytule prasowym pozostaje w ścisłym związku z faktem czy osoba, która to pismo ocenia jest jego czytelnikiem. Tymczasem jak można przypuszczać
oceny poszczególnych czasopism w pięciopunktowej skali dokonywali czytelnicy jak i osoby, które w ogóle pisma nie czytają bądź znają je tylko z nazwy lub miały z nim kontakt np.
5, 10 lat temu itl?· Nie są też znane motywy jakimi kierowali
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1. Trybuna Ludu
2. Gromada-Rolnik P.
:t Kurier Polski
4. Dziennik Ludowy
5. Express Wieczorny
6. Zycie Warszawy
7. Sztandar Młodych
8. Rzeczpospolita
9. Słowo Powszechne
iO. Zielony Sztandar
11. świat Młodych
12. Żołnierz Wolności
13. Gazeta. Młodych

14,6
8,7
8,3

.'!!

~"'

13,3

łll :I
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dl'

~ ·~

2,2

-0,4
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' 2,9
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24,3
16,4

5,9

6,2
4,8
7,2
M
3,1
4.8

%,3
1,3

~

~

~
22,5

13,5

11,li

11,2
7,9
8,0
5,9

10,fi

3,7
3,7
3,3
3,3
2,7
2,5
2,5
2,4
2.4
2,0
2,0
1,8

jedn-oraz. *)
1983
1984

730,466
422.948
235.027
204.022
502.087
360.4111
215.109
196.893
90.429
162.689
453.226
148.259
101.0liS

701.501
471.666
260.53U
242.409
498.212
301.521
217.881
211.501
84.742
148.817
455.514
158.746
93.000

:5

12,3

15.5

Nakł:łdy

IZ ~

1,1
1,4

6,3
5,7
4,4
4.0

"'«!

2. Kobieta i Życie
3. Przekrój
4. Polityka
5. Panorama
6 Razem
7. Gospodyni
8, Veto
9. Jestem (m)
10. Perspektywy
11. Nowa Wieś
12. Motor
13. Prawo i Życie
14. Forum
15. Magazyn Rodz. (m)
16. Przegląd Tygodn.
17. Film
18. Tygodnik Powsz.
19. Tak i Nie
W. Filipinka (2t)

1ll!

2,2
2,0
1,1
1,0

6,6

N

1. Przyjac16lka

Ol
.....

+1,3
+2,8
+2,1
+1,8
-0,9
+o,3
+1,s
-0,8
+o.li
+o,9
-0,2

~

T::rtuł:r

co

7,5

7,0
3.3
2,6
3,0
2,3
3,1
2,3
2,6
2,3

2,1
3,2

1,0
1,8
0,8
0,9

:!
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Nakłady

1983

•O

IX:
+1,8
+2,9
+o,7
+o,s
+o,4
+t,O
+2,6

+2.9

+0,1

+1,4
+0,2
+i.o
+0.1
+0,2
+o,4
-0,8
+1,4
+0,2
+1,2
+o ,9

jednoraz. •)
1984

2.163.984
699.833
549.301
364.878
432.917
401.574
344.634
213.978
742.563

2.141.605
690.127
545.457

, 193.632

195.954

305.203
241.045
135.906
74.1187
170.168
160.107
149.506
76.392
74.41i6
230.253

282.li33
212.007
144.586
70.208
lli8.822
169.504
144.992
78.608
112.58:?

Dane nakładowe dotyczą pierwszej poł o w:( 1984.
m - miesięcznik, 2 t - · dwut ygodnik, pozostałe -

359.855

442.259
462.010
389.490

28.083 .
32.121
39.304
42.080
43.345
52.960

1. Forum
2. Polityka
3. Ty1odnik Po~Melmy
'· Kobieta i Życie
5. Przekrój
li. Perspektywy
7. Prawo i żyeie
8. Panorama
li. Tak i Nie
10. Razem
H. Film
12. Veto
13. Motor
14. Gospodyni
15. Magazyn R()dzinny
16. Przegl'd TygodniO'\\'Y
17. Nowa Wieś
18. Przyjacimłl$:a
19. Filipinka
20. Jestem

53.550
55.982

56.291
57.751

6l>.413
61.256

64.244
66.015
67.528
70.626
85.646
88.132
128.547
215.989

Posługując się zd danymi z badań CBOS, przy czym jednocześni e stosując inną ko1'.strukcję wskaźnika „renomy" (stosunek
odsetka re$póndentów uznających tygodnik za potrzebny i poszu-

kiwany do odsetka wrogów lub przeciwników pisma hierarchia
„renomy" czasopism przedstawia się następująco:
1. Kobieta i Życie
2. Przekrój

M,11
16,4
14,9

3. Przyjaciół!ta
4. Polityka

ll,2
9,2

5. Panorama
6. Prawo i Życie
7, Veto
8. PerspektY\\'Y
9. Gospodyni
Forum
10. Nowa Wieś
11. Razem

8,~

6,3
5,2

4,4

Według SJ'<'sobu licz~nia wska.tnika CBOS hierarchia najbar:lziej renomowanych czasopism przedstawia się zupełnie inacz:ej:

1. Przeglitd Katolicki
2. Wiadomoś~i Sportowe
3. Rodzina
4. Forum
5. Przegląd Techniczny
6. Katolik

101,'T
79,4
58,9
'33,5
33,5

7. :Radar
8. Szpilki
9. Tygodnik Powszechny
10. Stolica ·
·

24.7

28,2
26,5
17,S

17,4

Ocenie czytelnikow pozosta'Wiam wzajemne relacje między wy•
nikami badań Ó:BP i CBOS w kontekście wła.snej hierarchii „re•
nomy" liczonej innym sposobem.

KRYSTYNA

•

NORDY~SKA

NAGRODA „MfLOWEGO SŁUPA"

Celem konkursu jest popularyzacja mlodei twórczości, rozbu·
dzenie talentów, stworzenie warunków do pubilcznych kontaktów
i konfrontacji.
1. Konkurs jest
lmJ)rezit
otwartą, w którym mogl\ wzill~
udział poeci niezależnie od miejsca zamieszkani&, nie będl\ey

członkami

ZLP.

2. Należy nadesłać zestaw trzech wierszy w czterech egzem•
plarzach. Utwory nie mon być ni1dzie publikowane. Ilość ze-

stawów dowolna .

3. Każdy utwór winien być opatrzony godłem, do zestawu
prac należy dolĄczyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym umym
godłem, zawierającą imię i nazwisko, dokładny adres autora.
4. Ostateczny termin · nadsyłania prac upływa 15 października

1986

r.

·

15; Oceny nadesłanych prJC dokona jury, w skład którego wej·
członkowie Związku Literatów Polskich.
li. Or1anizatorzy nie zwracają nadesłanych na konkurs prae.
7. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi
w llstopacłzie, o czym nagrodzeni autorzy zostaną pisemnie po·
informowani i zaproszeni na koszt organizatorów.
8. Prace nalt'odzone będą opublikowane w „Nurcie" i hono·
rowane obowiązującymi stawkami autorskimi.
9. Organizatorzy przewidują następujące nagrody: I nagroda
15 tysięcy złotych, II nagroda 12 tysięcy złotych, III nagroda 10
tysięcy złotych, ponadto dwa wyróżnienia (nagrody rzeczowe),
nagrodę za najlepszy wiersz autora debiutującego. Wiersze pre„
tendujące do takiej nagrody winny mie~ obok godła dodatkowy
napis „Debiut": Każdy z laureatów ponadto otrzyma minlaturke
„Milowego Słupa".
dą krytycy i poeci -

10. Organizatorzy
n1t1ród.

zastrzefajlł

sobie

prawo innego podziału

11. Dodatkowych in!ormacjl udziela główny organizat0r konkursu ZW ZSMP w ltonlnle, aleje 1 Maja 15, tel.
213-94.
Na ten &dres należy nadsyłać prace konkursowe.

•

336.913

799.161

231.386

KOLONIE W PRZEDBORZU
Reportaż Romana Kubiaka „Lekcja obywatelskiego" opowiadający o wydarzeniach na koloniach w 1 Przedborzu, spotkł się ze
sprzeciwem grupy wychowawczyń oraz pielęgniarki z J turnusu.
Redakcja otrzymała obszerny list w tej sprawie. który z przyczyn technicznych opublikujemy dopiero w następnym numerze
co nie jest w sprzeczności z wymaganiami prawa prasowego.'

•

'*)

tygodniki.
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PORT N1C SPI

Pogoda pÓgarsza się: v.r1atr tężeje - ch\\ilami
wieje już regularna „siódemka": Piana układa
się w długie pasma. potem coraz grubszP. krople
tłuką w szyby kapitań~kiego mostka. Dobiega
szósta godzina t.rałowania.
- WŁA 147 do WŁ.4 133. Będ ..iemy lwr:c::yć.

pokładzie śnieżnobiałego, małego stateczku
należącego do Palskiego Ratowńic·
twa Okrętowego płoną wszystkie światł'ł: wachta trwa tu całą dobę. Płonie także światło w

Na

m/s „Pasat"

Możes? oddawać

telefon.

Telefon lądu~ na pokładzie WŁA 147 i tu.ż
za nim lina będąca zakończeniem tuki. W ruch
idzie \vinda sieciowa - po chwili sieć ukawje
~ię po~ad po vierzchnią
wody. Pojawia;ą się
mewy liczące na łatwą ; obrit::t zdobycz.

maleńkim

pokoiku na piętrze budynku przy.
klejonego do hali mączkami. Tu, w Serwisie •
Rybackim zbiegają się wszystkie niewid:i:ialoe
nitki łączące kutry Przedsiębiorstwa Połowó.w i
Usług Rybackich „Szkuner" z ląclem.
- „Szkuner", „Szkuner'', do wsz.ystkich. Poda;ę prognozę pogody na dzisiejszą noc.
Wiatr
1iord, nord-west o siŁe 5-6. Stan morza 4-5.
Temperatura ok. 16 sto.pni. Jutro bez wię(;.~zych

WIELKI WOR Z RYBAMI

zmian. Koniec.

Dochodzi północ. Załoga WŁA 147 jest ~uż na
burcie w komplecie. Powoli klarują kute.c -de
wyjścia. Dziś będą we dwójkę, wraz z WŁA 133, fo
wić tuką śledzia, Szyper Stanisław Kteban
wypełnia jeszcze ostatnie- dokumenty i można wyjść w morze.
- WŁA 147, WŁA H7 - wo!am „Szkuner".
- „Szkuner" do W ŁA 147. Slucham cu:.
- Podaj mi, gdzie d::zsia; Łowili nasi i ;akit
mieli osiągi.

jest już nad pokład~m. Jecien z rybak6 Ą' rozwiązuje węzeł i pokład zalewa żywe srebro.
Setki, tysiące srebrnych rybich ciał wije si<:
podskakuje, jakby
pneczuwając, że przyszh
ich ostatnia godzina.
Bystre oczy rybaków wypatrują większej r)··
by. Po chwili duże, dorodne dorsze lądują w
osobnej skrzynce. Za nimi jedna, jedynct fią·
dra i kilka belon - ryb podobnych do węgo
rza, o srebrnej łusce, długim pysku najeżonym
ostrymi zębami i ościach zielonych jak trawa.
Niestety, ani jeden łoso3 tym razem nie zaplą
tał się w sieć„ ..
- WŁA 141, co u was?
- Tak sobie. Będzie tego ze dwie tony. Jest

- Kilku poszlo do Stanisław 5, Stanisiaw 6
Tatn jest podobno trochę śled;,ia.
·
-

Dobra,

dziękuję.

Stanisław 5 i 6 to reJony leżące wzJłuż Pół
wyspu Helskiego, od Jastarni aż po boję kur1ową Hel. Bliską.
- WŁA 147 do Wł.A 133.
WŁA

-

133, stucham

trochę domieszki szprota. Możesz wydaw:i:: sieci.
Cała załoga pokładow;i - prócz kapitana pra-

cię.

Gdy na pokładzie
jest ryba·

- Idziemy na Stanistaw 5, Sta11.islaw 8 Pro. ponuję, abyśmy wyszit dopiero o tr%eciei. Zgoda:•

-

W

porządku.

Dobranoc.

Rybacy opuszczają messę. Po stromych schodach schodzą do kubryku. Tu, poniżej
lustra
wody znajduje się ich sypialnia: niewielkle pomieszczenie, wzdłuż którego do burt przymocowano piętrowe koje. Srodek
zajmuje wielki
stół; dwie ławki, szafka na ubranie i ·umywalka dopełniają całości umeblowa:iia.
Swiatło lampki wydobywa i półmroku fotografie dziewczyn w najrozmaitszych pozach przeważnie „au naturel"". Gdy jest się w morzu
wiele, wiele dni, one mają rybakom śnić- sif: w
nocy, przypominać o ciepłym domu i przyjemnościach innych, niż obcowanie z morzem. To
wiaśnie one, pomiędzy jednym a drugim
zaciągiem sieci, pozwalają zapomnieć o kołysaniu,
pomagają zasnąć.

TUŻ

PO GODZINIE TRZECIEJ

stalowym cielskiem kutr~
targn~ł dre3zcz:
uruchomiono silnik. Delikat,ia łl"ibracja będiie
towarzyszyć do końca rejsu. Cała załoga jest
już na nogach.
-

Cumę dziobową oddaj! Ruf ową oddaj!

Grube na trzy palce liny lądują na pokładz!e.
Statek bardzo powoli odbija od kei, wykręca
ciasne kółko w zatłoczonym do granic możli
wości basenie portowy.n i po chwili przycumowuje do betonowego nabrzeża WOP. To formalność: przed każdym wyjściem w morze i po
powrocie trzeba dokonać odprawy granicznej;
wszak opuszcza się terytorium kraju.
Kwadrans przed czwartą rozdzwonił si~ te•
legraf maszynowy: cała naprzód! Sternik próbuje wzrokiem przeniknąć mrok.
-

Kurs 80!

-

Jest, kurs 80!

Kilka obrotów kołem sterowym i statek l~ty
na podanym kursie. Wzdłuż burt przesuwają się powoli latarnie stojące na główkach falochronu: zielona po lewej burcie, czerwona po
prawej.
-

Kurs 125!

-

Jest, kura 125!

Glowica silnika nie ma chl.odzenia. Uaszę
Temperatura głowicy sto d?:iesięć,
a powinna być sześćdziesiąt„.
-

zastopować.

-

....: . WŁA 133,

.wyda;ę

sieci!

-

Tuka - wielki siatkowy wór ginie w wodzie.
O jego obecności świadczą jedyme kolot·owe koraliki pływaków.
- WLA 133, podchodź powoli z lewej burty
W chwili, gdy obie jednostki dzieli zaledwie
kilka metrów wody, na pokład spada rzutka,
do końca której umocowana jest gruba lina bę
dącą drugim końcem tuki. Teraz i na Wf.A I:i:.l
zaczyna się- gorączkowy ruch. Po kilku chwilach
lina jest już zamocowana na potężnej windzie:
tuka - niby wielka siatka została rozpięta pomiędzy kutrami. Wszystko, co pływa w wodzie
i znajdzie się · na kursie, musi znaleźć s\ę w
siecL Stąd już nie ma wyjścfa.
- WŁA 133, daj „pól naprzód".
-

Dobra, daję „pól naprzód".

-

A teraz „cala naprzód"!

Oba kutry, których dzioby spięto liną zwaną
telefonem raźno ruszyły do przodu.
Przed
nimi monotonne, długie godziny trałowania. Jeszcze ·tylko w górę,

CZ~RNE T.ROJKĄTV STYKAJĄCE SIĘ

WIE·RZCHOŁKAMI

-

mak dla wszystkich, ta jednostki

połowem

Za plecami sternika echosonda miarowo kregłębokość wody. Wejście do \\;7ładysławo
wa jest bardzo płytkie. Trzeba niezmiernej uwagi i doświadczenia, aby nie posadzić ' jedncstki na mieliźnie. Przed dziobem wyrasta małe,
migocące światełko: tą . o.statnia boja . kursowa.
Tuż obok niej kuter robi ostry zwrot i skręca
na wschód, w kierunku Helu.
' ·

Da

się usunąć?

- Nie wiem, zobaczę co się da zrobić.
chyba nie.

NA MASZT, WĘDRUJĄ DWA

już

cuje przy rybach, Wysypują śledzie na wielkie, drewniane koryto, i do wiader od~ladaj;\
duże nienaruszone sztuki. Wiadra wędruJą do
ładowni, gdzie przesypuje się ich zawartość do
skrzynek. Trzy wiadra - to jedna skrzynk"l•
Przesypane lodem, muszą
wytrzymać trudy
podróży. Reszta ryb wsypywana jest do szota
wydzielonego w kącie pokładu:
te pójdą na
mączkę. Trzeba się spieszyć, bo ryba to produkt nietrwały. Woda jest ciepła, powi~frze też,
łatwo więc zmarnować cały zaciąg. Gdy na pokładzie jest ryba, to wszystko inne idzie w kąt.
Na mostek wchodzi mechanik.

zajęte

są

- i można zająć się swoimi sprawami.
W messie jeden :r. rybpk6w układa pasjansa.

Siedem pik na osiem karo ..• walet ptk na
dziesiątkę kier„. Nie, nic z tego nie będzie. Nic
wyszedt. Nie będzie dzisiaj r11b11 stwicrtlza

autorytatywnie i znów tasuje karty d'l nastr,pnego pasjansa.
Kuk przygotowuje śniadanie:
jajecznicę na
maśle. On jak nikt inny - zna upodobania załogi. Wie,
kto lubi jajecznicę b:irdziej
ru:dką, kto !)ardziej ściętą. Wie, komu ile posolić, komu dodać papryki. Z iście cyrkową
zręcznością poda)e herbatę, nie roniąc ani kropli z kubków, choć przechyły dochodzą do 50
stopni! Wszyscy sobie bardzo chwalą jego potrawy - a on stara się gotować to, co załoga
lubi. Tylko nigdy nie przygotowuje w morzu nawet gdyby bardzo go o to prosili - flaczków i zylsu - kaszubskiej odmiany nóżek w
galarecie, gdzie
mięso nie jest krojone,
lecz
mielone przez maszynk~. Bo fl3;!zki i zyb
to sztorm.
- Może to i przesąd - mówi - ale mnie się
to sprawdza. ·

Szyper nie schodzi z mostka. Kutry idą kursem równoległym. w odległości 120 metrów od
siebie. Chwila nieuwagi - i nieszczęście gotowe. Tym ·bardziej że u wyjścia :r. zatoki Gdań
skiej ruch jak na Marszałkowskiej. Od 11trony
Nowego Portu płynie właśnie wielki. stutonowy
dźwig, holowany przez oceaniczny
holownik
„Koral" lub „Jantar" - z tej oelległoścl nazwę
trudno odczytać nawet
przez lornetkę.
Po
chwili, w polu widzenia pojawia się szybko pły
nący ekspresowiec, o nazwie wyptsanej na burcie w egiotye:~nym języku„

Kapitan
-

już

WŁA 147

jest przy ukaefce.
do WŁA 133. Będzie&z musial zwi-

nąć sieci. Mam awarię siinika. Chyba nie u.ci.<L

uruchomić

Al~

na tyle, żeby moiM bylo łowić.

się

- WŁA 147 do ,,Szkunera". Muszę awaryjnie wrócić do portu. WL.4.
133 zastani€ 11r::i
mnie na wszelki wypadek.
Długo, bardzo długo, nim n.i r.1osteK v.'szedt
umorusany mechanik.

-

Spróbujemy, może się uda ...

Po chwili ustaje nieprzyjemne koły.samu: ku·

ter znów raźno ruszył do przodu całq mocą
swych dwustu pięćdziesięciu koni.
- Chłodzenie od biedy jest. Możemy spróbować lowić.

WŁA 133, wydawaj sieci. Będziem:1 lowić.
Płynie drewnowiec pod niemiecką b;inderą,
polski masowiec i - rzadki oka.z - żaglowiec
pod pełnymi żaglami. To „Dar Młodzieży" wy-

-

rusza na Operation Sail 86. Pomyślnych wiatrów!
Co chwila na mostku
rozlega
się dźwięk
dzwonka. Kapitan już wie: to mechanik sygnalizu3e, te silnik nie ma chłodzenia. Trzeba b1:dzie niestety wrócić do portu.
- WŁA 147, wybieram sieci.
Znów na pokładzie ląduje telefon i tuklina.
- WŁA 133, Ile macie ryby~
-

Slabo, bardzo slabo. Najwyżej póŁ tony„.

SŁO~CE POWOLI ZACHODZI
ZA HORVZONl.

śli

-

Kuter idzie wprost na nie, dokładnie pod wiatr
i fale, rozpryskując słone bryzgi. Z lewej burty rozbłysło światło Jastarni.
Daleko, daleko
przed dziobem inne światełko: świeci 0,1 sekundy, by zgasnąć na 2,9 sekundy. To Rozewle.

Cala naprzód!

- Sternik, trzymać kurs 300. Steru.; ntt Ro·
zewie.

Przed dziobem w dali migoc~
ś·.viat!a tu!tpartnera - WŁA 133 który 1\·:itszedl .z por.tu.
nieco wcześniej: to nikną, zasłqnięte burt;;roi ,na
dziobie, to wyrastają
wysoko. ponad ~elingi.
Wskazówka przecl"\ylomierza kiwa się moriotonnie: dwadzieścia stopni na pnnvą burtę, dwadzieścia na lewą.
Nie wszyscy dobrze znoszą takle koły;mnie:
młody absolwent szkoły rybołó~vstwa morekiego
- Artur. kilka razy oddaje „h:>łd" NeptunO\Vi.
Trzyma się jednak dzielnie i natychmiast p·owraca do pracy Był to - jak się póiniej ·okazało jedyny przypadek morskiej ch:Jrol)y w
czasie tego rejsu
Po trzech godzinach odezwała się ukacika:
- WŁA 133 do WŁA 147; '
-

i;i,rł,A

147, zgl.aszam

-

się.

-

Jestem już na lowisku. Zacznij 'PTtv{lotc ·
wywać sieci.

ze
Trzeba sterować dokładnie na nie: ona
bowiem wyznacza bezpieczny tor wodny.

świateł.

-

-

ODGŁOSY

Kurs 305. Dochodzimy do nabrzeża WOP.

I to już własciwie koniec rejsu. Jeszc1.e tylko
krótki postój przy nabrzeżu wyładunkowym i
powrót na swe stałe rniejsce cumowani«.

SILNY, SZTORMOWY ·WIATR

.12

Sterr.iik, kurs 260. Trzymaj się nabieżnika..

\V. mroku nocy wyraźnie jaśnieje jedno

-

spędza z powiek resztki snu. Wszyscy poru!:zają się jak w transie: wszystkie . ruchy mają
wyćwiczone. Tu nie ma czasu na z.będne słowa,
zbędn~ gesty, zbędne ruchy,

Jest, 300 stopni.

Kuter pracowicie wspina się na gn:bit>t każdej nadchodzącej fali. Wiele z nich ror.biJa się
o dziób i zalewa pokład Woda i szumem przelewa się przez szpigaty i ucieka za burty. Zapada noc. Nad pokładem zapalają się światła po·
zycyjne: zielone na prawej burcie, czerwone na
lewej, białe na rufie i dziobie.
$wiatełko Rozewia j~st już coraz bliżej. Już
widać brzeg upstrzony kolor<>-wymi światelkami.
To Władysławowo ..Już widać śwlecącą boi';!, już
widać oświetlone wejście do po: tu. ZM'\' monotonnie szumi echosonda.

Foto:

• faszyna stop.'

Witold Werner
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dżuma, trafiałem do leprozoriów. I dlatego, gdy z grupą
specjalistów Ministerstwa Zdrowia USRR udałem się do rejonów
poleskiego i iwanowskiego, bezpośrednio przylegających do 30-kilometrowej streiy szczególnego zagrożenia, wiele z tego, co już
widziałem w szpitalach i stacjach sanitarnych, początkowo wydało mi się dobrze znane: niezwykle duża liczba personelu medycznego, w tym wielu specjalistów przybyłych z daleka, podwórza zapchane karetkami pogotowia ratunkowego i pojazdami
transportu sanitarnego ze znakami rejestracyjnymi z różnych rejonów Ukrainy; gabinety głównych lekarzy podobne raczej do
sztabów bojowych podczas wojny - ta sama atmosfera polowa,
mapy i wykresy, nad którymi pochylają się lekarze, nie milknące
dzwonl...'1 telefonów, tysiące drobnych i dużych spraw, które należy.
rozwiązywać bezzwłocznie. Wszystko to znane i nieznane jednocześnie, wszystko to niezwykle, bezprecedensowe. W ciągu tych
dni z epoki przedatomowej przenieśliśmy się do epoki nieznanej,
wymagającej gruntownej przebudowy naszego myślenia i metod
działania. Los umożliwił nam wejrzenie w bezbrzeża nocy, tej
nocy, która nastąpi, kiedy zaczną wybuchać głowice jądrowe„.
Gdyby to było w moje] mocy, przywiózłbym w rejon Czernobyla
jak naj\vlęcej polityków sprzeciwiających się rozbrojeniu jądro
wemu - niech by zobaczyli, pomyśleli, wyciągnęli wnioski, póki
jeszcze nie jest za późno.

Czernobytu 2i0baczylem niemal dosłownie niezwykły,
niewiarygodny świat zza Drugiej Strony Lustra, zabarwiony niewidzialnymi i tym bardziej zlowieszczymi odcieniami podwyżs~1.0n'!j radioaktywności. Widziałem to, oo trudno sobie wyobrazić w najbardziej
tentutycznyeh •nach.

W

Czernobyl. Niewielkie, miłe, prowincjonalne ukraińskie miagteczko, tonące w zieleni. Latem lub!U tu wypoczywać mieszkańcy
Kijowa, Moskwy, Leningradu. Przyjeżdżali na długo, czasem na
cale lato z dziećrni, z wszystkimi domownikami, "''Ynajmowall
,.dacze" lub tylko pokoje w drewnianych, jednopiętrowych domkach, przygotowywali na zimę marynaty 1 konfitury, zbierali
grzyby, obficie rosnące w tutejszych lasach, opalali się na ośle
Morza", łowili ryby.
piająco czystych brzegach „Kijowskiego
I wydawało gię, że jakoś harmonijnie i nierozdzielnie zrosło się
tu piękno poleskiej przyrody z ukrytymi w betonie atomowymi
wulkanami czterech bloków elektrowni położonej w niewielkiej
odległości od Czernobyla.
Dzisiaj Czernobyl, który przykuwa uwagę eałego "1ata, kl
miasto bez mieszkańców, bez pokrzykiwań qzleci, bez zwyczaJn1e
prowincjonalnej codzienności. Na głucho zamknięte okiennice i
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w małym miasteczku

,Jednakże Czernobyl nie zamarł, żyje. Jeet to tycie podporząd
kowane surowym i zupełnie nowym nakazom „stanu wyjątkowe
go" epoki atomu. Miasto z uporem walczy z awarią i jej następ
stwami. W kierunku elekti:ownl pedzą samochody pancerne i
betoniarki, działają posterunki pomiaru radioaktywności, polewaczki bezustannie i szczodrze zmywaj!\ ulice. W mieście i wokół
niego zgromadzono wielką ilość sprzetu technicznego - stoją tu
potężne buldożery i traktory, dźwigi I zgarniarki czekają na swą
kole.i do natarcia. Na wydzielonych do tego celu miejscach żoł
nierze w specjainych kombinezonach starannie dezaktyw1zują
sprzęt techniczny powracający ze 11trefy elektrowni. Przed rejonowym komitetem partii i rejonowym komitetem V.'Ykonawczym,
gdzie mieści się centrum dowodzenia całą operacją, stoją dziesiątki samochodów osobowych, jakby odbywała się tu zwyczajna
narada. Jest to jedynie zewnętrzny przejaw tego, co się dzieje
dzisiaj w Czernobylu, ale I to wiele mówi. żadnych oznak paniki.
I - dziwna to sprawa - w tej niezwyklej sytuacji, wymagającej
podejmowania natychmiastowych decyzji, w pełnej sprzeczności,
złożonej, ekstremalnej, szybko zmieniającej się sytuacji ludzie
stali się spokojniejsi i bardziej sobie życzliwi: wspólne nieszczę
ście i wspólne cele zbliźyły wielu jeszcze wczoraj nieznanych
scbie ludzi, uczyniły ich lepszymi i bardziej zgodnymi, zmusiły
do odrzueenia wszelkiego rozdrażnienia i małostkowości. Nie
słyszałem gloAnych poleceń, sporów kompetencyjnych. Sprawa i tylko sprawa - bez żadnych biurokratycznych formalności i
ciągnących się uzgodnień.

pracują w rejonie awarii, ubrani są. w białe
bawełniane kombinezony i nakrycia głowy.
się kto tu jest członkiem Akademii Nauk, a kto
źołnierze.m, a kto generałem. Wobec zagrożenia

Wszyscy, którzy

I zielone .specjalne

Nie zorientujesz
robotmkiem, kto

radioaktywnością wszyscy !!!\ sobie równi. Jedynie stopie11 odpowiedzialności - inny. Kiedy patrzy si4 na tych ludzi, "'''daje się,
ze to chirurdzy kierujący l!ię do bloku operacyjnego. Ta me aCora wyda.ie się szczególnie trafna. Przecież dzisiaj w Czernobylu

dokonuje się bezprecedensowej operacji likwidowania zrakowaciałej tkanki rarlloaktyivności.

Z tytułu mej działalności lekarskiej ucz~tniczyłem w 'l'lrygaszaniu ognisk cholery, prowadziłem wiele masowych akcji podcza,
epidemii rJżnych chorób zakaźnych, bywałem tam, gdzie szerzyła

Awaria ezernobylska postawiła ludzkoś~ przed szeregiem nowych, nie tylko naukowych czy technicznych, ale i psychologicznych problemów. Ludzka świadomość z trudem godzi się z tą
absurdalną sytuacją, kiedy zewnętrzne zagrożenie nie ma :!;adnych
widocznych oznak - zapachu, barwy czy smaku, a mierzone jest
Jedynie za pomoc!\ specjalnych przyrządów. Niebezpieczeństwo
jakby rozpływa się w przejrzystym powietrzu, w białoróżowym
kwitnieniu jabłoni, w kurzu na drodze i ulicy, w wodzie wiejskich studzien, w mleku krowim I świeżych warzywach, w tej
calej idyllicznej wiosennej przyrodzie. Stając się niewyczuwalnym
niebezpieczeństwo u jednych pogłębiło poczucie zagrożenia, strachu, u innych zaś, przeciwnie, wywołało pelne beztroski lekceważenie; opowiadano o jednym z takich desperatów, który postanowił zlekceważyć najprostsze i trzeba powiedzieć dość skuteczne środki ochrony, za co natychmiast drogo zapłacił. Jedynie
obiektywn~„ nie wypaczona przez nikogo, nie uki:ywana tajnymi
zakazami \'>·iedza o realnej sytuacji, tylko ścisłe przestrzeganie
racjon;ilnych środków ochrony i stałe kontrolowanie poziomu
promieniowania może dać tym, któr"iy znajdują się w strefie
zagrożenia, poczucie bezpieczeństwa, niezbędnej wiarygodności.
Dala

się zaobserwować

taka oto

zdumiewająca prawidłowość:

więcej było niedoinformowanych, przerażonych ludzi, gotowych uwierzyć we wszystko,
co usłyszeli. W Kijowie było ich więcej niż w Czernobylu i pobliskich okolicach. W odległych od Kijowa, południowych rejonach, niektórzy kombinatorzy, wykorzystując ogólne zaniepokojenie, wyśrubowali ceny za pomieszczenia odnajmowane kijowianom, uzasadniając to „zwiększonym zagrożeniem".

im dalej od epicentrum wydarzenia, tym

Wróćmy jednak w rejony przyległe do elektrowni czernobylskiej. Tego, co tam nastąpiło nie da się porównać z żadnymi
wydarzeniami, jakie miały kiedykolwiek miejsce podczas epidemii:
ani pod wiględem siły atopniowo narastającego zagrożenia ludności, ani też stopnia trudności zadań, wobec których stanęl!
lekarze. jak też skali ewakuacji ogromnych mas ludzi. Wyobraźcie
sobie kolumnę t ·siąca autobusów jadących z zapalonymi światła
mi, w dwóch rz~dach i wywożących z zakażonej strefy wielokobiety, starCÓ\\', dorosłą
tysięczną ludność miasta Prypeć ludność i noworodki. Wejdźcie w położenie tych, którzy opuszczali
~\\-oje czyste i nowoczesne miasto, którym się chlubili i w którym zapuścili już korzenie - budowniczych i załogę elektrowni,
członków ich rodzin, wszystkich, którzy przypadkiem lub celowo
znaleźli się w Prypeci. Pozostawiono im wyjątkowo mało czasu,
opuszczali .swa.je domostwa .w tym, w czym byli, chwytając jedynie
najpotrzebniej~ze rzeczy. A niels:tórzy w popłochu i tego nie zrobili.
Budowniczy Czernobylskiej Elektrowni Atomowej Liliana Michajłowna Gałszenko (jej mąż pracuje w elekti'owni jako elek·
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Moc energetyczna czwartego bloku elektrowni gwałtownie
wzrosła. Nastąpilo znaczne wydzielanie pary, reakcja doprowajego wybuchu, zniszczenia
dziła do wydzielania się wodoru,
reaktora i emisji radioaktywności.
- W momencie awarii o godz. 1.30 zginęło dwu ludzi - kierownik systemu automatyzacji Władimir Szaszenok i operator
elektrowni Walerij Chodemczuk.
- Przybyła na miejsce wypadku straż pożarna zlokalizowała
źródła ognia w co najmniej pięciu miejscach. Płomienie rozszerzały się w stronę sąsiedniego reaktora, mogły przeniknąć do
kanałów z kablami, których sieć obejmuje cały teren elektrowni.
Główne ognisko pożaru umiejs'cowiło si~ w dziale z aparaturą.
- Strażacy ustawili pompy. Po zewnętrznych schodach dotarli
na dach hali maszyn, w której stały· pojemniki z tonami smaru.
Tam też znajdował się węzeł kabli łącze,cych agregaty całej
elektrowni.
- Do godziny 15 rano pożar w elektrowni został opanowany.
- Z rana elektrownię i miejscowość odcięto od kontaktów
zewnętrznych. Dostęp Judzi do skażonej strefy przerwano.
- Maksymalny poziom promieniowania w rejonie elektrowni
wynosił 26 kwietnia 10-15 milirentgenów na godzinę, w Kijowie
zaś 0,3-0,4 mi li rentgena.
- W trybie nagłym przygotowano plan ewakuacji mieszkańców
z obszaru w promieniu 30 km od elektrowni.

27 KWIETNIA
O godz 14 zarządzono ewakuacje miasta Prypet. Autobusy
podstawiono pod niemal każdą bramę. W ciągu 2 godz. i 45 minut
miasto opuściło około 40 tys. ludzi. Kolumna pojazdów rozciągnęła
się na 20 km.
- EwakuacJa wsi i osad wiejskich przebiegała trudniej. żaden
rolnik nie chciał v.ryjeżdżać w okresie najpilniejszych robót polowych, wielu nie uświadamiało sobie stopnia zagrożenia.
- Łącznie ewakuowano 92 tys ludzi.
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W iwanowskim 1zpitalu rejonowym znalazłem slte w szczegól•
nym laboratorium - swojego hotelu. To było zaimprowizowane
ambulatorium hematologiczno-diagnostyczne, pracujące przez cakrew ewakuowanym i wszystkim tym, któłą dobę, badające
rzy zwrócili się o pomoc lekarską. Przy mikroskopach - sympatyczne kobiety z Kijowa, Charkowa, Czerkal!, miejscowi laboranci.
Druga zmiana wypoczywa w sąsiednim pokoju. Każda z tych kobiet zostawiła w domu dzieci, każda ma swoje kłopoty i trosk!,
ale ludzie ci wiedzą - potrzebni są tutaj. Dlatego, że właśnie tu
przebiega obecnie pierwsza linia walki.
wyjątkowego", widząc, jak
Ukrainy, często przypominao współczesnym bohaterze, o
prozie „wiejskiej" i „miejskiej", ·o bohaterze pozytywnym, ko·
poznawania życia i temu podobnych mądrościach.
nieczności
Jakże scholastycznymi i dalekimi od samego życia wydają si~
011e tutaj, gdzie na twoich oczach rozgrywa si~ niesłychany dra·
mat, kiedy wnętrze ludzkie, jak na wojnie, ujawnia się szczególnie szybko: to, co jest maską, nagle opada z ludzi jak liście z
drzew pod działaniem defoliantów - i cl niepozorni ludzie pra·
cy okazują się prawdziwymi bohaterami, a najwięksi krzyka--cze,
nawołujący na zebraniach do przyspieszenia i aktywizacji czynnika ludzkiego - pospolitymi tchórzami. Bywa i tak. Ale więk
szość zachowała się godnie.

W pierwszym dniu po awarii kierownik głównego zarządu pomocy lekarsko-profilaktycmej W. Kozliuk i inni odpowiedtialni
pracownicy :t•Ilnisterstwa Zdrowia, kierownik kijowskięgo obwo·
dowego wydziału zdrowia A. Awramienko wyjechali na Polesie,
aby na miejscu organizować działalność placówek służby zdrowia w nowych warunkach,
Właśnie vr owych tragicznych dniach lekarze po raz pierwszy w życiu zobaczyli chorych z porażeniem popromiennym„.
Czytali o tym w podręcznikach, słuchali na wykładach, ale tak
po prostu bezpośrednio z tym się zetknąć, to wydawało się nie·
prawdopodobnym snem. Ale to nie był sen. Do poleskiego szpitala już w pierwszym dniu po awarii przywieziono chorych pra·
cowników elektrowni atomowej, którzy bohatersko stawiali czoła awarii w pierwszych krytycznych godzinach nocą. W oczach
moich kolegów opowiadających o tym widziałem łzy, chociaż oni,
lekarze, widzieli niejedno. Nielekko jest zapoznawać się z historią
choroby tych, którzy nie lękając sie ni ognia, ni promieniowania,
rzucili się ku reaktorowi. aby ratować nas wszystkich od groźby
katastrofy. Ci chorzy przebywali na Polesiu niedługo, wszystkiego
kilka godzin (odwieziono ich samolotem na leczenie do Moskwy),
ale lekarze zapamiętali ich ·na całe życie. Wśród tych, którzy
ucierpieli z powodu silnego strumienia promieni gamma byli
również lekarze z pogotowia ratunkowego miasta Prypeć: Siedem razy, nie zważając na niebezpiecze1i.stwo, wkraczał w strefę reaktora lekitrz Paweł Nikołajewicz Tyniakow, wynosząc stam
•
tąd porażonych. Inaczt::J postąpić nie mógł...

Przeżyliśmy i to najwi~ksze nieszczeście. Ogarnia nas naj'wytszy smutek, kiedy myślimy o tych. którzy oddali życie dla ratowania zdrowia i życia innych ludzi. Chylimy przed nimi głowy.

•
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Centralna ltada Ogólnorosyjskiej Ochotniczej Stra.ży Pożarnej
100 tys. rubli na fundusz pomocy ofiarom awarii
czernobylskieJ.
- Specjalistycznymi badaniami medycznymi objęto ponad 220
osób. Między hospitalizowaJ1ymi z diagnozą choroby popromiennej
nie ma ani jednej osoby z najbliższej okolicy elektrowni. Są to
wyłącznie pracownicy elektrowni i ci, którzy uczestniczyli w
likwidacji awarii.
przeznaczyła

- Ewakuowanym udzielono bezpłatnej pomocy: wydano odzież,
koce, namioty.
- Rodziny budowniczych Chmielnickiej ElektrowrU Atomowej
otrzymały właśnie przydziały no\vych mieszkań, ale kiedy do
miejscowości zacz~li przybywać ewakuowani, postanowili oddac
im te mieszkania.
- Do dyspozycji ewakuowanych, zwłaszcza dzieci, oddano najle?11Ze uzdrowiska i obozy pionierskie.
- Krater reaktora został „zaplombowany" powłoki\ 1 piasku,
ołowiu, dolomitu, boru ... o łącznej wadze 5 tys. ton.
- W rejonie elektrowni pracuje 1.300 lekarz:v-, pit>l~gniarek,
laborantów, personelu pomiaru radioaktywności, 240 karetek pogotowia.
- Na brzegach Prypeci wznosi si~ v.·ały, aby chronić wod~
przed radioaktyv;nymi 'ciekam!.

5 MAJA
„
Poiiiom promlenłowanla w rejonie e1ektro\'
-trzykrotnie.

Natychmiast po tym, kiedy Ministerstwo Zdro\via USRR otrzyinformację o awarii w Czernobylskiej Elektrowni Atomo·
wej; utworzono nadzwyczajny sztab, którym kierował najpierw
wiceminister zdrowi11 A. Zielińskij. Minister zdrowia A. Romanienko przeby~vał w tym czasie w USA i był on zmuszony od·
p!erać ataki an1erykańskich dziennikarzy; znacznie łatwiej było
by, jak mówił Anatolij Jefimowicz, znajdowat się w tym czasie
\V Kijowie. Po powrocie do kraju natychmiast rzucił się on w
wir niełatwych spraw. którymi musieli zajmować &ę lekarze.

mało

22 MAJA

'

26 KWIETNIA

Każdy pacjent został przyjęty, wysłuchany, zbadany za
pomocą licznik.a Geigera, każdemu już w ciągu godziny zrobiono analizę krwi, ustalono poziom leukocytów.

spory.

- Działa lundusz pomocy. Pieniądze na specjalne konto w
Banku Państwowym nadchodzą z calegó kraju.

Kronika awarii w Czernobylu
-

Byt taki dzień, w którym lekarze rejonu poleskiego zdołalł
liczba to zdumiewająca, jeżeli
:r.badać ponad trzy tysiące osób wziąć pod uwag~ kolejki w przychodniach w :nvyktym ,.spokojnym czasie", normy obciążenia, wokół których wciąż toczą si~

Przebywając w rejonach „stanu
ogromną pracę wykonują lekarze
łem sobie nasze literackie dyskusje

Atomowy wulkan
opieczętowane wszystkie domy, instytucje publiczne, 1klepy. Nie
ma zwierząt domowych, rankami nie rozlega się porykiwanie
krów, nie słychać kogutów ~ psów. I tylko ptactwo beztrosko
~wiergoce w zieleni dr~w. Ptaki nie wiedzą, że pokryte pyłem
listo\.\ie jest źródłem podwyższonej radioaktywności.

tryk), której rodzin4 przygarnięto we wsi Blidcza w rejonie iwa·
nowskim. opowiada mi, jak opuszczała dom l'azem z dziećmi
i wnukami, nie zabierając nic oprócz dokumentów. Myśląc, że
odchodzi z domu na jakieś dwa dni. Wszyscy zgodnie stwierdzają,
:r.arówno ewakuowani, jak i lekarze, że wśród tych, których wy·
wożono z Prypeci, nie było paniki. Ludzie byli milczący, skupie·
ni, prawie nie widziano łez, drobnych utarczek, nikt nie „pomst,ował na prawo". Jedynie w oczach widać było ból i przeraż.e·
nie.

111 obni~yl się

dwu-

10 MAJA
Wydzielanie substancji radioaktywnych praktycznie zostało
przerwane.
- Warzywa ł!tostawiane do miast bada slis dwukrotnie - w
polu i w 1klepach. Stale zmywane są drogi.

14 MAJA
Do tego dnia hospitalizowano 299 os6b z diagnozą choroby popromiennej w różnym stopniu. Siedmiu zmarło: pracownik elektrowni Aleksander Leliczenko I sześciu spośród 28 strażaków
Nikołaj Waszczuka,,
uczestniczących w akcji gaszenia pożaru:
Wasilij Ignatienko, Wiktor Kibienok, Władimir Prawik Nikołaj
'
Titi-enok, Władimir Tiszczura.

26 MAJA
Z wywiadu wicepremiera ZSRR Lwa Woronipa dla korespondentów „Prawdy":
L. Woronin: Szcza,tkowe termoreakcje wygasają, jednakże poziom. pmnii.eniowania przy samym bloku jest wysoki, dlatego
stosuJemy tam 1pecjalny sprzęt technic;my. Należy wybudować
fundament pod r~aktor, a wyrwę powstałą podczas wybuchu
t~zeba ni.ei tylko „ogrodzić" nasypem ochronnym, ale równieź pod
nim wybudować fundament. W najbliższym czasie dostarczy się
tu dwie betonowe płyty; na potężnych transporterach zostaną one
podwiezione do wyrwy i zamontowane. Umożliwi to rozszerzenie
frontu robót. powstanie bowiem osłona biologiczna.
Pyt.: Czy to jest początek budowy ,,grobowca"?
O.dp.: Nie jest. to zwy~ly „namiot", który ma osłonić uszkodzoną
czesć elektrowni, a dosc 8komplikowana konstrukcja. Przecież
należy stale kontrolować wnętrze „grobowca'', a przede wszystkim
.
dokonywać pomiarów temperatury.
Pyt.: Jak wia.domo, poziom promieniowania obniżył się„.
Odp.: Jeqnakze do stanu normalnego jeszcze daleko. Nie tylko
likwidujemy ogniska promieniowania i usuwamy resztki kon11~rukcp, ale równiei prowadzimy prace wewnątrz całej elektrowni. Rownocześnle rozpoczynamy przygotowania do wznowienia
e~sploatacjl piet'\"'.S~ego i drugiego bloku. Na to potrzeba kilku
m1e~ięcy, ale w b1ezącym roku z całą pewnością je uruchomimy.
Po.d3ęto . wielką prace dezaktywizacji 30-kilometrowej strefy, podz1~loneJ na trzy sektory. Z 240 punktów, kilkakrotnie w ciągu
dnia, ~trzymujemy 'lvyniki bada11 powietrza i powierzchni ziemi.
Sy~ua~Ja s~o!łnio''.".o ~lega poprawie: każdej doby poziom prom1emowama obmza s1ę o 5 proc.

„Moskowskije Nowosti"
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ODGŁOSY

13

luodobno najstarsi
dzie nie _ pamiętali równie gorącego lipca.
Wszystko, czego w porę nie wstawiono do
lodówki, natychmiast
ulegało rozkładowi, wydzielaj'tC
przy tym natarczywy, atat:czy
odór, który całymi dniami pozostawał w pokojach, mieuając
się z innymi, równie smutnymi
zapachami, nadpływającymi ze
i
zmęczonych ulic, podwórek
skwerów, w rodzaju nadgryznjącego nerwy smogu. Życie ludzi i zwierząt Ulegało pod jegJ
kompresji
wpływem swoistej
przybierając coraz prostsze I, z
geometrycznego punktu widzenia, doskonalsze kształty.
Taki obrót wypadków, oprócz
oczywistych dolegliwości, miał
tet 11woje dobre strony; oto na
nagle
zapanował
przykład
idealny spokój i porządek, zdecydowanie poprawiając statystyki nie tylko milicyjne, ale nawet - paradoksalnie - poża
rowe. Może tylko w 1zpfta1ach
psychiatrycznych 1 niektórych
prywatnych,
• mieszkaniach
. szczególnie w nocy, notowano
zwicklzon, lloł~ napad6w histerfł.

Kto! szarpnął za drzwi kabłny.
- Wracamy do domu - Marcin był podejrzanie spokojny.
- Nie rozumiem lch; Ja bym • - Dlaczego? Zaraz mi przejnie poszła za
tam a Arabem
największa pienłl\dU - powie._ dzie.
- Nie mam zamiaru dłute!
działa Irena.
_ Prosz• pana _ Marek za- patrzeć, jak za moje pieniądzG
spijasz się ł przytulasz do motrzymał przechodzl\cego kelnejej narzeczonej.
ra. - Można by tu zorganlzo- Przeciei oddam eł tę chowal! jaką! muzykę?
- Dziś poniedziałek - odparł lerną forsę. Myślisz, że nie
mam? Mam więcej od ciebie.
tajemniczo kelner nie s-Nalnla- Jutro ci wyślę, telegraficznie...
Kiedy wrócili na salę muzy·
jąc kroku.
- No to co? - Marek wy- ka znów grała, a przed Krystyną stało z podejrzanymi uclągnął a kieszeni zwiniętą p1ęćI ostentacyjnie wcisnął łmiechami dwóch . Arabów
setkę
_ Spływaj stąd brudasie!
mu do ręki. - Załatw pan coś.
Marek pchnął bliżej stojącego
I jeszcze cztery pięćdziesiątki.
i wolnym ruchem podniósł do
- Proszę państwa, chyba już
góry rękę. - Get outl
wystarczy. W zasadzie dziś w
otwarte drzwi. u!miechy telner6w, panienki do wyboru, do
koloru.. - sauwat7ła Krystyna.

Usiedli przy barze.
nie zapomniał. .•
- Żebym
Mógłbyś mi pożyczyć parę patyków? Jutro o piątej rano
wyjeżdżam, to cl od razu odeś
lę. Nie chcę brać od tego... Marek obejrzał się w kierunku
sali, ale Marcin, Krystyna 1 Irena już wyszli.

Mieszkanie, które od smierci
matki zajmował Marcin, znajkilkadziesiąt mesię
dowało
trów od głównego sopockiego
deptaka i składało z trzech wysokich pokoi, równie dużej kuchni, obszernej łazienki i wspól„
nego przedpokoju tworzącego
dla niewtajemniczonych prawdziwy labirynt.

Powrót z urlopu

Marek Majew11kt, mnieJ wię
okaialy
teJ trzydziestoletni,
mężczyzna, leżąc7 nieruchomo
na pla!y, najwyraźniej nie
jednak tymi
Marek, obmacaywał obolaly
przejmował się
Arab cO~lłł się od razu, ale
og6le nie podajemy alkoholu nos, sprawnie pokonał przedpowszystkimi zjawiskami. Zapom- na podobnej do konserwowanej
Marek ciągle szedł za nim.
kój, dotarł do kuchni i długo trzyniał nawet, że mija właśnie odłuższy czas w denaturacie !igi
- Myślisz, te za te twoje mał głowę pod strugą chłodnej
statni dzień jego urlopu i trze- twari;y kelnera pojawiło się zatu
możesz
•mierdzące dolary
wody. Pochylony, przez otwarba będzie wrócić do apraw, któ- troskanie.
robić, co ci się podoba?! Spły
te drzwi, patrzył na współloka
re zostawił w stanie dalekim
waj, mówię! Get out!
- Tym razem może być w
torkę brata, która, na kolanach,
od uporządkowania. W końcu
W tej samej chwili jego rę maleńką szmatką wycierała lido kawy. - Marek
ten jeden dzień, który mu jesz- filiżankach
popychająca wciąż Araba,
ka,
wyjął drugą pięćsetk•.
noleum. Nie zakręcają<: kurka
cze pozostał, tet stwarzał wiedostała się w jakiś skręcający
pokoju.
przeszedł do awojego
le szans, a każda z nich, pra- Służ• panu - kelner r.ło
1 jednocześnie pomechanizm
Za progiem zatrzymał się i zawykorzystana, może
widłowo
tył elegancki ukłon i s wdzię
czuł na twarzy mocne uderzeczął nasłuchiwać; \ak jak myodwrócić bieg życia I skierować
kiem odpłynął w głąb sali.
nie.
ślał: kobieta błyskawiczrue podje w tę przyjemniejszą, pełną
Zaraz potem, najwidoczrJcJ 1
czołgała się do śladów wody,
blasku, przyrodzoną człowieko jakiegoś zdezelowanego ra~ia,
- Ty mnie bijesz czamuchu!
wi jego pokroju stronę.
Woman in - wściekłość była znacznie sil- ·które zostawił na podłodze.
popłynęły dźwięki
niejsza od bólu. Marek rzucił Znów usłyszał monotonne szuOczekując na nadejście pierw- / Love".
ranie ścierki.
się na oślep do przodu i zaraz
azej szansy, Marek leniwie spoMarek wstał i wyprostował
potem otrzymał dwa stopujące
glądał na grających kilka meotworzył
Zapalił światło
się przed Krystyną. Prawie siłą
uderzenia. Tym razem otrzeź walizkę. Wrzucił do niej zwitrów dalej w siatkówkę Irenę, wprowadził ją na wolną przewiał na dobre l złapał za stoKrystynę i Marcina. Najwięcej
nięte w kłębek koszule, majtki
stolikami. Od
stqeń między
jące obok krzesło. Siedzący dauwagi ~oświęcał Krystynie; z razu atall się centralnym punki skarpety. Potem jeszcze raz
lej Arabowie wstali I podcho- poszedł do łazienki. Kiedy mi·
według dokład~
całej trójki tem zainteresowania.
dzili w jego kierunku uspoka· jał przedpokój
nego rozeznania jakie przeprokobieta znów
- Nie wygłupiaj się - Krysjając wystraszonych kelnerów.
ona właśnie zdolna
wadził była na swoim dawnym miejz
się
wysunąć
próbowała
tyna
była zapewnić mu tę odrobinę
scu; na klęczkach, z opuszczo- Uspokój się! - krzyknął ną głową, wyglądała jak lejego objęć i wrócić do .stolika.
spokoju i oddech.ul której po· Marcin.
trzeb 111. at aby moc rozwiną! - Wszyscy na nas patrzą ...
niwa wielka żaba zdolna jedjut krzesfo nak w każdej chwili do morMarek trzymał
skrzydła. Sprawa, co prawda;
- No i co z tego. Bądziesz
nad głową, kiedy nagla ktoś derczego skoku.
miała także swoje cierruiiejsze
w sobotę w Łodzi?
złapał go za rękę. Obok siebio
strony, ale kosztem drobnych
W łazience troskliwie pozbie- Po co?
mężczyznę,
młodego
zobaczył
kompromisów moralnych można
rał przybory toaletowe I wróubranego, jak wszyscy tutaj, w
- je było stosunkowo łatwo opacił do pokoju. Zauważył, że śla
- Bylibyśmy sami._ Tutn1
nować. I nie tym martwił się
ten." - Marek u-obił teatralny dopasowaną, skórzaną kurtkę. dy, które przed minutą zostadu
się
Mężczyzna ułmiechał
Marek w tej chwili; prawdzi- gest W' stronę Marcina - ciągle
wił na linoleum, znikły.
Arabów, któny gestykuluj4c f
wą, wręcz. metafizyczną tr..yogą
kosmeWycelował ozdobną
się kolo ciebie kręci.
głośno rozmawiając wracali do
przejmowała go myśl, że tycie
_tyczk*' do walizki, zgasił świa
- Zapominasz, te to tw61
stolików, Marek wyrwał rękę. tło i wyciągnął się na tapczanie składa się wyłącznie & leże
brat..• no i m6j narzeczony.
nia na rozgrzanej plaży, albo
- Uspokój się. Szukasz guza? nie. Do odejścia pociągu zost;;ło
ostatecznie w jakimkolwiek in- Mój brat, mój brat... to - mężczyzna w dopasowanej jeszcze cztery godziny. Bał się
nym, równie wygodnym i cie- co, że mój brat.„
kurtce rozsyłał przed siebie u- zasnąć; wygrzebał z kieszeni
zmiętoszonego
płym miejscu. Trzeba robić jeNie po- niemiłosiernie
spokajające gesty. Muzyka ostro zachrypiała l
azcze tyle znacz.nie mni';lj intepapierosa i zapalił. Potem włą
Tomek
Tomek.mnie?
znajesz
zamilkła; nie pozostawało nic
resujących i męczących rzeczy ...
czył radio i otworzył okno. Na
innego, jak wrócić do Marcina Kurkiewicz.u
niewzruszony
Ale to dopiero za kilka godzin.
zewnątrz tkwił
i;tana
spojrzał
Marek
Ireny.
i
.
Ma...,..
- To twoi zna3omi?
na plecy i
się
Przewrócił
upał; wydawało się, że można
kelnera
przez
właśnie...
wianą
.
rek obmacywał rękami twarz. by go kroić nożem - jak tort.
Kolorowe koła
zamknął oczy.
wódkę i poczuł mdłości.
się pod
zaczęły odkręcać mu
Przez okno zobaczył głębokie
- Nie daruję temu brudasowi!
powiekami; z z:adowleniem za- Popraw pan tę muzykę.
- natrafił na strużkę krwi są- podwórko otoczone bliźniaczy
uważył, że zapada w sen.
W toalecie odkręcił kran, u- czącą się z nosa i przyglądał mi, ponurymi domami. Wszystkie okna były' już ciemne.
się jej długo :r pijacką uwagą.
siadł na sedesie i przytknął
Słuchając hiszpańskiej mny za- Może innym razem. Chodź, patrzył się bezmyślnie przed
twarz do kaloryferów. Kiedy
napijemy się.„ Nie widziałem siebie. Po chwili w przeciwlegzamykał oczy w głowie zaczyłym domu, na trzecim piętrze,
cię chyba z pięć lat, trzeba b
nało mu coś nieboo:I>iecznie roGrand Hotel przypomtnał dezabłysło jedno okno i podszedł
robisz.?
ogóle
w
tu
Co
oblać.
co
mętnie
się
Zastanawiał
snąć.
korację filmową, którą po ko·mdo niego wysoki mężczyzna w
by było, gdyby nie potrafił tepletnym zużyciu postanJwio.no
- Przyjechałem na urlop.„ białym podkoszulku. Patrzył
jeszcze wykorzystać do wycią
go przerwać; najprawdopodob- Ja go jeszcze załatwię„. - Makierunku Marka,
chwilę w
gania pieniędzy z kieszeni szuWreszcie
oczy.
niej jego głowa zajęłaby wtedy rek odprowadzał wzroki~m swo- przecierając
sentymentalnych
kających
zatrzasnął
ruchem
szybkim
jego niedawnego przeciwnika. porestaurację,
całą
najpierw
kinomanów. Sala
wspomnień
okno i oddalił się w głąb mieMiał szczęście, że się zjawiłeł.
tem plażę i wreszcie zaczęłaby
restauracyjna była prawie pusNa początku trochę kiepsko się szkania. Swiatło zgasło.
ta. Tylko przy kilku sto~ika::h
unosić się na cuchnącym moMarek zgl!liótł papierosa. Naczułem, teraz to wszystko inasiedzieli podchmieleni Arabo- rzu, jak balon..•
Mar::in
że
brał przekonania,
czej by wyglądało.
wie otoczeni dziewczynami w
albo za
opiętych spodniach,
krótkich spódnicach i młodzień
cami w skórzanych, dopasowanych kurtkach. Wszyscy robili
wrażenie, że sprawy, które ich
tu zetknęły, są od początku jasne i nie wymagają żadnych tłu
maczeń. Wszyscy też zi:>yt g~oś
no używali łamanej angiel~
szczyzny.
Marek posadził swoich gości
w końcu sali, przy wycnodzą. cym na molo oknie. - Z zewnątrz wąską strużką pruciekało gorące brzęczenie spacer::.wiczów i smród morza. Mimo bogato zastawionego stołu 1 wspólnych wysiłków ożywienia nastroju, czuli się jak muchy,
które przypadkowo spotttały się
na tym samym, przywiędłym
torcie.
- o czym oni tak krzyczą':'
- Irena zerkała z za'Ciekawicniem w stronę Arabó"-'·
- Wiadomo .... - Marcin dyskretnie, chusteczką i wierzchem dłoni, wycierał pot z czo'
ła i karku.

„

- To znaczy?
- Przed pójściem do łóżka,
trzeba przecież coś wyp1c i
odpowiedział
trochę pogadać Marcin.
- U siebie obijają •nę pewnie po jakichś czwartorzędnych
tu„ wszędzie
spelunach, a
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zostanie na noc u Krystyny ł
nie ma sensu na niego czekać.
Nie mieli sobie zresztą nfc :io
powiedzenia. Gdyby przyszedł,
pewnie znów doszłoby do kłót
ni; nie mógłby mu tak łatwo
darować, że w reJtauracJi stał
z boku podczas bójki z Arabem, a potem zniknął. Zastanawiał sie chwilę czy ni~ powinien sam pójść do Krystyny
ł spróbować porozmawiać z nią
raz jeszcze - w końcu dała mu
wystarczające powody d:> zło
żenia takiej , wizyty. Obe1.."Dości
brata w jej mieszkani..t nie
brał jakoś pod uwagę; alkohol
ciągle jeszcze działał, niezauwafalnie zmieniając myśli, judząc
i przy.spieszając pochopne decyzje.
Kiedy wyłączył radio usłyszał
jednostajny szum. Najpierw
myślał, że dochodzi z korytarza
i gwałtownie podskoczył do
drzwi; kobietę zastał jednak w
zwykłym miejscu, a szuTI1 jakby się zmniejszył. Z walizką w
ręku podszedł do okna i wylrzał na zewnątrz. Zdumbny jakby miał do czynienia ze zjawiskiem jut dawino minionym ł
niemożliwym do powtórzenia patrz7ł na padającr deszcz. •

Do pociągu wskoczył w ostat·
niej chwili. Spływał wodą; troktóry d!>piero
chę z deszczu,
przed chwilą przestał padnć, a
trochę z potu. Od paru minut,
targając walizk11, biegł jak mógł
w
wpatrzony
najszybciej
legar zamontowany
świetlny
przed budynkiem dwo.rcowym
stacji Gdańsk - Wrzeszcz. Kiedy tylko przys:i:edł do siebie
na poszukiwanie
wybrał się
konduktora. Na korytarzach , był
tłok; sforsowanie
przera!ający
każdego wagonu wymagało nie
lada wysiłku. Przecisnąwszy się
do przedziału służbowego, pomysłowo zainstalowanego przy
przed
tuż
końcu „jedynki",
„Warsem", był zupełnie wykończony.

to nie

- Chciałbym zgłosić,
zdążyłem kupić biletu.„
-

Nie ma miejsc.„ W

tym

- A, to ty... - nie brzmia?o
to specjalnie entuzjastyc"!nic.
- Przed chwilą przyjecha•
łem. Nie wiesz, gdzie mogę zła•
pać Waldka?
- Od tygodnia jest na tdję
ciach.
- Jak to? Przecież miał zacząć pojutrze..•
· - Co§ mu tam wypadło, nie
wiem dokładnie. Chyba nawet

chciał się z tobą skontaktować,
ale w końcu wziął innego asys-

tenta.„
Marek odwrócił się w kie·
runku korytarza.
- Jaki jest teraz numer :b
„d:!więku"?

Magda też z nimi pojecha-'
Dorota na nowo wcisnęła
pedał i uruchomiła gimnasty-

ła

-

-

kującą się parę.

- Jak to pojechała? - Ma•
rek .zatrzymał się.
- Przestała cl• podziwiae.
zdarza się - tym razem Dorota po&woliła ekranowym ka. ·
chantom pQkonać następny
etap; mctczyzna w dużym zbli•
ieniu głaskał dziewczynę w okolicach pośladków.
Przed halą zdjęciową stal7
dwie taksówki, a dokoła małego baru zebrało się kilkana§·
cie osób. Marek przeciskał ~ię
między statystkami w krynolinach.
- Jeszcze nie skończyliście?
zagadnął znajomego szwenkie·
ra popijającego kawę przy sto·
liku pod ścianą.
- Dopiero zaczęliśmy. Dwa
tygodnie nie można było odebrać dekoracji.
Marek nagle poczuł zmęcze
nie.
Nie mógłby~ ml pożyczyć
trzy patyki? Chociaż na dwa
tygodnie? Myślałem, że coś zarobi• u Waldka, ale oni podobno wyjechali beze mnie, a muazę dziś zapłacić za mieszkaniG.
- Sam jadę na pożyczkach
Jutro miała być rata, ale przez
te obsuwy z dekoracją ..•
-

UJ

napki, grubego konduktora p'Jd·
niosło się słońce zapowiadające,

po krótkiej deszczowej przerwie, kolejn7 dzień upału.
- A tamci?.„ - za~l Marek. - Zresztą ja muszę jechact_ - postawił ciężk\J walizk11 na podłodze.
- Każdy musi. A jak przyjdzie rewizor, to co ja pov.rfem?
- Na pewno co! pan wymyłli. Ja naprawdę muszę Jechać...
- powtórzył Marek I wyciąg
nął z kieszeni pięćsetkę.
Konduktor wziął banknot w
taki sposób, jakby służył do zawijania kanapek.
- Dobra. Siadaj pan. Kiepsko pan coś wyglądaMaZmęczony jestem.- wsunął głowę w róg przt!dz.iału. Koo,duktor najwyraźniej
coś jeszcze do niego mówił, ale
nie próbował już nawet tego
zrozumieć. Natychmiast zapadł
w pełen zimnych igieł sen,

rek

przerywany od czasu do czasu
krwawymi koszmarami.

Ostrotnie otwierał drzwi mieszkania i jeszcze ciszej przem•
knl\ł sh1 do swojego pokoju.
Czuć tu było stęchlizną i patami; miesiąc nieobecności zrobił swoje. Stojący, gęsty upn1
zwalał z nóg. Położył ~ię na
tapczanie i próbował ustalić, ca
powinien zrobić jutro. Zatrzyuznani11
się jednak na
mał
własnej sytuacji za niewesołą I
postanowi 2niu
kategorycznym
dokonania w niej zasadt>iczych
zmian na lepsze. Potem słucha
jąc dobiegającego z pok'l!U gospodarzy, filtrowanego przez coraz gęstszą watę, dźwięku telewizora - zasnąL
Obudził go dzwonek do drzwi.
Otworzył oczy; ostry promień
słońca, przeciskający się między
mu prosta
zasłonami, celował

w twarz.
-

Nie ma go w domu -

słyszał głos gospodyni.
Wstał i podszedł na

u-

palcach

do drzwi.
Pieniądze? - dogospodyni.
rrochę za szybko pojawił się
na korytarzu.
- Dzień dobry... Wróciłem w
nocy, nie chciałem państwa bu•
patrzył z nadzieją na
dzić ..• stojącego w drzwiach mężczy:
nę z plikiem papierów w ręce.
- Pan Marek Majewski?
- Tak, to ja... - przyczesywał zmierzwione snem, spocone włosy.
- Telegram. Niech pan tu
podpisze - mężczyzna Nskazyzakoi1czonym
kciukiem
wał
czarnym paznokc:iem jakąś rubrykę w rozłożonym na ścianie
formularzu.
- Jeszcze data..•
- Przepraszam, którego dzi~
Marek spoglądał
mamy? podenerwowany na gospodynię.
- Trzeci sierpnia._
z Gd;11'1ska.
Telegram był
Rozpieczętowywał go wolno. zastanawiając się co zrobi, jeżeli
wejdzie gospodyni i w ten swój
nieprzyjemny sposób wcznie
domagać się zapłaty czynszu.
Przebiegając oczami t~kst telegramu odetchnął z ulgą rozwiązanie znajdowało sią tu, w
kilku drukowanych kny v:y:ni
czcionkami wyrazach: „MARCIN NIE ŻYJE, KRY5l'YNA".

-

A co to?

pytywała się

Marek nie- Co jest'P peW!Dle otworzył oczy.
- Jak to co? Łódt Kaliska.
Spał pan jak niemowlak, tyle
tylko, że nieogolony - ' zarechotał konduktor zadowolony z
dowcipu, zarobionej pięćsetki , i
drugiego •niadania.
- Już? - Marek zdumiony
patrzył na slupy oświetlenio
we stadionu ŁKS.
- Dopiero. Złapaliśmy przeszło godzinę opóźnienia.

- Aha... - lepki, pełen rozsię twarzy koszpływających
mar trwał jeszcze podczas , inatynktownego biegu peronem.
Na postoju taksówek zameldował się na dwunastej pozycji. Nieźle, biorąc pod uwagę,
że wysiadłem ostatni - ' ;>omyślał. W wytwórni był pół godziny później. Obchód w pouukiwaniu Zl!lajomych rozpoczął od biurow~a. Dopiero po
:łłuższym krążeniu korytarzami
z:orientował się, że nie ma :tadnych szans powodzenia; dwa
magnesy ściągające tu normalnie lud-d - kasa I bufet - bymonta-

zastał
„dziesiątce"
małym ekranfa stołu jakaś roznegliżowana para
to obejmowała się, to - kiedy
oddataśma biegła do tylu -

towni. W
Dorotę. Na

Galcuińs1d

ciła się.

pociągu obowiązuje rezerwacja
- za łysiną pałaszującego ka-

ły już zamknięte.
Poszedł w kierunku

Foto: Grzegorz

chrząknąć zwracając uwagę na
swoją obecność. Dorota lldwró-

lała

od siebie.
razy, zanim

b

pięć

zdecydował

się

Obejrzał

•
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uszą być wszędzie. tam, skąd popłynąć
m& ciepło
i prąd. Bez nich nie ruszy żaden większy kocioł, ża
dn:a turbina. 'l'o oni - akuszerzy energety~i z: gli\viekiego „Energorozruchu" · zawsze jako pierwsi· naci•
sko.ją ten najwafoiejszy guzik. Wszystko 'd~iała jak
należy?
W porządku. Zadowolenie na twarzach kolejne zadanie wykonane. I oto znów trzeba zbierać manatki,
j~chać gdzieś na drugi kraniec Polski. Nieraz na kilka miesięcy ,
nieraz - kilka lat. Białystok, Kozienice, -Dolna Odra, Połaniec.
Bełchatów. Wszędzie buduje się nowe elektrownie, modernizuj"! i
rozbudowuje stare. Więc wszędzie tam muszą być - od trzynastu
lat niezastąpieni, gdyż jedyni w swej robocie. Specjaliści - tnonopoliści. Dlatego choć pewni, że nie braknie im pracy, nlgd7.ie
dłużej nie zagrzewają miejsca. Wędrują. Ale takie już ich zajecie,
takie życie - w delegacji.
·
·'
Inżynier odpowiada banalnie: „to trzeba poLubić'', choć inny
powie: „do wszystkiego można się prz·yzwyczaić", co też będzie
przecież jakąś częścią prawdy. I te dwa zdania właśnie stanowią
chyba granice wyboru, °jakiego kiedyś mniej lub bardziej .świa
domie dokonali.
Gdyby było inacŻej,
szukaliby ·pracy p1·zpde
wszystkim w miejscu stałego zamieszkania ':___ w Gdyniach, Puławach, Włocławkach, Koninach, odchodziliby jeden po · drugim.
Tymczasem jeśli odchodzą, to najczęściej młodzi już po paru
miesiącach, po roku. Większość nie myśli nawet o zmianie. Przvzwyczaili się, polubili... Dobr;ze zarabiają, mimo trudnych nieraz
warunkó1>.r. Ale czy w ty~iu tylko o pieniądze chodzi? Inżynier
~ może wyjątek? .inoże Jrochę dziwak? stanowczo
przeczy
głową.
· '· ·
Kiedy dziewięć lat temu kończył · Politechnikę Sląską (specjalność - maszyny i urządzenia energetyczne) pracy dla takich iak
on nie brakowało. Mógł na przykład dostać etat
w elektrowni
„Szombierki", dziesięć minut drogi od domu - za mniej - więcej

M

2yeii w delegaeji
takie samo, jak w ,,Energorozruchu" wynagrodzenie. Wraz z czter1!ma kolegami z roku wolał jednak jechać w Po1skę, tam, gdzie
rzuci go los. I wcale nie żałuje. Zaczynał od Jaworzna. Potem
był Polaniec, Białystok i Warszawa. Od dwóch lat siedzi w Zgierzu i w Łodzi.
l-fotel „Swiatowit", pierwsze piętro, pokój numer„. Dwa łóżka,
wersalka, szafa, stół, krzesła, półka z książkami, radio, teiewizor,
telefon, lodówka. Na parapecie trochę różnych naczyó., maszynka
do gotowania (można · zrobić zupę, usmażyć naleśn.iki}, jakieś drobiazgi, ale nie za wiele. Co jeszcze można pomieścić na dwuna~tu
metrach kwadratowych? I tak j~st- już dosyć ciasno. Zresztą •'
po co? Od poniedziałku do piątku wi(!!cej nie trzeba. Poza tym,
to hotel, a nte dom. Nawiasem, dobry hotel. Bo przedtem gorzej
nieraz bywało.
„Łódzka" ekipa „Energor<Jzruchu" liczy czternaście osób __;, elektryków, mechanJków, automatyków. Pracują teraz głównie w
„Borucie", ale także· w EC-IV i na budowie ciepłowni Centrum
Zdrowia Matki Polki przy ulicy Ustronnej. Kwaterują, gdzie się
da - w „Centrum", ,:P-0lcinil'', „Nowej Gdyni", hotelu robotniczyn'l „Boruty".
Od lutego ubiegłego roku
trójka jest też w
„Swiatowicie". Mają samodzielne pokoje, ale i tak sporo czasu
~pędzają wspólnie. Często razem przygotowują sobie posiłki, grają
w brydża i pokera po zlotówce, dyskutują. Obowiązków przecież
- prawie żadnych. Niemal każde· popołudnie wolne. r jeśli nawet
zdarzy się przy tym ja~aś wódka„„ To chyba nic niezwykłego?
Od dawna wiadomo, że alkohol poprawia humor, zabija czas, orlpędza złe myśli. I w takich hotel,a ch naprawdę bywa niekiedy
potrzebny. Pomaga, Cala sztuka życia w .delegacji polega na tym,
by nie musi<1ł - zbyt często.
. Najgorsze są, pon'ied~ąłk:j, ~ówi' iiiżynier}!lT'e" po : awó_eh ··dniach
spędzonyc;h · ·W dQmU,d cc,ałei„ m>cy ·'V), pbeiągu, ·CzłOw'i-eif~jedzie- -.f'H
by odpocząć, pom:ieszkaę µ, -.siiebie; ~"''' a1e"' 1iaws~' yltaea ·cholernie
zmęczony. Piasek · w OC"llaeh, gł-owa na bi ta różnymi' -st1'rawafflVGdy
przekracza si~ próg mieszkania - raz na tydzień, . i·az na dwa
tygodnie - nie wiadomo w co najpierw włożyć ręce - tyle czeka roboty. A jeszcze c-0ś załatwić, odwiedzić krewnych, znajomych„.
·
Inżynier jest kawalerem. Swe mieszkanie w Bytomiu dzieli
z
matką, siostrą i siostrzeńcami. Ale prawię wszyscy jego koledzy
mają iony, dzieci..„ Zwyczajnie. 1 też jeżdżą do nich tylko
w
wolne weekendy. Na Wybrzeże, na Sląsk„. Od lat.
Kawalerstwo inżyniera nie jest dziełem przypadku, r.zy wyrokiem losu. 'l'o w pełni świad9my wybór, mó\Vi,
jak praca w
„Energorozruchu". Może gdyby nie widział tylu nteszczęśliwych
małżeństw, miałby dziś trochę inne zdanie. Może. A tak woli b''Ć
sam. Ceni niezależność i - nie ma co kryć - wygodę. Nikt nie
zmusza_ go do chodzenia z torbą I.lO zakupy, nie .ma za złe, że
czyta długo w nocy, rozwiązuje krzyżówki. Prawdziwa wolność
dla mężczyzny. To ptawda, :ie zdarzają się takie chwile, gdy staje się ona nie do zniesienia, ciąży na piersi jak wielki kamień.
Ale mija noc, znów trzeba jechać do „Boruty" potem na Ustron-ną, na Widzew, wpaść .na Górniak . po jakieś riowe,
ciekawe
książki i ból słabnie Kto z nas nie przeżywa zresztą czasem cier:pień egzystenc;ji?
Do samotności także można się przyzwyczaić,
polubić ją mimo wszystko. Zależy od człowieka czego oczekuje,
co chce osiągnąć, zd.obyć jeszcze w życiu.
Inżynier twierdzi, że ma już wszystko. No, mQże oprócz parn
wymarzonych książek - „Pogody dla bogaczy", 'l'olkiena .•. Gdyby
chciał, już kilka lat temu mógł sobie kupić auto, kolorowy -telewiz-0r. · Stać go było na to. Uznał 1ednak, że są mu niepotrzebne.
Do Bytomia jeździ koleją,. a koszty zwrat:a firma.
Po -Lodzi i
Zgie,rzu porusza ,się wynajętą na stałe taksówką. Równe sto . tysięcy na miesiąc. Drogo? M-0źe i drogo,
. ale _ponoć taniej, niż
utrzymanie tu słuźbowego samochodu .. Jak py Jednak nie było,
po co mu w takim razie własny wóz? Gdzie by z niego korzystał tam, czy tu? Lepiej za zarobi.one pieniądze przenieść się w
inne, l!'.)psze, bo odległe światy - w przyszłość lub przeszłość.
Tak, choć to może dziwne, on woli kupować książki.
Ale nie tylko na tym polega dziwactwo inżyniera, że zatwa:-działy kawaler, że woli science-fiction od malucha. W „sztabie''
w Gliwicach proponowali mu kiedyś wy)azd do . Indii na rozruch
elektrowni. Złoty interes. Posiedziałby tam rok, może dwa I jest „ustawiony". Wie\u za taką propozycję całowałoby po rę
kach i nogach. To~ z takiej Czechosłowacji prawie każdy wraca
własną Skodą.
A on odmówił:
za daleko, nie" ten klimat.„
Owszem, wyjechałby zarobić, ale nie za wszelką cenę.
Może
gd7.foś bliżej.„ I jak tu zrozumieć człowieka!
Albo z tą ciepłownią ·w „Borucie". Trzeci kocioł miał być go~
towy już w zeszłym roku, potem mówiono, że - w maju, teraz
„.Lepiej nie mówić - i tak dwa ia.ta spóźnienia.
Wykonawcy
tłumaczą się, że nie mają ludzi. A ekipa „Energorozruchu" czeka,
coś tam robi, ale mogłaby już dawno skoóczyć, albo zacząć póź
niej. Zmarnowany czas, .zmarnowane pieniądze. Pokój w „Swi:ł
towicie" kosztuje tysiąc sześćset złotych na dobę. Płacić trzeba za
przejazdy, dlety.„ A wszystko dlatego, że bałagan, brak odpowiedzialności, zła organizacja.
Inżynier nie może spokojnie na to patrzeć, pisze pisma, doma~a się, dE>nerwuje Zupełnie jakby miał jakiś prywatny ińteres
w tym, żeby zgierskie bto-ki były tej zimy odpowiednio ogrzane.
A jid-.iż on rnoże mieć inte.res? Żaden. Mieszka wygodnie w hotelu, forsę bierze, robotą nie jest przywalony ...- Cóż go właściwie
moze obchodzić, czy ciepłownia „~oruty" podzieli się kalori::uni
z miastem.
·
Inżynier czek~ z niecierpliwością dnia, kiedy znów trzeba bę
dzie zbiet·ać manatki, jechać gdzieś na drugi kraniec Polski na
kilka miesięcy, może - kilka lat. Dęblin, Milanówek, Bełchatów,
Żarnowiec.
Wszędzie buduje się nowe elektrownie, remontujP.
stare. Bo takie to już jego zajęcie, takie życie - w delegacji.
Choć mógłby też odpowiedzieć banalnie: „to trzeba polu.bi~ dobrze i sprawnie wykonaną pracę".
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przecież' nie jest ich winą, tylko niedostateczr1ej produkcji, l!:a
złą jakość towarów .i przecie:i: i w tym wypadku nie
oni zawinili tylko wytwórca i
za całą masę innych tructności,
nieprzyjemności i kłopotóv,~ na.
jakie narażeni są
klienci, a
które wynjkają bądź to z przyczyn obiektywnych, bądi tez są
spowodowane przez jak1d bliWe wstępie do książki autorżej nieokreślone
grupy l[ld;:i,
ka wyjaśnia, że kołduny miały
ale przecież nie przez handlow~
mnóstwo regbnalnych odmian,
ców.
kowieńskie różniły
się od wiArgumenty handlowców, broleńskich, a wileó.skie od ,,...ołko
niących si_ę pr~ed atakami rozwyskich. Klasyczne kolcjuny lisierdzonych często kllentó·"' ni.e
, tewskie podawane były w glę
są całkowicie polbawionc sł:.lsz- ·
bok1m talerzu i polewane maności, ale w żadnym ra~ie iii<?
słem, natomiast 1 kołduny
mgżn,a ich używać
w ..;bronie
rzekłbym spolszczone, o któpried zarzutami dotyczącynii
rych pisze Maria Iwaszkiewicz,
kultury handlu ,__ a wła:>ciwie .
podawało się w gorącym rcsole.
jej braku. Przy czym pnd poOsobi ście
wolę
tę ro!.ołvW'l
jęciem · kultura handlu rozumieć
wersję,
przy
propurcjach
należy nie
tylko upw~jmosć
1: 1: 1, to znaczy tyleż wołowi - sprzedawcy - lecz także jego
ny, co baraniny i co icju, . z wiedzę dotyczącą cech sprzedatym, że preferowałbym łój wowanych towarów i gotowośc d:.i
łowy, bo barani szybciej stygprzekazania jej ·klientowi. A z
nie.
·
tym bywa różnie - i raczej

:i:ce

Spojrzenie
znad
szachownicy
Kołduny

i la „Społem",
czyli hańba
gastronomii
•
Dziś będziemy bili się
na
cytaty oraz obrzucali różnymi
gatunkami mięsa, a to w obronie honoru kołdunów, dumy kuchni litewskiej.
Wbrew wcześniejszym pmysłom
nie wezwę wszak:t~~ na
wspomożenie Melchiora
Wa11"
kowicza, który piękne rzeczy o
kołdunach pisywał. Mistrz ·bÓ- wiem gdyby wstał i grobu i
dowiedział si~ jakie pohai1oienie- uczyniono
jego PQtrawie
najmilszej, ponownie byłby sii:
w zimny grób położył, ale ni. gdy już nie zaznał w nim spokoju.
2.

W książce . „Przepis·y lw.!inarne d!a zakiadów gastro1wmicz·
nych PSS „Spoiem", opatrzoriej
na karcie tytułowej groźną notą DO UŻYTKU SŁUŻBOWE
GO, znajdujemy obligatoryjne
w pewnym
sensie re:e91-ury
określające z ezego mianowicie
takie lub owakie danie należy

„Kołduny,

przysrrt11ki". ,
. NADZIENIE: 20 dkg poL~dwi
CV wolowej, 20 dkg baraniego
·. Łoju ' nerkowego ·(w niektórych
regionach zamiast loju używa
ny jęst tuk, czyli szpik z ko.ki
wolowych 1ub słonina) 2'J dkg
baraninJ/ z udźca, czosnre~, >61,
pi eprz, majeranek,
2-3 łyżki
rosolu, odróbina cukru,

źle.

5.

: 13,oigadałem.. . się, ale to na
do\vód, że rozróżniam kołduny
od pierożków i wiem :i czym
p iszę. Nikt jakoś nie wpadł na
pomysł, żeby w charakterze ostro/g serwować
nadbałtyckie
muszelki . wypełnione ka~zanką,,
a do kołdunów radzi si!l pak0wać najróżnorodniejsze różności,
nie bacząc iż król Jagiełło to
był wielki król i pobił Knyżaków
pod Grunwaldem, a

Zygmunt August bardzo

cier-

piał po utracie ukochanef Bar-

Pani w sklepie garmażer,Yjnym, na pytanie , czym 1·óuiią
się. jednakowo wyglądające pasztety - jeden za ponad cztcrysta zł za kilogram, . dr..igi za
niespełna dwieście odpowiad.a
oburzonym . tonem: przecież widać, że różnią się ceną Nagabywana dalej wyjaśnia: pewno
co innego· do nich· napak;owali.„
W sklepie cukierniczy 1n ekspedientka · pytana 0 smak czekoladowych, bezkartkow:vch cukierk6w z rozbrajającym u.śmiec;hem. powiada: nie wiein, nie
jadam słodyczy„.
Sprzedawczyni w 8 toisku nabiaławym, stojąca akurat pod
kartką informującą, że pnydatność do spożycia serków ~makowych wynosi 'czterdzieści osiem
godzin na protest klienta, który nie chce wziąć twarożków z:
datą sprzed trzech dni, wyjaś·
·
t
·nia wyczerpująco: · e serki są
dobre, tylko przedatowar1E. Jak
by były zepsute, to by w"d~ł·J
pudełko„.
·
Rzecz działa się w sklepie z
tkaninami. Klientka popr·Jsiła o
pokazanie sztuki r6:iowegJ jedwabiu i sJ)Jrawdzala, czy bardzo
się gniecie, ściskając róg materiału w dłoni." Na to pani zza
lady: no gdzie z tymi -lap!lmi!
· Ubrudzi się i inny będzie mu-

przecież jego powiedzepie, n!l

pytanie dziennikarza o wynik
meczu, że możemy wygrać, możerny przegrać,
ale i moi.emy
zremisować. A tu nagle Kazimierz Górski odrzuca ws;i;elką
dyplomację, i powiada:
- Potrzebna
jest kuracja
wstrząsowa,
by wszyscy zrozumieli, że nie tędy droga. Jeżeli nie zrozumieją, trzeba będzie wziąć ba1'ikę z · be11~yną
obla.ć

i

podpalić.

zacząć

I-

wszystko od nowa.
Ho, ho! Musi być bardzo
tle, jeżeli Pan Kazimierz wy.głasza takie radykalne poglą
dy, ,ieżeli nawołuje do obla11ia
benzyną i podpalenia.
No, bo
rzeczywiście . „

Zly stan polskiej piłki noż.
nej nasunął działaczom sportowym pomysł, aby ratunku szukać w eksperymentach. I jak
pomyśleli, tak zrobili. W sierpniu wszyscy,
co - ważniejsi
działacze i
urzędnicy
PZPN
pojechali... na urlop. Urlop należy się każdemu, ale krzy:wimy się i psioczymy, gdy na
sklepie wisi kartka: · hZamknięte z powodu · urlopu",. 'cóż dópiero mówić o ważnej sportowej instytucji, która mimo rozpoczęcia ligowych
rozgrywek
spokojnie
wy·wiesza kartkę:
„Zamknięte z powodu urlopu",
.Jedynym wytłumaczeniem takiego stanu jest.„ eksperyment.
Działacze PZPN i
urzędnicy
tego
związku
postanowili
si;irawdzić, czy piłka nożna nadal będzie . utrzymywała się w
stanie głębokiego kryzysu, gdy
011i wyjadą
na odpoczynek.
Eksperyment powiódł się! Jest
nadal źle, albo nawet gorzej.
W RTS Widzew nadal gra
Marek DziuQa, gdyż z powodu
urlopu odpowiedzialnego - ra::.
czej nieodpowiedzialnego - uI'zędnika nie można sfinalizo\\·ać jego zagranicznego wyjaz
du, który mu się dawno , należy. W ostatnim meczu Motoru
z Widzewem w łódzkiej drużynie grał
~eszek ' Iwanicki,
który przeszedł z Motoru do
Widzewa„ W Motorze nato·
·
l' l
· b l'
•
miast me gra 1 c WRJ Y I phkarze Widzewa, którzy w zamian mieli przejść do Mptoru,

bary. Na pamięć tych wielkich
mężów zaklinam: niech·ie k0ł
duny litewskie
KOŁDUN AMI
zostaną!
A jeżeli gastronomii
żal szlachetnego
11.1ięsa,
nie
stać jej na tyle fatygi, no
i
sporządzać.
tak dalej,
może przecież te
W zasadzie receptury t·~ ma.. . swoje okrawkowe
mi.s2masze
ją służyć ochronie kons'1;nenta
podawać pod jakimkolwiek inprzed uszczuplaniem porcji bądz
nym nazwaniem. Czyż .,pieroż
podmianie lepszych
gatunków
ki a la „Społem" nie , brzmią
mięsa na gorsze, w interesują
skromnie i właśnie pierożkowa
cym nas przypadku rzecz ma
to?
się wszelako
zgoła odwrotnie
Hańbiąc kołduny samych sieZdaniem autorów punktem wyjbie
haóbicie! Odstraszacie tuścia do KOŁDUNO'W L1TEWrystów, za jednym zamachem niale nie Przeszli, gdyż J;JrezySKICH Z BARANINĄ (<;ymbol
szczycie sławę polskiej i litedium PZPN jest.„ na urlopie
PK - M-V-3) winny być owskiej kuchni,
nadto ...,- kto
i nie ma komu załatwić forkrawki, łopatka oraz lata bawie - może podpadacie nawet
malności. W tej sytuacji jed,en
rania, mniejsza o proporcje, japod jakiś paragraf.
I czy to
z tych zaw<Jdników, Piotr No·
kież bowiem mogą mieć
znawak
rozpoczął rozmowy ·z bydwarto biorąc pod uwagę,
że
czenie, skoro o łoju ni<! wsposiał kupić z plamami...
goskim Zawiszą, bo
choć to
wedle
tej
całej receptury ni~ mii'la się ani słowem. Reszta Od wielu już miesięcy sklepy
klub
drugoligowy,
to · mpże
,
mal
w
.żadnej knajpie i ni1mrnl
niyślę o cieście, . ·przyprao/ac•h,
$zybciej załatwi zgodę PZPN
"· ·:.nik;om:.t -, owych , p.o; .:•..k,ołdunów ,. prze~tały st:aszyć pu~tymi pół~akoż . samej teC::nifulogJI ' , J'?fZY·
, _ka.iru,„ w, wielu :·branzaeh ~~ej~ok , ., .,1,1:a }ego, gr~ . .'Natoą·li,~~J, JY.tarek
"
11obió
·srę
cbeeN'
"'
"
·
·
rzą'dhnia: 2; ja)< 'na możl.lwoścl
~OW'.łl~W z.l'lanycli 0~" da:v.na, po- . Jawors~i t:ieka aj:'. ~ziałacze
,,„,,, ···
, ., . Ja wiaJą !!~ n,qyvpś.f;i, nieJednogastronomii ·· zr;efer'owanli: ' ż·o~ta. · ·· '
·
' " · i-.„ • ri
V,
I
.
krotnie
jest faz "\'(,.
wybie- · . . .yrącą Z ,. ur1opu l _ Y>;:itPOWie'+zą
'1a wcale rożs<!dnie, cóż pomogą
·
t b
· t k ·
się.
jednak czosnek, pieprz. i maje. rac, a nawe
ywa i. :a • ze
Najzabawniejsza jednak' hisranek, gdy w środku znajdzie
P':wne ~:wary wyst~UJą w nad- toria jest z nominacjami fresię smutne oszustwo?
m1arze 1 sprzedać Je trud_n o.
nerów piłkarskich reprezentaKołduny zważcie to, koOkr~s ~andlowej pust!ńl pocji. Jak wiadomo PZPN posu- ,
chani,
i zakonotujcie ' sobie
zostaw tł Jednak_ akut!? ne"anął eksperyment tak daleko, że
gdzie trzeba - są daniem odtywne w psychice ludzi - Jak
ogłosił konkurs na trenerów
świętnym, więc drogim, nadto
sądzę p_o obu strona~h ~ady.
reprezentacji. Smieją się z tetradycyjnie
tłustym,
niezbyt
~byt wtelu sprzeda~cow ctągle
go ponoć w całej Europie i na
zdrowym przeto. Używa ;;ę do
Jest przekonanych, z~ Kl:entom
okolicznych wyspach, ale eksnich przednich gatunków mię
do pełnego_ zadowo~en1a wystar:
perymentatorzy zawsze mieli
sa i obowiązkowo łoju -- nercza .fakt,, ze .w o~ole ~o~ą co,,, · trudne życie i inni - konser1
kowego najlepiej - a kto by
kupić~ klienci. zas stawiają. >bwatywnie l'lastawieni
ich
chciał serwować kołduny diesługuJącym ich Pl'l.\Cown1ko.m
nie rozumieli. Działacze PZPN
tetyczne, wystawi się niechyb.
han~lu · . zbyt małe wymagam:i,
spokojnie wrócą z urlopów i
nie nę. zasłużone pośmiewisko.
pam1ttaJąc być może sytuacJę
rozstrzygną konkurs. Jego wys~rze~
paru lat~ gdy . ekspeniki zostaną ogłoszone już 25
3.
d:e11c1 w1$tępow~ll w roll wład:
sierpnia. Już, ale dla
kogo.
cow, ktorzy . dnelą (towar) 1 Nie dla tego, kto otrzyma noZacząłem
to p!sat bez gnierządz'.l . (koleJką):
Tymczasem minację na trenera reprezenwu, z politowaniem racit>j, ale
-prz.ec1~z .sytuaćJa
'.'· rrnku
tacji olimpijskiej. Żeby eksgdy pomyślę o KOŁDUNACH
zmien~ła _nę radyk,aln1e - i poperyment był
całkowity,
w
Decyzja zapadła: tapetuiemy
LITEWSKICH (już nie z bl;lrara zrruemć naw.y~i.
dwa dni później reprezentacja
sami.
Przed
przystąpieniem
do
niny,
symbol PK - M:-\T-4)
J~szcze dawmeJ -:- _we wszyolimpijska grać będzie w Dreprac zasadniczych trzeba było
ciemnieje
mi przed oczyma.
stk~ch sklepach
"':!siało hasło
ińie ż
reprezentacją
NRD.
jed11ak zacząć od zakupów. z
Sporządza się je z okra Nków
„kllent - nasz pan . Na obecKadrę dobierze wydział szkoletapetami poszło łatwo - w aajwieprżowyl!h 370 dkg, oraz
ne czasy - .zwłaszcza, gdyby
nia i trenerzy
obserwatorzy
blizszym sklepie akurat byfy
okrawków wołowych - :łO dkg,
rzeczywiście
:realizow_ać
jego
PZPN-, a trener selekcjone!' zaodpowiednie. Z klejem takie z: czego wyjść mają porcje dla
idee - byłoby chyba zbyt rasiądzie na' trybunie. i będzie
pozornie - udało się. Co ytawdziesięciu osób.
dyka~e. ~oż.e jednak, W;irl'O by
patrzył, jak nasi dosta'ją Janie
da w sklepie aje11cyjnyrn był
Może i wyjdzie
tyle porcJI,
zastąpić J~ innym, ui;ni_es:z.czoJego zadaniem będzie sprawić,
tylko jeden rodzaj, ale s-;lrzenajbardziej pijany Litwin wynym w widocznym m1e)scu w
aby to lanie było jak najładawczyni zapewniała te ś\vit'ttrzeźwiałby jednak w okamgnie·
kaidym sklepie „u nas klienci
godniejsze i aby nasi reprezenny.
.
niu usłyszawszy, że do kołdu
mile widziani"?
tanci · przywieźli 7. Drezna jak„.
nów używa się wieprzowiny. A
Przygotowaliśmy go dokład
najmniej goli. Wszystkie pregdyby trafił
nie według instrukcji. Gęsty,
się zadzierżysty,
AGATA
tensje i tak spadną · na jego
•
brązowy klajster nie dawał się
to - popróbowawszy - i w
głowę.
jednak rozprowadzić na tapełeb gotów dać, że Panie
Boże
Najciekawszy
eksperyment
pomiłuj!
cie, przygotowane kawałki marzrobiono na Jerzym Wijasie,
szczyły się i darły na ścianie,
który odbywał służbę WOJa to, co udało się przykleić
s~ową,
Był
w w<Jjsku ·• 13
po wyschnięciu było w demne
miesięcy
i
3
dni.
Nagle
Z uroczej
plamy. Na dodatek po wytapeksiąteczki Marii
został
zwolniony · do ,c ytowan!u połowy · p.o koju kleju
Iwaszkiewicz „Gawędy o 1edzewila. Powróci? do GKS Kato•
zabrakło.
niu" odpisuję początek
przewice. Został tam bardzo serpisu na kołduny:
r
Odwiedziłam więc kilka skledecznie przyjęty. Również przez
„Potrawa śm·ierte!na dla wą
pów w poszukiwaniu innego,
kibiców, choć jeszcze nie pretroby, nie do strawienia
bet
Niestety, wszędzie był taki sam.
zentuje najlepsze.i formy i ma
wódki, choć
jednocześniP.
;q Wszędzie także sprzedawcy :r.aduże zaległości w
treningach.
neutraiizujqca. Zajmuje wir::le ' pewniali, że je~t świetny. DoPrzez ostatnie pól roku służby
czasu i wymaga wiele zachodu,
piero w piątym sklepie, jakiś
wojskowej nie miał możliwoale.„
litościwy człowiek :r;apytał, jakie •
ści trenowania. A pół roku, to
Potrzebna jest do tego polę · właściwie tapety che~ przykledla pjłkarza długi cz.as. To
dwica woiowa. Jeżeli nie mojać i wyjaśnił, że owszem, najclobn.e, że ten utalentowa~
żna jej d9stać,
wziąć chudą
łatwiej • dostępny klej jest dony piłkarz powrócił 11a boisko.
woiowinę,
jasnoczerwoną
bry, ale wyłącznie do tapet wiPozostał mu jednak żal i ubo miększa oraz tłustą f.Janylowych, gładkich, nie nadaraz do RTS Widzew i do preraninę z combra
lub dyszka.
je się natomiast <Io tłoczonych.
~esa Ludwika Sobolewskiego,
Kupić również lój wołowy n!lr~
czemu daje wyraz w wywiaW takim przypadku trzeb~ szu~
kowy, bardzo bia"l-y.
Jeśli nie
dach. Czy było to potrzebne?
kać kleju dwuskładnikowego.
można dostać nerkowego, to lój
Eksperymenty w piłce :noż
Wreszcie udało się kupić od- Polska piłka jest chora wołowy też bialy i ścisły. Mię
nej mają ogromną przyszłość.
powiedni, tapetowanie ir1stab
oświadczył Kazimierz
Górski,
Czego to Judzie jeszcze · nie
so - w proporcji pól na pól,
- z dobrym efektem _..: zakoń
a za nim powtórzyli to kibice
może być przewaga baraniny.
wymyślą, aby zniszczyć doszczone. Ale będ7.ie nie o perypei dziennikarze, choć nie jest
Na kilo mięsa ćwierć kilo loju".
czętnie ten
f!iękny
sport? A
tiach związanych z remontem, to . żadne odkrycie. Wiadomo ;ó
może rzeczywiście wziąć bań
Nieco inne proporcje zaleca
lecz o handlu.
tym było od dawna. Ale Pan
kę z benzyną i„. wszystko zaBiruta Markuza
Bieniewska
Handlowcy narzekają często,
Kazimierz znany jest z tego,
czą<; od nowa!?
·
·
{już same imiona wskazuią. że
że traktuje się ich jak chłop
że wypowiada
się
ostrożnie,
autorka zna kuchnię
1itewską
ca do bicia, odpowiad-ijącego
dyplomatycz11ie, żeby było i
nie tylko z:i słyszenia) w ksią- za braki
zaopatrzenia - co tak, i tak, i 1iak. Znane jest
BOGDA MADEJ
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Jacek SawaszkieWicz
No i ludzie le~ na tę planepl'Jest ona uderzająco
do:Ona do Ziemi, ma L':l same
morza i oceany, ten sam układ
kontynentów, ·mimo to cz~on
kowie delegacji są wstrząśnię
ci tym, co widzą, kiedy na pokładzie grawitolotu przelatują
nisko nad powierzchnią planety. Wszędzie rozciąga Sit< pustynia, spomiędzy rzadktej, k"lrłowatej roślinności wystają pagórki zbrylonych cegieł i betonowych odłamów, tu i .'lt11dzie
sterczą nadtopione resztki konstrukcji, w okolicach fermentubuszują male,
jących bagnisk
zdegenerowane gryzonie, a nad
krajobrazem
tym bezkresnym
hula wiatr, pędząc tumany sadzy, popiołu i zetlałych drobin
organicznych.
„O co chodzi?" - pytc1 StarPrawiecherubów.
Rady
szy
Jest zaniepokojony rozczarowaniem okazywanym przez ludzi.
„Nie tak to sobie wyobrażali
śmy" - · odpowiada przewodniczący delegacji.
,,Nie tak? Nasi budowniczowie utrzymują, że zrepr1Jdukoi z pietyzmem
wali wiernie
z epoki, kiedy
waszą planetę
. będzie rajem".
oczy
wybałuszaJ:l
Delegaci
na Prawiecheruba.
- up~wnia
„Będzie rajem?"
się ich przewodniczący i głośno
„Ziemia lx;·
przełyka ślinę. dzie rajem?"
do tego d<'!życie,
„Przecież
ją , w n.j, prażeby zamienić
wda?"
Rady tłumaczy
- Starszy
dobrodusznie i cierpli wie
,,Stale podejmujecie nowe wysiłki, ale jak dotąd bet. re .iltatu. Wasi władcy nie tracą Jenadziei, niezachw1(!aie
dnak
im .;'ę , po-.
wierzą, że kiedyś
wiedzie, i wytrwale reaHzuJ<i
swoje oszałamiające. plii'1)' Ze:i:aspół naszych specjalistów,
glądając w przyszłość, prześle
etapy przekształ
dził kolejne
cania przez was Ziemi w raj,
na efekt koi1cowy.
aż trafił
Macie przed sobą jego rc9rotę.

dukcję".

- Syrianin nie mógłby tak
wtrącił Jeremy.
powiedzieć
- Wątpi,, żebr oni · mali ten
zwrot.
- Co?
- Nic. -

No, ci.y ja ni;? po-

trafię trzyma~ gęby ·na kłódkę,
na miłość boską? - Pomyśla
łem tylko, źe tak kolokwialny

zwrot, tak bardzo z i e m s k I e
przekleństwo włotone w usta„
w otwór gębowy Syrianina...
- Kolokwialny zwrot? Ale
nie poroz:um1ewajq
Syrianie
się chyba językiem literackim,
co, Jerry? A każdy kolokwializm syriańskl można priełożyć
na kolokwializm ziemski. 'Ieraz.
jeśli pozwolisz mi dokonczyć ..:
Doreen
- Masz rację,
Pozwolę, pozwolę ci dokończyć,
choćby miało 1ię okazać, te o
prócz małej, prywatnej biblil)teczki ocalała takie n.arorlowa
drużyna futbolis.tów i ie futboliści nadziani suszonymi ~iwka
mi i upieczeni w cieśc!e se-

ro ....rym są znanym syriańskim
przysmakiem. - Nie pir.nę juz
ani słowa. Przerwałem ••; na
tym, jak ten asystent Głów.
nego.„
mi
- Pamiętam, na czym
przerwałeś.

„Kur-kawodna" - m6"i asystent Głównego Geokliometry
- „Czy Wa1za Geokliometrowska Wysokość uwierzy, ze ta
jegromowładna cywilizacja
żdziła na smokach próżniowych,
i Szatawalczyła z Boa:iem
nem jak równy z 1 r6w11ym,
sekret podróżowania
zgłębiła
w czasoprzestrzeni i j)Oprzez
światy równoległe, a jej umiło
wanym zajęciem były· podboje
galaktyk? W tych inkunabułach
stoi o tym jak wól".
„Powiem ci więcej, moj Del- odzywa się Glówuy
r:rue"
Geokliometra. - ,,Otp autorzy
księgi, któr,ą

dzierżę rozwartą

przed . swoim szlachetnym obliczem, wyjawiają, ze planety naszego układu były koloni.amillenniów ci~m1ęzo
mi od
tę, jako nekleś,
nymi prz:e1
gromowładną cywiliz;ację".

Asystent blednie.
Jeremy zarechotał, s1:ubiem- . „Kur-kawodna"
mówi
cznym bmiechem wyraż'ij4c u
usty. - „Czyżby
zbielałymi
znanie dla . przewrotnej fabumiało t\l liwiadczyć, ie wędro
ły. To też jest droga do celu
wni bajędziarze niezupełnie s:ę
- w granicach rozsądkll schle·
mylą, rozpowiadając. te wszę
biać próżności Doreen, j:j tateczne cudactwa o ·naszym elentowi.
nigmatyem:rm eesarządzie emi- Albo to, Jerry. Drugc1, po- gracyjn7m?"
dobna powiastka, nawią7Ująca
„Sza, · Delfłnle" - reflekt.uJa
do poprzedniej. Rzecz ,·ozgry- go Główny Geokllometra.
wa się mniej więcej współcze
"Póki co . nikt nie powinien o
po krótkie! tym wiedzie~.
śnie, rasa ludzka
Dopiero kiedy
wojnie termojądrowej jut nie odzyskamy
wład:r.:ę, nadejdzie
Ziemia Jest martwą pora, by do tajemnicy pr1ypuistnieje,
bryłą.. materii, miasta uleg?y zazaufanych przy·
ścić grono
gładzie, tylko gdzieniegdzie stojaciól".
wypalone szkielety bują
„ \Vłaaadz{l.-" - delektując się
dynków. W pobliżu j ?dnegu tym 11ło\vem asystent · promiez takich zburzonych miast lą
nieje w rozmarzeniu. - - „Nie<.:n
kosmiczny wys- mi Wasza
duje statek
Geoldiemetrowska
łany z._ no, z... Jerry; te .la•
powie jednak, kim
Wysokość
talerze na Florydzie. są autorzy, tej · kslęef,· zacne te
tające
Skąd to one miały niby przyistoty,' którym zawdzięcuć · bę
lecieć? Z Epsilon Eridani?
dziemy czołow. atanowi~ka · w
- Z Epsilon Wolarza,
cesarządZie".
- Och, nie. Epsilon Wolarza
Giówny Geokliomeba . spozieto ta historia z opóźnionym e- ra· na okładk• inkunabułu.
. chem sygnałów radiowycn Hi- mówi .,Zwą si41 one"
poteza tego Szkota." no, jakże „Jeremy Brown i Doreen'fhommu tam'ł
hill".
- Duncan Lunnan.
- Jesteś· niezastąpiona, kot- Już wiem. Z Syrillsza A. ku.
- Z Syriusza Po prostu z
- Wiem. Ale chciałabym to
Syriusza, Doreen. Syriusz A usłyszeć od ja~iegoś wydawcy.
Oni nie mogli
jest gwiazdą.
- No, jak już ci wspomniaprzylecieć z g w i a z d y Przyłem, czy może nie wspomniaplanet~rnegJ
lecieli z układu
być
łem, te okolice zdają się
dla obu Syr;uszy:
wspólnego
wymarzonym miejscem do pl·
Syriusza A i Syriusza B, czyli po sania książek z gatunku fikcji
prostu z Syriusza. - l r.o co · naukmvej - oświadczył
.re
ja, do cholery, ·liłostrzam sytu·
remy, przyszły autor oowieści
, ację? - Ale to oczywikie 1:1'.e·
o żydu Syrian na egzotycznych
ważne.
planetach ich układu. -- Zapa- Oczy\viście. Więc ten $ta- liłaś t1't papierosa, Doreen~
I znowu ścisnął lubieżnie J''~
tek kosmiczny ląduje i ::;yriaprzy;ąć
nie przystępują do penetracji udo. Ale ona zamiast
tę pieszczotę ulegle i z n!emyrr.
ruin miasta. I posłuchaj: ich
błaganie.ro o jeszcze, odepchnę
zwiad odkrywa ocalałą ·przyła jego rękę impertynencko.
niepojętym
jakimś
padkiem
- .Jerry - powiedzi:1ła to·
małą, prywatną biblioteczkę zanem bynajmn!ei nie . gawęd:r.:iar
wierającą kilkaset książek fantastyczno-naukowych. Są to skim - ty gamoniu. · Spójrz, co
zrobiłe-51
jedyne książki, które rachowanały się na Ziemi. Syrian.e
spojrzał. · Pośrodku
Jeremy
na
przekładają je
tychmiast
denka otwartej nefryt0we3 pu·
piln:e, demiczki, którą Doreen poclsui 5tudiują
syriański
każdą z n ict1 jako
traktując
leżał jak
nęła mu pod nos,
bezcenne źródło wiedzy o Ziezdechły robak pet rozgnieciony
·
we własnym popiele.
mianach.
- Ja to ' z:robilem?
„Kur-kawodna" - mówi na- Tak. do cholery, ty. Mógłgle asystent Głównego Geoklio·
pabyś ·Uwalać,, Idzie 1a1dsz.
metry._
' .
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plerosy. Wiesz, ile zapłaciłam
z.a ten puder w magazynie Antolne'a?
- Pewnie położyłaś go ob:ik
popielniczki - mimo szczeryci1
dał się unieść
chęci Jeremy
chwilowemu rozdrażnien.u
Przez to twoje niedbalst~o ...
- Tylko nie próbuj zwalać
winy na mnie - przerwała mu
Doreen.
Z obrzydzeniem strąciła pe·
ta na podłogę i kleenexern :z~
oczyszczać

częła

powienchnię

sprasowanego pudru, biadoląc i
Pogodzony z LJę;em
złorzecząc.
Jeremy słuchał, jak z JeJ ust
płynie krasomówczy patol; p•etensji.
No tak. Teraz Doreen postc1wi na swoim. Nie ugrile się
przed żadną argumentacją. Nic
jej nie przekona. Więc t~gnaj.
cie wy wszystkie pomniki przyrody, parki narodowe, muzea i
rezerwaty. żegnajcie, iegnaj<'ie ..

FRAGMENT EGZEGEZY
Z „EWANGEU.ARZA
ELIASA"
»l.

A

po tych wudar„.emach

Abrahama na
do niego: „Abrahamie!" A gdy on odpowie:r podział: „Oto jestem" wiedzial: „Weź twego syn.a jedynego, którego miłujesz, lza
aka, idt do kraju Mori.i i tam
ztóż go w ofierze na jednym, z.
pagórków, jaki ci wskażę ". 3.
Nazajutrz rano Abrahari osfo::a·
osiołka.
swego
dlal
bral ze sobą dwóch SW!JCh hi.Izaaka, • narqbal
dzi i syna
drzewa do spalenitł' ofiary . i
ruszyl w drogę d miejsc:oW.ości, Q której mu · Bóg powie-•
dziat. 4. N a trzeci dzień A braham, spojrzawszy, dostrzegt z
daleka owq miejscowość. 5. • !
slug:
wtedy rzekl do swycn
j:i
„Zostańcie tu z osiolkie•n,
zaś i chlopiec pójdziemy tani,
aby oddać paklon Bogu, a potem wrócimy do was". 6 Abraham zabrawszy drwa dl) spalewlożyt je na syna
nia ofiary
swego Izaaka, wziqt do ręki ogień i nóż, po czym obaJ $ię
wystawił
próbę. Rzeki

Bóg

4

oddaH!i.

T. Izaak odezwal itę do swe„Ojcze
Abrahama:
go ojca
m6j!" A gdy ten 'l'ZekŁ: „Oto
jestem, mój synu" - ;.;apytai:
a 9d;:;ież
„Oto ogień i drwa,
jest jagnie na calopalenie?" 8.
„Bóg
Abraham odpowiedzial:
upatrzy sobie jagnię na cało
paleąie, synu m6j". I szli ocydwaj dalej. 9. A gdy przyszli
na to miejsce, które Bóg wskazal, Abraham zbudowat tiim oli
tarz, ulożyl na nim drwa
związawszy syna swego Izaak.i
na
pofożyl go na tych drwac.'i
Abrahc;m.
oltarzu. IO. Potem
sięgnql po nóż, aby zabić swego syna
aniol Jahwe
11. Ale wtedy
na niego z nieba i
zawolal
rzekł: „Abrahamie, Abrahcmie."'
„Oto jestem". 12
A on rzekl:
mu: ,.Nie podno.~
Powiedział
i nitJ czyil
ręki na chłopca
mu ... «
Tak się sprawy mialy w czasach biblijnych. Ale terat Róg
znbyt sterany i niedolężni..
padł w starczą drzemkę ! przemoment.
spał rozstrzygający
No i nikt nie zawolal ? nieba
na Abrahama, nikt go iiie P".Jwstrzymal, więc naiwny Ab•a~11na
zlożyl w ofierze
ham
swego Izaaka, swe slugi, osiolka,
pagórek, miejscowość, którą mu
wskazal, l miej~cooośd
Bóg
przylegle.
I samego siebie.

aię o dwapostarz:d
lat". ,,Nie chciala patrzeć na zegarek, bo zegarek i'l
oszukiwal; odnosila wrażenie,
od
że siedzi tutaj zamknię~!l
wielu, wielu godzin", Pó.i:nie1
Grant nie mógl uwierzyc, że
w
to wszystko rozegrało tie
jednej chwili", „Tuch kil.ka mizajmowala
nut, które zwykle
jej droga do domu, rozciągnę
ło się teraz na ca!q wieczność",
:i.e
„'l'anner byl przekonany,
kwadrans,
minąl co najmniej
zanim wstrząsy ustaly".
tych
W przeciwieństwie do
literackich bohaterów W:Uiam
mial pelnq i jasną
Franlcley
świadomość kolejności :cLar::c11
i w miarę dokladnie potrafił oicli trwanil
dlugość
kreślić
Przez trzy sekundy jak urzeczony wpatrywal się w pióropusz
iskier rozplqsan11 nad putpit.tm
doble!}! go
potem
rozrządu,
zwierzęcy ryk Gary'ego :z kostaly butie .ie
mory, gdzie
1 ą
powietrzem.
sprężonym
tem oka dostrzegl przej sooq
twarz zdcwala
Cata, którego
się wisieć na tle ciemności, jak
karnawalowa maska oświetlona
zasm4wana
drgającą poświatą,
d11fosforyzującymi oblokami
mu. Na moment skrzyżo10ał :
ryk Ganim wzrok i kiedy
ry'ego ustal, zastąpiony litanią
przekleństw, rzucn się do glównych bezpieczników elektrycznych. Paczul, że wlosy jeżq
się na 3ego ciele.
zdążyl
dzieścia

•
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Z „EWANGELIARZA
ELIASA"
Do ósmej sekundy po godzinie „G".

''

S kilometrów od punktu „o·•
Ludzie w sytuacjach krytycznych, zagrażających ich ży
ciu lub po prostu trudnvch c:!?
zniesienia, sklonni są pr.:eccniać upluw czasu. Znajd.uje to
odbicie w literaturze. Au.torz11
książek tak oto pisz11 o odczuciach swoich bohaterów: „Kiedy wreszcie ich podziurawiony
aamolot wylqdowal, drugi pilot
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11 kilometrów od punktu ,.O",
w,;zęd.:ie
Wszędzie, wszędzie,
diamcntot;,ty
jaśniał ten ostl"tl,
blask, bijąc z ulicy 'przez · s,; e-

drzwi rw obu
ro ko otwarte
rozLeWłljqc
końcach kor11tarza,·
się po schronie, przemięniając
wnętrze kafetet'ii w fantasmabajkowego
goryczną komnatę
zamku.
- Hej, co i;lę dzieje?!
ktoś po prze<"1wnej
zawolal
stronie kontuaru.
Lustro za barem, szklc.mcczki, podstawki i ustawionP dne;n
butelki
kieliszki,
do góry
na pólkach., krągle bok.i t
puszek,
obrzeża
kanciaste
shakery o wysmukłych taliach,
lód w pojemnikach i chromowane tace pod nłmi, gladkH! blaty stolików, wazonv ł bla1zkowate liście aztuczn11ch kwiatów,
tiładrzwiczki zam'l'~żaZnfka,
~ele'ciemniały ekran
ski,
korwypoleł'owany
wizora,
pus szafy grającej, tapet11, mozaikowe podlogi oraz brzuchy
kanałow11ch
lamp
opraw
poct sufitem - wszystko to kqpalo się niefra&obliwfe w tym.
ostl"tlm blasku, yzucajqc tvokól
1 órefleksy: cytrynowozłote,
blekitne,
żowe, szmaragdowe,
kadmowoczerwone t fioletowe.
Rebby Cou1fgan wetknęła torebkę pod pachę. Spod zmrusię
żonych. powiek yozglqdala
m wolnym mit?jsccm,
nadal
bo ten mlody człowiek stworzul
nad wyraz klopotliwq sytuzamawiajqc dla niej koację,
byla knajpicnq
ktajl, jakby
tadziewczyną, i wygadujqc
kie okropne rzeczy, od których
nawet Szkrabulek się •vtdryga. Biedna ta jego · żona, kimkolwiek ona tam jest.
dzialahiość
- Czy to j'akaś
rozrywkowa? - zapytała starsza pani siedząca w towarzysna salę,
twie męża. Patrzyła
filigranową

~Hanią

osl'lnia)ąc.

blotmkiem
przednim lewum
wpadl na ceglan11 mur sktarLu
po
z narzędziami rolniczymi,
znientchomial, jed11nie
czym
wygięta klapa. bagażnika powoli wachlowala powietrze.
Tomashek jeszcze żi;t,
Pan
ale funkcje jego organizmti. już
zamieraly. Byl nieprzytomny i
parę

sekund

wcześnie; stracił

wzrok. Gdyby nie to, moze by
zobaczył, jak poptelatosrebrzys•
ty lakiet' na karoserii P<>ntiasię bąblami, ja1c.
ca pokrywa
pęka i dymiąc odpada od. top•
ntejqcei blachy. Gdyby r.ie to,
może by paczul, jak źaT :::wę
gla jego przedramię zwieszone
na zewnątrz wozu, jak obra•
w popiól,
ca na nim koszulę
mu się w cialo,
jak wgryza
trawiąc brwi, rzęsy i wtc,sy traw.ląc glowę wraz z twar:::ci
o rysach posągowo klasyczn1ch..

•
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17 kilometrów od punktu „O".
Och nie, Panie Boże -- poAdam szybko '-- to byl
tylko żart.
tak
się do wody
Wśliznąl
gladko, ;ak ~inda Tossey wyz jego ramiod'.
ślizgiwala stę
Zbyt gładko. Aż czlowiel: mógłuwierzyć, że Wszechmocby
jec;o
raczyt
wysłucha~
ny
niemej prośb11 wniesionl!; chyzesiat
ba trochę pochopnte, i
na niego cichq i naglq jmiert
(mniej upragnioną niż to się ~
wydawato), tak ie
początku
martwa powłoka cielesna .<.:-.dziesięć metrów 1cyżej,
stalli
tam na wież11, a te odmęty mdusza w e:::yste;
taj przenika
- {;o$taci, której wóda nie siatoia
oporu. No i to 'wiatło dokoła·- takie jasne, że czbwielC4
zawodz11 zmysly i nie ww już,
czy płonie zwrócony twar.ra w
dól, czy w 'górę, ku. niebu, cz11
jest to światło
racze;
może
wiekuiste.
Adam otworzył OCZ1J i z ulejakulacyjn 11 dogą niemal
strzegł dno basenu sunąc'? pod
nim w odległości jednego metra. A więc żyję - pomyślał.
- I czyż nie sq to moje wła
sne ręce, z krwi i kości1 Tylko
czemu te kafle tak... Awiecq~
Bo one przecid Awiecq, twiccq wprost pt'Zerażaj11co. Nowa
jaka§ atrakcja1 · N o, yzeciruwUcie, „Enkla1011 przyrodv'' mtmo
wszystko nadqż11 zez teehnłkq i
myślał

modą,

chociaż

nie

dot'ÓWftUJ•

klubom z
z111>11ział11m
tym
Greenwich Village. Ale kiedy
oni zainstalowaU to o§wietl•·
nte?
w zanuyzeniu
Pokonawszt1
ponad połowę basenu Adari\ obrócil się na plecy, b11 prze:
moment - zanim W11Plyni~ tta
powieyzchnłę ł będzie

zbłrrał

okiaski t aratu.Lac:je - popa•
dziewczyn11
trzeć z dołu na
pławiqce się w górze, &właazca
na Soph11, która zawne, ilei.
dla
kroć nurkował, urzqdzala
niego prywatny pokazi'k, ttitte
sprośny.

Ale zobaczył nad sobą jed11·
nie oślepiając11 lunę, a w niej
- plątaninę rąk i nóg chaoty·
wzburzoną;
cznie mlócqcych
pienis~g ·w.odę. A potem zoba·
czyi dziesięcioietniego Derricka
Danube'a. Otoczony ro;em bą
belków powietrza chlopiec o·
padal na dno - bezwolnie, popmwie
grążony w osłupieniu
ze w<r:;kiem
katatonicznym,
szklistym i nieruchomym. jakby wpatrywal się w p„zenaj-

okulary, a jej głowa ocienic-nn
.~miesznym koronkowym kcpeluszem kolysala się lekko
po- Telewizor wysiadł świętszą 'I'rójcę.
wiedział barman w ciszy.
- I szafa - dodal jed.c>i i
gości, porządnie zawiany.
I nagle na końcu · k0111tarza
rozlegl się przenikliwu krzyk:
~5 kilometrów od punktu „O".
·
bomba!
- To
- Skurwysyny! Oberwaliśmy,
Bamym
w tym
Dokladnie
oberwaliśmy! Skurwysyny, tra•
c:asie Michael Tomashek. ko·
Po>i- fity nas!
nal w swoim Pontiacu
na.twozia
c::ęściq
tiac lewą
wyrżnąt w zaparkowaną c!ustawczq chłodnię, odbil się orl n:ej
rozstrzaskany i zataczając labogodny luk, przeszorowal
ldem przez całą szerokość j ;>::dni, uderzyi tylem w hv-lrant,
Tytuł pochodzi od redakcji, TY•
t
od którego także się odhU,
tuł autora „stan zagrotenla".
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C.D.N.
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