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Oezy i serca aeroplanJ1
BOGDA MADEJ

lotniczym mundurze i pilota,
wyjaśniając przebieg całej sytuacji.
- O Jezu! wykrzyknął
nasz rozmówca I złapał się za
głowę. - . Mam nadzieję,
że
protestu nie będzie. Ate
pani
narozrabiala. Toż to byl sędzia,
który mtal odwieźć pilota
da
aresztu.
Musieliśmy
sińskim mieć

z Grzesiem Gała
bardzo
głupie
miny, bo pan Wiesław Fiszer
zaczął s.ię śmiać i za brał
nas
do siebie, aby napoie czymś
orzeźwiającym I
zapo:z.nać
z
regulaminem mistrzostw.
Najkrócej można to tak wy-

jaśnić.

Piloci muszą wykonać 2 próby obliczeniowe, 2 loty nawigacyjno- bsert\racyjne i 4 próby lądowań. Próba t>blicteniowa poprzedza lot i polega na
tym, że na godzinę przed startem pilot dostaje mapę, zestaw
zdjęć i dane potrzebne do wyrysowania trasy. Może posługi
wać się co najwyżej suwakiem
logarytmicznym i linijką. Piloci
nazywają tę próbę „klasówką".
Może ona trwać najwyżej
45

Foto: Grzegorz Galasiński

Za czasów mojej babci na
mas,:yny mówiło się aeroplan i było to bardzo ład
ne. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska napisała nawet krótki.
ale piękny wiersz pod takim
latające

właśnie tytułem.

Aeroplan,

najpiękniejszy

ptak bialy,
leci w oddal, ponad chmur
szaTzyznę -·
114a skrz1;dla jak szarańcza.
Jest jak orzel śmialy.
A oczy ma I serce
mężczyzny
Dziś

mówimy po prostu
samolot. I już nie ma tego uroku. Ale I samoloty dziś
są
inne. I inni mężczyźni - oczy
i serca tych maszyn.

Samolot szczęśliwie wylądo
wskazał na
Grze51a Gałasiń
wal i pokołował w naszą stroskiego, który . usiłował wcisnąć
nę, aby zająć swoje miejsce w
się do kabiny przerażonego piszeregu. Wtedy
od budynku
lota, aby zrobić tam zdjęcie.
portu lotniczego na Lublinku
oderwał się maly fiat i podje- Idziemy panie
Grzesiu!
chał do pt}ota ciągle siedzącego
Tu nas 'n ie chcą! - zawołałam
w kabinie. Z fiata
wysiadł ·
I ruszyliśmy ku budynkom Aemężczyzna w lotniczym munroklubu Lódzkiego. Kątem oka
durze. Wydał ml się kimś barzdążyłam jeszcze zobaczyć,
że
dzo ważnym, a na
dodatek
obaj mężczyźni odetchnęli z ulgą.
wszystko to działo się niedaleko nas, więc postanowiłam
zadać mu kilka
pytań.
A
Grześ ucieszył się, że
zrobi
DLACZEGO ONI
wspaniale zdjęcia.
BALI SIĘ BEZBRONNEJ
- A państwo dokąd?
KOBIETY
rozległ się za
nami groźny
głos.

Obejrzałam
siedzący
w

samochodzie
trzymać.

NA LUBLINKU
SAMOLOTY STAŁY
W RÓWNYCH
RŻĄDKACH
przymocowane sznurkami
do
ziemi. Takie podobl}.e do siebie.
No. może tvlko żółto-niebieski!!!
„Wilgi" rótniły
się
trochę.
Przypominały wielką ważkę
z
przetrąconym ku górze odwło
kiem.
Z nieba spływał ku
ziemi
kolorowy samqlot. Rzucało nim
przf"raźliwie Raz przechylał się
na iedno skrzydło, to znów na
drugie.
.Jakoś nieladnie l4duje zasmucił ~ię Grzegorz Galasiń
ski. którv wybrał się ze mną
na lotniskol< aby porrił:Hć zdj~

-

cia samolotom i pilotom.

-

się. To milicjant
przejeżdżającym
starał się nas za-

·

Do tego pana! -

knęłam,

wskazując

odkrzymężczyznę

w lotniczym mundurze.

Milicjant machnął zrezygnowany
ręką. a pan w mundurze spojrzał na mnie z oslupien.i em. W
oczach pilota· też dostrzegłam
jakby przerażenie,
co mnie
szczerze ubawiło.
-

Pilotowi nie wolno zada-

wać żadnych pytań i nie wolno mu udzielać żadnych odpowiedzi - powiedział pan w
lotniczym mundurze, starając
się nas jak najszybciej pozbyć.

-

Nie mam zamiaru

wać pytań pilotowi działam tylko panu.
mogłabym porozmawiać

zadapowieZ kim
o mi-

" strzostwach?
-

ku i

Proszę zapytać
zabrać tego

•

w budyn-

pana/

zastanawiałam się

-

podchodo budynku portowego,
gdy nagle zaszokował mnie zi.>słys~ny dialog.
dząc

- Czy tu Je1te§ jeueze f4jny, CZU ;tuż nu'/ - padło py-

tanie.
-

odpowiekrótkich

Jeszcze tajny -

dział mężczyzna w
spodenkach i gdzieś

pobiegł.

Różni ważni ludzie, do których mnie kolejno kierowano
nie mieli ani chwili wolnego
czasu. Wreszcie
znalazł
się
człowiek, który też, czasu
nie
miał, ale miał wiele życzliwo
ści dla ludzi.

-

Wieslaw Fiszer -

przed-

stawił się, a z plakietki, jaką
miał przypiętą do koszuli wynikało, że jest zastępcą dyrek-

tora III Samolotowych
Mistrzostw Europy w
Lataniu
Precyzyjnym.
Skoro już miał tę życzliwość
dla ludzi, więc go zapytałam o
dziwne zdenerwowanie pana w

I

minut. Przy obliczaniu
czasu
przelotu można pomylić się co
najwyżej o.„ 5 sekund, a w obliczeniach kursu o.. 2 stopnie.
Wyniki „klasówki". porównuje
się z wynikami obliczeń komputera. Za błędy pilot otrzymuje punkty karne.
Inne zupełnie zasady obowlą- ·
w lotach nawigacyjno-obserwacyjnych. Pilot leci korytarzem powietrznym o szerokości 600 m l nie może wyjść
poza te 600 m, bo zarobi :z.nów
karne punkty. Kolejne odcinki
trasy musi pokonać w czasie
na to przewidzianym z dokład
nością do 2 sekund. W
czasie
lotu pilot milsi rozpoznać miejsca przedstaWione na
zdję
ciach. które otrzymał razem z
trasą lotu, nanieść to na · mapę,
a przy tym wszystkim - zapewne po to, nby mu się nie
nudziło ..__ odnaleźć znaki uło
żone w kształcie liter albo figur geometrycznych. Znaki te
układają na ziemi sędziowie i
pilnuj~. aby pilot nad tym znakiem nie krążył. Wszystko, co
pilot ma zrobić lecąc nad trasą jest · dokładnie przewidziane
1 określone. Na przykład
nad
punktem kontrolnym,
gdl'!!e
mierzy się czas lotu, pilot musi wykonać gustowną pętelkę,
a start 1 lądowanie też musi
być dokładne co do
sekundy.
Dlatego to się nazywa latanie
preeyz,yjne.

Tajemniea w1eieezki
BARBARA KONOPACKA
Z trudem odnajdujemy podwórko, na którym autcibus biura podróży- oczekuje na wycieczkowiczów. Nerwowe poszukiwania

miejsc.

Gdzie

położyć

walizki?!

Nie otworzę bagażnika! - krzyczy kl~rowca. - Juz dosyć
bagaży! Nie dam!!'
Dziecko płacze w głos. Decydujemy się wresi;cie położyć baga-

że

w tylnej części autobusu.
Pierwszy etap podróży kończy się w Krakowie. Siedzimy.

zują

Ale na tym nie koniec.
Każdy zawodnik musi wykonać cztery lądowania: normalne, czyli
użyciem silnika
i
klap, przez przeszkodę, bez u_ żywania silnika, ale posługując
się klapa~! i czwarte bez
używania silnika i klap. Może
wydawać się, że
dla dobrze
wyszkolonego pilota żadna to

z

sztuka, ale na Lublinku
w
pierwszym dniu trwania
III
Mistrzostw
wielu
zawodników
nie
mogło
wykonać
prawidłowo tego zadania. Po prostu nie trafiali w linię, na której
trzeba było posadzić
samolot.

7

Kl'LKA. GODZl1~ NA _
KRAKOWS.KIM RV~KU
czekając na podłą kolację i nocleg w hotelu. Jutro czeka nas
autobusowy ~araton. Od godz. § rano 'do 22 wieczorem. W dodatku bez obiadu, Nie stać bowiem polskiego biura podróży na
nocleg w Czechosłowacji, przez cały ten kraj mu.simy przejechać
w ciągu jednego dnia, aby w tym dniu również dotrzeć nad Balaton. Czeka nas też przejkie przez dwie granice.
·

W napięciu oczekują pasażerowie polskiej odp:awy celnej. Może być surowa! Ale nie było się czego bać. Tylko dwie .dziewczyny musiały natychmiast zapłacić po 6.000 zł cła za wywożone

ub.rania robocze? Nie byłoby w tym wysokim cle nic specjalnie
dznvnego, gdyby nie fakt, że maksymalnie wolno mieć przv so·
bie na granicy tylko do 3.000 zł.
•

- Wysiadać! - Padają nazwiska, nazwy ulic, numery kwater.
Budzimy dziecko, które
jest kompletnii:- mokre, spocone. Ale
wstaje i raźnie pcha wózek z walizką po ciemnej, wybriistej uliczce, Dorosłych zawodzą nerwy ze zmęczenia. Wyhuchają kłótnie.
Wszyscy nagle mają pretensje do pilotki, która stara się jak najszybciej, jak najsprawniej wszystkich rozmieścić.

ELEGANCKl1E,

PIĘTROWE

DOMKI

ze wszystkimi wygodami, położone naprzeciw plantac3i winogron,
ocienione ~rzcin~, chwiejącą się łagodnie na wietrze. Gospodyni
na nasz widok me ukrywa swego zawodu Polacy? Oni zawsze do
tej pory gościli Niemców? Lubią Niemców. Niemiecki jest jedynym jęZoYkiem, jaki znają. Stoimy przemę;:zeni, mokre dziecko zaSYP,ia .na stojąco. Gospodyni prawie że nie wpuszcza nas do domu. Po dłuższej chwili, niechętnie, pokazuje pok'lje, zrezygnowana. Nasi współtowarzysze kwatery 'stawiają na stole butelkę wina. Łamaną niemczyzną wypowiadają oderwane słowa„.
Następnego dnia starszy pan, który był już tutaj
kilkakrotnie
?o~azuje n~m okolice. Duża to pomoc dla nas, nie mających po~
Jęcia, w ktorą stronę pójść . A chodzić trzeba daleko. Do Balatonu idziemy 40 minut zakurzonym poboczem szosy, po którt!j pędzą samochody.
Nie ma . żadnych kwiatów, zadnych
drzew ocieniających tę drogę. Zupełnie jakby nic było
tutaj turystów, a których należałoby zadbać. Strach nas
ogarnia.

8

Starszy pan prowadzi nas na skróty: -

znan1mi sobio1

'
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Sąsiedzi . powinni się dobrzo
znać, szanować, lubić 1 współ
żyć z sobą w r.godzie. Sąsie··
dzi jednak nie ma reguł
bez wyjątków - na <:Jgół czują do siebie, jeśli już nie niechęć, to obojętność.
I odnosi
się to nie tylko do ludzi obok·

siebie mieszkających, ale - .:o
gorzej - do narodów. W1ajemna niechęć lub obojętność
na wspólne
przecież sprawy
bierze -się z konfliktów, jakli!
miały
miejsce w przeszłości,
ale też.„ z wzajemnej o sobie
niewiedzy. Co my na przykład
wiemy o Litwie?

Zastępca redaktora
naczelnego: Edmund
Lewandowski.
'
Sekretarz redakcji:
1 Grażyna Olechnowicz.
I
600 LAT TEMU
Kierownik działu
-- - . - - -·· . literackiego: GrzeS?orz Gazda
Redaktor techniczny:
14 sierpnia 1385 roku „wielki
Janusz Kozłowski.
ksiątę Litwy,
Jagiello, zobowiązal się do włączenia
czy
Zespół: Ryszard Binkowski,
też złączenia swego państwa z
, Dariusz Dorożyński,
Koroną Polską", Akt ten podpisano w Krewie.
,,ŻYCIE
\ Eugeniusi Iwanicki. Teresa
WARSZAWY", z okazji
600I Jerzvkowska. Andrzej
·lecia połączenia Polski z Lit, Karolczak, Roman Kubiak,
wą i nastania dynastii Jagiel' Jerzy Kwieciński. Bo~da
lońskiej,
publikuje
artykuł
Madej, Andrzei Makowiecki, Henryka Wisnera „Zyski t
· straty", z którego pochodzi cyPaweł Trimaszewski,
towane powyżej zdanie. oraz
Jolanta Wrońska.
artykuł znawcy spraw litewsGrafik: .lanusz
. kich już bardziej
współczes1
1

i

Szvmański-Glanc.
Grze~orz

Fotoreporter:

nych, Piotra t.ossowskiegn

,,Już

tutko ·relikt". Kolumnę „życia
Warszawy" (nr 194 z 21 sierpnia 1986 · r.) uzupełnia fragment
i: " książki
Pawła
Jasienicy
,,Polska
Jagiellońów".
Fragment ten nosi tytuł: ,,Bez drogowskazu".

· Gałasińskt.
Korekta: Mariola Knaga,
. Jolanta Sawiuk.
Stale wspńłprat'uią:
Tadeusz Błażejewski,
Władysław Jagiełło ochrzcił
Krzvsztof
się 15 lutego 1386 roku. Akt w
Drzewiecki. Bohdan
Krewie podpisany 14 i!arpnia
·Gadomski. Witold
1385 .roku zawierał zobowiąza ·
'Ka111l)f'rkif'wicz ..J StanMaw
nia tylko strony lltews1tiej. 2
Kn~pl Marek. Koprowski,
lutęgo 1386 roku
odbyło się
spotkanie w Lublinie i wttidy
~Włodzimien
·
·.. dokonała się unia Polski z Li~
. Krzemiński , l(lfrećf •
wą. ,po raz drugi nastąpiła uLutrzvkowski. Włatłvsław
nia w tymże Lublinie w lj69
· Matka. M::m>k Mamos,
roku i - jak słusznie utrzyZenon J Michalski,
mywał
Paweł Jasienica
„tradycja .zarezerwowała
jednak
, Rvszard NakoniPttnv.
nazwę „unii Lubelskiej" dLa ,,_
Jerzv Panasewicz, Karol
kładu końcowego ł ostateczneJ. Stryjski.
. go, . zawartego bez mała dwieście

można

do trzech:
os?abi.enfe
substancji narodowej w następstwie ruchów migracyfl'.ych,
wyjście z ziem
etnicznie polskich 1.udzi najbardziej rzutkich; zyskanie
wplywu
n~
rządy , Rzeczpospolitą ludzi do
form demokratycznych nienawyklych, a · zatem kataętrof:il
nego obniżenia poziomu życia
politycznego;
ciągnięcie,
a
przynatniniej
przyśpteuenie
konfliktu z państwem mo~
kiewskim.."

Henryk Wisner · tych zarzutów nie traktuje, jako jcdy. nych i tylko prawd:.::iwych, powiada, że można
„z
tymi
stwierdzeniami

się

:1plerać",

ale zostawmy to już
historykom na inną okazję, a tu pr:z:ypomnijmy, że
spory o treść
unii i jej skutki dla obu
państw stały się żywe 1
nie
bez znaczenia dla dalszych losów obu narodów na początkir
XX w., kiedy oba pattstwa szukały
drogi do niepodległości.
Piotr Łossowski przypomina, że
„na początku XX wieku
ze
strony polskiej podjęty. zostat
wielki wysilek organizacyjny i
intelektualny, 11żeby ożywić, U•
twierdzić ideę unii. W l9 l0 r„
w 500-lecie pa,miętnej' bitW1J,
zorganizowano
uroczystości
grunwaldzkie, kt6re uśu>ii>tnilo
odsłonięcie pomnika J agietly 1u
Krakowie.
Glównym wszakże
celem mialo
być sym?o!iczne
wznowienie unii. Zamyslu tego
nie u.dało się jednak .:realizować, gdyż mimo zapNszenin,
delegaci litewscy nie przybyli
na
uroczystość,
manifestując
negatywny stosunek nie tyl.ko
do obchodów
grunwaldzkich,
lecz do unit w ogóle".

Jeszcze w czasie powstań przypomina
Piotr
Łossowski
Litwini
gromalinie
stawali
po . stronie
polskiej i to nie tylko gzlachta, ale 1 chłopi. W tym czasie
byli oni jakby
narod11wo nie
rozbudzeni. Ich odrębność obyczajowa i językowa była czymś
naturalnym. ,,Język chlopów pisze Piotr t.ossowskl - litewski, bialoruskt, ukraińslci
nie byl ;ęzykiem aspiracji na·
rodowych, lecz jrodkiem pcrozumiewania się
w sprawach
codzienn11ch", Ał

NAGLE WSZYSTKO
SIĘ ZMIENIŁO

,..Jot. .,f6~~.J w tyf!t :samym m id·
„RozwóJ życia społeczno-gospo
~·· wttfa"W~&;' r'.Xd1k't'e Wytławn~~.:!
"1le.~.:!li1UtJw.tego
.
qss
roku
1
Wła·
,
clarcze90,. zwiaszcza po zR.ie~ic
„ tw.i Praśow-e':" 'Rsw "„Pr a~'ił"" ~:..

a~law Jagiełło"tawarł" małień· niu pańszczyzny, spoW<Jdował
. stwo z .J.adwlgą, a 4 m'lrca te- stopniowy
wzrost
aspi„acji.
go roku został' koron:>w.inym Dzieci chłopskie zaczęły gar.królem Po.Iski.
nąć się do nauki".1 Do tP.j poDRUK: Prasowe Zakłady Gra·
;,ma Litwy - pisze Henryk
ry awans społeczny,
ldobycie
flczne RSW „Prasa - Kslątka
Wisner
oznaczalo wvb9r
- Rut'h". Łódź, ul. Armii Czer· · dr.ogi, . rozstrzygnięcie dyle'nawykształcenia,
równoi.naczne
t'IJ.: J;izym czy Konstantynopol,
woneJ 28
było z porzuceniem mowy oj'
ców,
wyrzeczeniem
si<· swego
Redakcja nie zwraca nie zaświat alfabetu łacińskiego czy
pochodzenia, zerwaniem ze sw!l
, mówionych rękopisów I ·zastrze·
eyT.YliCV, oparcie się na Zacho- klasą. Teraz staje stę maczej.
'. ca sobie prawa do ·~rót6w.
dzie . albo odwrócenie się od ,,Powstawać zaczęla pisze
niego.':
dalej Piotr Łossowski - najWarunki preoumerałtt 1, dla
J ak w katdym wyborze, al?y · pierw niewielka, ale potem co· htstytucJI · I ialchld6w pracy coś · zyskać, coś trzeba
straeić,
raz . liczniejsza, warstwa mlodej
zlokalbowane w mlashch woje·
· w6dzkfeb ·I pozostałych miastach' z czegoś ·uezygnować. · Litwa inteligencji, Wt/WOdzqca •if z
wszakże
nigd1 nie weszła na chlopstwa.
Staje się on11 silq
·kt6rYch znajdują się ,1edzlb1
· trwale· w · skład jednego pań• inspirujqcq
rodzących się ruOddziałów
RSW
.Prasa · .
· Kslatk·a ~ Ruch" zamawiają . &twa polskiego, była to Rzecz- chóto narodowych". Zrozumiapospolita Obojga Narodów, Ut· le, że inteligencja ta musiała
prenumeratę w tych odd1lałacb
wa była tylko Wielkim Księ- wyzwolić się spod wpływów pol- Instytucje I zakłady pracy
1twem, co nie w.szy,stkim się sltich, musiała poddać rewizji
. dokalł7owane w
mlejscowoł·
podobało i nie. wszystkim dacałą wspólną. przeszłość. „D11s· ciach cdzte nie ma Odd1lał6w
. wało śatysfilkcję.
Ambicje l
kusje dotyczyły przeważnie
RSW „Prasa Ksląłka plany były wielkie wśród tak pisze Piotr Łossowsk1 - prze•
Ruch" . opłacają prenumeratę w
polskiej, jak i litewskiej arys• szlosci, przu czym
kwestfq
' unędaeH · pocztowych I u dorę. czyctell; t dla łndywfduatnycb tokracji.'' Litwini zarzucali Pol· wzbudzającą najwięcej kontro•
prenumeratorów: osoby fizyczne fce polonizację Litwy, co nie• wersji byla ocena unii polsko•
wątpliwie było faktem, gdyż -. · -litewskiej. Kto poz11tvwnie o· Z!łmlet7kałe na wsi I w mlejsco)ak pisze Henry'k Wisner .
wośela_eh. · gd1le nie ma od· cenial unię, kto w11powiadal sic
„polskość wkraczala na Litwę
.ra jej utrzymaniem, był Litwi·
dzlal6w RSW .Prasa - Ksląłka
· - Ruch" opłacają prenumeratę trzema w zasadzie
drogami:
nem w tradycyjnym, mickiewi·
· · w Urtędaćh · pocztowych I u
poprz'ei .dwór wielkoksiążęc11
czowskim pojęciu tego słoma.
- doręczycieli: os:>by fizyczne ra-· ' albo kr'ó(ewskł, miejsce spot- Litwin nowoczesny unię zde• mleS1kale w miastach - 1led1I·
kań, wzajemnego
oddzłałvwacydowani e potępia!".
· bach Odd1lalów RSW .Prasa nia ł tworzenia wzorów przeProblemom stosunków po1'. ..;. Ksłął.ka - Ruch" opłacają nos.zo7iych poprzez zamki moż· ko-litewskich poświęcił tet u· prenumeratę wyłącznie w urzę
nych do dworów szlachecktcli,
wagę . miesięcznik
i!połeczno
dach P<)C7towych nadawczo-od·
J>oprzez .Kościól, zarówno kato- - kulturalny
„KONTRASTY",
dawczych właściwych dta· mleJ· ltcki, jale i ewangelicki, po- zamieszczając w numer:ze 8 {:1
·aca zamles1kanla prenumerato.
przez związane z nim szkolnicsierpnia 1986 r.) rozmowi: \Vlora. Wpłaty dnkonuje . się uływa two". Traktowano to jednak dzimierza Kowalskiego z Pio•
jąc blłJnkletu „wpłaty"
na ra· -„mniej więcej normalnie, bo l
h~m Łossowskim ,.Zdradv ni•
c.hunek ba.nkr•wy mlejscowP.gc · polska · szlachta coś też brJ;a z byto". Piotr Łoasowskl - jale
Odd1h1łu RSW .Praąa - Kslął·
t,.itwy, a problem „po 1.1mizrrcji sam opowiada
we wrzeka ·- ·· Ruch"~ 3 prenumeratę re ~ajturalnej narodzi się kdnak śniu 1939 roku
znalazł
się
' zlecen!em wyc;ylkl za granicę . dppiero w wieku XIX i c?opie- wśród
kilkunastotysięcznej
prrvlrT.uJe
R<;W · ~Prasa
• Tó WÓJVCZas zaważy na wza- rzeszy uchodźców, „którzy .rnaK•lął.ka - Rut'h" ·Centrala Koł
jemnych .. stos.u nkoc r ". P~mlę• leźli schronienie na Litwie".
p:>rhtu •Prasy I Wvd1Jwnfctw
tąjmy · jednak, :i:r> ówczesna LitMieszkalem na wsi t0 powie·
ut. Tclwarowa 28 ·on 9!\8 W!!r·
wa była· państwem wiclonaro· cie kiejdańskim i wilkomier1szswa. konto . NAP XV Odd1lał - dowo~ciqwyrn, te · w wyniku kim - wspomina.. - Zaznałam
w Warszawie. nr lt!\3 201045
procesu h istorycznego właśnie sporo 411czliwoścł oc! Litwin6m.
' -139 tl Prenumerata Le decew XTX . wieku ukształtuj!\ sit;
Poznałem ;ęZ'/lk, ob11cz11je, kul•
. niem WY•Yłkl za gra nicę p()r.1ui · r:arody: litewski, białoruski i
turę tego narodu. Tale Pf'Zl/IZłCI
zwykłą test drotsza od prenume·
- ukraińs,ki. Polacy natomiast · fascynacja Litwq, id dzłe,aml
raty kraf~wej o 5!> proc, dla nadal , będą stali na stanowisku · i l,culturq.
Latem 1944 '· po·
zlecenlnd'!wcńw · lndvwldualny'eh
jakby nic 'ię na WJJZtOOleniu .astalem lołftłe·
• I o ton pror' dla 1lecaJaeych ' In- · federacji,
~wiecie w ogóle, a w tej c:i:ęśrzem polskim i 1z111Jdem too. stytucff I rakładńw prac~ Ter·
cl
·
Europy
szczególnie
nie
zmie·
;
ennvm powrócłłem do 1tra;u.
miny pr:7vlm,1wa"la prt'!numera· , nilo.
Sw6; pob11t
na Lłtwia mil•
ty na kraj 1.. ra trrank,ę do
,.Zmiana tonu - pisze Henwspominam."
dn'a IO listopada na I k1*artał
Piotr Łossowskl
mlędz7
I p6Jr~71! roku pas\ępne~o ora1 ry'k Wisner - pojawila się w
drugiej polowie
XIX wieku, innymi autorem dwu kshtżeki
cały rc-k n1Htępny do dnia
gdy szukając przyczyn. utraty
,.Po tej i tamte; 1tronłe Niem•
·t katdegc- mle~łąca popnewskazano
na na - stosunki polsko-Utewski•
d1aJąetago
okres prenumeraty niepodleglości
wpływ, jaki mógl
mteć zwiq·
1833-1939" oraz drugiej, która
roku bletącego.
::ek z Litwą. Z1JTzut11, podtrzyz pierwsq
stanowi
całoM
Zam. 2585. B-2.
m11wane i dzisiaj, •Pr:o·c»adzi6 .,Litwa a •P.J:GWll P.Ol•~łt .łtU-.
Kslął.ka - ·Ruch" 91-103 t.6dt.
·ul · Slenkle\vlcza 31~~
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··.2 ODGtOSY,

-1940".
Ksią:1Jid te zniknęły
niemal błyskawicznie t. księ
garń, co tylko dowodzi. t.e rzt!czywlście mało
wiemy r. naszym litewskim
sąsiedztP,
a
wiedziec chcemy. I to do'!)rze.

WROćMV

DO
PROBLEMU ZD·RADV

NA
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RACHUNEK

Powrót do natury?

Mity o wyspach i krainach szczęśliwych są chyba tak s'tare,
jak cywilizacja. Ich pojawienie się było i jest symptomem
niezadowolenia z warunków bytowania w danym miejscu kuli
ziemskiej, gdzie akurat człowiekowi żyć przypadło. Jednocześ•
nie wyraża się w tych mitach tęsknota. za życiem urządzonym
idealnie, tchnącym doskonałością, na miarę naszych wyobrateń
Chodzi o to, że niekt6rzy polo dobrobycie i bezpieczeństwie, o ładzie i sprawiedliwości.
scy historycy zarzucaJq nieNo, ale ostatecznie niemało jest i u nas ludzi, których n ie októrym.„ Komu
Polakom czy
puścił zmysł rzeczywistości i wcale nieskłonni są wierzyć w ist~
Litwinom? Tu właśnie "aczyna
nienie / szcz.ęśllwej krainy utopii. Myśląc nie tylko o sobie, Zdają
się problem,
którego nia ma.
sobie gprawę, że jedyna realna droga do poprawy warunków
Ale zarzut jest, że ci, którzy
życia ogółu społeczeństwa wiedz.ie przez ulepsza.n ie funkcjonoopowiedzieli się za Litw<t zdrawania państwa, w którym żyjemy.
dzili Polskę.
To oczywiste, źe różni różnie wyobrażają sobie zagroże!\le dla
„Czu Czartoryscu, Sapieho·
naszego zdrowia i spokoju, porządku i dobrego bytu, do wszy•
wie,
Tyszkiewiczowie,
a
stkich jednak dociera, choć w niejednakowym ~topniu, poczucie
może ł Miłosz oraz im podooni
narastającego niebezpieczeństwa dla środowiska naturalnego i
byli pochodzenia polskiego? coraz więcej ludzi rozumie, ii staje się to w skali globaln"?j
mówi Piotr Łossowski. W
problemem nadrzędnym.
dużym stopniu magnaci ziem
Pozwolę sobie jednak nie r.godzić się z rozpowszechniającym
wschodnich
Rzeczypospotitej
się u nas mniemaniem, że jesteśmy tak samo wystawieni na
Obojga Narodów wywodzili się
główne zagrożenia cywilizacyjne, jak kraje najwyżej rozwtnięt~
ze starych rodów kniaziów tii że zahamowanie dalszego rozwoju przemysłowego jegt najpew•
tewskich. i ruskich.„ byLi jednlejszą gwarancją naszego zdrowia i ogólnej. pomyślności.
nak obywatelami Polski.. („) Do
Ótóż wydaje mi 11ię, że nie wolno niefrasobliwie stawiać zna•
ku równości pomiędzy krajami wysoko uprzemysłowionymi i
spraw opcji narodoWJJi~h w' owybitnie zurbanizowanymi, gdzie chemizacja walki ze szkodni·
kresie gd11 formowały się nokami i procesów wytwarzania żywności wtargnęła do mniejszyt'h
woczesne narodu trzeba podosiedli, a krajami które stoją dopiero przed szansą pomnołenia
chodzić spokojnie, z razwagq t
bogactwa narodowego i podniesienia stopy życiowej ludności
dustansem.
Nie jest cz1.1nem
przez rozwój przemysłu, zwłaszcza opa.r-ty na wlasnyc!l surownagannym określenie się Litwicach. Na zdrowy rozum, tre.n d ekologiczny jest w plerw,szym
nem przez Oskara Miłosza
i
przypadku znacznie bardziej uzasadniony niż w drugim, gdzie,
jemu podobnych. To było pojak np. w krajach „trzeciego świata", wyżywienie ludności czy
szukiwanie ojczyzny, a nie jej
nawet ratowanie tysięcy przed śmiercią głodową są najp1erwsz:;.zdrada".
mi zadaniami, a groźba przemysłowych skażeń musi wy'dawać
Tu niezbędne jest wyjaśnie
się odległa i nieistotna.
nie, że Oskar Miłosz - kuzyn
Podobnie też (uwzględniając wszelkie proporcje) przesadne są
Czesława Miłosza był dypnieraz nastroje a.n tyindustrialne w niektórych polskich środowis·
lomatą litewskim, a jegJ bliski
kach, wyrażające się w obawach, że dalszy rozwój pnemy1ł•1
krewny hrabia Alfred fyszkie
(przejściowo i tak znacznie przyhamowany z powodu kryzysa)
wicz dyplomat;\ pol:ikim.
prowadziłby nieuchronnie do całkowitej d~gradacji środowiska
Generał
Sylwester Zuk11uskus
naturalnego, a w konsekwencji obciążony nadmiernie budżet re(Żukowski), choć przyzńawał się
sortu zdrowia pożerałby ewentualne zyski wypracowywane pru:s
do polskości, był wodzem armii
rozw6j przemysłu.
litewskiej w 1919 roltu, kiedy
Mam wątpliwości czy ten kierunek myślenia jest w naszych
między tą armią i amuą polswarunkach
najtrafniejszy I czy wychodzi naprzeciw niemałym
ką dochodziło do walk. Andrzej
przecież aspiracjom materialnym l cywilizacyjnym poltk!ego
Szeptycki, wnuk hrabieg.:> Alekspołeczeństwa, które pragnie i słusz.nie - wytaźnej poptaW)'
sandra Fredry poczuł się Ubytu i to raczej bez zwiększania dotychczasowego wymiaru \
kraińcem i był lwowskim mewysiłku pracy.
tropolitą „Władyką Swięto
Nawet w krajach najbogatszych istnieje jakaś granica . moż!f•
jurskim", a jęgo rodzony brat
woścl w zaspokajaniu materialnych potrzeb i pragnień obywa.
- Polakiem i generałem wo.isk
tell, ~ak również w ograniczanlu zasięgu · i tempa zagr<>teń e~o
polskich. Zresztą nacjonaliści
loglcznych, z tym wszakU:, it państwa bogatsze. cz.yli z ręguły
ukraińsc7 w 1943
roku wybardziej rozwinięte przemysłowo, stać na kosztowne urządienia
mordowali krewnych Audrzeja
zapobiegające skażeniom przemysłowym powietrza. gleby i wód.
Szeptyckiego, którzy opowieGdyby np. Wielka Brytania ezy Związek Radziecki nie były pań•
dzieli . się za przynależnością d<)
stwami tak wybitnie uprzemysłowionymi, o takim z.aawans!J•
narodu polskiego. Takich spraw
waniu naukowo-technicmym, to wą.!pliwe, czy w rzekach Ta·
- nie odnoszących się 1uż do
mizie i Moskwie można by, jak obecnie, łowić ryby i ·nawet uisławnych rodzin i nazwis'i t żywać kąpieli. A nasza względna słabość przemysłowo-techniczna
historia pogranicza Polski i Litjest jedną z przyczyn zarówno zatruwania polskich rzek, jak i
wy, Polski i Ukrainy
notuje
niszczenia zabytków Krakowa, Torunia, Zamościa„.
wiele. Są tQ. .s prawy
bolesne,
M~ślę więc, że skazani jeste§my na dotrzymanie kroku innym
.t rudne .i potrzeba duło dobrej
w prityśpieszaniu postępu, prz,ęQly~lowo ~~cbniczne_go, w \ym_ owoli, tyczliwości
WZdjemnej,
c1ywiście na rozwój' energetyki jądrowej (chOćby
·z uwagi na .
aby
traktować je normalnie,
wyczerpywanie . się łatwo dostępnych złóż węgla), bo bez. ojako rzeczy tragiczne, b(llesne,
siągnięcia pewnegQ stopnia zaawansowania w tych dziedzinaćh
ale przeszłe.
nie zdobędziemy się na do§ć skutecz.ną ochronę środowiska naPrzyszło~t musi
być inna, bo na innych
zasa- . turalnego.
'
I chyba przede wszystkim od naszych
dach oparta została. Na zasa ·
naukowców woTno
oczekiwać intelektualnego zaangażowania
dach wzajemnego poszanowawe wszechstronne,
wielokierunkowe pr1yśpieszenie rozbudowy naS;Zego potencjału
nia i prawa każdego narodu do
przemysłowo-gospodarczego. Nie ma odwrotu od industriali:tacji.
niezależnego, własnego bytu.
niemożliwy jen cudowny przeskok w epokę postindustrialną, n!e
Wiele i różnych
jest spraw
ma odWTotu od energii atomoweJ, Jak nie ma powrotu do łu
w naszej wspólnej przeszłości,
czywa -1 strzechy,
które
wymagają spokojnego
Szlachetnymi utopiami nikt się nie pożywi.
omówienia, wyjaśnienia tak z
punktu - widzenia Polaków, jak
i Litwinów. ,..„sprawa 1tosunJERZY KWIECIASKł
ków polsko-litewskich w latac1ł
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druaie; wojny ~wtatowe;
Łossowski

- 1•~t
otwarta. Ja zaledwie uszczknq·
łlm ten temat, omawiajqc po-

m6wi Piotr

czqtkow11 okres wojn71. Są to
tematy zawile i kontrowers11;ne, krążą na ten. temat mitu.
Okres ten musi sic doczekać opracowań nauk0Wt1ch. Ob11 ;ak
najszybciej. („.)
Do omawia·
nych spraw trzeba podchodzić
bez emocji ł z większvm d11stansem. Trzeba uwzalędn~ tak~
że tródla
litewskie, dostruc
motywy dztalanta atron11 litewskiej zaangażowane; w wypadkach. Nie miejsce, ob11m przed·
stawia& cały problem, ale trze•
ba podkreślić, że kolab:>racja
Litwinów nie Wt1glqdałt1
tak
prosto. Robili oni waz11stko, ab11 .

PTZl/Stosowuiqc

sfę

do nowvch

warunk6w,· działać we włas
nvm, a nie niemieckim in'tereste". U nas akurat raczej mało aii: wie o dziejach Dywl:i:jl

Strzelców Litewskich w Armii
Radzieckiej, która brała udział
w wyzwoleniu Litwy, a także
o partyzantce litewskiej. Zresztą w ogóle warto bliżej poznawać przyszłość i teraźniejszość
narodu litewskiego, dzieje Litwy Rar~zleckiej.
Czasy ostrych 1por6w odchodlłl Jut w przeszło&~. przechodlłl na kart1 kailll histl1rtc1n7ch, nadchodq cza11 w1p6ł·
praey I wspóld:i:iałania I dlateco warto z:na6 wzajemnie awą
przeszłe>U. jak ł nuq terał·
niejszoł6.

LUCJAN BOGUSZ

•

W najbliższych
numerach ,,Odgłosów"
wśród reportaży, artykułów publicystycznych,
nów, opowiadań Czytelnik znajdzie:

felieto-

- artykuł Mariana Podlaszewskiego o naszych zarobe
kach i o tym, co sami sądzimy o poziomie naszego ży·
ci~

'

Witolda Kasperkiewicza o reformie gospodarczej, co
jej przeszkadza i co ·trzeba zrobić, żeby lepiej wcielała si~
-

w

życie,

- Lucjusza Włodkowskiego o losach Korpusu Inter·
wencyjnego powołanego do wyzwolenia Gdańska, gdyby
Wolnemu Miastu zagroziło przyłączenie do Niemiec i
o walkach polskiej Marynarki Wojennej we wrześniu
1939 roku,
.
- reportat Romana Kubiaka z Poznania, gdzie Warta
łciekiem płynie z przyczyny łódzkiego Neru, a . ludzie nie
maj'l wody do picia,
- dalszą część rozmowy dominikanina ·Frei Butto z
przywódcą Kuby Fidelem Castro o stosunku komunistów
do religii i o tym co wspólnego mają komuniści z chrześ
~ijananii,

- opowieść Franciszka Lewandowskiego o Matce MaJCrynie, która zrobiła wielką karierę w Rzymie, a kim
była naprawdę,
- relację Beaty Szuszwedyk o nowej sekcie, która pojawiła 1ię w USA i ma zamiar przenieść się · do„. RFN,
- rozważania J. S. Knypla o znaczeniu roślin dla lu-

dzi,
. - relacja Ludwika Gebela z podróży po Azji, gdzie l
kobiety są piękne i w pociągach czysto,
sensacyjne opowieści
Eugeniusza Iwanickiego
~ tych, którzy naruszyli prawo,
__ ...,,._
- a także donos s piekła, czyli list... z Jeżowa .. i
I Jlk &WY:kle poezja, proza, listy, polemiki.
~ ~'-
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Mc.fa!łs
polsklm J)lśmfonnictwie
tycznym epoki rozbiorowej, które
w Istotny sposób wpłynęło na dzieJe tej myśli ~ okresie późnie,Js~ym,
.
punktem wy;1scia w rozważamach
o modelu ustro.fu ptzyszł!)ści była
sprawa zdobycia władzy polit:vczne.ł cna proletariatu Twórc:v rf'';ll°ezentuje\C:V nurt rewolucvjny" sądziJi, że cel ten można osiągnąć tylko
poprzez przewrót spolerzny.

która w swe.i masie, jak o,~eniali,
socjalistyczby!< lrzeciv.:m1 PPe.)b r a ;~eniom
bols1ewicką koncepr..ię
też
nym . Odrzuc~li
wprowadzenia dyktatury proletai:iatu i chłopów
po obaleniu caratu, w toku budowy republiki
demokratycznej.

tią chłopską,

Teoretycy SDKPiL uważali, że przyszła wła
będzie mia:a do
dza polityczna proletariatu
soelnienia dwojakie funkcje. z jednei strony
dyktatorskie w stosunku do klas posiadaj1'cych,
z drui?'iei demokratyczne wobec mas pracują
cych. Demokrację pojmowali dość szetoko, a jej
podstawę miała stanowić ~ocjalistyczna wlasność środków produkcji. Sądzili, że w jej ramach nastąpi kontynuacja i pełne urzeczywistnienie postulatów programowych przewidywaburżuazyjno·demo
nych dla etapu rewolucji
kratycznej, a także zaadaptowanie jej rozwiązań
i osiągnięć dla potrzeb budownictwa socjalistycznego Uważali bowiem .. że staną się one
pomost.em w procesie kszt<'łtowariia no\vego t.1'pu demokratvczne.i kult ury polityczn"j spo~e

Jak wiadomo, w tym czasie w międzynaro
dowym ruchu socjalistycznym panowało niemal
powszechne przekonanie, że przyszła rewolucja socjalna będzie miała szanse powodzenia
tylko w przypadku równoczesnego jej zwycięst
"'.a w skali światowej, . albo przynajmniej w
kilku najbardziej. rozwiniętych krajach. Aulorzy programów z nurtu reformistycznego odrz.ueall rewolucję bpowiadając się za drogą ewolucyjną. czyli stopniowego przeksr.tałcaRia ustroju burżuazyjnego w celu zbudowania 'N
przyszło•ści społeczeństwa socjal1styc:me«o. Jednek także ci pierwsi. choć mistawiali o;lę przede_ wszystkim na zniszczenie państwa burżu
azyjnego, nle poroJnęli w swoim programie. w
jako minimum, postulatów
części określonej
reform społeczn;~h i politycznych, aby poprzez
Ich. urzeczywistnienie przygotować dogodne
warunki wyjściowe do decydującej walki proletariatu o cel ostateczny.
Przedstawiciell obu nurtów w polskim ruchu
1ocjallstycznym łączył podobny. ne~atywny stosunek do ·rządów państw zaborczych, wspólne
d!ltenłe do obalenia tej władzy. która odnoSiła
się wrogo wobec zarówno aspiracji narodowowyzwoleńczy.eh Polaków, jak i celów walki
kluowe' proletarłatu. Dzieliły jednak zwolenników kierunku rewolucyjnego ł reformistycznego odmienne poglądy w sprawie dróg I metod walki o obalenie aparatu państwowego zaborców na. ziemiach polskich - gdy dla jednyi-:h mogło to nastąpić tylko poprzez· rewoluc.Ję społeczną, t.o drudzy widzieli taką możli
wość ,przede wszystkim .w powstaniu narooowy.m.
Wyłoniły ,się

różnice _także

w sprawie 'kon-

państw°'•.rego,
. strukcji przyszłego. organizmu
jego form po li tycznych· ! społecznych. Dla tych
· pierwszych Ideałem była ·dyktatura proletariatu, a następnie sor~alistyczna społeczność wol_nY,.ch narodów w Ś"\\lecle bez granic państwo
, wych, zaś dla ich oponentów niepodległe pańrepublikańskim,
stwo narodowe o . kształcie
. wsz~hstronnle zdemokratyzowane.

W pierwszym programie 11ocJallstów polskich
• 11!18 r., znanym jak'o program brukselski,
- ple znajdujemy jeszcze postulatu utworzenia
paitstwa· socjalistycznego. Autorzy tego dok11. mentu pozostawali pod wplywem ówczesnych
, koncepcji anarchistycznych. Pr2edstawili oni
· wizję struktury politycznej przyszłego świata
po obaleniu istniejących państw, jako federację wolnych gmin, połączonych więzami ekonomicznymi i n.arodowyml. Jednak już kilka lat
później w drukach programowych i publicystyce teoretycznej partii Proletariat wysunięto
postula"t państvlra socjalistycznego, zastąpienia
obalonych państw i ich ,•, ladzy przez dyktatu< , „.
. ,,
~ r~ proletariPW..., • ,
Teoretycy" SDKPlL ~d pocziltku' i~tn!ertfa' td
partit uznawali przejęcie władzy politycznej w
państwie .przez klasę robotniczą za końieczny
_f wstępny warunek urzeczywistnienia w przyszłbścl przemian socjalistycznych. W drukach
-polskich socjaldemokratów początkowo jednak
takich pojęć jak
zakresu
nie precyzowano
„dyktatura
„władza poUtyC'Dl& proletariatu",
proletariatu". Dopiero w przededniu rewolucji
-1905 r. pojawił się w nich wyraźniej sformu,lowany postulat państwa socjalistycznego, co
prawdopodobnie nastąpiło w związku z dysku~
sją, jaka rozwinęła się po ogłoszeniu programu
.soc;jaldemokracji rosyjskiej q903), oraz innych
koncepcji teoretycznych W. Lenina.
Spośród teoretyków socjaldemokracji polskiej
na ten temat najszerzej zaprezentowała swoje
Znajdujemy je w
poglądy Róża Luksemburg.
opublikowanym w prasie partyjnej (190·1) komentarzu jej pióra do programu SDKPiL, ogło
szonym po dwóch latach w formie broszury
(„Czego. chcemy?").

Wyjaśniła tam autorka, że „klasa robotnidąży do władzy politycznej nie po to, aby
zrodzić nową formę panowania I ucisku, tylko
źeby znieść raz na 'zawsze wszelki ucisk i panowanie („.) Ale dyktatura proletariatu będzie
ostatnim wypadkiem użycia przemocy w dzie-

cza

jach 'ludzkich w ogóle i pierwszym wypadkiem
użycia jej na korzyść szerokiej masy wydzi'e-

-~~iczonych".
Akcentując, że dyktatura proletariatu będz.Ie
koniecznym • . ale tylko przejściowym etapem na
.·.drodze clo socjalizmu, R. L11ksemburg nawią
zywała do marksowskiej prognozy w sprawie
organizacji społeczeństwa socjalistycznego. Jak
wiadomo, koncepcja ta zakładała. że w społeczności socjalistycznej nastąpi proces „obumierania" tradycyjnej organizacji państwowej,
ząnikanla politycznych funkcji państwa I przekształcania się ich administracyjnie. Zgodnie z
tym przewidywano, że w społeczeństwie przyszłości będzie obowiązywała wprawdzie zasa. da autorytetu, czyli pewnego elementu podporządkowania się w stosunkach między ludźmi,
ale organ przedstawicielski społeczeństwa bezklasowego będzie zajmował sie nie panowaniem nad ludźmi, lecz centralnym zarządza
niem rzeczami, organizacją i kierowaniem produkcją, a także podziałem dóbr.

W okresie przejściowym, jak przewidywała
proletariacka będzie
· R. Luksemburg, władza
miała charakter centralistyczny, a pozostające
do jej dyspozycji środki posłl.!żą do złamania
oporu klas posiadających, przeprowadzeni.a
przeobrażeń socjalistycznych w gospodarce oraz
gruntownej zmiany istniejąc eh instytucji pań
stwowych.
Polscy socjaldemokraci, jak wynika na przyz wypowiedzi Adolfa Warskiego i Leona
Jogichesa, byli wówczas zwolennikami formuły
tzw. czystej dyktatury proletariatu, który bę
dzie ją sprawował opierając się jedynie na rewolucyjnej części chłopów. Uważali oni, że proletariat nie będzie mógł dzielić władzy z klakład

czeńst v;a przy szlos~i.

PAWEŁ
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programy
polskich partii socjalistycznych nurtu reformis- ·
tycznego Decydowały o tym niewątpliwie założenia doktrynalne reformizmu. którego teoretycy przewidywali ewolur.yjną drogę przekształ
cenia państwa burżuazyjnego w kierunku socjalizmu. Ksztattowala się ona również pod
zwłai:;zcz;:i tak
przestanek.
wułvwe:n innych
państwowości
istotnej jak brak niepodleg~ej
polskiej.
Odmienną wizję państwa

rysowały

Przyjęty przez zjazd paryski (XI 1892) program Polskie.i Partii Socjalistycznej mówił o
przez
potrrebie zdobycia władzy politycznej
prnletariat w celu obalenia kapitalizmu i zbud'.lwania ustroju socjalistycznego. W opracov.ran~.i przez Stanisława Mendels•:ma części wstepnei tego c1('1kumentu. ogłoszonego jcl~o ..Szkle
pr:nr,·n 1r.u PPS", cT.na.idujęmv postul::it znie~ie·
n:'l rządów klasowych I zdobyc!a wiadzy poli-

SAMUS

Jakie

państwo

Doświadczenia rewolucji· rosyjskiej 1917 r.
stały się dla teoretyków socjaldemokracjl pol-

skiej impulsem do rozwaźań bardziej szczególo~ch nad kształtem państwa socjalistycznego.
Roża t.uksemburg swój pogląd na ten temat
przedstawiła w głośnej i kontrowersyjnej pracy. Pisała ją w więzieniu niemieckim w Ul18 r„
ale nie zdołała jej dokończyć, a rozważania te
zostały wydane pośmiertnie w Berlinie w broszurze „Die Russische Revolution" (1922).

Wybitna rewolucjonistka powitała entuzjastycznie wiadomości o przewrocie w Rosji, choć
w celi więziennej nie mogła mieć dostępu do
pełnych I dokładnych informacji o tych wydar.zemach. Podkreślała, że przejęcie władzy poht:v,cznej w państwie rosyjskim przez bolszewiproletariatu
ków i wprowadzenie dyktatury
było ich history.czną zasługą, Broniła dokonań
rewolucji październikowej przed atakami ze
strony prawicy socjaldemokratycznej. Nie rezygnowała jednak sama z krytycznych ocen
taktyki bolszewików zarówno w sferze polityki
narodowościowej,. jak 1 sposobu urzeczywistnienia przez nich dyktatury proletariatu I demokracji w Rosji, przy czym w ostatnich swoic;h pracach, napisanych już po wyjściu z wię
zienia, pod wpływem osobistych doświadcze1'i
z rewolucji niemieckiej zbliżyła' się w swoich
pog\ądach do stanowiska Włodzimierza Lenina
w zasadniczych sprawach.

soejalizmie?
proletariat i dla proletariatu.
tycznej przez
socjalistyczna",
Przyszte państwo to „Polska
ale jej kształt nie został dokładniej opisany.
Walkę proletariatu o władzę polityczną I przeodsuwano na przyobrażenia socjalist;vczne
jako
szłość bliżej nie określoną, określając
aktualne „na dziś" uchwalone przez tenże zjazd
postulaty polityczne I ekonomiczne, a przede
rzeczypospolitej
wszystkim hasło niepodległej
demokratycznej.
republika parlamentarna z Inpowoł"anyml ·
przedstawicielskimi
stytucjami
drogą demokratycznych wyborów. Państwo to
powinno zapewnić równouprawnienie wszyst-.
kim narodowościom zamieszkującym na jego
terytorium, zagwarantować pełny katalog praw
I swobód obywatelskich, szeroki samorząd I nowoczesne ustawodawstwo pracy. Kształt klasowy I charakter władzy tego państwa nie został skonkretyzowany, choć wysunięto postulat . stopniowego uspołecznienia środków pl'odukcjl. Autorzy program~ prawdopodobnie
przekształcenia tego
przewidywall możliwość
drogą reform. Pópaństwa w socjalistyczne
źniejsza praktyka PPS przyniosła · różne interpretacje sformułowań pro-gramu paryskiego t
odmienne wizje kształtu klasowego przyszłego
Miała

to

być

państwa.

Bolesław Limanowski, prekursor haseł n!epodleglościbwych \V polskim ruchu socjallstyczW broszurze „Rewolucja rosyjska" przyponym i współautor programu paryskiego odrzuminała, że nie Istnieją gotowe recepty na bucał Ideę dyktatury proletariatu jako sprzeczni\
dowę społeczeństwa socjalistycznego, stworzez demokracją. W późniejszych latach sformunie nowego systemu prawnego czy gosppdar„państwa unarodowionego''.
łował koncepcję
' czeg(), ałbowiem ~wszystkle ·wc2eśntejsze progno- Zarłładaf 'on, że plerwszym~ etapem urżeci_nvlst
:, > '?.':/ rta t tem'at konstrukc-Jf 'grltaćhu " sucjalizmu
tego- ideału stan{e się niepodlegia polska
oparłj; się na negacji syśtemu funkcjonujl\cego ~ i· nienia ·
republika burżuazyjno-demokratyczna · wzoroustroju kapitalistycznym. Budowa socjalizmu
Na· dalszym
wana na modelu szwajl'arskim,
powinna Z!ltem odbywać się w toku procesu
etapie miała ona przekształcić się drogą ewolupermanentnych poszukiwań i odwoływania się
cji w bezklasową rze-czypospolitą, którą Limado rewolucyjnej twórczości mas robotniczych.
unarodowionym".
nowski nazwał „państwem
W' aktywnym I nieskrępowanym życiu polityczwspólną własnością
W tejże rzeczypospolitej
nym mas .ludowych widziała R. Luksemburg
znacjonalizowanych środków produkcji będzie
najważniejszą drogę prowadzącą do uzdrowiewładał cały naród, czyli lud pracujący.· Pań
nia niedoskonałości instytucji państwa prolestwo to przyjmie, jak przewidywał twórca tej
tariackiego Aktywność ma'! i ich nacisk miakoncepcji, formę nie centralistyczną, lecz fel.v, jej zdaniem, korygować mechanlzmv dziaderacyjną. opierającą się na zasadach, demo·
demokratycznych, zaś odpołania Instytucji
kracji i samorządu od szczebla gminnego w
wiednie warunki rozwoju twórczości polityczgórę, by umożliwić powszechny I bezpośredni
nej klasy robotniczej powinno zagwaranto•Yać
udział obywatel! w życiu publicznym. Bolesław
państwo proletariackie.
Limanowski był przeświadczony o możliwości
Integralnego",
„so~jalizmu
urzeczywistnienia
W okresie przejściowym do socjalizmu forwynikającego nie tylko z rozwoju form życia
mą państwa będzie dyktatura proletariatu, ale
politycznego I gospodarczego, ale tak~e m:otaka, która zostanie głęboko nasycona treścia
ralnoścl i nauki.
proletariatu
mi demokratycznymi. Zadaniem
jest· bowiem. jak podkreślała, stworzenie demoskrzydła („starzy") .
Teoretycy prawicowego
kracji socjalistycznej w miejsce burżuazyjnej,
w PSS jak Witold Jodko-Narkfewlcz, Bolesław
co nastąpi wraz ze zniesieniem panowania klas
Jędrzejewski czy Tytus Filipowicz zakładali w
posiadających i początkiem budowy socjalizmu.
swoich prognozach, że po zwycięskiej walce z
Akcentowała także, że „dyktatura ta musi być
zaborcą carskim powstanie niepodległa polska
dziełem klasy, a nie małej przodującej mniejrepublika demokratyczna. Nie precyz°',vall jedszości". czyli powinna znajdować się pod beznak jej klasowego oblicza, ani· nie przesądzali,
pośrednim wpływem mas i podlegać ich puczy proletariat zdobędzie w niej władzę poli'
blicznej kontroli,
tyczną. Sądzili bowiem, · że nie jest to ~oniecz
ny warunek zbudowania socjalizmu w demokrapaństwo
Przewidywała R. Luksemburg, że
tycznej republice, albowiem ulegnie ona socjaprbletariackie powoła ró.żnorodne robotnicze inlizacji stopniowo w rezultacie walki klasy rostytucje demokratyczne, które będą spełniały
botniczej. Przewidywali, że walka proletariatu
rolę szkoły życia publicznego. Państwo to zaprzemysłowego przeciwko burżuazji będzie dłu
gwarantuje tak.że funkcjonowanie w życiu poga i uporczywa, ale raczej typu parlamentarprasy,
litycznym takich zasad jak wolność
nego.
zgromadzeń, wyborów powszechnvch oraz innych swobód demokratycznych, także dla inwyrażoną w paryskim
Koncepcję państwa
wszystkie te normy są
teligencji, albowiem
szkicu programowym rozwijał przyjęty piętnaś
panowania
niezbędne, jak podkreślała, dla
cie lat później program PPS-Frakcji Rewolu·
szerokich mas I rozwoju ludowych form· decyjnej, a jego podstawę stanowił projekt pióra
mokracji. Uznawała też za konieczne wprowaFeliksa Perla. Dokument ten stwierdzał, że kladzenie do mechanizmów funkcjonowania pań
sa robotnicza nie zdoła dokonać przeobrażeń
stwa proletariackiego elementów kontroli pu„zanim nie obejmie władzy
socjalistycznych
blicznej, aby zapobiegać korupcji I wyobcowapolitycznej", to zaś nastąpi w niepodległej POiniu biurokracji rządowej oraz innych zjawisk
skiej republice demokratycznej. · Celem ruchu
negatyv(rnych tego typu. Zdaniem R. LuksE!msocjalistycznego, jak podkreślano, jest „przeburg należy poprzez różnorodne instrumenty
kształcenie państwa z narz~dzia ucisku w rzeI mechanizmy zapewnić masom ludowym moczywisty organ woli zbiorowej".
żliwość wpływania na przemiany socjalistyczne w dziedzinie politycznej, społecznej i gospodarczej. Przestrzegała, że „inaczej socjalizm bę
Program ten opowiadał się za reformlstycm~
Przedstawiony w nim
dzie wprowadzany dekretami, oktrojowany zza
drogą do socjalizmu.
zielonego stolika przez tuzin intelektualistów".
ideał państwa to parlamentarna republika · demokratyczna z szeroko rozwiniętym samorzą
Zdecydowanie przeciwstawiała się ' urzeczywistnieniu dyktatury proletariatu jako formy wła
dem i elementami demokracji bezpośredniej, z
dzy wąskiej grupy ludzi, wskazując jak nieszerokim zakresem wolności obywatelskiej I
z akcentami socjalistycznymi
bezpieczne konsekwencje mogło to przynieść
ochroną pracy,
środków
dla sprawy socjalizmu.
wyrażonymi w Postulacie przejęcia
zdemokratyzowanych
produkcji „pod zarząd
Socjaldemokraci polscy, którzy czynnie uczestwładz krajowych". Instytucje I urządzenia deniczyli w przeobrażeniach rewolucyjnych zamokratycznej republiki, jak. zakład.ano, będą
chodzących w Rosjj, aprob&wali zastosowane
spełniały rolę „szkoły demokracji" dla mas luurzeczywistnienia
przez bolszewików metody
dowych, jeszcze przed powstaniem socjalistyczdyktatury proletariatu. Szli z nimi ramię w
nego państwa. Jego kształtu nie okre§lono. wiaramię w konkretnych poczynaniach, choć tradomo tylko, . że dorzucano koncepcję dyktatudycyjnie nie zgadzali się z Leninem w sprawie
ry proletariatu.
rozwiązania kwestii narodowej i agrarnej. Tak7e autorzy dokumentów programowych krajoPoglądy działaczy lewicy („młody.eh") PPS
wej organizacji SDKPiL w 191.8 r. uznali ro•
w sprawie adol>ycla władzy '?olltycznej przea
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svjskl 'l'•znrtec formy władzy proletariatu, czyli rady delegatów w model uni\versalny dla
e~1ropejs!~ie.1 klasy robotniczej.

'v

'-:./

proletariat I kształtu p1·Z";szłego · państwa najpełniej' wyraził Kazimierz u:enes-Krauz. Zało
żeniem wyjściowym było dla niego twierdze·
nie o • istnieniu w warunkach polskich organicznego· związku Jjostulatów walki o niepodległe · państwo t .rewolucję socjalną. Myśliciel ten
przedstawił w!~ję „r7.ecz~'pospalitej socjrtlistycz·
nej'', która miała· b.vć · proklam0wnoa, jeszcze
w toku Walkl o nie;:iodler;:lość z carskim zabor·
cą, przez powołanie centralnege> rządu rewołu· ·
cyjnego i ogłoszenie podstawowych reform społecznych_ Zakładał, że będzie t.o dopiero począ·
te~{ budowy nowych form ustroju socjalist.ycznego, a być · może nawet w rządzie i parlamencie niepodległego państwa powst::ip.!e począt
kowo iikład sil · niekorzystny dla dążeń prole-·
tariatu.
Ustrc~U : burżuazy.i?o-demokratyczny pa~Stwlt~
zdaniem · Kelles-Krauza, nie gw-srantował ' 'PO·
J<:oto:Wej · drogi przemian socjalistycznych'. Po~
dzielał on wprawdzie pogląd Fryderyka En~e~sa
o· teoretycznej możliwości i:ewolucji socjalistycznej 'Y .formie pokojowego podsumowania pro· ·
c~su ew;olucjl. ale uważał . ża . bard.Ziej ·pi;-awdo- ' ·
podobną taką sytuację, w której zafst.nieje ko·
niecżność'podjęc!a przez proletariat walki poza
burżuazji, aby zdobyć
parlamentem przeciw
w?a~~ę w . celu zbudowania socjalizmu. .

Wediug 'Kelle!!-Krauza zdobycie wł~dzy · tioli·
możrioścl · dz!ałanła
tycznej; czyli uzyskanl"e
prżed
obrony
praW11.opĄństwowego · w celu
kontrrewolucją i dokonania przeobrażeń i!:ocjalfst'ycznych, będzie równoznaczne z urzeczywist•
nleńłei:n marksowskiego pojęcia dykatury • pro·
letatlatu. Uważał on, że będzie 'to tylko reallźacja' programu minimum, albowiem spełnle
.nie ~elu maksimum przyniesie dopiero· epoka
budowy· soc,alizmu. Postulował też, aby proletariat . dążył do nadania przyszłemu państwu
ustroju ·politycznego l społecznego ·w formie
„demok.raC.ti' całkowitej; doprowadzonej do' O•
statńich konsekwencji, jak najczystszej", · rozwinietej „1ak najdalej w kierunku Ideału st>, .
·
·
cjal!siyezriego".
Projekt pro~ramu · zgłoszony 'przez ',,młodych" ·
na -VDI zJeidzle PPS (II 1906) określał przyszł"
formę władzy proletariatu jako dyktaturę, któ·
ra · zostanie . wykorzystana dla przeprowadzenia
przemian ' socjalistycznych Dokument ten uznawa,ł. za. konieczny _etap' wstępny, przygotowują·
cy warunki do walki o ·tenże cel - ostateczny
zjednoczenie ziem· polskich ·w niepodległej l'e~
publice demokratycznej. Koncepcję 'tę potwler. dźll w ." zaśadzle program PPS-Lewicy ·(I •1908),
któt~go podstaw~ stanowił pro1ekt opraeowany
przez· Mariana Blelecklero; Pawła Lewln!JOl)lł
.:r,apldsldero · l Mak!l)'lllllian:a · Borwttza-Waleeklego.
Pod wpływem do~wladczeń I wojny śwtato
wej._ a . zwła!!zcza 'rewolucji pażdziernikoweJ
1~I7 ..r. ?'. Rosji; _poglądy tęoretyków PPS-Le·
wicy na sprawę kształtu przyszłej władzy "proleta~latu_- ~ulegały ewolucji,, stając się zbieżnyril!
!e s\anowlskiem socjaldemokratów polskich.
·Intere~µjące uwagi na temat modelu dykta•
tury proletariatu przedstawiła Marła Koszutsk'.a
w cyklu artykułów pt. „Rewolucja„ rosyjska a
proletariat międzynarodowy" ( Głos Robotniczy"- VIII 1918). Autorka bronił~ podobnie jak
Róża L1;1ksemburg, :i,:asadnlczych dokonań ,.partll
atakpwai;ta " pF.Zez
ł>Q)szewtcklej, kt9ra „ była
p,rzed!!!Swiclell ce~trum . i prawicy scicjal,demokr1tcji_ Z!lC~odnłej, choć sama równie! krytyc'z•
nie odnosiła · się do niektórych rozwiązań ·takty~~Yc,h ~asto~o:"'anych przez b~lszewlków.
podkreglabi, te przewn5t
Marła Koszutska
społecznf' ł urzeczywistnienie ustroju socjalis-

tycznego nie · może być aktem jednorazowym
(,~~ocjalłzin nie zrodzi się z dnia na dtleń'1.
będzie boW!em
Budowa podstaw socjalizmu
od,bywała się w .toku trudńej walki proletarla·
tu, a czas jej trwania zależy od poziomu doJ·
· rzałości I siły proletarmtu, a także opom
kontrrewolucji. Przejęcie władzy pr~z prole·
tarlat ' to .zaledwie· początek przeobrażeń,· za•
ap11:r~t panstwowy, od podstaw· przebudowany
I ·przystosowany do nowych zadań, stanie sit
najważniejszym instrumentem budowy ustroju
socjalistycznego. W fazie przej~clowej od kapitalizmu do socjalizmu, okresie . zaciętej ·walki
klasowej;, państwo musi mleć formę dyktatury
opór przeciwników
proletariatu, aby złamać
przemian społecznych.

ROsyJskl. model rad delegat6w uzn~ła Koszutska za ·nowy, uniwersalny wzorzec formy lu·
dowladztwa. Przypominała, te wielu socjalistów od. dawna sceptycznie oceniało ewentualne korzyści jakle mógł przynieść masom ludowym Ich udział w życiu parlamentarnym , WO•
bee tak poważnych jego niedostatków jak blu•
rokrafyżacja, c:i;y też wyobcowan!e dotychczas
znanych' instytucji przedstawicielskich. · Tymczasem system rad delegatów, jak podkreśl•
ła, rozwiązał ten problem, a forma ludowładz·
twa usuwała owe braki łącząc .w jedną całośc!
wszystkie komórki życia publicznego I czyniąc
z organów samorządowych część składową. organizmu państwowego, wprowadzając 8cisł"
Współzależność wladz ustawodawcr1ch I wyko. .
nawczych.
Okres dykt1ttury proletariatu · ząkończy .." słe,
· wedle prognozy Koszutskiej, kle~y środki f na•
rzędżla · ~rodUkcjl 11taną sle własnością całego
społec21eństwa, przestaną Istnieć klasy, nie tYl·
·ko burżuazja, ale I pro1etarlat, które· panowanie stanie slę wówczas zbędne ł pozbawione
podstaw spałecznych. Rozpocznie się w4wczu
epoka socjalizmu, w której urzeczywistni 1ł4
Ideał społeczeństwa „opartego wyłącznie na zasadach pracy", zapewniającego równoM praw
I obowiązków, sprawiedliwość f wolno~ć Jed·
nostce, a także tunkc.lonowanie Innych elemel!•
tów . demokracji_ socjalistycznej.

najważniejszych 11roblem6w ja.kłe
soejawizje
za,bezplecżenla go przed skutkami powstawania elit
politycznych, blurokratyzac.li aparatu władzy I
jej wyobcowania. Zagadnienie to, niewP,tplł
'vie niezwykle ciekawe, wykracza jednak rioza
ramy niniejszego szkicu.
·Jednym

1

uwagę polskich teoretyków
Ustycznych, tworzących w owym c~sle
społeczeństwa przyszłości była sprawa

pi:zyclągały

•
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5 a 28 listopada w całym kraju
proklamowano 105 bezterminowych
strajków, 196 razy ogłaszano goto-

I , zapowiedziano
strajkową
115 strajków. Oprócz tego doszło do
50 Incydentów różnego rodza3u. „Listopad, pl1ał profesor, we wspomnianym już przeze '71nle
artykule opublikowanym w „Die Zeit", był okresem palących konfliktów. W poprzednich
miesiącach Intensywność strajków była niższa.
„Profesor zwrócił uwagę, że wszystkie te akcje
pochłonęły wiele kolektywnej energii „Solidarnokl". W lh<;topadzie dochodziło w całym kraju do pona,d 20 różnych akcji dziennie. ..Za
każdą tą akcją, zauważy? profesor, stał mniej-·
szy lub większy sztab organizacyjny. . Dlatego
też na dalszy plan schodziły kwestie działal
wość

ców transportu prywatnego w Lesznie w porozumieniu z Zarządem Regionalnym postanowiła podjąć akcję polegającą na blokadzie przez
taksówkarzy ulic dojazdowych do Urzędu Wojewódzkiego na znak protestu przeciwko brakom paliwa.
Il LISTOPADA
· - Trwają strajki o charakterze ciągłym w
woj. zielonogórskim, \V WSI w Radomiu 1 w
KWK „Sosnowiec".
- 65 zakładów w woj. szczećlńsklm, 12 woJ.
katowickim oraz zakłady pracy Żyrardowa utrzymują gotowość strajkową.
- Zarząd Regionu Pomorza

Zachodniego w
teleksie do Prezesa Rady Ministrów zagroził
podjęciem akcji solidarnośclowej w związku ze
strajkiem w woj. zielonogórskim I konfiiktem
w Lubogórze, o ile „skompromitowane osoby"
nie zostaną natychmiast odwołane ze stanowisk.
- Walne zebranie członków Rolniczej Spół
dzielni Produkcyjnej w Nlestablnie-Zbrudzewie (wbj. poznańskie) podjęło uchwałę o wstrzy-

ności długofalowej".
Jan Szczepański, dokonał tych obliczeń według „Informacji o niepokojach w kraju", któ·ra ukazała się w czterech numerach „Trybuny

Ludu" w okresie od 30.XI. do 2.XU.1981 roku.
Informację opracowało Biuro Prasowe rządu.
Była to wstrząsająca dokumentacja. Chciałbym
uniknąć posądzenia o wysuwanie swojej osoby
na pierwszy plan, ale muszę odnotować, ze to
ja byłem autorem pomysłu przedstawienia opinii publicznej całej grozy sytuacji. Uważałem,
te taki suchy zestaw faktów obrazujących pogłębiający się proces wszechstronnego niszczenia państwa musi dotrzeć do patriotycznych uczuć większości moich rodaków. Trudno ml odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście i·nformacja ta 11>ełnlła nasze oczekiwania, ale na
pewno pozostanie trwałym dokumentem w najnowszej historii Polski. „Trybuna Ludu" wy.
drukowała całą Informację, inne gazety tytko
część, a były I takle, które pominęły ją peł
nym milczeniem.. Co więcej, jedna ze stołecz
nych pzet udzieliła nam napomnienia. Ow·
,,Dobostrajkl",
szem, pisał autor notatki pt.
"ten zbiór robi wraienle - trzeba to bezstronnie przyznać", ale nasz rejestr, dowodził, wypacza rzeczywlstoś~. Biuro Prasowe rządu powinno było dokona~ analizy zebranych faktów.
Same fakty autorowi notatki nie wystarczyły.
To chyba też cm mówiło o klimacie, jaki- łst- '
nial wówczas w części grodk6w masowego przekazu.
Ponłewa! każdy badacz owego oJtresu mo_te
bez trudności dotrzeć do Informacji, opubtłko
wanej przez „Trybunę Ludu", nie sądzę, aby
było celowe przypominanie jej w całości. Z drugiej jednak strony trzeba wziąć pod uwagę. ie
nie katdy, kto Interesuje się owym okresem.
zechce się pofatygować do Blbliołeki Sejmowej lub Innej, gdzie spoczywają zszywki gazet, a więc warto, jak sądzę. przypomni~ choć
by tylko kilkanaście przykładów ilustrujących
rosnący stan napięcia.
5 LISTOPADA
Trwa nadal strajk soUdarno~ciowy w cal~
województwie zlelonogĆt'sklm w celu poparcia
strajkujących czlonków ,.Solidarności" w LuOOgórze.
- Kontynuowanv jest strajk okupacyjny w
kopalni węgla kamiennego „Sosnowiec".
- Kilka osób z Zarządu Gminnego NSZZ
Solldarno~ć" 'RT w Komarowie wtargnęło do
Pomieszczeń Urzędu Gminy wołajac: ,.precz z
komun!\", „wychodźcle szczury I dołączcie do
. b"
nas".
- Gotowość stl'ajkową ogtoslłv . przeds1ę .1or:zakła
5
szczec\ńsklego.
11twa budowlane woj
dów w woj. koszalińskim, 28 zakłF1dów w w'OJ.
l'(orzowskim, 12 przedslęblorstw w woj. katowk-

~~
o - Grupa 20 osób, członków NSZZ RI „Sll
darność" w Siedlcach rozpoczęła o~upacje pomieszczeń ZSMP I ZHP ulicy Swlerc-iewskiego
.t6
•
- W zakładzie karnym dla reeydywls w ;1
Kamieńsku doszło do buntu ponad tysiąca więz
nlów Skazani wzniecili pofary w pawilonach
mieszkalnych I zabudowaniach gospNlaTczYch.
Dwie osoby poniosły śmlerć.
- Mimo że strajki w szesnao;tu 7.Akładach
tyrardowsklch zostały przerwane 4.X~„ trwa
pogotowie strajkowe. Załogi, które r;traik~wały,
domagają się zaplaty za ten okres ):-ówneJ peł
nemu wyna!?rodzeniu. Rząd zgodził się wyph'!clć tvlko połowę tej sumy.
6 LISTOPADA
- Załoga Zakładu Przemysłu Roll:"~?-o w
Czern!nle o&lłO"ila ·strajk okuoacyjny. .
- W woj. ko-;zalińc;kim dalc;ze trzv zakłady
n!?ło!'Jiłv gotowość strajko·wa. w wot częstr>chow
l'!klm 3 zakładv pn:emvslu ln!nrsk!~~n. ®towolić
st.ralkową -n!;('o~zono w zakłanach cheml~znvch
.. Police" woj . szc„eclńskle I w elektrov.r;ii „Turów" (wol zielono~órsldel na znak c;oh<larnoś.
cl ze stra,llrniat>yml -zakładami. ~ kraiu.
- Zarząd Regionu „Pobrzeze NSZZ .. Solidarność" podjał uchwałę. w którei podkreśłaiąc
zasługi Jurczvka - stwierdził. że trafnie n~
zwał on rządzacvch zbrodniarzami i winowaJcaml narodowego !eszczęścla.

- W Siedlcach I f,ochowle trwają strajki o•
kupacy}ne.
- Trwa gotowo~ć strajkowa .w zakładach
pracy 8 województw.
8 LISTOPADA
·- We wro'clawlu pod~ęta została kłlkugo
d:i:inna ~kcla prote!;t3""jna Pr-zerlsleb!orstwa
.ne wpr~
Upowszechniania PrMv I Ksiażkl
'vad7E'nla rowei tabeli ~·vnawodzen1 a nr<'Wlzyln"'l:!o.

"a

9 U'STOPADA

- Gotowość straikową ogłosiły Zakłady Rowerowe Romet" (Bvdgoc;zcz) z powodu oddelegowania "pracowników do pracy w szkołach
· , .
zawodnwvch.
- W zakładach ..Lubomor" w Trzciance. Komisja Zakładowa „Solidarnoś ci" wyw!esiia kopię telekc:u do Sejmu PRL z pytaniem: ..Na
jakiel porl~tawle prawnej. c;polecznei I ;nora~,
nej gen. W. Jarm:eli;kl łączy trzy stanowiska? .
10 USTOPADA
strajk
wrocławskim
- Trwający w woj.
sprzedawców i kolporterów ..Ruchu" rozszerzył
się na woj . gorzowskie i cze~ c 1 ow0 lubelskie.
- Zarząd Gminny NSZZ Rl „Solidarność"
w Miastku (woj. słupskie) uchwalił przeprowadzenie akcji protestacyjnej nawołującej do niepłacenia czwartej raty podatku gruntowego za
rok 1981.
- Komisja Zakładowa „Solidarności" kierow-

4 ODGtOSV,

.·

tr7.ech ,praeownlków,

członków

Ludzie mieli już

„Soli-

- Zbiegll więźniowie usadowieni na galerii
komina w Załężu n~dal prowadzą „pertrakta, cje" z przedstawlclel,mi władz.
1'7 LISTOPADA
- W 17 województwach kioskarze bojkotują
sprzeda:! prasy.
- Grupa złożona z 30 członków NSZZ RI
„Solidarność" przystąpiła do okupacji budynku Wojewódzkiego Związku Kółek I Organizacji Rolniczych w Wałbrzychu (z siedzibą w
Swidnlcy), na znak poparcia dla strajkujących
rolników okupujących pomleSzczenia w Siedlcach I Toruniu.
- Jedenastu więźniów zeszło z komina. Przen'a
b~all tam 78 godzin. W trakcie pobytu
kominie dostarczono Im koce oraz gorącą herbatę. W międzyczasie w świetlicy prowadzone
były rozmowy z delegacją więiniów. Przebieg
rozmów transmitowano przez radiowęzeł do
cel i na komin. Temat filmowy.

Czasy nadziei i rozczarowań .

(15)

dość

strajków

MIECZVStAW F. RAKOWSKI
bydła ł kaczek, na znak
protestu przeciwko 11>rzedaży niektórych towarów przemysłowych tylko dla rolników Indywidualnych.

mantu dostaw trzody,

W Jawidzu (woj. lubelskie) około 50 osób
madowiło się w lłwletllcy MPO I przystąpiło
do strajku okupacyjnego żądając budowy wo-

dociągu

-

-

I nkoły.

\V woj. konińskim wszystkie zakłady pra-

cy zapowiedziały przystąpienie

do strajku

w

związku z niespełnieniem przez władze żąda
nia „Solidarności", by budynek KW MO został
przekazany na cele społeczne.

13 LISTOPADA

-

Strajk okupacyjny objął wszystkie obiekty

'Unlwer~ytetu Warszawskiego.
- „Solidarność" opolska skierowała do prezesa ZUS list, w którym już po raz drugi zażądała zaliczenia do Ciągłości pracy byłym żoł

nierzom Wehrmachtu pobytu po 9.V.1945 r. w
niewoli alianckiej.
- Oddział .. Solidarności" w Nysie :i:aźądał
opuszczenia ~achu przez Komitet' Miejsko-Gminny PZPR.
- W' Ustrzykach Dolnych do sklepu prowadzącego tziv, sprzedat wiązaną dla rolników i ndywidualnych we . ~ła grupa działaczy N.S~Z RI
„Solidarnoś~" ł zażądała sprzedaży towarów bez
zaświadćzeń o ol!staw{enl.u do rninktów skupu
żywca. Następnie zabrali ze sklepu trzy rowery
pozostawiając na ladzie sumP, stanowiącą ich

równowartoś~.
- A. Słowik, przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia L6dzka, na spotkaniu w zakładach
"Syntex" w t.owiczu z członkami .. Solidarnoś
ci" powiedział m.in., że „na 'terenie zakładu
pracy nie ma miejsca dla działalności organiza-

cji partyjnej„.".

- U LISTOPADA

Do strajku ·okupacyjnego zaczęły przystępoNo'Yać poszczególne wydziały .Huty Im. M.
wotki w Ostrowcu Swiętokrzvskim. Powodem
strfljku jest brak wspólnego stanowiska dyrekcji oraz KZ NSZZ ,.Solidarność" w sprawie
warunków, na jakich 40 słuchaczy technikum
dla pracujących robotników tn11 ukończyć tę
-

szkolę.

w KWK „Szczyglow!ce"
do dyrektora z wnioskiem o spowodowanie opuszczenia do 20.XI. pomieszczeń zajmowanych dotychczas przez Komitet Zakłado
wy PZPR I Radę Zakładową ZZ Gómików.
pracowników
,.Solidarność"
- KZ NSZZ
łączności przy Wojew6dzklm Urzędzie Pocztowym w Zamościu podjęła uchwałę w sprawie
przekazania budynku KM MO dla potrzeb pol]rzez
czty. W razie niewykonania uchwały
zagrożono przeprowadzeniem strajku
władze
ostrzegawczego w dniu 23.XI.
-

KZ

13 LISTOPADA
- Rozszerza slę bojkot sprzeda!)" prasy przez
kioskarzy „Ruchu". '
- Trwa strajk okupacyJnT w Siedlcach I w
Łochowie.

li LISTOPADA

„Solidarność"

wystąpiła

\

15 LISTOPADA
Kolporterzy w 10 województwach bojko· sprzedaż prasy w związku ze zmianą tabel prowizyjnych.
- Gotowość strajkowa trwa w 78 za:kladach
pracy.
- Z terenu zakładu karnego w Załężu koło
Rzeszowa uciekło 11 więźniów-recydyi.vistów,
którzy wdrapali się na 43-metrowy komin kotłowni f tam założyli swą kwaterę. Na miejsce
konfliktu przybyli przedstawiciele Centralnego
Zarządu Zakładów Karnych, którzy wspólnie z
przedstawicielami miejscowych władz wymiaru sprawiedliwości rozpoczęli pertraktacje z
więinlami. Cl zaś domagali się m.in. re·wizJi
wszystkich "Wyroków wydanych w latach 1!!70-81. Założono telefon. przez który .„strony" prowadziły „pertraktacje".
-

tują

'7 LISTOPADA

czącego
darności".

16 LISTOPADA
- Trwa strajk okupacyjny w budynku Pań
stwowego Przedsiębiorstwa „Cukrownie Toruti- .
skie".
- W Rynie (woj. l!IUWalskie) rozpoczął się
pracowników Spółdzielni
strajk okupacyjny
Inwalidów „Pokój" I „Zorza" oraz Spółdzielni
„Las". Strajkujący domagają się odwołania naczelnika gminy i. miasta.
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Sieradzu zapowiedziało strajk ostrzegawćzy
na dzień 19.XI., a okupacyjny na 23.XI. Tłem ~ą
rozgrywki personalne.
- Gotowość strajkową ogłosiły dwa zakłady
pracy w Radomsku ZP. im. Komuny Paryskiej
i ZPM Gwardii !..udowej, przeciwko skier9wanlu wniosku .So koleafum ds. wykroczeń 4otr-

- Ośrodek Badawczo..Roz\Vojowy „Bumar" w
Labędach ogłosił gotowołc! strajkQwą w związ
ku z niedostatecznym zaopatrzeniem w ziemniaki.
-

W Zamojskich Fabrykach Mebli ogłoszono
z powodu wstrzymania
sprzedaty mebll dla pracowników.
- Obradująca we Wrocławiu Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność" kolejarzv
„Solidarności"
przesłała do wszystkich ogniw
w jednostkach PKP teleks, w którym zaleca usuwanie Komit.etów Zakładowych PZPR z budynków Dyrekcji Rejonowych PKP.
- ~~omisja Zakładowa .,Solidarności" w ,.Ponarze (Żywiec) opublikowała przez radiowę
którym ultymatywnie
zeł oświadczenie, w
stwierdziła, że jakik~lwlek udział partii w działalności przedsiębiorstwa jest niedopuszczalny.
opuszczenia
zażądali
Autorzy oświadczenia
przez Komitet Zakładowy dotychczas zajmowanych pomieszczeń.
- Trwa w całym kraju masowa akcja propagandowa pod hasłem „dostępu do środków
masowego przekazu" Najwięcej prowokacyjnych plakatów, ulotek l haseł rozwieszono l
wymalowano na tc1anacl1 budy~ków w Warszawie. W tym o!~resie ... ,Solldar11iość" wydawa·
ła dwa tysiące pism i pisemek.
gotowość strajkową

19 LISTOPADA

- W woj. radomskim zapowiedziano strajk
generalny w całym Regionie w przypadku. gdyby rozmowy z komisją rządową nie przyniosły
oczekiwanych przez tutejszą „Solidarność" rezul,
tatów.
- \V Płocku, Zarząd Regionu NSZZ „Solldarno§ć"
:zwląza·ną

propagandową
akcję
środków masowego
Około 20 młodych mt:żczyzn w dre-

zorganizował

z •. dostępem do

przekazu".
lichowych ubraniach I w kaskach ochronnych ·
pod przewodnictwem sekretarza Zarządu Regfo~
nu, wymalowało w centrum miasta hasła, wśród
nich m.ln.: „DTV działa na wzór propagandy
·
Goebbelsa".
- Komisja Zakładowa NSZZ „Solidamość"
w Państwowym Gospodarstwie Ogrodniczym w
Suchym Dworze (woj. gdańskie) ogłosiła pogotowie strajkowe na tle zwolnlenla z pracy za
kradzież

działacza

„Solidarności".

KZ

zażąda

?a zwolnienia dyrektora (jakżebv inaczej!) i zagroziła w razie niespełnienia tego postulatu zorganizowaniem strajku ostrzegawczego, a nastep'
nie okupacyjnego.
20 LISTOPADA

-

W Krakowie, Bujak na l!lpotka.niu z kil-

kudziesięcioosobową grupą studentów powiedział
m.in., że skoro dziennik TV jest „ostoją wła
dzy", to ,,Solidarność" jest gotowa uderzyć, na
przykład przez wyłączenie dopłytvu prądu na

czas· emisji DTV.
21 LISTOPADA
- Strajk okupacyj.ny pracowników Sp6łdzłe1czego Domu Kultury „Pegaz" (Elbląg), na znak
protestu przeciwko decyzji władzy o przekazani u budynku SDK do dyspozycji władz kościelnych. Budynek był własnością Kościoła.
- Trwa strajk okupacyjny budynku organizacji młodzidowych w Siedlcach.
- Gotowośl! strajkową ogłoszono w Zagłębiu
Siarkowym na milk protestu przeciw nieuregulowaniu zapłaty za okres strajków.
!! LISTOPADA
- W ponad 30 wytszych uc:relniach kraju
trwa akcja strajkowa związana z konfliktem
w WSI Radom I projektem ustawy o szkolni.
ctwie wyższym.
- W Toruniu, strajk okupacyjny w budynku
WZKiOR.
- Krajowa Komisja Koordynacyjna NSZZ
,.Solidarność" PKO zaplanowała przeprowadzenie w najbliższym czasie na terenie całego kraj u strajku w placówkach PKO na tle ządati
placowych.
23 LISTOPADA
- NSZZ RI „Sol!darność" w Łańcucie rozpo·
budynku Urzędu
czął strajk okupacyjny w
Gminnego.
- Krajowa Komisja Koordynacyjna NZS uchwaliła przeprowadzenie w dniu 24 listopada
ogólnopolskiego strajku okupacyjnego. Akcja
strajkowa objęła już około 70 uczelni.
- Trwa tzw, ,.strajk czynny" w pieciu liceach LubllnL

„~.

- W dniu
ny NSZZ RI

22 listopada

odbył się .zjazd gmin-.

gminy Lipno (woJ.
Podczas którego kierownik Biura
Interwencji WKZ NSZZ RI ,,Solidarność" J.
Jankowski, stwierdził m.ln., ze „dziś mamy jednego zaborcę, mocnego, ale się nie boimy, jest
nas 36 m!lionów I nawet gdy 2 m!llony zginie, to reszta będzie miała jednak spokój".
2,l LISTOPADA
- Grupy rolników zrzeszonych w NSZZ RI
.,Solidarność"" przystąpiły do okupacji budynków gminnych w Lefajsku, Kolbuszowej, Czerwinie, Tyczynie I budynku POM Brzyzna w
Ropczycach (woj. rzeszowskie) na znak poparcia dla ogólnopolskiej akcji protestaeyjnej rolnilców.
-. W Brzezinach Sląskich, w budynku G H
„Orzeł Biały'', 15 rencistów przystąpiło do strajku okupacyjnego na znak ·protestu przeciwko
nieotrzymaniu deputatu węglowego.
Komu- W Przedsiębiorstwie Gospodarki
nalnej I Mieszkaniowej w Sieradzu, oddział w
Wieluniu, 14 osób przystąpiło do strajku okupacyjnego m In. na tle żądań płacowych oraz
pociągnięcia do odpowiedzialności osób winnych
zbojkotowania zebrania wyborczego do rady
prn<:ownkzej.
- W Ełku, około 20 osób (młode małże11stwa\
przystąpiło do okupac:i sklepu meblowego w
związku z brakiem możliwości realizacji kredytów na zakup mebli.
26 LISTOPADA
- Kontynuowane są straj~ w woj. siedleckim, wałbrzyskim, toruńskim, włocławskim, rzę
a:zowskłm, krośnieńskim, suwalskim, elbląskim,
przemyskim I katowickim.
- Gotowośl! strajkowll ogłoszono w 18 'Województwach, w jedenastu zapowiedziano strajk!
- W Lubltnie do strajku czynnego w oświa
cie przystąpiły cztery dalsze szkoły ponadpod;.
stawowe.
- Coraz to nowe ogniwa „Solidarności" podejmują akcj4 przeciwko organizacjom partyjnym działającym w zakładach pracy.
2' LISTOPADA
- Strajki clągłe trwają w województwaeht
siedleckim, wałbrzyskim, toruńskim, włocław
skim, rzeszowskim, krośn!eń:ikim, elbląskim,
przemyskim, katowleklm i zamojskim.
- Gotowość strajkowa wystąpiła w 22 województwach.
- W trzynastu województwach zapowiedziano strajki.
- Prezydium Regionu Mazowsze polecilo Zarządowi Fabrycznemu NSZZ „Solidarność" w
„Ursus" skierowaZakładach Mechanicznych
nie '45-osoboWej grupy pracowników do Wyższej
Szkoły Pożarnictwa w Warszawie w celu wsparcia strajkujących podchorążych.
- „Solidarność", oświadczył przewodniczący
Regionu Ślasko-Dąbrowskiego, L. Waliszewski,
na spotkaniu z załogą KWK „Sosnowiec", domaga się ·„budowy stacji TV dla własnych celów, bo Telewizja Polska kłamie'„
- W cukro-wni „Racibórz" odbyło się zebran ie członków „Solidarności", na którym podjęto uchwałę o usunięciu z terenu cukrowni
•
POP PZPR.
- W uchwale przyjętej przez „Solidarność"
Stoczni Gdańskiej zażądano powołania do dnia
15.XII.1981 r. Trybunału Narodowego w celu ,
jak również.
osądzenia byłych prominentów,
odpowiedzialnych za podejmowane decyzje sposierpniu 1980 roku.
łeczno-gospodarcze po
UchwaJa domagała się także przeprowadzenia
referendum o wotum nieufności dla rządu l
~ej mu.
28 LISTOPADA
- W Poznaniu rozpoczęła działalność wszechnica „Solidarności". Podczas wykładu Inauguracyjnego, Bujak oświadczył m.in., że „PZPR
stoi na przegranej pozycji", a zmasowaną ak.cję plakatową „Solidarności" prowadzoną pod
hasłem dostępu do radia l telewizji określlł
jako walkę o zdobycie „ostatniej reduty partyjnej propagandy".
Ot, ~aka to była nasza ówczesna rzeczywil!tość. Groźna i ponura. Apologeci „Solldarnoś
ci" r1a ogół pomijają milczeniem ten przyśpie
szony proces demontowania fundamentów pań
stwa polskiego, a jeśli już nawiązują do niego,•
. to uciekają w tywiołowość, w rozbicie ruchu
na różne orientacje itp. Strajki, demonstracje I
różnorodne akcje protestacyjne objaśniają ży
były to
wiołowością ruchu. Owszem, mówią,
zjawiska, które i nas napawały lękiem, ale Komisja Krajowa nie była w stanie okiełznać ży
wiołu. Jest to tłumaczenie obliczone ·na naiwnych. Działalność strajkową I inną organizowali ludzie siedzący w; Zarząda,ch Regionów, 1t
więc w sztabach Zaś Ich szefowie byli z reguły członkami Komisji Krajowej. Gdyby istotnie
w kierowniczych gremiach „Solidarności" lstniafa wola niekorzystania ze strajków i Innych
!orm protestu jako środka nacisku na polityczne I państwowe kierownictwo kraju, to nie ulega wątpliwości, że nie doszłoby do nich. Apologeci „Solidarności" zdają się mleć krótką pamięć. Wiedzieli to samo, co my, a może nawet
panowaly wśród
więcej, o nastrojach, jakie
1981 roku.
członków Związku późną jesienią
Ludzie mieli już dość strajków, z coraz więk
szym: niepokojem myśleli o nadchodzących tygodniach I miesiącach. Strajki i protesty były
ona
Była
dziełem awanturniczej mniejszości.
jednak na tyle wpływowa, ze mogła wzniecać
groźne ogniska niepokoju w całym kraju I dlatego nie wolno było jej lekceważyć. Równiet dlatego, że 'mimo rosnącego zmęczenia mas człon
kowskich, a;,\·anturnlkom udawało się narzucić swą wolę niemal całym załogom, ponlewat
działało poczucie solidarności, lojalności wobec
przywódców oraz cały zespół środków nacisku
na wątpiących bądź też wahających się.
Awanturniczą mniejszość, czyli ekstremę, mogli, gdyby chcieli, poskromić przywódcy „Solidarności. Rzecz jednak w tym, ze takiego zamiaru ' nie mieli. Gdy zarzucaliśmy im niechęć
do przeciwdziałania w stosunku do tych, którzy wiedI! Związek ku samozagładzie. bezradnie rozkładali ręce i mówili: nie Jesteśmy w
stanie opanować żywiołu. Rzeczywista przyczyna tej rzekomej bezradności leżała jednak gdzie
indziej. Przywódcy „Solidarności" nie występo
wali przeciwko ekstremistom, ponieważ sami zaprogramowali się na walkę z władią, a część z
nich pod wpływem ludzi z KOR o władzę. Taka jest historyczna prawda.
,,.SOlidarność"
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1. POLSKIE
ORGANIZACJE
POWSTAŃCZE
,PRZED I WOJNĄ

ś'WIATO·WĄ

Sprzeczności

i kontlikty austriacko-rosyjskie
w
latach
1908-1914,

wynikające

jego nrtn!wa w Kr:!kO\\•ie. Do
·kwietnia 1!llO r. utworzono je
także ' ' Borysla"'·i u,
Brze7.a nach i Stanisławowie. W 1009
roku zaczęto organizować oddziały ZWC w środowiskach polskiej młodzieży akademickie.i
na terenie Europy zachotbiej
Pierwszy oddział zalożvł Janusz
Gtuehmvski w Leodiun1 (Liegel
Do polowy 1910 r. utworzono
jeszcze kilka oddziałów ZWC
w Belgii oraz jeden w Paryżu.

główme

szere:;:6YJ przv.lmowano

wobec l:t6r_vch
nie
było

tajny

osob;i:,
związ;,;k

miał zastrze.::eń. P·•dobnie
również w innych kra-

jach zachodnioeuropejskich. W
czerwcu 1912 r. istniały jawne
organizacie
strzeleckie
Lwowie, Ki·akowie, Brzeżanach,
P:-adze, Vliedniu, Paryżu, Fryburgu, Antwerpii, Liege i Brukseli. Występowały one forma!·
nie jako odrębne organizacje.
Nazywano je Związkami Strzeleckimi. Masowy rozwój ot'ganizacji strzeleckich na~tapił~ w
okre~ie I
wojny bałkańskiej.
Ich szeregi wzrosły wó\t'czas 1
oko?o 600 do ponad 6.flOO człon
ków. W. czerwcu 1914 r. do
Związków Strzeleckich należało
około 8 tys. osób. Więkswść z
ni~h było członkami lub symp:itykami partii socjalistyczn?"ch
ludowych.

v-

0

art3r!erii. ~aper6w, ł:i,cznoścl
sanitarnych. Oddziały fońskie
przygotowyi;nmo do wykony\vania zadai1 pomocniczej slµż
by wojskowej.

Związków

odd?.iał
wywiadowczy złożony
z dawn~·ch bojowców PPS-FR
ornz kadrowy oddział kawalerii.
Liczyły one około 2.600 osób.
WLększość z nich uzbrojono w
przestarzale
karabiny
typu
Werndla. Tylko 1 Kompama
Kadrowa posiadała nowoczesną
bro1'i systemu Mnnnlichera. '

Strzeleckich i PDS dostrzegały
potrzebę
wzajemnych kontaktów i ograniczonej współpracy.
Tendencjom tym sprzyjały w
drugiej połowie 1912 r. procesy
integracyjne w polskim ruchu
niepodległościowym oraz napię
cie w stosunkach. austriacko-rosyjskich.
W paździerJ}iku
1912 r. doszło do rozmów mię
dzy władzami obu organizacji,
podczas których
uzgodniono
współdziałanie
na
wypadek
wojny między zaborcami. Ustalono również, że komendantem
głównym sił wojskowych podporządkowanych Komisji Tymczasowej
Skonfederowanych
Stronnictw Niepodległościowych
będzie mianowany
Józef Pił
sudski. Zgodnie z jego planem

2 sierpnia wieczorem na teren zaboru rosyjskiego Piłsud
ski wysłał 7-osobowy patrol
pod dowództwem Beliny z zadaniem rozpoznania sil carskich
na kierunku kieleckim. Stwierdził on wycofywanie się pocodziałów straży granicznej
,I
policji. Również
dowództwo
austriac,kie oceniło, iż w Kieleckiem powstała luka operacyjna, stwarzająca dogodne pole do rozpoczęcia działań włas
nej kawaleńi i polskich ochotniczych formacji strzeleckich.
Już w nocy z .5 na 6 sierpnia
1914 r. zezwoliło ono na wkroczenie
bojowych
oddzi:lłów
strzeleckich do zaboru rosyjskiego.

. Mlmo rozbieżności pogiądów
politycznych, struktur i metod
działania

władze

W zaborze rosyjskim działały
wówczas jedynie tajne . grupy
bec polityki Serbii i grożące
przerodzeniem się w otwarta wojskowe podlegające Wydziawojnę,
wzmacniały
nadzieje łowi Bojowemu PPS-FR. Liczywielu Polaków na zmianę wa- . ły one około 30 o!;ób. Dopiero
runków życia narodowego. Pol- w połowie 191.2 r. zaczęto organizować na terenie Królestwa
skie organizacje polityczne Il·
pierwsze
ogniwa
czące na zwycięstwo
Austro- Polskiego
ZWC.
-Węgier lub Rosji starały
się
przewidzieć
jego ewentualne
Konspiracyjna
dzi.ałalność
skutki dla sprawy polskie.i lub
ZWC na terenie zaboru auRównolegle do ZWC i jego
określonej grupy społeczeństwa.
striackiego byla od listopado jawnych emanacji również w
Uwzględniały przy tym politykę państw zaborczych
wobec 1908 r. tolerowaną, a nawet tzw. obozie narodowo-niepodchronioną
przez w~adze au- ległościowym, ukształtowanym
ziem polskich, ·a przede wszywojsko- po rozłamach, w Lidze Narodostkim aktualnie istniejące wa- striackich organów
runki polityczne i narodowe w
poszczególnych zaborach.
DoTADEUSZ BOGALECKI
prowadziło to do ukształtowa
nia się dwóch zasadniczych
orientacji politycznych: na Austrię proaustriackiej (antyrosyjskiej) oraz na Rosję prorosyjskiej (antyaustriackiej).
Najwięcej stronnictw l ugrupowań polskich reprezentowało
orientację proaustriacką. Wynikało to ze sprzyjających wawych. W zamian domagały się wej, rozwijał się ożywiony polskie
oddziały
strzeleckie
runków politycznych w zaborze one informacji wywiadowczych, ruch 'wojskowy. Jego działacze miały wkroczyć do Królestwa
austriackim, posiadającym au- a na wypadek wojny rozpoczęcia założyli w końcu
Polskiego,
wywołać
swoimi
1908 r. Polski
tonomię narodową. Liczyły one,
działaniami
nastroje l ruchy
akcji dywersyjnych przeciwko Zwiazek Wojskowy (PZW). W
że
zwycięskie
Austro-Węgry
wojsku rosyjskiemu. Natomiast lipcu 1910 r. na zjeździe zarze- powstańcze w całym zaborze ·
połączą Galicję z Królestwem
władze administracyjne dowiewiackich grup zetowych posta- rosyjskim, a następnie przePolskim l uczynią z tych tenowiono przekształcić PZW w kształcić się w kadry dowódcze
działy się o działalności ZWC
renów trzeci człon monarchii dopiero w czerwcu
tajną Armię Polską (AP). .Jej
jednostek wojskowych tworzo1909 r. po
habsburskiej. Ze względu na
ogniwa tworzono w Galicji, Eu- nych z miejscowych ochotniaresztowaniu
przez
policję krapotęgę Niemiec
prowadzących
ropie zachodniej i zaborze ro- ków. Warunki do urzeczywistkowską Walerego Sławka.
politykę
germanizacyjną
nie
syjskim. W połowie 1911 r. sku- nienia tych zamiarów powstały
przewidywały w obrębie przyW tej sytuacji kierownictwo piały one 425 osób. W następ diJpiero na początku sierpnia
szłego państwa polskiego ziem
ZWC podjęło decyzję w spra- nych latach zaczęto organizo- 1914 r. gdv Niemcy, a następ
zaboru pruskiego.
wie utworzenia legalnej orga- wać oddziały AP także w za- nie Austro-Węgry · wypowiedziały wojnę Ro:rjl.
nizacji paramilitarnej w Gali- borze pruskim. W czerwcu 1911
Duże
nadzieje z antyrosyj- "ii Warunki prawne ku temu
roku władze tej organizacji
skim charakterem orientacji istniały już od 6 maja
podjęły decyzję o
utworzeniu
1909 r.
proaustriackiej wiązały kierowjawnego
stowarzyszenia. pod
Stwarzał je reskrypt Minister2. SIERPNIOWY CZYN
nictwa PPS - Frakcji Rewo- stwa Obrony Krajowej
zawie- nazwą Polskie Drużyny Strzelucyjnej l organizacji narodo- rający „Postanowienia o
leckie
(PDS).
W
latach
1912STRZELECKI
(FIASKO
popiewo-niepodległościowych
wcho- raniu strzelectwa
dobrowolne- -1914 jego szeregi zwiększyły
AGITACJI
CZYNEM)
dzących w sklad Konfederacji
go na terenie Austrii". Przy- się z 680 do 6.030 osób.
Polskiej (Narodowego Związku
znawał on sportowym
stowaChłopskiego,
Narodow.ego
rzyszeniom
PDS były jawną emanacją
strzeleckim
prawo
Związku Robotniczego. Związku
korzystania ze strzelnic woj- AP. Ich współdziałanie opieraNiepodległości, niezależnych luskowych i pomocy instrukto- ło się na podobnych struktu1 sierpnia 1914 r. Niemcy, a
dowców i Legii Niepodległości).
rów. Umożliwiał także wypoży rach i zasadach jakie obowią 6 sierpnia Austro-Węgry wyLiczyły się one jednak z róż
czanie broni oraz zakupywanie zywały między ZWC I Związ powiedziały wojnę Rosji.
Po
nymi wańantami rozwoju sykami Strzeleckimi. Komendan- raz pierwszy zaborcy popadli w
tuacji międzynarodowej. Dlate- amunicji i prochu po niższych
tami
naczelnymi
PDS
byli
kocenach.
ostry konflikt zbrojny. Tym sago w kontaktach z władzami
lejno: Henryk Bagiński, Mie- mym spełniły się marzenia wieaustriackimi starały się .zachoczysław
Norwid-Neugebauer i -lu Pą!ak1w o wielkiej wojnie,
Pi~ry.rszą polski\ . . organizację
wać samodzielność polityczną.
. str.zelecką za~ożon.o wiosną 1910 •1\-farian· Januszajtis, którzy jed- którą przywoływał "':MickfoWicz,
roku we Lwowie jako stowa- 1 nocześnie dowodzili AP.
a która miała · obalić system,
Działacze organizacji niepodrzyszenie
„Związek Strzelecki".
\v tej części Europy zbudowa-.
ległościowych związanych. z ruPrzewodniczącym
Zarówno w Związkach Strze- ny przez Kongres Wiedeński.
stowarzyszechem socjalistycznym i narodo- nia został Władysław Sikorski. leckich jak i PDS
prowadzono Już 2 sierpnia 19!4 r. kierowwo-demokratycznym stali
na Następną organizację utworzo- intensywne szkolenie
wojsk0nict-.1a Związków Strzeleckich
stanowisku, że tylko czynna powe. Jego celem było przygoto- i PDS ogłosiły tajną mobilizano pod koniec 1~10 r. w Kr:istawa może zadecydować o kowie. Stowarzyszenie pr1.yjęło wanie kadr oficerskich
i podcję. 6 sierpnia nadano jej popodniesieniu zapomnianej spra- nazwę „Strzelec". Oficj
- 1nym oficerskich dla przyszłej ogólwszechny charakter. Ogółem
wy polskiej i doprowadzić do
jego założyciel~m był Edward nonarodowej armil powstańczej. oblicza się, że do miejsca konutworzenia polskiej siły zbroj- Kemik.
W 1912 r. przewodni- Podstawowymi formami szkole- centracji w Krakowie przybynej. zdolnej do podjęcia w do- czącym „Strzelca" zoi;tał
nia były kursy zwane również ło w pierwszych trzech tygodWło
godnym momencie walki o nie- dzimierz Tetmajer, jego
szkołami.
Większość
z nich . niach wojny około 5 tys. człon
zastęp
podległość. Z tego
środowiska
przygotowywała członków orgacą Edward Rydz. a sekretarzem
ków Związków Strzeleckich,
wyszła
inicjatywa tworzema
nizacji strzeleckich do służby PDS i nie zrzeszonych ochotniA.leksander Prystor.
polskich organizacji wojskow oddziałach piechoty. Niektó- ków. Tworzono z nich kompa- .
wych, mających na celu przyW 1910 r. władze ZWC pole- re jednak korzystając z dogod- nie i bataliony podporządkowa
gotowanie kadr przyszłego woj- cily działaczom związku
w Bel- nych warunków lokalnych szko- ne Józefowi Piłsudskiemu. Do
ska polskiego.
gii rozpocząć tworzenie jawnej
liły kadrę
dla przyszłych po- 21 sierpnia 1914 r. zorganizoorganizacji strzeleckiej. Do jej wstańczych jednostek kawalerii, wano 21 kompanii
piechoty,
Chronologicznie
wcześniej
zrodził
się
ruch
wojskowy
zwiii:mny z działaczami PPS-FR przebywającymi w Galicji. Już w czerwcu 1908 r. odbyło si~ we Lwowie z inicjatywy Kazimierza Sosnkowskiego, ale bez wiedzy Józefa Pił
sudskiego i zgody Wydziału
Bojowego, zebranie -założyciel
skie Zwi11zku Walki Czynnej
(ZWC). Celem organizacji było
wywalczenie polskiej niepodległej republiki dęmokratvc7nej, a
podstawowym zadaniem przygotowanie odpowiednich ~rod
ków organ i 7acyjn.vch 1 techni,..„n vch do przvs7łego powstanb 7.brojne_go w zaborze rosyjskim.

z odmiennego stanowiska wo-

"' . Ios...''
,,I_a s os rzuci·1·1 swoi

Jako pierwsza wyruszyła w
kierunku na Słomniki i Kielce
1 Kompania
Kadrowa. Jej
marsz ubezpieczał oddział wywiadowczy Rajmunda Jaworowskiego i kawaleryjskie patrole
Beliny. W południe 6 sierpnia
1914 r. 1 Kompania Kadrowa
przekroczyła granicę austriacko-rosyjską w rejonie Michałowic ..
Następnie wkroczyła do Miechowa,
gdzie wieczorem 7
sierpnia dołączyły do niej kolejne dwie kompanie strzeleckie. Oddziały te zostały połą
czone w Książu Wielkim w patalion kadrowy. Dowodził nim
bezpośrednio szef Sztabu Głów
nego Strzelców
Kazimierz
Sosnkowski.
oddziały
strzeleckie
podporządkowane
do-

Bojowe
zostały

wództwu 7 Dywizji Kawalerii
wchodzącej w skład grupy operacyjnej generała Kummera.
Polecono lm przekazywać wszystkie uzyskane informacje· o
nieprzyjacielp. Na rozkaz władz
carskich jeden z plutonów
strzeleckich obsadził stację
I
tunel w Miechowie. Podclas
marszu do Kielc nfę napotkano
regularnych oddziałów armii
carskiej. Doszło jedynie do potyczki strzeleckich natroli kawaleryjskich z szybko wycofującymi

się

oddziałami

straży

ziemskiej i granicznej:
12 sierpnia

1914 r. bojowe
strzeleckie wkroczyły
do Kielc. Już w kilka godzin
później doszło do starć z pododdziałami rosyjskiej 14 Dywizji Kawalerii. Po nadejściu jej
sił głównych, które rozpoczęły
ostrzał artyleryjski i okrążanie
miasta, batalion strzelecki wycofał się 13 sierpnia z ·Kielc.
oddziały

Następnego

dnia

n c2··· -

on wspólnie z batalionem Ta-

.Jej kierowniĆtwo dążyło do
skupienia w szeregach 7WC
prledstawlcieli różnych klas I
wa r~tw spoteczcńst wa pr;Jskiego. Dlatego nie eksponowAno
haseł soc i a listyc:rnvch. systematycznie rue:uiąc ich resztki z
dPkl'lracji idPnwei. Jednr)cześ
nit• "Stopniowo ro7.lu7nianr) wię
zi ląc1.ące ZWC z PPS FR
Związek

początkowo

Po reoi•ganizacjl w rejonie
Bolomln-Rykoszyn
bojowe
oddział~'
strzeleckie
wzięły udział w marszu manewrze na Tumlin, którego celem było wyjście ,na t.y!y Rosjan broniących Kielc. 22 sierpnia zostały one przesunięte do
tego miasta. gdzie zakończyły
swój szlak bojov;y,
miejscowości

Silny opór wojsk ::arskich
ostatecznie przekreślił planowany wyścig bojowych oddziałów strzeleckich z armią pru--ską do
Warszawy. Znacznie
wcześniej rozwiały się nadzieje
na wybuch powstania narodowego w zaborze rosyjskim. W
ciągu kilkudniowego przemarszu do Kielc nie spotkały się
one z entuzjazmem miejscowej
ludności. na którym
opierała
się koncepcja agitacji czynem.
Już !J sierpn!a Józef PUsudski
meldował swoim
austriackim
przełożonym,
ze
wszędzie
stwierdził całkowitą dezorganizację l bierność. Według niego
wielu Polaków liczyło się z po 7
wrotem Rosjan i' obawiało się
Prusaków, których okruciet1stwa szeroko rozgłaszano. Tym
też tłumaczył strach przed oddziałami austriackimi I strzeleckimi. Opinię tę podzielał
Kazimierz Sosnkowski, który
bierną a często nawet wrogq
postawę. ludności miejskiej uzasadniał

dużymi

wpływami

enqencji
i nienawiścią
do
Niemców. Sytuację tę pogłębia~
ly rekwizycje strzelców opła
cane k_w ltami
firmowanymi
przez Polski Skarb Wojskowy.
świadczyły o tym liczne skargi
kierowane
do
austriackich
władz wojskowych.
Sztab austriacki liczył,
że
powstanie w zaborze rosyjskim
ułatwi działania podległych mu
wojsk. Dlatego początkowo zapewnił
bojowym oddziałom
strzeleckim duża samodzielność.
Jednak z chwilą' gdy Piłsudski
zaczął oficjalnie prowadzić politykę faktów dokonan~·ch tworząc Komisariaty Cywilne Rzą·
du Narodowego uznano polityczną cenę jego akcji za. ?.byt
wysoką. 13
Sierpnia· 1914 r.
0Ś\11Jiadczono mu, że na obszarach zajętych przez wojska
austriackie, samodzielne wystę
powanie oddziałów strzeleckich
jest niedopuszczalne, i że ustanowione przez ich dowódców
władze administr;• rvine nip oi;,Jerowane. Jednocześnie postawiono Pilsuciskiemu ultim q_
tum
sprawie rozwiązania
podporządkowanych
mu oddziałów i włączenia ich do austriackiego pospolitego ruszenia.

w

Od politycznego bankructwa

i rozwiązania oddziałów strze-

leckich ocalili Piłsudskiego galicyjscy ugodowcy, którzy dzięki wpływom w Wiedniu u. zyskali zgodę rządu na powołanie 16 sierpnia 1914 r. Naczelnego Komitetu Narodowego,
skupiaiącego
przedstawicieli
wszystkich galicyjskich stronnictw politycznych. 19 sierpnia
szef sztabu generalnego armii
austriacko-węgierskiej zaakceptował i skonkrety7.0wał propozycje NKN w sprawie ut~o
rzenia regularnvch oddziałów
woiskowvch z!oŻonvch z Pohków b~dacvc.fi obv~atelami monarchii h'lbsburskiej. W R dni
pó7niei ukan1ł się rozkaz naczelnP.go WQdZ:ł Austro-Węgi<>r
o utworzeniu dwóch Legionów
Polskich. W skład każdego z
nich miałv wchodzi~ po dwa
nulki piechotv oraz 2-3 szwaąrony kawalerii.
Oddziały strzeleckie w Królestwie Polskim przeformowane
zosta!y w 1 pulk Legionńw.
kb bvt ocalono. straciły one
jednak zni>czn'.') do te.I pory samoCl1.ielność.

JednoC?:eśnie

P1ł

sudr.ki musiał zadowoJit'.' się
skromnym stanowiskiem jednego z kilku dowódców legionowych pułkl'iw. Odtąd coraz
większą rolę w jego planach
politycznych zaczęła odgrywać
komoiracyjna organiz::icla wo;o;kowa w Królestwie Polskim.
utworzona l miejscowych ogniw ZWC i Armii Polskiej . \V
październiku 1914 r. przvję~a
ona nazwę Polskiej Organizacji
Wojskowej.

okreMaJą

cy ~ie jako siła pomocnkn1 OB
PPS od 1909 r. uznawał 1ą za
kierm,·nM:zkę działań zbroinych
tylko na terenie zaboru rosyjskieao W tiwa lata pó7nle1 formule 1e 7.a~t:'lpiono ,.apisem. i7
w t:h111ili wvb1.1ch1>
powstan111
ZWC ndnai,.. c;woje -;iły w rozPr)~~;irl,PniP n·11du fewnlur-yjnef!." •l7nnnP!!o pr7e7 PPS FR Nad:łl if><in<ik 11tr·1.ymywano ścisłe
wię1.J personalne.
Początkowo ZWC istniał jedynie we Lwowie. Dopiero r>a
przełomie · 190811909 r.
Kazi- 12 Vlll.1914 r. mierz Sosnkowski zorganizował

t

deusza Furgalskiego i wydzielonym! oddziałami 7 Dywiz.ii
Kawalerii w bitwie nad Nic1ą
(pod Brzegami).

Wkroczenie polskich
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strzeleckich do Kielc,
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Następnego ranka budzimy się jut w nieco
lepszych humorach. Młodzież jest od rana trzetwa,
1pokojna, ale ostentacyjnie obrażona . Z oczu
wyziera jednak tłumiony strach: wlękuość wśród
niej stanowią bowiem członkowie zespołu muzywłafole poza
cznego który często koncertuje
·
granicami kraju.
Pułkownik milicji podnosi się i prze.:hodzi 1
kartką w ręku do mikrofonu na przodzie au·
tobusu. ·

··--- ---- ----- -

prosto n'a nasyp kolejowy. Wyje-

idżająey zza zakrętu · pociąg o mało nie prze•
jechał nas wdrapujących się na nasyp. 'lor kolejowy opasuje ·Balłlton dokoła, w niewi\!lkieJ
odległości od samego je·ztora.

Gdzie jest · płata? Jedyny piasek nad Balatonem znaleU możemy w piaskownicy dla dzlecL
Leię w niej i opalam się. Dziecko boi się zejść
po wąskich, drewnianych ośli.złych schodach •
do jeziora. Przynajmniej wiadomo, że nie uto-.
.:
nie.
Odwiedzamy
Spacerujemy 110 miasteczku.
sklepy,

-

.__

ACH, TE SKLEPY WĘGIERSKIE I
Duło I 1 zachwytem m6wl się o nich w Police. O bogactwie Ich zaopatrzenia, pięknie wystroju. A czy stać Węgr6w na to, a~y 1tupować
w tych . sklępach? Niewielu ludzi można w . nich
vodz1ali
•potkać. ~astanawiam się też, . idzie
się nasi . współuczestnicy wycieczki Nie widat
ich ani na · plaży, . ani w miasteczku.
Zgodnie z programem wycieczki, jeden raz
dziennie, po południu, otrzymujemy gorą.!y pooraz suchy prowiant ,, na
siłek w restauracji
wieczór l następny dzień. Jemy przy 5tolikach
t:iStawionych na tarasie, na dworze, naprzeciwko dobrze zaopatrzonego sklepu spoży.wt'zego.
Niejeden forint ppzostawlłam w nim z powodu
doskonałe cżeko
ła.komstwa: są tam bowiem
ladki 1 kawa, kt6rą się samemu mieli na miej.
scu.
Qłllady,

kt6re

otrzymujemy w knajpce są

pierwszorzędnej jakości: dadzą się zjeść, nawet
gdy czasem są przyrządzone po 1vęgiersku, na
ostro. Karmieni jesteśmy uczciwie Również "prowiant wystarcza na cały dzień, jest go at nad-

, to.:.
A jednak.- Znalazła się grupka ludzi niezadowolonych, kt6rzy postanow~li gwałtem wyco·faĄ pieniądze - 200 forintów dziennie - za wyfywienie. Twierdzą, że· jedzenie ·jest podłe, oszukane, ie dają go za mało. Wybuchła karczemna
·
awantura.
Wszys~ko ·to · spadło na głowę pilotki, kt6ra
usiłowała wyjaśnić, tłumaczyć... Nic nie pomog~ą. Węgierscy · kelnerzy i kucharze stali i ·patrzyli zd:tiwieni na tę >cenę. Co się stało? · ·

PilÓtce trudno sle z' njmi por.Jzumieć, trudno
nie zna ;ęzyka nię.rniec- ·
kiego. A oni również - jak nasi gospodarze mówią tylko po niemiećku. Wreszcie, pa dtugim
awanturowaniu się, waleczna grupa p'.>stawiła
na swoim: wycofali pieniądze. Nie będą .tu wię·
cej jeść.
coś załatwić, poni,.eważ

-·

·--..--
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POLACY JEŻDŻĄ HAN·DLOWAć
NA WĘGIERSKIE BAZARY
Przypominam sobie, że ktoś mówił w autobusie, kiedy tutaj jechaliśmy, iź powstały j3kieś
komisje do walki z tego rodzaju handlem nie przeJ .nowa~.
ale żeby się tym specjalnie
Chwila zastanowienia I wahania: raki Muszę to
przeżyć sama! Muszę zobaczyć, jak Polac,Y handlują na bazarze! Jadę jutro!
Trzeba wyjść z domu o godz. 5.15, aby zdą
żyć na pociąg odchodzący o godi. 6.00 i dworkońcu miastt:czka.
ca, położonego na drugim
Wychodzimy szybko, w milczeruu. Na dworze
już zaczyna robić się gorąco. Droga prowadzi
pod górę. Mam walizkę z kółkami, ale droga
'jest nierówna I jest mi ciężko. Inni niosą swoje walizy w rękach. Jest godz. 5.30. Ledwie iy. ję. Zbiegamy w dół z wysokiej góry Łapię wa·
lizkę w locie. Czuję, że za chwilę „padr.~ trupem". Ale nagle wszyscy zatrzymu3ą się Znajdujemy się bowiem u wrót kościoła katolickiego. Owiewa nas "Surowy chłód płynący i wnę
trza. Na drzwiach kartka z ·wypisanymi godzinami nabożeństw dla Polaków. Wszyscy przyklękają.

Takt mamy zwyczaj - objaśnia mi jedna
.,. dziewczyn - żeby się nam poszczęściło.
Dochodzimy wreszcie do dworca. Ktoś idzie
. ., , kuP,ić bilety dla wszystkich. Reszta' sia;la w
,,; ;h; · buJ~c.!e .dworcowym, który niczym pie ,. przy~
POLA<;'/. CHĘ:f:N·le .JftP.źĄ >11···;
„ „,,,,,,"·'., ; -0 '.':'; ,)>1;m~ft:1Ą polskich · plac!lwek iego ro~z,aju. Mała
• •. - r-··ZA GRANICĘ
filiżaneczka kawy ratuje mi zycie.
Jest godz. 5.55 - za pięć minut odjedzie nasi.
pociąg. Wychodzimy na peron. I oto nast~puje
' ..
olśnienie. Jest! Znalazła się wycieczka! Na peWyciecz~i· dp Bułgarii, Rumunłi, Jugosła~i itd.
ronie są wszyscy uczestnicy polskiej wycieczki
iµają ogrQmne Rowodzenie. Zn.a więc w1ęAsz9ść
na Węgry. Wszyscy? Nie ma pilotki, pułkowni
z nas pilotki (przeważnie są to kobiety) wycieka milicji · z żoną i kilkunastoletnią córką, starciek . za~an1cznych. Wiemy, że lubią. .;ię· one
szego pana, który nie ma już sil na taktt! eskab(lwić, używać życia, skupiając - jakże czę~to
pady, kierowcy.
~ wokół siebie wszystkich . wolnych _p1,mów
W pociągu przypominam słowa staruego pa·
pozwalając
nie
przebywających na wycieczcę,
·
na.
odc:lalić ·im , się od sie"!>ie choćby na jeden dzic11.
Znamy r6wnieź te długie, cz~łe sceny , poż~griąń,
stacji f "'tlriq·
~ Kłedy pociąg zatr.tt1m.a się
gdy ·pilotka; która poznała kogoś za granici\, nie
c!zł• a: nieao tłum Polaków a tobolami, należy
może wpr.ost z · nim się rozstać, by . po upływie
Ud a:a nłmł.
godziny czy. dwóch (tyle, Ile potrzeba ria prże·
jazd do Polski) D . mało nie wyskoczyć .ze skó·
ry na widok ukochanego męża Znain7. b łzy
wzruszenia le3ące siQ przy powitaniu - tak
JESTESMY NA BAZARZEI
prawdziwe, tak azczerel Te oczy zamglone tę
sknot!\!
Nasza pilotka ·Jest skromna, powaina. Staran·
nie wykonuje swoje obowiązki związane s ·WY•
wolnego
dopadajll
WszylC'f prawie biegną,
ci.ec,zką, jest zawsze pomocna w kłopotllch, promiejsca f szybko, sprawnie ustawiaj!\ się jeden
blęmach. Dlaczego akurat ona musi przeżywać
za drugim, jeden za drugim. ciasno- 'l'orb7 l
taltie przykrości? Dlaczego na nią wykrzywiajq
walllkl zost,ajll otwartesię wściekłe twarze awanturujących sifł ludz:i?
Ani .. na. chwilę „nie wychodzi z siebie".
Próbuję przysiadać na walizce. Syn starszego
pan~ stoi fut obok mnie.
- Napiszę sprawozdanie o tym wszvstkłm odpowiada spokojnie.
2'a1c ;«at lepłej.
- Ja wolt atad. - m6wi Nadal .nie wiemy, gdzie podziewa się polska
się handeL Węgierki przechodzą,
Rozpoczyna
grupa przez cały dzień. Nikt - prócz miłego
ani
oglądają, wybierają. Nie z nabożeństwem
z nami nie roi:mawia.
p'ana . sfarszego
uszanowaniem bynajmniej. Ironiczne uśmiechy i
Owszellł, jest trochę niesnasek.
uwagi aą cz1tste. Dobrze, ż~ ich nie rozumiemy.
W jednym z pokojów· mieszkają dwie młode
dziewazyny. · Wieczorem, powróciwszy do domu,
- Dzłękt pracv - m6wi syn 1tarnego pa·
do , wyjścia.
zaczynają ubierać się, szykować
na - czlowie1c ;est wolnv i azczęlUW11."
Kiedy my kładziemy się spać, one .:... wychodzą.
Na moje zdumione apojrzenie w7jdnla:
Wracają około godziny 3-4 nad ranem, odproJuż
młodzieży.
podpitej
grupę
"
przez
„
·
wadzone
- Tak, bo ma pfeniqdie."
drugiego dnia pobytu, z krzykami . I w,vciem
Rakiety do tenisa poszły Jak woda, po dołc!
dobijają się do zamkniętych drzw4
wysokiej cenie. Ciekawe, że kupiono je na sztuPierwsiej nocy ·ot.w iera im starsży pan. Paki, a nie paramL Nowe ubranie także „idzie".
im
dają , wyzwiska, dlac.zego tak długo kazał
wiedziały, co mają przywieź.ć. Te·
Dziewczyny
Starszy
sercami.
biJącymi
.
z
.
Słuchamy
czekać?!
również :1yn starszego pana. nie
jak
one,
raz
P.ąn . obra;ia .się i · postanawia więcej nie otwiemają już towaru. Nawet walizki iostały sprzerać drzwi. Dziewczyny 7.ądają, aby drzwi pozoodwiedzany przez
dane. Bazar jest tłumnie
stawiano , na noc otwarte. Na to nie zgadza się
to skutek drożyzny
miejscową ludność. Może
ani węgierska goi;p9dynt, .ani my.
w węgierskich sklepach? Najtaniej kupuje się
Wydawać by się inoglo, że po takich eskapau Polaków.
dach młodzież będzie ~pać do połud•ua Ale
I Ja zarobiłam troch~, mimo ie ple miałam
gdzież tarni Kiedy budtiiny się, około 7 .rano,
nowego towaru. Moje łakomstwo znów będzie
ich już nie ma, wyszły. ·
usatysfakcjonowanePo kilku dniach dopiero starszt pan uchyla
W programie imprezy znajdu~e się
przed nami rąbka tajemnicy„ Jego syn; wraz z
dwiema wspomnianymi dziewctynami, wybiera się codziennie, wcześnie rano ra bal.ar do
WVCl1ECZKA DO BUDAPESZTU
sąsiedniego miasteczka. Może zechcę z nimi po·
jechać? Zabiorą mnie chętnie.
Teraz dopiero, po tej wi adomości, Ulmysła
Dojeżdżamy tam w dwie godziny, Autobus obwiamy sobie jasno fakt, że nikt z Węgrów
wozi nas, jadąc pędem, po centrum . miasta.
do naszego pokoju, nie pytał,
nie przychodził
pilotka mówi, że ot tam, gdzieś dalek1, znajczy • mamy coś do sprzedania. nie ściąg:tł z '!las
duje się wyspa ogromnie inter~suJąca. JeszczP.
wręcz ubrania, tak, jak to działo się w innych
mały spacer po ulicach starego miasta. Gdziiiż
kraj~c~.
~.
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Po krótkiej szeptaninie, jeden z chłopców na•
tychmiast wstał i przeszedł do mikrofonu W
słowach pełnych skruchy przepro<ilł wsiy11tkich
młod1lety
obecnych w imieniu całej grupy
Przyrzekł. że takle postępowanie nie p:Jwtórzy
się nigdy więcej, prosił o przebacienie l darowanie kary.
· W autobusie spontanic:mie, z wielu stron za·
- prże·
czynają odzywać się głosy, wohnia:

T&jemniea WJeieezki na Wtgry
-

.
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St!lrówki! Albo do
mu tam do warszawskiej
Na tym kpniec.
Idziemy na obiad, a· po obiedzie mamy kilka
godzin czasu wolnego aż do odjazdu.
Biegamy w tę i z powrotem jedną z ulic cen•
trum miasta w strasznym upale. Szybk-:o mamy dosyć zakupów Nagle sklep ze słody..:.;ami.
Chcę czegoś napić się, wchodzę I." cud! Wnę·
trze sklepu wygląda jak elegancka bombonierka! To było chyba .oajc1ekawsze przeżycie z całej wycie!=zki. Albo mo!e najpiękniejsze.

bacz11ć, daTować,

kr~kowskich ulicżekl

W CZĘSTOCHOWIE
zatrzymujemy się na obiad, opłacany własnymi
Tym razem nie pada propozycja,
czyniona zwykle przez kierowców wyclectek:
- Może chcielibt1 państwo pojechad do kle1·
aztoru no Jasnej Górze?
Po obiedzie wsiadamy do autobusu. Mlodzid
słedzi tak spokojnie, jakby jej w ogóle nie by·
lo. Nie pali papierosów. I każdy na swoim
miejscu!
Rozmawiam z miłym, starszym panem.
. Wtem„. syn starszego pana siedzitcY , za nami
z tyłu obok innego młodego męźczyz,ny
pieniędzmi.

pilot.Id
Zapowiedż
Trzeba wstać o 5 rano.
brzi;.ni kategorycznie: - kto łiię spóźni, zostanie! Dziewczyny przychodzą do~lownie w osta·
tnie3 chwili. Wróciły do domu łX>ł godzmy temu, zasnęły twardo i koleżanki dobudtily je
z trudem.
W pierwszym dniu musimy dojechać di> gra·
nicy węg1ersko-czeskieJ, przejecnać prz1:t. call\
z
CzechoslowacJę (bez obiadu, ale tym ra?.t:m
obfitym węgierskim prowiantem), aby 1akoń
w
czyć tę ponad 15-gvdzinną trasę w Pols.:1~,
Mysłowicach, gdzie czeka na nas kolac3a i no·
Pocleg. Na węgierskiej granicy spotykamy
laków, wracaJących z wystawy, psów w Budapeszcie. Nawiązuje się krótka, fachowa rozmowa.
. Odprawa paszportowo-celna trwa krótki'. Zgo•
dnie z przepisami, z Węgier nie wolna wywo~
zić, praktycznie rzecz l/iorąc, niczego, od kawy
i herbaty począwszy, na zaba.vkach typu lego

ZACZ'łNA S1Ę

GRANICA
Po tamtej 1tro~ie· to juł Polaka! Do autobusu
wcbodq żołnierz• czeskiej straży gra:tlcznej.
Sprawdzaj11 dowody osobiste. Młodzież zasnęła
na dobre. Budzenie idzie z trudem. Jedna z
dziewczyn leży na dw6cb miejscach w niezbyt
nil!
przyzwoitej pozycji. Budzona, azarpana,
może znaleU ani torebki, ani dowodu.
żołnierz zdecydowanie odwraca się w kierunku Wyjścia. Jego wzrok pada na dziecko, które
zdążyło już zasnąć. "Pada szybka decyzja: osoby
bez dowod6w osobistych zoataną aatrzymane.
Autobua może odjechać!
Dopiero następne10 dnia dowiaduJetny au:, ff
tylko dziecku sawdzlęczam7 fakt, ii nie pozo·
stallalmy na 1ran1cy prze1 nastcpne 12 ,;odzin
(do wytrzdwienia).
W p6l godzift7, które były potrzebne dla dokonania odprawy celnej odnalazły się Jowody
osobiste. Wycieczka odjeżdża w całości, ale z
dutym opóźnieniem.
W autobusie wrze, padaJll głofoe uwagi oburzonych ludzi. Młodzież odcina się z nawiązką.
Wstaje pułkownik milicjL Twardym gl;>sem
mówi:

Bić

I.

zbędnych słów.

Koniec
wami:

podróży.

Pilotka

żegna · wycieczkę sło

- R6żne rzec?11 się wydarzyły w. cza si• tego
pobytu, te mile i te mniej przyjemne, iedno je•
dnak ~est pewne, że piękna pogoda dopisywal:i
nam pTzez cały czas.

- Przyrzekam wam, ł• t0 cłqgu Mibliisz11ch
10 lat za granicę nie w11Jedzieeie. JeszĆze dziś
zostanie 1porzqdzon11 protokół. A jutro - jak
- porozmawiamy ze sobq na
w11trzdwieiecie

Fakt.
I tylko czasem, o brzasku, budzi mnie nagle
Dlaczego kierowca
dręczące w snach pytanie:
nie pGzwolil nam wstawić walizek. do b.igażni·

zimno„.•

- czy będą czekać na
wątpliwości:
nie
kolacją? Czekają! Zjadamy posiłek,
przypominający, niestety węgierskich obiadów.

1

najpierw dłuższy czas na
siedząco: dopiero po chwili, wśród zaJad~e~ wal·
ki, mężczyźni powoli wstają. Krew pokazuje -im
się z nosów, z uszu, między palcami pl>:r.ostają kępki wyrywanych włosów. Nie zauwatam
kiedy stars.zy pan, w
niczego do momentu,
trakcie rozmowy ze mną, gwałtownie .v&taje i
odwrócony, rękoma wystawionymi ponad opar:
ciami foteli usiłuje ich powstrzymać i -rozdzielić. Głęboko zdenerwowany: mówi 1wałtownie
- przestafi„. prze1ta1\ I„.· . .
Autobus zatrzymuje afę. Kierowca w.h3e· n awojego miejsca, podchodzi do walczących, kt6·
rych już zdą:tono rozdtielić l nuca tych . ma•
mi•nnych kilka słów:- Po wszvstkłch móolbvm ałt teoo apodiłe•
.
wac!, ale po was?."
Dlaczego? O co sl.4 pobłUT
Autobus rusza, ale poniewat lstnłej11 obawy,
te 'mężczymi zn6w zacznag się bić - ayn atar•
azego pana, trzęsąc się cały, rzuca atrau:ne 1rotby I wyzwiska, przeciwnik zał ociera krew
płynącą z nosa i brwi i u~miecha ił' rłołlhvie
- przetq zarządzony zostaje kr6tki, nie planowany przedtem, post6j w lesie. Og6lne idP.ner•
wowanie I przygnębienie zn6w zaczyna w sru·
ple dominować.
W midcie, jak to zwykle bywa, klerowea za·
trzymuje się kilkakrotnie i wysadza ludzi w
różnych punktach zanim dotrze do miejsca docelowego. Tak się składa, że obaj waleczni Wf•
siadają na jednym przystanku.
I oto obserwuję ciekawe zjawisko. Nie przy• .
wiązując najmniejszej wagi do rozegranej niedawno bójki, duża część wycieczki skwapliwi•
bier.ze numer telefonu tego drugiego, który bil
się z' synem atarszego pana. Zapisuj11 10 sobie
w notesach, chwytają podawane im małe karteczki, tak błyskawicznie, tak sprawnie, nl~maJ
automatyc:mle, jakby cała scena była uprzedńio
dobrze wyreżyserowana I wielokrotnie powta.
rzana. Wszystko to odbywa się w cil.zy, bez

G1 upa młodzieży skupiła się razem, w jednym
miejscu z tylu autobu&u. Zachowują się hałaśliwie, palą papierosy, siedzą chwilami po kilka osób na jednym mieJscu; to zresztą co chwilę się zmienia. Jeszcze nie wytrzeźwieli po nocy, a już pociągają spore łyki wina z butęlki.
W Czechosłowacji krótki postój. Robimy maludzie spóźniają
łe zakupy. Niektórzy młodzi
sifł na miejsce zbiórki. , Mija godzina odjazdu, a
ich nie można nigdzie znaleźć. Są wśród nich
Przychodq pijane.
znajome nam dziewczyny.
W odpowiedzi na zwracane im uwali - śmie
nie
ją się. Podobno miały scy•Ń w sklepie zapłaciły za towar, a personel sklepu wzywał
miliej,.

Mamy
nas z

Z NIM

Po ,cicllu, · bezgłośnie,

skończywszy.

DO MVSlOWIC

pTzeprosiLi!...

Wobec takiej postawy mlodziefy i wyrainej
woli przebaczenia, okazanej przez ucze.Atników
wycieczki, winy zostają darowane, a protokół
zniszczony.

Z POW·ROTEM, DO KRAJU

DOJEżDżAMV

:iniu wczorajszym PTOtokół:
,Stawiamv wniosek o wstrzvmanłe wszelkich
wyjazdów zagranicznycli dla aruPV młod:łeźV
na okres 10 iat.„"
Wymieniono. nazwiska· I Incydenty jakle mia•
drolł I na
powrotnej
ły miejsce w czasie
czesko-polskiej granicy. Okazuje się, te wę
gierski gospodarz jednej kwatery, w kt~rej mieszkała młodzież, zgł_aszał ustawiczne skarp.

- J eśZi młodzie.i nie u1tosunkuje •ff to clqau
dwóch minut do awoieao postępowonio - m6wt
dalej - t nie przeprosi reszty podT6żnvch. nł·
niejsz11 protokół zostanie przeslant1 do Urzędu
SpTaw WeumętTznt1ch.

Foto: Grzegorz Galasińskł

----

W związku z za;ś<:iamł - m6wi - które
:Jdczytad aporzqdzonv w

miałv miejsce, pragnę

„

ka1

BARBARA KONOPAC:KA

•
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ze str.

-

Nic.

od jednego

mogę

dodać

się Wiesław Fiszer
że część punktów kontroli cza-

Może on coś
przecież jest

su jest jawnych, piloci o nich
Wiedzą, a część jest ukryta.

Są mocne .wrazenia.
Lecł
na przyklad nti wysokości
200 - 300 m. Silnik nagle sta1e. Trzeba lądować. Na lądo
wanie pozostaje„. 30 · sekund.
Dec11zję trzeba
podejmować
blyskawicznie.
Glówkowanie
może być ostatnitl · ezynn·ością '
w życiu.

-

- Wyszlo 8155 punktów karnych - oświadcza nagle Grześ
Gałaslński i dodaje ja bym
się na taki regulamin nie zgodzi?: Ja bym się zbuntowal.

$łę

· Jest · to ·
największa
Ilość
punktów karnych, jakie pilot
może . zarob1ć, ale przecież każ
dy 'stara się, aby zarobić ·ich
jak najmniej.

-

Marian Wiecrorek

Nl'E JEST TA_INV.

zakończyła . się

konkurencja
j
z kim chce,
nawet z dziennikarzami, wy•
Puszczono bowiem pilotów z a. resztu. Pytam go, czv regulamin rzeczywiście musi być tak! surowy?
mogł rożmawiać

oczy •

- Naturalnie, . że musi. Inaezej nł.e .bylob11 zabawy.

W Lodzi Marian

Wieczorek
I. Na VI
Mistrzostwa~ Swiata Rajdowo-Nawigacyjnych, które
w
tym roku odbyły się w Caste J.on w Hiszpanii, wspólnie
z
Wacławem Nyczem wywalczył
brązowy medal.
reprezentował Polskę

-

tle. punktów· karnych może zarobić dobry pilot w lataniu precyzyjnym?
- Czołówka na tych zawodach - mówi Marian Wieczorek - nie powinna przekroczyć 100 punktów karnych, ale
mogą .też zdarzyć się wyniki z
1000•punkt6w. Jest to latanie
precyz11jne. Dlatego każdy pilot od momentu we,iścia
na
pr4bę obticzenłową d.o momentu rozltczenła się z !otu musi
by6 niebywale dokładny , akuratny i precyzyjny.

tych tam pilotów. Bardzo
się to nie podobało.

mu

Oni tam, bidaki, /łtrasznte
się nudzą. To ja im sprowadzę
ze cztery st-riptizerkłl
-

-

.Nte możnal -

zatorów

padł

na organiblady strach. -

Regulamin nie pozwalal

-

się zdziwił,

ją

trzeba
Wyniki
zawodów są tajne do ich koń
ca. Jedynie kierownicy drużyn
otrzymują
rezultaty swoich
drużyn na bieżąco, ale ni!! nie
mogą wiedzieć
o wynikach
konkurentów.

lamin.

Na to pytanie próbuje mi odpowiedzieć redaktor Jerzy Iwaszkiewicz.

Trzeba było jakoś Polonusn
gwałtownie
zneutralizować.
Ktoś wpadł na pomysł,
aby
mu... powierzyć opiekę nad aresztem. I udało się. Ze swoich
nowych obowiązków wywiąz11ł
się znakomicie.
Nadal miał
jednak szalone pomysły.
-

wał

-

dzia zabierał
mu wszystkie
mapy i całą dokumentację. A
A ja rostafam nipilotowi nie wolno było z niczym słup soli. Znów jakaś ta, kim się
kontaktować,
aby
jemnica. Szybko jednak wyjaś
przypadkiem nie przekazać inniło się, że jest taka trady~ja,
rym wiadomości· o trasie. Tego
reżimu ściśle przestrzegano.
· Iż najlepszego w danym dniu
pilota wrzuca się do basenu.
I to właśnie my, czyU . GrzeNa Lublinku rolę basenu speł
sio Gałasiński i ja, naruszyliś
niał zbiornik przeciwpożarowy.
my ten reżim, prosząc o
inBa! Ale skąd oni wiedzą, kto formacje sędziego I pchając się
był •tego dnia najlepszy. skoro
do kabiny pilota. gdzie Gała
siński chciał zrobić zdjecia. Na
wszystko jest taine, oni są tajszczP.~cie pilot byt
Węgrem,
ni I na dodatek siedzą w anikt z nas nie
zna węgier
reszcie?
skiego, więc porozumieć się byłoby trudno, ale Węgrzy mogli
Z ARESZTEM N:IE MóGŁ
mimo wszystko założrć protest.
Nie nobili tego. I organizatoSIE POGODZIĆ
rzy i my odetchnęliśmy z plgą .
Pilotom w areszcie nie nudzi
się, gdyż dzielą się wrażenia
Aleksander Kozłowski, Polonus
mi z trasy. poza tym obliczają
milioner, który do Polski przywyniki. Oni najlepiej się orienjechał z USA na wakacje i z.jaw!ał się w miejscach, gdzie go
najmniej się spodziewano. Najpierw pojechał do Mielca, po'szedł na mecz. mieleckiej Stali
i tak mu się drużyna podobała, że postanowił

był najlepszy i kogo
wykąpać w basenie.

.PO.CO TA TAJEMNICA?

pobiegł.

Bardzo

tują, kto i ile punktów zarobił
i za co. Stąd też wiedzą, kto

Co za problem - wzruszył ramionami
amerykański
Polak - należy zmientć regu -

A zwycięzcę - wykrzykipolejemy szampanem z
motopompy. Motopompę ma- Cty w_ życ~u pryw~_tnym
cie? ·Szampana tO ją już kupię.
jest pan ,.t~~ ~,t~kl P'..ecyzy~Jny? . Ile tam wchodzi? „ Dwa tvsiące
•
· ' • · · ' btifetelć? 'co za prdblem: Kupię '
. - .Alez skąd .1. Wręcz . przedwa tysiące butelekl
ciwn.ie. Ale moze wlaśnte dlatego potrzeba mt od czasu do
Na skraju lotniska
rozbito
czasu takiej dawki precyzyjduże namioty i tam
właśnie
no§ci, aby potem m6c normalbył areszt. Każdy pilot po wynie
funkcjonować?
Bardzo
lądowaniu
byl · eskortowany
1)rzeprnszam. ale muszę
biec,
przez sedzie~o do namiotu. Sę
aby zaliczyć basen!

t

- Chodzi po prostu o
to,
aby ani
organizatorom
mistrzostw, ani nikomu innemu
nikt nie mógl zarzucić, że warunki konkurencji
nie byly
równe dla wszystkich ptlotó?Q.
Jest to na
szczęście
jeszcze
czysty sport, w którym
liczą
się tylko umiejętności pilotów
i rywalizacja. l piloci bardzo
tego 'Przestrzegają,· żeby , . tak
~~ bylo. ',. ,)f•• . n•: '
I
.

-

I to Im

się

udaje?

-

ward

Są ł emocje
Popiołek.

-

mówi EdPrzede

wszystkim pilot ma
świadomość, że ;jeden bląd, jedno zagapienie się, może przekreślić
wszystko. Przez caly czas musi
by6 niebywale skoncentrowany.
Wszystko dzieje
się
bardzo
szybko. Trzeba stale kontrolować prędkość, wysokoś6 lotu.
odszukać znaki,
porównywać
zdjęcia z tym co widać na trasie. Do tego pilot ma świado
mość, że przed nim i za nim
lecą inni. którzy muszą zrobić
to wszystko tak samo, albo jeszcze lepiej. Więc ja muszę to
zrobić jeszcze lepiej
niż
o-n.
Jest to stala walka, tym trudniejsza, że z rywalem, którego
tylko się czuje, że je.st. ale go
się nie widzi, ani nie wie, jak
on to robi.

W tym trudnym locie,
magającym precyzji,
ności i wytrwałości

wy-

umiejęt

pilot jest
sam. Gdy nagle popsuje
się
pogoda, gdy pogarsza się widocżnnść, gdy kontzy si~ ben2yha: ·'gdy nagle może wysiąść
silnik..,
Próbowałam

namówi~

pilo-

- Na ogól tak, choć zdarzaly sł,ę różne numery. Dwa lata
temu, na mistrzostwach rajdowo-nawigacyjnych w
Parmie,
Wlosi robili
wszystko,
aby
zwyciężyla ich drużyna.
Wydlużyli odcinki. Niby wszystko
w porządku. „Wilgi" mają teO'retyczny zasięg
560 km. W
praktyce ten zasięg wynosi od
480 do 500 km.
Teoretycznie
Polacy mogli pokonać te
wydlużone odcinki tras, ale faktycznie nie, musieli się przesiąść na „Zliny". Mimo
tych
trudności wstali wicemistrzami
świata. A piloci wloscy
mieli
potężnego kaca moralnego.
W
Hiszpanii, w tym roku, opiekowali się naszymi pilotami jak
mogli, abp tylko zatrzeć tamto
zle wrażenie.

rek - który w „malym lataniu" wylatal 4000 km zdarzylo
się to i owo ..•

Poza tym brak oficjalnych
danych o wynikach rywalizacji
do końca zawodów jest swego
rodzaju odwrotnością dopingu.
Piloci mogą być na luzie, nie

ka.

wpadają

-

w ttresy.

A emocje?

tów na

OPOWIEŚCI MROŻĄCE
KREW W żvtAC_H
-

próboMarian Wiecio-

W tyciu pt!ota -

wał opowiadać

-

Ale co?

-

No, raz

rozleciał

mi

s-!ę

-

No I co

-

Trzeba bylo lądować.
bylo gJ:Izie.

Na

silnik w locie.
się stało?

szczę§cie

Posz.łam

do Edwarda

Popioł

- Mialem kilTca takich przygód.

-

Jakie one

były?

kupić.

że

to nie-

możliwe.

Po przyje:fdz!e do Lodzł posamochód.
ale
mu poradzono, że lepiej będzie
WVPOźyczyć. Tak też
uczynił.
Przviechał na Lublinek. Było
gorąco. Chciało mu się pić. Ale
naPQje bvłv też ciepłe. Powln. nv być ?lmne. Dlac:>:e.E(o nie sa?
. Okazało sie. że . dlatego, bo nie
ma zamrażarki.
11tanowlł kupić

. -

Kozłowski

-

Na szczęście była wolna sobota i wyjaśniono mu, · że w
· wolną sobotę sklepv z zamrażarkami są zamknięte.

zamknlę-
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pan · coś , takiego?_

- Owszem. Lecialem wtedy
z Witoldem Swiadkiem. Silni1c
nagle zgasl. Pod nami byl las.
Lądow(lnie na drz~wach . ' to
byl koniec. ~zansa ura.towania
się byla :Jedna
do . mmona.
Wtedy obaj inst11nkt01.0nte pociągnęliśmy drążek . w
lewo,
;a1cby sznurkiem kto§ Mm ręce
związal.
WylądowalUmy
·M
polu tu! pod lasem. -Po- 15 minutach przyjechał
kierownik
pobliskiego browaru .• z kłelba
są i piwem. Bardzo zdziwil się,
że szybsi od niego bylł lekarze, którzy zalożyli mi gip& na
.zlamaną rękę. Ale ja Jut
do
samolotu wsiadlem z gipsem na
ręku.

DLACZEGO POLACY ·
SĄ

DOBRZVt

A że są Clobrzy, nie·
wątpliwości. Swiadczą o

ulega
tym

sukcesy. Zaczęło się od 1977
roku. Na
li
Mlstrżostwach
Swiata Sa.molotów Lekkich _ w
Wels w Austrii Polacy ·zdobyli
\yicemistrzostwo. O włos lepsi
~yli Szwedzi.
'
Szef polskiej ekipy w l.odzl,
kilkakrotny mistrz Polski, Edward Popiołek jest srebrnym I
brązowym
medalistą
mistrzostw świata w lataniu indywidualnym oraz dwukrotnym

Foto: Griegorz Galasiński

braklo -

mówi

Jerzy Iwasz-

ale trwa dalej te,
czego nauczvl pilotów. " Rozumieją się wspaniale i zdobywają tytuly mistrzowskie. Lenartowicz zna1rnmicie dogadal
się z Darochą w Hiszpanii
i
przywieźli do Polski · zloto. Dudzi'k nauczyl ich jeszcze jed- '
nego myślenia.
Zdobywał
ma.py tych rejonów. gdzie mtaly · odbywać się zawody.
Gdu
mtaly one być w Norwegii, to
na kilka miesięcy prze!! zawodami powiesil na ścianie mapę
Norwegii: I wpatrywal się
to
nią. .._ „Eo widżisz tlumaczyl - ja tu sobie tak głów

kiewicz -

kuję,
ślić,

co oni tam mogą wymy- ,
g<lzie zastawić pulapki,
P~zecież to też są ludzie, r:poż
na więc przewidzieć, · na · jaki
wpadną pomysł". W ·t~n- _
s posób nauczyl pilotów

uruchamiania
przed star1 to · mil
ogromne znaczenie podczas lotu. W Hiszpanii, w czas!e ti:enin.gów, Polacy do1:ladnie prte- '
widzieli dwa
punkty, które
później odnaleźli w czasie
wodów, ;a1co · konieczne do od- '
nalezienia. A więc umieli przewidz.łeć,, co zrobią organizatorzy. Tego ich nauczyl Dudzik .ł .
to procentuje , zwycięstwamL

wyobraźni- na dlugo
tem. do kónkurenc;ł.

za-

.

.

O PlitOTACH (UDZli:
MAlO W·IEDZA.
bo pilot jest sam

w. . kabin.ie,

Najwyżej z drugim
pilotem.
Ludzie patrzą, jak samolot .leci i skąd mają wledzi'eć, cO. się

'v

tam dzieje
sercu I . myślach
pilota, który jest
oczima ' l
sercem maszyny.
- Co panu dato' latanie ' na
sportowych samolotach? - pytam Edwarda Popiołka.
_; $atysfakcję, zadowolenłe,
wiele emocjonujących prŻeży".

Albo kol, albo pytanie było
Ale on nie kpił: Pie- ·
to mu na pewno nie

głupie.
niędzy
dało.

Przypomniałam sobie
Mundial '86. Mistrz świata Krzysztof Lenartow!cz siedział
w"
mundialowym studio
i robił
dobrą minę do złej gry polskich pll){arzy. A oni nawet za
tę złą grę dostali jakieś
pie-

hlądze.

drużynowym mistrżem świata.

Od 1977 roku Polacy należą
do czołówki pilotów i niemal

Marian Wieczorek p!lot
PLL „LOT" musiał wziąć
na trzy
wiosenne miesiące
bezpłatny urlop, aby móc potrenować przed mistrzostwami.
A w Hiszpanii polscy 'piloci z

co roku
przywożą · sukcesy.
Krzysztof Lenartowicz od 1982
roku stale .P,rzywozf · z
mistrzostw z1ote medale. W
tym ' włao;nych pieniędzy składali się
roku przywiózł' złoto • Hiszpana benzynę.
·
nii.
- CZt/ muważyla J)llnł
Od początku Polacy . latają
ju! nie pamiętam, kto to po- ,
na „Wilgach". Dziś są one ulewiedział że jak nasi pitocł ,
pszone w stosunku do ·tych 1
toysładajq ~ autókaru, to wcal•
lat siedemdziesiątych. W t~h
nie przypominają .sportotocówf
starych „Wilgach" w C?ASle lotu lubiły otwierać się ąrzwi l
To prawda.
Każda
ekipa
wywiewało z kabiny marynarmiała swoje, jednolite efektowki, dokumenty, mapy ł co tam
ne stroje. Nasi chodzili w pryjeszcze było. „ Wilgi" naz.ywają watnych dżinsach. Ktoś
o
niektórzy „powietrznym · trakczymś widać zapomniał
albo
torem", bo strasznie duźo zże
na urlop ,wyjechał. Ale prawrają paliwa. Ma
da okazała się bardziej prozaiteż · „Wilga"
czna. Otóż ·oni nte należą . do
Inną wadę nie jest'' nal!ePjakiejś tam federacji I · przepi-..
sza w próbach lądowanfa. ·Ma
natomiast znakomitą Widoczsy nie pozwalają, żeby Im kuność pić · dresy. Innym
i to jest jej < podstapozwalajit.
wowa zaleta.
Nam nie. A medalami, to oni
mogliby obdzielić kilka
uboAby pokonać Polaków
gich w medale i sukcesy popu'W
Parmie Włosi uniemożliwili Im
larnych dzied~n sportu i jesz:.
cze by Im zostalo.
·
latanie na „Wilgach": w · Lodzi
drużyna szwedzka ' pożyczyła
polskfo „Wilgi", ale i to ' •im
- To nłech pant , jeszcze mzbytnio nie pomogło.
P11ta - podpuszczał mnie Je.:
rzy lwaszkiewtcz - czy · ·_tym,
w III Samolotowych-Mistrzo- eo się skladali w Hiszpanii na
stwach Europy w Lataniu Prebenzj/nę zwróco~ pieniqdze.
cyzyjnym w Lodzi
pierwsze
miejsce. zajął Janusz · Darocha,
Zapytałam I... żaluję.
drugie - dotychcr.asowy mistrz
Marian Wieczorek
zawstyEurapy
Krzysztof
· Ledził się I zaczął się jąkać jak
nartowicz, trzecie Marian
sztubak
na
pierwszej
Wieczorek. Polska
,w
I
zajęta
pierwsze miejsce drużynowo.
życ!u randce. Z tego
dukania
W czym więc tkwi tajemniwynikało, że jeszcze nie,
ale
ca?
wszystko będzie dobrze, ·że obiecano, że nie ma o czym mó- Zdzislato Dudzik · dokonal
wić I tak w ogóle, to nie jest
tak :źle.
·
'
tego, czego w polskim ; sporcie
nie udalo się nikomu , - mówi
Jerzy Iwaszkiewicz.. Zrobiło ml się smutno.
Stworzyl grupę płlotóto, kt6rej poWracając do domu
wiedzial: - „Nie jest · ważne,
poWtaktóry z was dziś wygra, wame . rzałam w pamięci:
jest, że mus! wygrać jeden z
„Aeroplan,
Mjpłękn!eJszv
was. Więc musicie słę nauczyć
pt4k biaiu.
led ta oddal, ponad chmur
tak latać, aby zawsze , jeden r
was wygrywał, aby zawsze na
SZ4rZtlzti4 Ma 1krzydla Jak uara1tczt1.
czele był Polaki". l •om 1łę ·te-

Jest jak· orzel śmi.alt1. ·
A nav ma ł serce

Zdzisław Dudzik był . pltotem
wojskowrm. Na paradach· lotniczych on zawsze
prowadził
sportowy klucz samolotów. Był
również znakomitym
pilotem
sportowym. Od 1970 roku poświęcił slę szkoleniu
'>ilotów.
Od 1977 roku trenował mist. rzów. Zmarł nagle w 1983 , roku. Dokładnie na dzień .przed
• ogłoszeniem przyznanego
mu
już tytułu najlepszego trenera
roku.
.
,

pojedziemy do miasta i kupimy tyle, ile potrzeba zamraiarek!

Zobaczył areszt 1

Przeżył

go nauczyli.

zawołał

Co za problem -

Aleksander

drąż

Jerzy Iwaszkiewicz tet ·1atał.
opowie. W końcu
dziennikarzem. I
nie zawiodłam się.
·

tmleje

IUŻ

pociągnięcia

kiem sterowum. No, bo jak się
leci 10 - 20 m nad
ziemią,
jest ciemno, nic nie widać,
a
szyb1~ość przekracza 100 km 'rui
godzinę, to
·wystarczy jeden
moment nteutvagł ł koniec. Ale ·
się udalo. Największe
emocje
są jednak na zawodach.·

f - To wszystkie utrudnienia?
l, - pytam, a Grzegorz Gałasiń1 ski · wy:jmuje kieszonkowy kal~ kulator i trzymając w ręku regulamin lotów, coś szybko oblicza.
-Jeszcze

nadzwyczttjnego.
zaletalo

Szczęśrtwe lądowanie

-

Zdzłsław4

Duclzłka .

&a•

mężczuzn.v-•

BOGDA
MADEJ

•
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„

dy latem 1984 roku
estradę na stadionie
Cit~·.
Kansas
w
gdzie rozpoczęło idę
słynne toumee „Vie-.
tory" braci Jackson,
~włetllły kolorowe . Jupitery, o
z głośników popłynęły pierwsze
takty utworu „Wanna Be Star·
t1n' Somethin", pochodzącego 1
albumu „Thriller'', wydawało
się, że nikt nie jest w stanie
dorównać, pod względem popularności, „księciu muzyki pop"
- jak nazywano wówczas Michaela Jacksona. Aż tu nagle
na melomanów spadł „Purpurowy deszcz". Chodzi oczywiście
o tytuł filmu z udziałem Prlnce'a - ciemnoskórego kompozytora i wokalisty, jednocześnie
autora muzyki, która znalazła
się na IG>gplayu „Purple Rain".
Jego utwocy, takie jak „When
Doves Ccy", „Let's Go Crazv"
czy kompozycja tytułowa ze
wspamnlanego filmu, 'lz·•!'.>';11
zyskały miano przebojów, a on
sam- stał się głównym konkuJacksona.
Michaela
rentem
Przez pewien czas wydawało
się, ze to właśnie Prince bę
dzie nowym królem światowych

Jacek Maciaszek

chłopców

stada dziewcząt I
pod pępkiem
dusza tkwl
jak kolec
rodzaj

liczba
I prze:znHzenie
dusza rwie się do nieba

stoi za
drzewem

anioł

przewróceni na drugi bok
Plynl\

rzeką

a rzeka jest przez

chwilę

groźnym

wielorybem
potem wraca do normy
na kogo po
padło na te

ro bęc

wró~ąc mu o~z:ałamiaj!ł
karierę. Jackson i Prince

rolla",
cą

przynajmnl j na pt>- uznać wyższoi:ć
„niegrzecznego chłopca z robotniczych kręgów New Jersey,
który wygrał drogę z tanich
barów w Asbury Park do tęt
n iąc~j milionami watów scenv'
- jak pisał o nim .. Newsweek"
Prince wydał wprawd1.ie w
ubiegłym roku longplay ,.Around
The World In A Day'", jednak
nie powtórzył sukcesu -;przed
dwóch lat. Michael Jackson z
kolei odsunął się od estrady,
unikat wywiadów i tylko piosenką „We Are The World",
którą napisał wspólnie z Llo·
nelem Rfchie, dał znać swoim
wielbicielom, ze nadal komponuje I nagrywa. Jego zdjęcia
ukazywały się w różnych czasopismach. Nawet wystawiono
posąg Michaela Jacksona w muzeum figur woskowych Madame Tussaud, a w uroczystości
wzięło
pomnika
odsłonięcia
oprócz samego pioudział senkarza - kilkanaście tysięcy,
I skandujących
śpiewających
jego Imię, fanów. Ale gdzie mu
było do Springsteena.„
musieli -

0

whm czas

pi>dzlw i ać można przede wszystdos.konałą pracę producenta. w:vkorzystującego w oełnl

kim

nieograniczone motliwości, jakie stwarza nowoczesne studio nagrań. Trudno jednak oceniać muzykę skomponowaną dla potrzeb filmu w oderwaniu od obrazu. Warto więc
wstrzymać się z ostatecznn oceną materiału z płyty „Parade"
do czasu gdy .. Under The Cherry Moon" pojawi się na ekranach kin.
niemal

Michael Jackson też przez
ostatnie miesiące nie próżnował.
Kolejny, po „Thrillerze", longplay solowy tego piosenkarza
wkrótce. Podobno
się
ukaże
producentem' płyty jest ponownie Quincy Jones. Równocześnie
odbędzie się premiera tróiwymiarowego filmu z udziałem
Jacksona, nad ·którym kończą
pracę Francis Coppola i George Lucas. Będzie to 15-mlnutowa komedia z gatunku sciencefiction zatytułowana „Captaln
EO". Podobno Jackson - występujący w roli tytułowej tańczy w filmie i śpiewa, a
partnerami jego SI\ m.in. Anje·

Minimum
.,.... spad
badsł6

estrad, zwłaszcza te firmowany
przez śpiewających braci album
„Victory" był znacznie mniej
udany od znakomitego „Thrillera". Ale oto pojawił się w
sklepach longplay „Born in thE>
USA" I nagle wszyscy znaleźli.
pod urokiem twórczości
się
Bruce'a Springsteena.
j,ak nazywają go
„Szef" wielbiciele - był ostatnio bezkonkurencyjny. Sprzedano Już
ponad 10 mln egzemplarzy jego
w
naj11owszego - siódmego
dyskografii - albumu, a to co
się działo na koncertach Springsteena można porównać z najlepszymi latami grupy The Beatles. Mimo ze od dawna cieszy
się dużą popularnością w USA,
dopiero teraz stał się przedmlo·
tem uwielbienia miłośników
rocka -niemal na całym świecie.
Nie dlatego, że jego muzyka
była kiedyś gorsza od tej, jaką
na
słuchaczom
zaprezentował
longplayu .,Bom in the USA".
Niektóre nagrania z wcześniej
szych albumów były również
udane, o czym mogą się przekonać obecnie fani podczas wySpringsteena - odbystępów
na,
najczęściej
wających się
ostatniego
do
wypełnionych
miejsca, stadionach - podczas
piosenkarz
36-letni
który.eh
przedstawia bogaty zestaw kompozycji z różnych okresów twórczości. Ponad 4 godziny zapierającej dech muzyki rockowej,
spokojniejszymi
przeplatanej
utworami, takimi jak na przykład „My Homet-0wn". Ale prze-

Pory
zimę &rzeba przezimować
ilwlęło wiosny odbębni6
bo już lata za pasem

nabite kolty

wyratam nadzieję (a wldclwłe pragnę)
może dzień

DOO

a po nocy

dzłeó niezwłocznie

I ciągle
bez skutku I wbrew I poniżej I nie

do
Jednako

wyrażam pogląd że mogę się

mylić

tryskający
oczywiście
waża
energią rock. Springsteen oędzi
w swoich ryczących „maszynach dla samobójców", goniąc
miraż. Opowiada ~ życiu w mamłodych lułym mieście, · o
dziach, którzy harują cały tysobotę wieczorem,
dzień, aby
pożyc:r.onym samochodem krą

,;

s

w

.Jak każdy
pies

szanujący się

żyć

chciałbym mleć swoją .kość

i miękką
osocza
pokrytą mapą cieitklcb źyl
pod białym prześcieradłem
ciepłą

pełną

cichą ł zgodną

raz na miesiąc
po kątach

krvrawl:\-0ą ,

marynarze obcych bander
przl"pły ni;li przez nią
nie cnmuJąc nawet do jej brzegów
jestem różą wiatrów mówiła
więc dlacz!•gn więdnę zawsze
nad ranem
brodziła w łeb tatuażach kołysała się
chciała cerotra,.; im „1rn.rpdy ale

za!ca.,,ali
dojnewała w nie.i p e rła
którą zagubili
odpłynęli I już nigdy nie znaleźli

jej
na mapie

e ODGŁOSY.
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WIERSZ·E KARMELKOWE
4 czerwca 1899 r. odbyła się we Lwowie za· ·
bawa ogrodowa, z której dochód przeznac7.ono
na rzecz I Bezpłatnej Czytelni Koła Pań Towarzystwa Szkoły Ludowej. Atrakcją programu
były okolicznościowe wiersze, nadesłane przez
wybitnych poetów polskich. Stanowiły one fanpodczas zabawy loterii.
ty na ·zorganizowanej
Oto kilka wierszy karmelkowych:
Pst„ Do uszka powiem Ci
Sekret bardzo wielki:
Moja muza poszla dzi§
na karmelki ...

Także

(Zdzislaw DivickiJ
po koncept do głowy
Na Jaki wieriz karmelkow11 Trud to za włelkl!
Idę

Nasz El.„'IJ jeden no lwtecle
Umłał

nadobnej

lcołrime

kormelkł.
lłf

rotthod,d
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MltOSNV usar

trzeba pić i blufnł~
ieby pić w Jako takim
gnechu

być
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A jednak Springsteen

trzeba biec teby
nie zwalnla6
ogólnego tempa

tak wiecznie

..

Mieszanka firmowa
literacko·. . ohvczajowa

Vołłs:

odclycba6 teby
anld6 się cho6 trochę
DOnad
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bez celu po ulicach. gdy
upalny wiatr targa włosy, a
woń rozgrzanego asfaltu miesza się z zapachem perfum siedzącej obok dziewczyny. Możli
we że z powodu tekstów, peł
nych melancholii I goryczy, mówiących m.łn. o wojnie I nędzy,
utwory . Springsteena nie od razu znalazły tak wielu zwolenników jak obecnie. Znacznie
przyjemniej tańczyło się w ' dyskotekach przy beztroskich pio·senkach dostarczanych masowo
przez takich wykonawców. la~1
cli.oc!ażby zespól The Jaeksons.
Dziś widocznie słuchaczom znudziły się banalne kompozycje o
miłości. A może Springsteen jest
dla niektórych ucieleśnieniem
„amerykańskiego snu"? Bo oto
staje przy mikrofonie chłopak
z gitarą, ubrany w spartową
jakb'1 sam
koszulę i dżinsy był bohaterem napisanych przez
siebie piosenek I śpiewa o tym,
7.e włóc:r.ędzy, tacy jak on, urodzili się po to, aby uciekać, a
50.000 fanów - tyle podobno
przyszło w ubiegłym roku na
koncert w Paryżu - szaleje z
z:achwj•tu. Później wybiera z
tłumu dziewczynę, zaprasza j ą
na estradę I razem tańczą do
melod!ł „Dancing in the Dark"...
Nlepowtarz:ilny charyzmatyczny
utalentowany
i
wykonawca
twórca. Chyba racJQ mieli ci,
którzy w ~owie lat siedemdzleslątych wl\łzlell w Spring~
ateenle ,.prą11łołd :ock and

Ostatnio znów obydwa) ctemnoskórzy piosenkarze są na tall.
Ukazała się kolejna płyt8 dłu
gogrająca Prince'a, zawierająca
muzykę ze ścieżki dźwiękowej
filmu „Under The Cherry
Moon", któcy jeszcze w tym roku ma podobno wejść na ekrany. „Parade" - taki tytuł nosi
longplay - jest zestawem ai
12 utworów, jednak . trudno
wśród nich znaleźć materiał na
wielki przebój. Wydane na singlu nagranie „Kiss" cieszy się
umiarkowanym powodzeniem i
wydaje mi się, że trudno bę
dzie wybrać następny utwór na
małą płytę. Nie twierdzę, że album jest nieudany. Wręc:z przeciwnie. Kilka kompozycji zasłu
guje na uwagę, Jak chociażby
ballada „Sometimes It Snows
In April". Jednak nie sądzę. aby
longplay „Parade" był tak popularny jak . ,,Purple Raln"
Prince - występujący w roll
kompozytora, aranżera i producenta - wykorzystuje w nagraniach .nie tytko instrumenty typowe dla muzyki pap, ale te7.
włącza wiele innych, bliższy::h
orkiestracji symfonicznej M.izyka jest miejscami bardzo Interesująca, ale zdarzają się td
utwory gorsze, niekiedy nawet
denerwujące z powodu zbyt rozbudowanej aranżacji, w których

lica Huston oraz
Tymczasem mówi

Dłck Shawn.
sł' o kolej-

nym jego kontrakcie z koncernem Pepsł. Tym razem Jackson,
za okrągłą sumę 13 mln dolarów, miałby nagrać trzy telewizyjne reklamy dla znanego na
całym świecie producenta napo-

jó'v

orzeźwiających.

Springsteen, Jackson i Prince
dziś do czołowych wykonawców muzyki rozrywkowej.
Zdobyta pozycja daje im dużą
w kierowaniu at•tyswobodę
styczną karierą. Próbują swoich
sił w innych dziedzinach sztuki,
a także wykorzystują popularno§ć w róznego rodzaju przedsięwzięciach reklamowych. Najbardziej wiemy muzyce pozoI być może
stał Springsteen
dlatego ten „najclęze) pracują
cy rockman" ma dzfś tak wielu
sympatyków. Dla przeciętnego
sit: bowiem
tńefomana liczą
przede wszystkim interesujące
nagrania płyto:we oraz porywa·
jące muzyczne widowiska.
należą

GRZEGORZ WALEN·DA

•

Niedyskrecji biografa ostatniej wojewodzin1 wiHelen1 z Pn:etdziecklch RadziwfłloweJ
tony ks. Michała Radziwłlla zawdzłi!Czamy motczułego ll~ciku
ność zapoznania się z treścią
rozamorowanej podkanclerzankf, która takimi
słowy zwracała się do swego umiłowanego Minaówczas jl!szcze
chała Hieronima Radziwiłła,
miecznika litewskiego:
„U nas kwtndeczowy obiad; tylko ciebłe, Kostyro, brak! wviedztesz od sfebłe o czwartej t ia
leńskiej

też będę latala po wszustkich u.licach, aby cieł gwaltem do siebie przywieść.
bie napotkać
Adieu, kochało ciebie, dziękowalo, że mnie koJesteś za to mój 'serduniu, dttszeczko,
chalo.
Helenka
bubu.siu, dziadziusiu, życie moje! maiinka".

ODPOWIEDi ANNV
Raz spytalem się u Anny:
,,,Powiedz mi, co to sq panny1
Powiedz, co to sq dziewice?
Jakq w tym widzbz różnicę?"
Na to mi odpowie Anna:
„Oto jest taka różnica,
że · kaida zowie się panna,
A nie każda jest dziewica".
Ignacy Piotr Legatowicz

<f

rhpsu)

PRZVWl'LEJ DLA tWANA
Gdy Władysław IV bawił przez cztery dni w
Różanie na zamku Kazimierza Sapiehy na Lit-

wie, starożytny w domu sapieżyńskim puchar
szklany Iwan zwany, odnowił pamięć pierwszej
w domu sapieżyńskim bytności króla Zygmunta
I ł przypemniał imiennika swego ową ochotą,
z którą króla przez kilka dni w domu swoim
jak gościa przyjmował Iwan Sapieha wojewoda
podlaski, który to puchar imieniem gospodarza
nazwał król Zygmunt. Puchar większy szklany
z prześlicznym rysunkiem na białym krysztale,
figury podłużno okrągłej, na kształt wazy, blisko garnca w sobie biorący, to jest Iwan; drutakże 1e
gi puchar mniejszy figury owalnej,
śiicznym na czystym krysztale rysunkiem, nazywa się Iwanicha. Władysław IV dla uszanowania tego niepospolitego Bachusowego nączy
nia, osobliwszym nadał Iwana przywilejem, warując na zawsze, aby go pan podczaszy chował
zamkniętego w kredensie i nfe wynosił na stół
inaczej, tylko przy liczhei asystencji i ustrojonej jak do parady liberii, przy brzmieniu wesołej muzyki i przy setnym ognia z armat dawaniu.
„Kurier Warszawski" 1827 ,nr 333.

śLUBNV PODARUNEK
W czasie powstania styczniowego Rosjanie
okrutnie obchodzili się z pojmanymi do niewoli

powstańcami. Zapełniały się więzienia, powstań

ców rozstrzeliwano, wieszano na szubienicach,
Niecodziennym wydarzezsyłano na katorgę.
niem było uwolnienie więźnia od wyroku, ale
Opowiada Bolesław
i to czasem się zdarzało.
Anc w pamiętniku „Z lat nadziei I walki 1861-1864) (Brody 1907).
W kilka dni potem Czengery przechodzi!

przez Chęciny f tamże zm;ocował. A bylo to w
za
wychodzila
dniu, kiedy córka Eisenberga
mąż. Czengery byl na weselu i wyrazil pannie
mlodej żal, że będąc w pochodzie, nie może jej
ta.dnego da~ Podarunku.
Sprytna dziewczyna odpowiedziala:
- To niech mi pan generał daruje ;ednego
powstańca.

- Zgoda - odrzekł. - Wybierz tylko.
Panna mloda wymieniła brata mego Antoniego, a Czengery wyrwał kartkę z notatki i nie
do zastępcy swego, ale do swej żony napłsal,
aby więźnia wypuszczono.
Jeszcze tej samej nocy Eisenberg poiechal do
Kielc, a nazajutrz strapionej matce oddal syna!

ŻYWE SŁOWO
Pismo i pismo w kolo, a slowo ucieka,

Pismo jest śladem myśli, jak stopy
czlowieka.
(Kazimierz Brodziński)
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Rukawow zabierał się do picia herbaty. Podniósł szklankę Pod światło i niezadowolony zagryzł wargi.
- Herbatka coś mętnawa . .
Ach, te umeblowane pokoje!
Już ml to bokiem wyłazi Cięż
ko kawalerowi na świecie!
Skrzypnęły drzwi. Rukawow
obejrzał się: zobaczył przytulonego do ściany i pa.trzącego na
niego w milczeniu - Zakliatina.
- Witam, witam! - radośnie
zawołał
Rukaw()W.
Bardzo się cieszę...
Proszę,
pan pozwoli dalej... Co w do- .
mu?
Wszystko w porządku?
Czym mogę panu służyć?
Zakliatin odsunął si+- od śch
ny i zrobił krok naprzód.
Chciałem panu tylko powiedzieć,
Rukawow - trzymając się ręką z.a serce mówił
Zakliatin - że takich
ludzi
3ak pan należy zabijać bezli-

-

Daję

panu

słowo

hon.>-

-

Ach, te kobiety!
u§mlechnął się Rukawow, krę
cąc głową. Nigdy nie wia•
domo czego można slę po nich
spodziewać.
A
w ogóle to
niech pan nie myśl! sobie. że
dlatego dotąd wszystkiemu z1przecz.ałem, bo. się pana boję.
Po prostu nie mam zwyczaJu
eh.walić się swym! sukcesami.
-

Jeszcze by tego brakow<:1- zauważył ponuro Zakliatin. - Powtarzam panu, · Rukawow, jeszcze raz: r.abiję panai
'

ło

Można

pana o coś r.apytać? zagryzł
warg.i Ruka·
wow. ....:. Tylko proszę~o szcz.o-

rą odpowiedź.

Pietrowa cale tycie była' wierna swemu mężowi! żonJ Sidorowa
umarła ,
dochow11jąc
małżeńskiej
wierności
T-0
prawda! Ale te przykłady wcale nie zaprzeczają moim sło
wom. Nawet. jeśli pan doda,
że za żonami Pletrowa i Sidorowa włóczyły się bezskJtecznie dziesiątki wielbicieli.
że słynny z. podbojów
serc
niewieścich
Iwanow proponował tym kobietom c a ły
swój
majątek,
a · filozof Karpo<V,
chwytając

się

najróżniejszych

sposobów, starał się. na próż
no udowodnić im niedorzeczność wierności, że bogacz Grigor!ew na próżno
mamił l<!
swym przepychem... Zakliatinl
To wszystko nie
ma bdnego ·
znaczenia. To tylko dlatego,
że Sazonowa n:e było!!!
- Kogo?...
Sazonowa?
machinalnie zapytał Za :liati:J.

-

Słucham.

-

Dlaczego chce pan mn:e

zabić?

- Bo rozbił pan moje ży
cie. Całe me szczęście było w

- Tak jest.
Sazonov:a! Ja
jego . teraz. wymyśliłem.
ale
Sazonow istnieje, żyje niegodziwiec w każdym mieśc!e: w
Charkowie, Odessie, Kijowie,
Nowoczerkaskul

.AR.KADIUSZ .MVERCZENKO

Sazonow
•·
tośnie,
klnę się
zabiję!

3ak wlclekle psy! J
na Boga - ja pana

· Rukawow odstawił
kę. Brwi jego zjeżyły

szklansię.

- Niech pan posłucłia, Zakliatin... Nie wiem na jakim
tle uległ
pan
pam!eszanb
zmysłów i jakie bzdury zalęg
ły się panu w chorej
głowie.
Ale o jedno
proszę:
niech
pan się zastanowi nad tym co
mówi! Nawet w ataku gnie\VU Są słowa. których się pól.niej żałuje
przez całe życie.
Niech pan siada. O co chodzi?
-

mn ie

Pan

Rukawow!!

zd'łmiewa!

- To pan mnie zdumiew11.
• Napije się pan herbaty?
- Rukawowl Ostrzegam pana!

tej 'kobiecie -

pan ml je za-

brał!

Rukawow

zamyślił się.

'

- A wi~. Zakliatin,_· Posbram się pana przekonać,
ze
me ma pan ab~olutnie
racji.
Nie dlatego, żebym chciał ratować swe życie.„
Rozumiem
- głupio byłoby z mej strony płakać i krzyczeć, chowają-: się .za krzesło: ach, niech
mnie
pan nie zabija,
acn,
mech mnie pan oszczędzi! 0statecznie
każdy musi kiedyś
umrzeć. Nie będę tefl wzyw::ił
pomocy... ńawet nie sprób~ję
wydostać sJę z pokoju. Mo?.e
mme pan zabić każdej chwili.
Niemniej jeszcze raz chcę pana zapytnć: czym ja panu zawiniłem?
Nadużył pan mego zaufaZabrał mi pan żonę! ·
• Głos ~ Zakliatina dźwięczał
uroczyście, głośno.

nia!

- Dobrze - uśmiechnął 'ł!ę ,
Rukawow. - Tylko proszę po- Nigdy panu żony nie za.
wiedzieć przed czym i dlaczebierałem. To była jej niepr7.ygo?
muszona wola.
Zakllat!n przechylił głowę i
przytrzymując

się

krzesła wyrzucił

z siebie, ak-

poręczy

c~tując każde sołwo:
Dowiedziałem

-

się,

że

łą

czą pana bliskie stosunki
z
moją żoną, Nadietidą Pietrowną

...

To nie

wyjechałem

kłamstwo!

do Moskwy.

Gdy
wi-

dziano pana wychodzącego •}U
mojej żony o ósmej rano!
-

-

I to wszystko? Niech się

pan wstydzi! Rzeczywiście wychodziłem o ósmej
rano
z
pańskiego mieszkania, gdy był
Prn v Moskwie, ale wszedłem
tam za kwadrans
ósma Zostawiłem poprzedniego wieczoru laskę I przyszedłem po nią.
Jestem przekonany. ~ Nad!eż
da Pietrowna spała
w tym
czasie snem sprawiedliwej._
-

W toaletce

iny znalazliścik
do
niej. Wp·rawdzle nie ma tn:n
czarno
na białym
duwod..i
zdndy, ale wystarczy mi. ie
zwTaca się pan do n!ej
per
,.ty"!
łem liścik!...

Pański

I cóż w tym strasznego?
zdziwił
się
Rukawow. Kiedyś, tak z żartów, powiedziałem pana żonie „ty" i odtąd. kiedy chcę ją zdenerwowaĆ' , zwracąw się do niej
w

A

wiłby

1aką

ma pan gwaranzamiast mnie nie i.jasię ktoś inny?

cję, że

-

- Wie pan, bywają kłam
stwa śmieszne, strasz.ne i głu
pie. To co pan mówi, Zakliatin . to kłamstwo tej trzeciej
kategorii... ..
Rukawow znowu zabrał się
do picia herbaty i mieszają:
cukier, patrzył rhlodnym wzro.
klem
na Zakliatina, którego
twarz była blada, wykrzywiona z.łośc.ią.
-

- Gdyby nie pan. bylibyśmy
jak dawniej su:zęśliwl.

Pan

ją

obratal

- Nawet mi to, pr7.e'Z rnyśl
n1e przeszło. Mówiąc o innym,
chciałem tylko
podkreślić, że
jestem zwykłym
śm1erteJn1klem - ani i- się
nie odznaczam jakimś talentem. ani urodą, ot, przeciętnY', tuzinkowy ze mnie człowiek. Chyba
nie będzie pan protestował i
dowodził. że jestem nadzwyczajny. oszałamiający, słowem,
że tadna kobieta nle potrati
mi się oprzeć.
Człowiekowi.
którego chce się zabić,
nie
prawi się komplementów-.
- Niech będzie. , że jest pan
najzwyklejszym
na
łwiecle
człowiekiem. I co z tego?
- To, te takich
ludzi jak
ja. są tysiące, miliony, Chyba
nie będzie ich pan wszystkich
zabijał?

- Przecie! oni nie
chankami mojej żony!

są

ko-

- Jeżeli jeden zwykły czło
wiek jest jej kochankiem, ~.o
dlaczego inny nie mógłby być?
Loteria!
- W której mąż
przegrywa - gorzko
nął się Zakliatin.

uśmiech

Niech się pan
ja się ożenię gram.

też

zawsze

-

-

I

tej formie.
Bardzo mnie
bawi, gdy się dąsa ...

to

- Rukawow! - odezwał siG
ledwo
do~ły~1.alnym
gł0sem
Zakliatin, sp·t~v?.ając oczy. -Dzi4 rano żon 'ł san a mi powiedlia!a, że jest pan '}ej kochankiem„.
Rukawow uniósł jedną brew._
siąc?

Pa'fl„.

może

na to przy-

-

Jeżeli

pocieszy!
prze-

-

Jak! Sazonow?

-

Nie

-

odparł

zbolałym
głosem.
biję pana. · Ona

Zakllatln
- Nie zajest b:i::łz.icj

winna ...
-

ona nie

I

jest winna ...

Kobiet:y

są słabe,
delikatne,
głupie. I jakieś bez woli. C·usem mi 'eh żal..
Przylgnie
do człowieka całym sercem i
już jest . gotowa
do bohate~·

skiego czynu.

Wszystkie jej
do niego, do ukochanego, do Saz.onowa ...
Zakliatin , wypił
herbatq,
przeszedł się dwa razy po pokoju i zawróciwszy upadł twarzą na kanapę.
myśli

biegną

-

Rukawow... - zazgrzyta{
- Ja cierpię.
Niech
ml pan powie - co robić?
Rukawow usiadł przy . nim,
jedną rękę położył mu na ramlonacli, a drugą -- delikat-nie głaskał go jak ·dziec ko. po
krótko ostrzyżonych włosach.
- Biedny jest pan, biedny..
Żal mi pana szczerze. Ale ni~
musi pan nic robić. Zona uaflska sprowadzi się do mnie, b:>
jeśli nawet zostałaby przy pa.nu, to jakie byłoby wasze ży
cie? Jedna męka i nic więcej.
Pan ją zadręczy
zazdrością,
ona
:z;nienawldzi pana..•
Niech się pan postara otrząs
nąć, niech się pan spotyka z
innym!
kobietami. Przecież
jest pan rozumny, inteligent·
ny... .O wiele bardziej !nterc•
sujący ode mnie,
przysięgam
panu, mówię to 1erio.„
Cała
moja przewaga
nad pa·nein
płynie z faktu, te właśnie
ja
jestem Sazonow, którego licho
przyniosło. tu z Nowoczerkaska. Niech pan będzie spokojny, kochany„. Spotka pan jeszcze uczuciową, ptękną kobietę,
która pokocha
pana
całym
zębami.

sercem.~

Fabry1d Jiczne m~jq te dwa grody, Znane Bq w kraju ;uż staraniem swotm
Z Łodzią olbrzymią pragną - iść w zawody
Pracą fabryczną i szybkim rozwojem.

Rukawowl ·co ja mam robić? Jakie jest wyjście z tej
sytuacji?

ADAM OCHOCKI

Nie! Nie ma trwałej mima wierności w mał
Ja wiem, że się pan
z tym nie r.godz! i przytoczy
przyklady.
Powie pan: iona

Pan miał wyjście? -.- za.
Rukawow. - Pamiętd
pan, gdy tylko pan tu wszedł,
powiedział
pan, że mnie zabije, jak wściekłego psa~

do dru~
ma si~
ukazać
nakładem
Krajowej
AgencJl W7dawnlcaeJ w Ło
dzi.

-
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W 1869 r. urodził się poeta, który dzięki szczególnym zamiłowa
niom turystyczno-krajoznawczym zwiedził za mlodu całą niemal
pozostającą pod zaborem rosyjskim, Polskę. Władysław · Karoli,
bo o nim mowa, nie znalazł uznania współczesnej mu krytyki li·
terackiej, nikt też nie ocenił sprawiedliwie bogatej i wielostronnej spuścizny przedwcześnie zmarłego poety. Chyba dlatego brak
o nim informacji w „Nowym Korbucie" - monumentalnym lto~
pend!um bibliograficznym naszych czasów. Podstawowym źródłem
wiedzy o pisarzu pozostaje, jak dotąd, życiorys pióra Stanisława
Kostaneckiego, zamieszczony w „Polskim słowniku biograficznym",
skąd czerpiemy niezbędne dane dotyczące życia ł twórczości zapomnianego twórcy. Kilka wierszy Karolego, wśród nieh „Wspamnienie karnawału", napisane pod wpływem „Mazura kajdaniarskiego" Ludwika Waryńskiego,
ogłosił
Paweł Hertz w swym
„Zbiorze poetów polskich XIX w.". (Warszawa 1965).
Władysław Karoli (1869-1913) był synem Aleksandra i wnukiem Jana Karolich, warszawskich fotografów, sam też po ukoń
czeniu III Gimnazju,m Filologicznego ! Szkoły Handlowej Kronenberga rozpoczął pracę jako zawodowy fotograf. W wieku 19
lat debiutował tomikiem
„Pieśni młodości"
(Warszawa 188:?).
Wiersze młodego poely miały wiele cech wspólnych z twórc1,o~
ci11 Syrokomli, Lenartowicza, Pola, Asnyka i Konopnickiej, choć
nie brak w jego poezji pasji demaskatorskiej i potępienia sprawców ucisku i krzywdy społecznej.
Pod wyraźnym
Wpływem
„Pieśni o ziemi naszej" Wincentego Pola powstał gruntownie dziś
zapomniany cykl wierszy Karolego ,,Kraj w pieśni", poświęcony
urokom ziemi ojczystej. Osobno ukazał się tylko niewielki fragment z cyklu „Kraj mój ukochany" (Warszawa 1913), stanowią
cy niejako wstęp do zamierzonej obszernej
księgi poetyckich
wrażeń i impr~sji z przedsiębranych wędrówek po kraju. Zmarł
14 listopada 1913 r. w Warszawie, nie dokończywszy dzieła.
W swoich wędrówkach po kraju nie mógł poeta ominąć ówczesnego księstwa łowickiego, w granicach którego znajdował si~
sam Lowlcz z pobłfską Arkadią oraz Skierniewice. Każdej z tych
miejscowości poświęcił Karoli osobny wiersz, ~tanowiący
dziś
dokument literacki epoki, wart przypomnienia
mimo oczyw!s·
. tych niedostatków, gdy idzie o środki artystycznego przekazu.
W samym Lowtczu,
podziwiał poeta odwieczne zabytki: zamek, siedzibę prymasów, kolegiatę, w której złożono na wieczny
odpoczynek zwłoki jedenastu najwyższych dostojników kościoła
zachwycał się zgiełkliwym tłumem przybyłych na jarmark lo~
wicki okolicznych Księżaków.
Oczywiście, do młodocianych czytelników warszawskiego „Przyja.cl.e la Dzieci" adresowane •Wiersze wypaczały prawdzhvy obraz
•życia ludu >.riejskiego, tworząc sielankowy obraz życia ws! ło
wickiej, tak odmienny od innych wierszy Karolego poruszających
kwestie społeczne.
Z Łowicza pawędrował poeta do pabliskiej Arkadii, gdzi~ podziwiał romantyczno-sentymentalny park założony w 1778 r., przez
Helenę z Przeździeckich Radziwlłłową. Przechadzał się po słyn
nym, choć zan!erJbanym parku, wstępując do Domku Gotyckiego
lub Swiątyni Diany, gdzie wśród wielu zabytków przeszłości dos~
trzegł:
·

- Oto jaki:
w
Moskwie
mieszkają małżonkowie Wasi- Ja Nadi!
nigdy nie zaUew. Czterdzieści lat przeżyli
pomnę!
idealnie, świata
bożego poia
sobą nie widząc.
Mimo to
- Zapomni pan, zapomni ..
nie może pan Zakliatin, tw!ermiękko przeciągał Ruk.idz.ić, że
ta Wasiliewa
była
wow. - To tylko teraz, kiedy
idealnie wierną zoną. Zalecaprzeżywa pan _ całr,
gorycz
ło się do niej mnóstwo przy·
wstydu, rozczarowania i upostojnych mężczyzn, ale ona me
korzenia, wydaje się panu, że
... dziela sztuki misternej roboty.
:1J::lradz.ała męża. Czy zristan:>ten ból jest nie do zniesienia ..
U wrót lwa, sfinksa olbrzymie figury,
wił się pan, dlaczego była - mu
Ale to z cz.asem miaie. Jeśli
A na suficie ślad fresek plafonu („.)
wierna do grobowej
deski?
jednak smutek i złość tak paCzy dlatego, że nie dopuszczaoczywiście plafonu „Jutrzenka", wykonanego przez Jana Pawła
nu dokuczą, że nie będzie pan
la do siebie myśli o zdradzi~?
mógł
tego znieść - trudno . Norblina, nadwor1ieg0 malarza króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Nie! Nie, Zak!iatinl Po prost·J
niech pan mnie wtedy zabije'.
dlatego, że Saz.onow prz.ebyw<J.ł
Tylko tak, na zdrowy rozum.
W dalszej podróży odwiedził poeta Skierniewice:
w tym czasie w !.;"owoczerkasku.
to nic
nie pomoże.„
Złośct
.Między Łowiczem ładnym a Warszawą,
A wystarczyłoby
tylko. żeby
p,rz.e<:ież pan do mnle n!e żyPiękne i żyzne widać okolice.
przyjechał do Moskwy 1
żeby
wi, a jeżeli nie ma złości - i
Wśród grodów starych piękne Skterniewice
przypadkowo zetknął
się
z
przestępstwo nie jest Potrzeb·
Do wyróżnienia słuszne mają prawo.
żoną Wasiliewa - i szczęście
ne... .
.
W nich to pamiątek wiele spotkać można
męża rozpadłoby się, jak dozm:erzch. powo~l obejm?~"'.ał
:Które różnymi czasy tu powstały
'
mek z katt. Więc pyt;lm pa- , p~kóJ, W ci~z.y wieczoru dzw1ęDawna siedziba prymasów zamoż;ia,
na - czy . można
poważn11~ "'i: a.łY słowa.
R.:ądOW'JI palac. i park okazały (. .. )
traktować wierność .najlepszej
Między licznymi księźmi prymasami,
nie płacze,
z kobiet, jeśli ta wierność za- , - Niech pan
kochany... Przecież
Którzµ tu żyli, trwając w służbie Pańskiej,
jest pan
leży tylko od przyjazdu Sazodorosłym
W&dac przeróźnych - zasluźeni sami,
mężczyzną.
Tylko
nowa z Nowoczerkaska?
kobieta może się umartwiać,
Jak Oleśnicki, Łaski i Uchański.
szlochać z Powodu utraty uŻyli tu oni w wielkiej ducha pracy,
- W takim razie wracamy
kochanego - bo kobieta
nie
Wiodła ich zacna do czynów podnieta,
do tego, co powiedziałem na
ma nic innego
poza sercem.
Ostatnim z nich był Krasicki Ignacy,
początku:
Sazonowych trzeb'l
Ale my - mężczyźni twórcy ·
Znany ł wielki mymciel, poeta (... )
zabijać jak wściekłe psyt
piękna życla, twórcy fego senjuż tylko patrzeć, jak ·na szlaku wędr6wki, zapewne ll•
.su. powinniśmy na rany swe- niąPotem
- Wobec tego niech ! pan si„
kolei żelaznej, przed oczami wędrowca pojawiła się
go serca patrzeć tak, jak ~a
strzeże. Pana również należa
małe, nic nie znaczące zadraŁód.t '-- wi.elkie ~iasto, ponad TZcką Łódką,
łoby zabić.
pania, jak na przykład
przy
I„udności liczbą pierwsze po Warszawie („.).
goleniu. Niech pan początkowo
- Mnie? A to dlaczego?
I
natychmiastowe, krótkie
a zarazem syntetyczne spojrzenie
próbuj~ pi~, niech pan wywow przeszlość:
ła gdzlieś
jakiś skandal,
to
- Dlatego, że pan też jest
Z\\'.rócl pańską uwagę w inną
llistorię wzrostu ma piękną, cho~ krót1cq,
Sazonowem dla jakiejś kobiestronę. I proszę nie patrzeć na
Przed laty stoma nikt jej nie znaŁ prawie.
ty, przebywającej, powiedzm1.
cały
świat,
jak
na
nieżręc:z.
W czasach niedawnych, w cichej okolicy,
w Kursku czy Omsku.
Brć
nego sługę, nie umie3ącego z.a.
Wzrosla w olbrzyma, wśród lasów prześlicznych
m<>źe nigdy się pan z nią nie
dowolić swego pana i z tego
Dc;wniej .biskupi kujawskiej stolicy,
'
spotka - tym lepiej dla jej
powodu zasługującego już na
Ło~ zaliczali do wlośct dziedzicznych.
męża. Ale mimo to jest pan
potępienie. Zobaczy pan, po roDziś szereg gmachów wyrósł jak z podziemi.
Sazonoweml
'
ku pogodzi się pan ze swym
Dalej następuje reparterski niemal obraz współczesnej poecie
nieszczęściem, po pięciu latac!l
- zupełnie o tym zapomni a Lodzi pełnej blichtru i dynamiki towarzyszącej wzrostowi mias'
na starość nie będzie pan ;,.a- ta:
2.
I
wet pamiętał imienia swej to- .
\
Za mnóstwem gmachó~, które lśnią bogato,
ny... Więc, czy warto się gry:tć
Wid!W las fabryk, wyniosłe kominy
z tego Powodu? Chciał mnie
Tam praca kipi, przez zi1nę t lato '
pan
zabić..• Niech sie pan ni~
Zakl!at!n oparł
się łokciaI, snuiqc przędzę, turkoczą masz~
martwi - i tak umrt, ł ona
mi o stół, położy1 głowę na
Tam wida~ rr~achy, ludzi pracy pełne,
umrze,
i
pan_,
Wszyscy
umrękach i jęczał:
Wszędzie trwa praca wzmożona, zaciekla,
rzemy_. Potem
nasze . groby
Jedni len tkają, a inni bawełnę,
znikną z powierzchni ziemi - Jakie jest wyjście z tej .
Piece buchają, jak czelufoie piekla.
nowe tycie zakwitnie nad ni.
sytuacji?...
Boże, jakie
jest
mi i nikt na łwiecie nie bę
Przelotnie tylko, mimochodem ociera sle Karoli o ł6dzki prowyjkie?
dzie wiedział o trojgu ludziach, letariat:
o trzech nic nie znaczących
- Niech 'się pan uspokoi Tłum robotnicZJ.'., zwarty w wielkie masy,
robaczkach, które kiedyś martrzekł współczująco
Rukawow,
Z fab'1/k na zmianę do domu pośpiesza.
wiły się, kochały i cierpiały ..,
gładząc go po plecach. NaP;zy okazji padają stwierdzenia o sytuacji materialnej społe
Rukawow mówił chaotyc:mie
pije się pan herbaty?
czenstw~. ł...<>dzi: ,,Jede"!' ma zyski, inny trudów wiele", „bywają
3ego słowa słabo
oddawafy
w11padkt, Przy pracy 3eden padl śmierci. w ramiona Inny grosz
myśli, ale ich ton byt miękki
- Podziwiam pańską zimn~
delikatny, współc:r.ujący. Smut: ::lozyl i byt dziś ma oladki" oraz kapitalna w swej p;ostocie synkrewi
'
ne słowa płynęły po pokoju 1 teza: „Pelno tu bogactw i pelno ubóstwa".
mieszały
się
ze
smutnym
• Wreszcie, już okiem turysty dostrzega Karoli, że w mieście są
- Przecie! herbaty może si~.
zmierzchem.
pan napić... Była mętnawa, ale
sz~o.ły, teatry,. szpitale,
podziwia uroki parku w Helenowie Zakl!atin
poleżał
jeszcze
już się odstała. Naleję, dobrze?
~m.e3esce ulubione przez łodzian, cieszy go lokalna prasa, a potem
chwilę z zamkniętymi oczyma,
/
JUZ: 1
po czym
głęboko westchnał,
- Soże mój, Boże ... Niech
Kolei żelazna w różne strony zmierza
wstał
z
kanapy,
objął
Rukawopan naleje.
Z Łodzi w pobliskie, dalsze okolice,
wa i pacałowawszy go - wło
Blisko kominy wielkie wid!W Zgierza
żył po ciemku
kapelusz na
kawałki
cukru?
-Dwa
I blisko w'idać piękne Pabianice.
głow11 i wyszedł.
Trzy?

- A jeżeli pan nie przegra?
To cynizm
tak rozumowaS.
Cz.yźby doprawdy nie mogło
być małżeństwa bez zdrady?
Rukawow podniósł
się
z
krzesła i wyciągając przed siebie rękę mówił szybko, w uniesieniu:
łoścll Nie
żeństwie.

Nieznany piewca todzi

-

Trzy,

-

Lubi pan

mocną herbatę?

-

-

uważył

Przełołył:

Z przygotowanego

ku

zbiorku, kt61'1

•

Wiersz Władysława Karolego, zamieszczony w 4 numerze warsz~wskiego ;,Przyjaciela Dzieci" z 15 (28) stycznia 1905 r., jest
naJWcześn~e3szym, a zarazem najobszerniejszym znanvm mi poetyckim opisem miasta l choć pod względem artystycznym pazostawla wiele do życzenia, to przecież wart jest przypomnienia

w 80 lat Po pierwszej publikacji prasowej.
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dykalne zmiany. Bo jeś,li towar rynkowy - to dążenie "do maksymalnego zwiększania nakładów tych gazet, które „i.dą", sprzyjanie gustom wszystkich czytelników, .nawet tych o niezb}'t
wyrafinowanych potrzebach, ograniczanie rejonu rozchodzenia się
poszczególnych gazet do najbliższych rejonów, przy jednoczesnym
wypieraniu z nich· konkurencji, aby zmniejszać koszty transportu itp.
to . upowszechniad
Jeśli natomiast instrument ' propagandowy 'bez względ,u na koszty. Zwiększać nakłady tak,- aby każdy L zawsze mógł kupić gazetę, a także, aby by.la ona tam, gdzie z
góry wiadomo, iż nie zostani-e kupiona w ciągu . najbliższych kilku lat. Dotować - bez względu na straty własne - tytuły roz".'
chodzące się marnie, .bo pq:ecież •a ogól nie Jest to i:ównozna.:czne z faktemt że są to gazety riiedobre. Obnifać c:eny prasy,
aby nawet emerytów czy rodziny wielodzietne· stać było na ·kupno co najmniej dwóch dzienników i kilku tygodników; ·,,Osaczyć" ludzi taką ilością ~azet i w tylu punktach, aby najbarrJziej niechętni czyt;eln1ctwu w ko1'lcu jakieś zaczęli kupować .itp.
Są to jednak rozważania czysto teoretyczne. Żadne z tych rozwiąza11 nie jest praktycznie w czystej formie możliwe I stosowane. Nawet nastawione · 11a zysk za wszelką cenę zachodnie
koncerny obok gazet przynoszących kolosalne · zysk.i wydają
'
„ ·
i takie, do których trzeba dopłacać.
V{ naszej sytuacji rzeczą niezmiernie ważną jest znależlenle
bynajmniej nie wstydlizłotego środka między chęcią zysku a realizacją celów propagandowych. Ob€ooie bowie-m wywą daje się, że brak jest spójnego systemu łączącego w. jedno ih:teresy redakcji, wydawnictw, zakładów graficznych i kolporterów z interesami i oczekiwaniaqli odbiorców i potencjalnych
odbiorców słowa drukowanego, brak odpowiednich działań centrum zmierzających no ujednolicenia tych . interesów w skali
.
.
·
kraju.
A na zakończenie anegdota (prawdziwa) o tym, jak wszyscy
'mają rację, lecz nic z tego, prócz szkody, nie wynika,
Redaktor naczelny „Veto" Ą. Nałęi;:z-Jawecki w .czasie . $Wego
urlopu w Lebia pilnie śledził dostawy gazet do kiosku przy-plaży. Ani razu nie zobaczył w nim tygodnika „Odrodzenie" i trudno mu nie 'wierzyć, bowiem śledził pilnie. Przybyły na
spotkanie w redakcji dyrektor PUPiK na . podstawie przywiezio. nych dokumentów - którym także trzeba dać wiarę :- stwierdził, że do tego właśnie kiosku regularnie dostarczano .dwa egzemplarze „Odrodzenia'' i.., oba były zwracane. Więc co . tu
nie gra?

dotyczą
Analizy, prowadzone systematycznie przez PUPiK
Okres urlopowego szczytu dobiega już końca l temat właści
obsługiwanych przez przedsiębiorstwo reprzeważnie całych,
wie straci na aktualności aż do przyszłych wakacji. Mimo to
jonów, co daje fałszywy obraz sytuacji. Jeśli np. w wojewódzwarto się nim zająć właśnie teraz - ·aby za następne dziesięć
twie koszaliń&kim w lipcu jeden czy drugi tytuł miał spore
miesięcy nie ' powtórzyła się sytuacja, którą popularny tygodnik
zwroty, nie oznacza to wcale, że było go za dużo, lecz że sprze„Veto" w nr. 33 z 17 sierpnia br. określa jako ,,sliandal z prasą".
dawany był nie w tych miejscowościach, gdzie popyt był najChodzi mianowicie o to, że wysłannicy redakcji, przeb~~va
·
większy.
jący na wczasach w Kołobrzegu, Lebie, Swinoujściu, Sopocie
- Brak ~ystematycznie czy nawet wyrywkowo prowadzonych
i Międzyzdrojach osobiście, na podstawie uważnych, bynajmniej
dane na ten temat zbierać powinni przede
analiz popytu nie wyrywkowych obserwacji stwierdzili iż „w lipcu największe
wszystkim kioskarze, którzy na bieżąco i stale obserwują. jak
kolejki były nie za mlekiem, jajkami czy pieczywem, lecz przed
kształtuje się zapotrzebowanie na poszczególne gazety.
kioskami „Ruchu" - PO PRASĘ". Tymczasem prasy brakowało
- Przekazywanie do redakcji i wydawnictw danych o sprzeSprzedaż tak popularnych tytułów, jak „Kobieta i Życie ", „Przydaży i zwrotach z dużym opóźnieniem, przeważnie nie mniejz powodu braku tojaciółka~' czy „Przekrój" kończyła się szym niż dwa miesiące. Tymczasem jedynie bieżąca informacja
po półgodzinie, na nie więc e j niż trzy godziny
już
·waru
daje redakcjom szansę szybkiej (a więc jedynie właściwej) reawystarczało dzienników, w tym także „Trybuny Ludu", a po
kcji na te czynniki, które zmniejszają bądź zwiększają poczytność
,. południu nie można było dostać nawet takich czasopism, jak
gazety, co m.in. znajduje swoje odbicie właśnie w ilości sprze„Odrodzenie" czy „Kultura", które poza sezonem urlopowyz:n w
danych egzemplarzy i zwrotów. Podobnie - informacja taka
'centrum kraju sprzedają się raczej trudno. Po prostu - nie
ina ogromne znaczenie dla wydawcy, decydującego o zmianach
..,
było żadnej gazety.
·
wysokości nakładu..
· Obserwacje takie poczynili nie tylko dziennikarze „Veto".
- Brak umiejętności przewidywania sezonowych zmian poIdentyczne mają pracownicy innych redakcji, którzy w lipcu
pytu na prasę i niezbyt usilne starania o pozyskanie dodatkoi w pierwszej połowie sierpnia przebywali w miejscowościach wywych iloś_ci gazet i czasopism na okres urlopowego szczytu.
poczynkowych, potwierdzają je również sygnały od wielu czy.
telników.
Z drugiej strony wiadomo - a fakt ten spędza sen z oczu
WVJAśNl 1ENIA I OD'POW.IE-DZI
n iemal wszystkim redaktorom naczelnym i dyrektorom wydawnictw pra'l;owych - że w okresie wakacyjnym zawsze (a
Jest to, jak widać, dosyć imponująca (lecz czy wyczerpująca?) h·
w roku bieżącym zjawisko to wystąpiło ze szczególną ostrością)
sta negatywów, jakie w dziedzinie kolportażu widzą redakcje.
wzrasta ilość zwrotów. Dotyczy to nie tylko tytułów o niskim
Czy wszystkie te uwagi i zastrzeżenia są słuszne? Niewątpliwie
adresowanych do wąskiego grona odbiorców czy w
nakładzie,
tak. Nie zawsze jednak winę całkowitą lub częściową za ich
ogóle mało „chodliwych'', lecz także ,popularnych dzienników
występowanie ponosi PUPiK. Dlatego też i wyjaśnienia drugiej
i poszukiwanych tygodników, jak choćby właśnie „Veto''.
strony zawierały także sporą listę uwag krytycznych i postuA ·więc - licząc globalnie, w skali kraju - prasa była. Nie
latów pod adresem wydawców i redakcji. A więc:
było jej jednak tam, gdzie byli czytelnicy, gdzie mogłaby i po- Uwaga generalna: Polska pod względem nasycenia w prawinna zostać sprzedana.
sę znajduje się na_ szarym końcu wśród krajów europejskich
odcięcia czytelników na okres urloTę właśnie sytuację i tak jest od wielu ·1at. Przyczyny tego zjawiska są złożone i wyp u od ich ulubionych tytułów, od dostępu do wszelkiego romagałyby osobnego, obszernego omówienia, wykraczającego poTERESA JERZ'\'iKOWSKA
. dzaju informacji i rozrywki - określa redakcja „Veto" w ar za temat dyskusji-, a jego skutki - to m.in. niemożliwość okret ykule A. Nałęcza-Jaweckiego pt. „Kupić prasę" jako skandal
ślenia rzeczywistych rozmiarów popytu. Wiadomo bowiem, jakie
i to zarówno natury ekonomicznej (ogromne straty z powodu
są zwroty różnych tytułów z poszczególnych rejonów, nie wiaŻwiększonych zwrotów) jak i polityczno-propagandowej.
natomiast - i tego właśnie nie sposób praktycznie wydomo
Dlaczego tak się siało , kto i czego zaniedbał lub nie przeile jeszcze ga_z et można by sprzedać tam, gdzie szybliczyć widział w porę, co zrobić, aby w następnym sezonie urlopowym
ko znikają z kiosków.
sytuacja taka nie powtórzyła się? O odpowiedź na te pytania
- Niski, wynoszący w wielu przypadkach zaledwie 5 proc.
poprQsiła redakcja „Veto" dyrektorów . Przedsiębiorstw Upowlimit zwrotów, ustalany prze.z wydawcę, co powoduje znaczne
Gdańska, Koszalina
szechniania Prasy i Książki „Ruch·" z
trudności, zwłaszcza w wypromowaniu czasopism nowych, nie
i Szczecina, organizując dyskusję w lokalu , redakcyjnym.
przed stratamających jeszcze stałej grupy odbiorców. Obawa
Choć zaproszenie' 'Ila dyskusję utrzymane było w tonie dość
mi finansowymi hamuje niejednokrotnie różne poczynania, któkat~ gorycznym („prosimy traktowa<: to nie jako zaproszenie, na
re w dłuższym okresie przyniosłyby pożądane skutki w postalttóre się łaskawie przyjedzie albo i nie - tylko JAKO WEZci zwiększenia poczytności gazety.
WANIE. I de facto nie na dyskusję, ale na usPt"awiedliwlenie
- Huśtawki nakładowe - zmniejszanie radykalne nakładów
się ł wytłumaczenie przyczyn tej wpadki") dyrektorzy potraktym także czasopism bardzo poszukiwanych, bo akurat braw
towali je poważnie i do Warszawy przybyli, niektórzy wraz
kuje papieru, a następnie - gwałtowny wzrost nakładu, bo paz zastępcami.
pier się znalazł. Tym sposobem wiele tytułów traci bezpowrotObserwowany ostatnio spadek nakładów pism i wzrost Ilości
Szczecin reprezentowali Jan Kania i Miron Zwarycz, Gdańsk
nie część czytelników, straty ponoszą l wydawcy, i Ruch.
nie sp.rzedanych egzemplarzy, co nazywa się „:nvrotamr•, ma J{i!- Edward Derl."ngowski i Andrzej Staszltiewicz, Koszalin
- ,, rrudn.ości ; W porozµmjeniu „ się Z WY.dawcami CO do Wielka roznych przyczyn i wszystko wskazuJe na to, ;i;e musi być
Romuald . Kucmera. Z Zarządu }itó\vnego RSW , Rr~pyJ dyrek: pfdzi.ąl,ó..y,:· "'1~tępuj!}, ~t. -~zęst9.: O . ile. w , przypadku ich ' P?ddany dok~adnej i Wszechstronnej analizie. Gazety, tygodniki
~o4i:i
~·
·
1. tor Ryszard-Podgó.rski.
.:Z.więksi.ania . PUEiK ma -jeszc;te ~i-skiś wpi;y:.wf o tyle przy zrnniejpisma ukazUJl\.ce się w wię~szym niż tydzień: cyklu stały się to:
Ponadto w dyskusji uczestrtićz5'1f, zywo za:infM~MVłan1 ' temasianiu na og'ół nie jest pytany o zdanie przez wydawcę.
_warem i takiego wymagaJą traktowania, niezależnie od tego
t em, dziennikarze z wielu redakcji.
Często występują zakłócenia harmonogramu druku l ospołeczne:
~e rów~ocześnie spełniają swoje funkcje polityczne,
późnienia w dostawach gazet do innych regionów. Dla przykła
1d~olo~1czne, ~ulturalne. Czy~elnik bowiem za każdym razem udu - · jeśli „Trybuna Ludu" czy „Sztandar Młodych" (gazety
da3e się do kiosku „RUCHU i tam za swoje pieniądze i z róż·
ZA1RZUTV I PRETENSJE
nych po~rzeb 1w!raża uznanie bądź brak uznania dla tego czy
i tak antydatowane w terenie) zamiast trafić do Szczecina wie.:·,
l_nnego pisma. Nie ma u nas.· na przykład takiej formy sprzedaży,
(tylko w ten sposób mogą zostać rozwiezione do · sieci
~zorem
Mówili o nich, w pierwszej części spotkania, przedstawiciewraz z gazetami
Jak choćby przynoszenie porannych gazet wraz z mlekiem i
punktów sprzedaży następnego dnia rano,
.. le redakcji. Wiele powtarzało się we wszystkich wypowiedziach,
bułeczk_ami, a prenurperata lubi -się z zasady spóźniać. Jej
szczecińskimi), dostarczane są następnego dnia koło południa,
a należy z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że tazalet~ Jest tylko to, że w. ogóle dostarcza pismo do · domu aczto. z uwagi na brak połączeń, do kiosków w małych miejscowoniekoniecznie
kie same uwagi mieliby dziennikarze (nawet
k?lw1ek bar.dzo niechętnie.. Czytelnikowi - skoro już n~uczył
ściach dotrą z opóźnieniem dwudniowym, a do niektórych miejnajlepiej zorientowani w sytuacji redaktorzy naczelni) z innych
s!ę czytać 1 nabrał nawyku regularnego c;zytanla prasy · i pescowości wcale. Prawdopoc;iobieństwo, że nie zostaną sprzedane,
gazet i- czasopisil! o zasięgu ogólnopolskim lub terenowym. A więc:
riodyków - nie pozostaje nic innego, jak tylko udać się do
olbrzymie.
wtedy
jest
- Zbyt mała ilość. gazet - wszystkich tytułów - w miejkiosku „RUCHU" i tam kupić to, czego akurat poszukuje. ·Bywydawnictw I redakcji chę6
- Niezbyt wielka ze strony
scowościach wypoczynkowych w sezonie urlopowym,
wały z. tym różne kłopoty, ale ostatnio przestały bywać. W zawspółdziałania w ustalaniu geqgrafii sprzedaży konkretnych ty, - Ab11olut11a nieobecność niektórych tytułów (dotyczy to zwła
sad~ie niemal wszy,sl~o można dziś kupić bez większego trudu.
tułów. Ustalenia t~kie powinny odnosić się nie do całych. woje'."
. szcza czasopism o zasięgµ regionalnym, także dzienników wo~1e będ~ ukrywał, ze .wpływ na taki stan, jaki jest obecnie ma
np. dzielr~jonów, ale dotyczyć szczegółów ich
czy
wództw
.
: je.wó.dzkich) w wielu punktach sprzedaży, zwłaszcza w miejtez :fakt, ze rosną nam koszty utrzymania, - że nie każdego · dziś
wręcz poszczególnych kiosków. Zwłaszcza choczy
miasta
nic
. scowościach małych, które jednak na czas fata wielokrotnie
stać. na kul?owanie wszystikich gazet, i czasopism. jakie ch.ciałby
dziłoby tu o udział redakcji, które przecież najlepiej wiedzą,
zwiększają swą liczebność i w których niejednokrotnie zlokakupić. Musi zatem ?okonywać wyboru, a redakcje . muszą się
adresowane jest pismo i czy woczytelników
grupy
jakiej
do
lizowane są domy. wczasowe rozmaitych instytucji, w których
ab1 ten wybor padł właśnie na przez nich redagowane
s~ara~.
pundo
ilościach
bec tego należy dostarczać je w większych
przyzwyczajeni dJ
p rzebywają wczasowicze z jakiegoś terenu,
pismo, a nie na żądne irme. - Rośnie konkurencja. Może to wyjść
któw w pobliżu uczelni - czy też dużych zakładów przemy- , tylko
z korzyścią dla naszej propagandy która znów niebeznie„swoich" terenowych gazet i czasopism.
słowych itp.
·
'
czrtie wpada w sztampę.
gazet do kiosków.
- Ogromne"" opóźnienia. w dostarczaniu
sprzeczności między interesem propagandoWystępujące
Innym pow~em.. j~st . Iato. 1:-atem za~sze spadają. n:ikłady i
Przypa9ki, gdy poranne dzienniki pokazywały się dopiero kolo
przedsiębiorstwa. Np. przerzuekonomicznym
interesem
a
wym
· rosną „Z'\Vroty . DzieJe się tak dlatego między mnym1. ze u nas
południa, a bywało, że i na drugi dzień, nie należały do rzadcanie kilku czy kilkunastu egzemplarzy gazet z kiosku, w któlatem rusza z miej~ca ~łu~ie cały · niemal naród. J edm jadą
n:;i. czasopismo, ukazujące się w
kości. Podobnie tygodniki rym zalegają do innego, gdzie . ~uż ich brakuje, jest propagandoodpoczywać za gra:i1cę, mm nad morze, w . góry, nad jeziora,
Warszawie w czwartek docierało . do kiosku Ruchu w miejscawo uzasadnione, ekonomicznie - bez sensu, zwiększałoby bopod gruszę, do rodzmy, czy wręcz na własną działkę. Ale P.azeta
.. wości nadmorskiej dopiero we wtorek lub środę następnego
wiem kolosalnie wydatki przedsiębiorstwa, które przecież musi
tygodnik za nimi nie jedzie. Opowiadała mi koleżan.fc~
tygodnia.
wypracowac! zysk. ,
reda_k~yjna, która przez miesiąc była w Karwi, że gdyby jej · co
kiow
~~rzedawcy
u
interwencji
- Niemożność jakiejkolwi'ek
- I wreszcie sprawy, o których usłyszeć można w każdy~
t~dz1~n przesyłać„ l~O- egzemp1arzy „Odgłosów", to stawałaby pod
. sku. ·-Na wszystlcie propozycje, aby zamówili większą ilość janiemal przedsiębiorstwie: brak Judzi do pracy, ogromna flukk~osk1~m „~UCH 1 • w, pół godziny wszystko s~irzedala. Po of.ikiegoś tytułu, wszyscy odpowiadali wyjaśnieniem, że „nikt nie
tuacja wśród pracowników ekspedycji, a zwłaszcza wśród sprze~Jaln~J cenie, OCZY'!\'1Śc1e. Tylu było w Karwi łodzian. A · gdŹie
słucha sugestil sprzedawcy, każdy kiosk dostaje · taką. ilość, jadawców · w kioskach, wynosząca często ponad 50 proc. rocznie,
ic~ ~1e było. D~aczego więc „RUCH" z województw nabr:wżnych
ką wyznaczono dla niego w odpowiednim dziale PUPiK, cza. .
· brak dostatecznej ilości środków transportu l niewielkie perme Jest tym zmnteresowany?. ·
sem jest to o wiele za mało, a czasem za dużo. W każdym razi.-?
spektywy na poprawę tej sytuacji.
·. Wpły
rejony
na
~dzielony
kiśle
~est
!?rasowy
rynek
Nasz
sprzedawcy nie mają żadnego wpływu na wielkość tzw. nadziawów. „Odgłosy sprzedaJe. się głównie w Łodzi i ckołicznych
łów".
województwach. Inne oddziały „RUCHU" mają też swoje rejony
KTO ZJE TĘ żABĘł
- Bardzo mała, niemal żadna, operatywność przedsiębiorstwa
i swoje pisma. Nie SC\ zainteresowane tym, aby w ogóle sprzew dokonywaniu tzw. przerzutów, czyli z·a bierania gazet z tych
dawać prasę, ale są jedynie zainteresowane, aby sprzedawać
czaodpowiednim
w
sprzedane
lciosków, w których nie zostały
Oble strony .mają swoje uzasadnione racje. Gdyby w dyskusji
s";?Ją prasę. I ~ak w Byd~zczy „Fakty", w Gdańsku ,$ybr:zerównie
sie i przekazywania ich tam, gdzie tych samych tytułów już
uczestniczyli wydawcy - niewątpliwie i oni mieliby
te , w Pomamu „Wprost , we Wrocławiu „Sprawy I Ludzie" I
· brakuj e.
wiele uwag pod adresem redakcji i kolporterów, mogliby wytak. dalej i temu podobnie. A jak tygodnik zaczyna mieć trochę
•..... Brak odpowiednich bodźców natury ekonomicznej, spramienić także sporo czynników obiektywnych l pozornie obiekwyzszę_ „zwroty", , to obniż~, się mu nakład i „wszystko gra".
wia.lących, że zwiększy się zainteresowanie sprzedawców w kiostywnych, utrudniających Ich pracę. W efekcie jednak - z gaPozo~me. ~oza tym „RUCH · ma też swoje kłopoty i trudności.
możliwości
·
kach sprzedażą właśnie prasy. Ja~ dotąd - główne
zetami, z rynkiem czytelniczym dzieje się u nas źle ł coraz goKto ich dziś nie ma?
zwiększania swoich dochodów, opartych na systemi.e prowizyjrzej. Sytuacja przypomina trochę błędne koło - , ci czytelnicy,
Klięnt „RUCHU" zna ~e tr:udności, styka się z 'nimi, kiedy staniejednokrotnie nie mogą gazety
nym, mają oni poprzez intensyfikację sprze daży proszków do
którzy mają ochotę czytać,
je przed zamkniętym · k1osk1em, albo biega w poszukiwariu · oprania, zabawek i wielu innych artykułów. W efekcie nie są
dostać lub też połączone to jest z dużymi trudnościami, a z
twarteg~, bo c_hce coś kupić: gazetę. tygodnik, zapałki, proszek
.
drugiej strony rosną zwroty. Wszystkich tytułów.
zanadto za interesowani z·większaniem ilości spr zedawanych gado prania, pap1e~osy.~ Lódz~i „RUCH" - posiadacz 623 ' kiosków
zet; tym bardziej, że jest to trudniejsze niż handel np. środ- ma . obecnie ich zamkniętych 185. W tym jest 41 nieczynMiędzy zaangażowanymi · w proces powstawania I dostarczanych kiosków ~ szkołach lu~ w zakładach pracy. W HISS ronia gazet na rynek instytucjami występują sprzeczności interesów,
'
kami do u trzyman-ia czystości.
a co najmniej brak należyt.ego porozumienia, choć przecież wszy- ku. w ~ym, czasie _b~ło .zamkniętych 217 kiosków. Można powie- Niewła..~ ciwe formy handlu prasą. Często dqstarczone egzemdzieć, ze Jes~ lep1eJ ~uż było, choć nadal jest· źle„ Zamknięte
stkie one - redakcje, drukarnie, wydawnictwa i Ruch - staplarze tkw ią pod ladą - bynajmniej .nie dlatego, że sprzedawi:a głucho k1osk1 mozna spotkać na przedmie~ciaah · Lodzi jak
nowią części składowe · tef samej firmy, jaką jest Robotnicza
' ca odłożył je dla znajomych - lub, zwinięte tak, że nawet nie
'
1 w centrum. choćby przy ulicy Piotrkowskiej.
Spółdzielnia Wydawnicza.
wi d ać tytułu, g d zieś między pudelkami klocków a olejkiem do
. t.ó~zki „RUCH" - .f' trzeba mu za to wyrazić wdŻięczność op alania. Właściw a ekspozycja ważna jest zwłaszcza w przyWyraźnie widać to na szczyćie, w Zarządzie Głównym RSW.
ro~w1ązał prob~em ~iosków czynnych w wolne sobotr ·i w , ni~
. padku czasopism mni ej popularnych, ale w obecnych warun~
W terenie jednak, podzielone ·na przedsiębiorstwa z różnymi
dz1ele. Od l sierpnia 1986 roku w Łodzi · w ·soboty i niedziele
dyrekcjami, każde na własnym rozrachunku, nie są partnerakach nawet tytuł ba rd zo poszukiwany może pozostać nie r.au czynnych będzie 160 pu~któ.w sprzedaży „RUCH'.". Nie '. muszą
mi - lecz niemalże antagonistami.
ważony przez czytelnika i powiększyć liczbę zwrotów.
to _być za ws~ te s~me · k~osk1. Na przykład na rondzi~ lub przy
Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że tak do · końca nie
Ten zarzut wiąże się z poprzednim, małego zainteresowania
duzym skrzyzowan~u moz.e to. być raz otwarty jeden kiosk, a
dotyczą całej sieci kolportażu i casprze da.żą prasy, a oba wiadomo na pewno, czym właściwie · są gazety: towarem rynn~stępnym razem mny. Chodzi o to. aby w ogóle był ot·.varty
kowym czy też Instrumentem propagandowym, czy wobec tego
łego roku, nie odno s zą się jedynie do wakacji i rejonów wczak10sk. Dlatego w „RUCHU" mówią punkt a nie kiosk, Jak go
należy je przede wszystkim sprzedawać, czy też upowszechniać
sowych.
zwał, tak go zwał, ale ważne, aby w ogóle b:•;ło gdzie kupić
- Brak ze · strony PVPiK właściwego rozeznania, dotyczące
(przedsiębiorstwo kolportujące ma zresztą w nazwie wpisany
g~zetę z soboty, zapałki, papierosy i tak dalej. Ważne, aby kiosk
woli jednak sprzedawać,
go m ożliwości spr'Z edai:y poszczególnr ch tyt ułów w okreś lonych,
obowiązek upowszechniania prasy me tylko . J;Ył otwarty, ale miał też czym handlować. Aby nie
bo ... i tu działa reforma gospodarcza).
małych re jonach, brak odpowiednich analjz, które by takie roJeżą
było tak, ze w · zamkniętym kiosku niedaleko· otwartego
zeznanie dawały.
· Zdecydowanie się na jedną z tych koncepcji pociągnęłoby rasterty gazet, . a w ot'łJartym nie ma nic. Ma być też iń!orma- ·
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cja o tym, gdzie i w jakich godzinach kioski będą otwarte
w soboty i niedzielę Za tę informację odpowiedzialne są reje>nowe oddziały ,,RUCHU". Do ostatniej soboty takiej informacji na Górnej nie widziałem.
Otwarte w soboty i niedziele kioski "RUCHU" nie rozwiązuj" jednak
problemu sprzedaiy prasy. Nie rozwiązują tego problemu dlatego, te
nadal będą zamknięte kioski. bo nie ma chętnycll do pracy w nich.
W tej sytuacji _wydaje się niezbędna weryfikacja sieci kiosków.
Otói warto na przykład wziąć pod uwagę fakt, ie latem i zimą,
wiosną i jesienią, niezależnie od tego, czy ktoś · wyjeżdia
na
weekend, czy nie, to ludzie przede wszystkim kupują w osiedlach. W osiedlach kupuje się więcej i częściej niż w centrum
miasta. To po pierwsze. A po drug~e - to dobrze jest, gdy w
pobliżu jest kilka kiosków i w dodalku wszystkie są czynne
- ale jest zupełnie źle, kiedy na dość dUiym obszarze miasta
nie ma czynnych kiosków. Trzeba więB- ustalać sieć kiosków tak,
aby obsługiwała ona ludzi mniej więcej w jednakowy sposób.
Wiem, że to łatwo napisać, gorzej zrobić, ale skończyły się juct
czasy, gdy czytelnik biega za gazetą, dziś gazeta musi zacząć
biegać za ayteinikiem.
' Otóż problem sprzedaiy prasy musi stać się wspólną sprawą
trzech partnerów: redakcji, wydawnictwa I kolportażu. Do tej
· pory często bywa tak, że wprawdzie wszyscy trzej partnerzy
interesują się sprzedażą, ale każdy oddzielnie. Redakcja na 'przykład na końcu dowiaduje się o zmniejszonym nakładzie, bo zadecydowali o tym wspólnie wydawca I kolporter.
Decyzje te powinny zapadać w oparciu o możliwie dobre i
s:iybko dostarczone trzem partnerom da?łe. Obecnie obowiązuj e
taka praktyka, że na przykład redakcja dóstaje dane z ZG RSW
"Prasa-Książka-Ruch" po.„ sześciu tygodniach od ukazania się
numeru. Jeśli wystąpiły przed 6 tygodniami niepoko3ące zwroty
to redakcja może tylko nad tym zapłakać. Racjonalnego działania nie może podji\ć, bo może ono być błędne. „RUCH" po ...
siada wczefaiej -dane orientacyjne, niekompletne I te dane, odnoszące się do obszaru decydującego o nakłatJzie i sprzedaży
powinny być podstawą wspólnej reakcji trzech partnerów: redakcji, wydawcy i kolportera.
Minął już czas, gdy wystarczyło gazety wyłoiyć na ladę w
kiosku, a część ich schować pod ladę. Dziś gazety trzeba "ksponować, pokazywać, reklamować. W kioskach ,,RUCH" nadal
wykłada się gazety tak, jak wykładało się przed laty. Są od tej
reguły nieliczne wyjątki, ale one tylko potwierdzają regułę.
Dziś czytelnik, jeśli decyduje się wydać pieniądze. to chce wiedzieć, na c<> je wydaje. Chce mieć pewność, że nie „wyrzuca
ich w błoto". Trzeba mu więc dostarczyć Informację o tym, co
znajdzie dziś w piśmie. Z gazetami jest to sprawa trudna, z tygodnikami - dużo łatwiejsza. O tym, co przyniesie tygodni!f
mote informować prasa codzienna, radio, telewizja. Na zasadzie
wzajemnej wymiany usług :. prasa informuje o programie tele-wizji i · radia, a telewizja i . radio - o zawartości tygodników.
Szybko, sprawnie l we właściwym czasie.
Redakcja, wydawca i kolporter wspólnie muszą zastanawiać
się nad „geogiafią nadziałów'' tak to się nazywa w ~olp?r
tersklm żargonie. Ludzie lubią czytać o tym, co się wokol mch
dzieje jeśli na dodatek występują tam ich znajomi. Jeśli na
przyklad„ .,Odgłosy" publikują cykl: „Nasz Bełchatów'.', to trzeba
zalQteresawać się sprzedażą pisma w Bełchatowie. A mo~e d'.lć
go tam więcej? Podobnie w innych wypadkac\'l; Ale to nie może
być -ty1kG· sprawa redakt'ji -. czy wydawcy, czy samego kolportera.
To musi być wspólna sprawa! Należy analizować „politykę na.. działów" i dostosowywać ją do potrzeb.
Gazety i czasopisma nie mogą · być sprzedawane tylko
w
kioskach. Trzeba szukać innych form sprzedaży. Łódzki „RUCH"
ma na przykład umowę z Centralą Nasienną, która dodatkowo
1przedaje też gazety. Robią to niektóre l!klepy spożywcze na
:.wsi. A . gdyby spróbo~ać zainter.esowa4 sprzedażą gazet sz~t
n!arzy w . ~il-wimrn!arh· I resta9l'lłCJaeh.-Spotykamczasemcbłopcow
sprzedających w -restauracjach (drożej oczywiście!) ,,Express Ilus·
trowany" Jeśli oni mogą, to dlaczego inni nie?
Ważną sprawą jest dotarcie z gazetą i pismami _d„ lud~i leżących w szpitalach. Są tam kioski. ale one też czekaJ:i. at
·pacjent przyjdzie do kiosku „RUCH" po gazetę lub czasopismo.·
A gdy ·. jest obłożnie chory? Gdy nie może chodzić? ~laczego .g~ ·
zeta lub czasopismo nie ma przyjść do niego, do łózka? rstmeJe
wiele sposobów ożywienia „RUCHU", zmienienia sposobów jego pracy, sposobów myślenia o sprzedawaniu gazet i szasopism.
.
Stanie się to jednak pod warunkiem, kiedy trzej partnerzy
w RSW: redakcje, wydawcy i 11przedawcy 1&czn21 wspólnie o tym
myśleć I działać kiedy zr1>zumiałą dla wszystkich stanie się zasada, że na mo~ent dotarcia z gazetą czy czasopismem do czytelnika składa się WYSiłek redakcji. drukarni, wydawcy, !przedawcy i skończyły się już czasy, kiedy można było działać
oddzielnie ·Dziś trzeba uczy~ się trudnej
sztuki wsp6łtJracy,
wsp61dzlaianla, wsp61odpowłedzlalnoścł! Innej drogi ,!1ie widzę.
Najsmutniejsze jest to, że firma o naz\Vie „RUCH stała się
taka nieruchawa, statyczna, :te mało w niej ruchu. W~ale nie
uwafam ie redakćje i wydawca są tacy znów ruchhwi. Ale
mogą t ~uszą się stać - we własnym i czytelnika interesie gdy zaczną współpracować. wzajemnie na siebie ~pływać i nie
· unikać krytyki, nawet wtedy, gdy ta krytyka moze boleć. Taka
już jej właściwość. Ale nowe zawsze się rodzi w bólarh. a nam
()Otrzeba nowego sposobu myślenia o redagowaniu, wspomaganiu i sprzedawaniu gazet i czasopism.

borzu nie widziały pryszniców na oczy. My Sako kadra teł nic.
Kąpiel odbywała się owszem prą u-ąctu 1Umowe10 węta, zakoń·
czonego sitkiem od konewki i to nie dzięki 1orlłwoścl Pana Lenka lecz pomysłowości jednej • wychowawezyt\, apewne tel, kt6•
rej ,,za głupie 6 t111. d, to sił ncawd nic opłaca w11ch.ockić • domu", ale wojować a prymitywnym myciem opłaca się.
Pewnego dnia na apelu wieczornym
kierowniczka oznajmiła
wszystkim, że .nasti:pnego dnia ma by~ błysk, bo preyjeżdta Sanepid. Dzieci od 1amego- rana chwyclly za 1we małe zmiotki do
podłogi. Zamiatały, szorowały, starały -sht Jak mogły. Jakiet było
ich rozczarowanie l rozgoryczenie, gdy ten wysiłek nie został do-

W atołqzku • opublłkowanum tD t11godniku „Odglos11" JZ.04.Bts r.
Hitem Obt11DGtelld „Kto b11 mł zbadal ciśnienie?" i oś~<_idcze•
tdem Obvwatelkł w tej sprawie zamieszczonym w w11ze1 1071mietdonvm t1111odtdku z 17 maja br. oraz ;e; listem z 25 ma.;11 Jl>8ł r. w sprawie pomiaru citnienia, przestanym d<> redakc1ł
t11oodnłka "Odgłosu", Wydział Zdrowia ł 0.Pi.eki S~łe.czne; U·
rzędu Miasta Łodzi informuje, że treść wyze3 wym~en~n~; ko•
reapondencji była przedmtotem postępowania wy3aśniaJqcego,
przeprowadzonego przez tut. 1V11dzial.
Ultalono, że Obywatelka podpisała w dwóch egzemplarz.ach
-sporządzone w maaZ11nopisie przez felczera ob. Jana Otawskiego
oświadczenie, zqdajqc jednocześnie skreślenia zamieszczonvch. tam
wyrazów „tmierzono mi ciśnienie". Ob. Jan Otawski w obec:noicł
Obywatelki dokonał skreśleń tych wyrazów tytko na jednym o~tpiadczeniu. Wyjafnil, że na drugim eflzemplarzu nie dokonał
skreśleń przez przeoczenie. O.świadczenie bez skrdleń. zostało
przesłane do redakcji tygodnika "Odgłosy" przez WoJewód.ikq

ceniony, a trzy panie praktykantki ukarano mandatem. A za co?
- za kurz znaleziony: za odsuniętym łóikiem. Ciekawe, ie przy
przyjmowaniu obiektu ten „tak 1urowv Sanepid" nie dopatrzył
s ię 3--4 cm warstwy kurzu na listwach· za łóżkami, a dopiero po
kilku dniach. Nawet gdyby bardzo 1ię starać, to w ci!lgu kilkunastu dni trudno jest nagromadzić taką warstwę kurzu. · Do cnsu
tego mandatu (ok. 14 dnia pobytu) ule nie był1 ani raa sprzqt- Stację Pogotowia Ratunkowego w Łodzi.
nięte przez sprzątaczki. ·
Witdział Zdrowia i Opieki Spolecznej przeprasza Obuwatelkę
Pięknie została opisana pielęgniarka. Leca oprócz stwierdzenia,
za postępowanie ob. Jana Otawskiego i nadmienia, ie w atcnunże jest pielęgniarką dyplomowaną z Łodzi,
nic nie jest zgodne
ku do wyżej wymienionego zostanq wyeiqg1'lięte konsekwencje
z prawd.I. Pielęgniarka wywiązywała się ze swoich obowiązków służbowe.
sumiennie i zgodnie a ich zakresem. Z' dziećmi z kolonii „łaziła"
Zawiadamiajqc o J>OW11żazum wydział równocześnie tnformu;e.
wszędzie, a ponieważ torba apteczna rozpadała się - leki no-;iła
te zarzut Obywatelki dotyczqcy trudności w dokonaniu pc>miaru
w swojej prywatnej torbie. Jest jawnym oszczerstwem i podwa- ciśnienia nie został potwierdzon11 w postępowaniu w111aśniajq
żaniem kwalifikacji zawodowych !twierdzenie: „p. pielęgniarka
C11m. Ustalono, że Obywatelka jest zarejestrowana od 1977 r. to strasznie lubi nas leczyć swoimi sposob11mi. W ti;m celu nabyła
poradni ogólne; Przvchodni Rejonowe; w Aleksandrowie,
ona furę rozmaitych lekarstw, za prawie 6 tus. zl, także ant11bio- m.in. rozpoznano u nie; nadcifoienie tętnicze. W ztołqzku z gdzie
,tym
tyków, kt6rymi hojnie nas szprycu;e na okoliczność pneziębień.
Obywatelce dokonuwano pomiarów ciśnienia oraz :tecano od- ·
katarqw, skaleczeń i odcisków".
P. pielęgniarka ()(>dawała leki powiednie leki. Ostatni jej kontakt z lekarzem w11mienionej przuprzepisane przez lekarzy imiennie?, dla kaidego Chorego dziecka.
chodni miał miejsce w dniu 2.10.1985_ r. (wizyta domowa).
Zasługuje na uwagę natomiast fakt, ie kolonie nie były zabezpiePo . tum terminie Obywatelka nie zglaszala się
przychodni
czone w podstawowe lekarstwa. Nadmienimy, że w zakresie w celu udzielenia pom<>cy medycznej, pomimo że do
lekarze inter• ·
obowiązków pielęgniarki jest kontrola higieny osobistej pracownilci przyjmu;ą pacjentów w systemie 2-zmianowum ł w trakników kuchni, m.in. czystości rak i paznokci.
cie bada1\ lekarskich dokonują pomiaru ciśnienia. Ponadto w gaNastępny problem poruszony przez autora - to kto rZ1tdził na . binecie zabiegowym Przvchodni
Rejonowe; . w Aleksandrowie dokoloniach? Cała kwestia odnośnie tego zagadnienia jest niezgo- konywane sq równie.t pomiaru cifoienia codziennie
10 godzinach
dna z prawdą. Powiedzenie typu „możesz mi akoczvt"
jest po- od U do 15.
wiedzeniem - męża kierowniczki, a nam się ono bardzo nie podoba
W związku z tym W11dajq się nieuzasadnione pytania Obuwa•
i nie życzymy sobie, aby wkładano je w nasze usta. Ponadto ni~
telkł „Co bt1 się stało, gdybym się nie leczyla prywatnie, kto
wykształcenie i wiek się liczy, lecz sposób obcowania z ludimi by mi pomógł? Kto by zbadał ciśnienie?", zamieszczon11 w ti;dziećmi i kultura.
godnilcu „Odgłosy" z dnia 12 kwietnia br.
Nie jest prawaĄ jakoby zastępca kierowniczki miała przyjechać
lek. RYSZARD MACHNIKOWSKI
z całą rodziną w II turnusie, natomiast jest faktem, że w 1 turOD REDAKCJI. Odpowiedzi udzielonej przez Wydział Zdronusie była zatrudniona kierowniczka z całą rodziną. Nieprawdą
wia I Opieki Społecznej UML Tomaszowi Dusznikiewiczowl nie
jest również to, jakoby kadra pedagogiczna zbieraJa podpisy na
pablikaJemy ze wzrlęda na ło, te sprawa nie „yla poruszana
„kartce papieru pod jakimś listem". Z przykrością musimy stwi'!rna lamach pisma.
·
dzić że prawdziwe jest stwierdzenie: „czasamł jesteśmy głodni",
„br~dni", bo rzadko była ciepła woda w dostatecznej ilości.
CZV KOśCIOl WYPACZAŁ NAUKĘ JEZUSAł
Dziwi nas upodobanie słowa „burdel", kt6re pojawia się kilkakrotnie w artykule. Dzieci od nas tego słowa na pewno nie nau·
czyly się, ale po przeczytaniu artykułu mogą włączyć 10 do swo•
jego słownictwa.
Mój artykuł pt. „Nie tylko Zygmunt Kałużyński oskarżał KodNie wszystkie praktykantki wyjechały z Przedborza z dobrą
ciół o wypaczanie nauki Jezusa Chrystusa" - zamieszczony w 3:.&
opir..ią. Jedna z pań otrzymała opinię negatywni\. Kierowniczka
numerze „Odgłosów" _- wzbudził · dość nieoczekiwanie duże zainczęsto sugerowała studentkom, że jeżeli będą po jej stronie, · to
teresowanie Czytelników.
Odebrałem kilka listów i telefonów.
dostaną dobrą opinię A więc jak? - siedzieć cicho t dostać doNiektórzy napisali nawet obszerne traktaty historyczne I teolo·
brą opinię, czy zgodnie z własnym sumieniem i faktami odważyć
giczne. Za wszystkie uwagi i pouczenia serdecznie dziękuję, a
się powiedzieć prawdę. Walczyć o dobro dziecka, czy przymknąć
szczególnie pani Danucie Łuczyńskiej z t.odzi i panu Jackowi
oko na kłamstwa i oszustwa.. „?
Koniecznemu z Poznania .
Koloniści nigdy nie pozostali bez opieki. Tego sławetnego dnia,
STANISŁAW KAWCZY1Q8KI
k1edy 'dwie panie udały si._ę do dentysty zostały one zwolnione
przez zastępcę kierownika, gdył kierowniczka była nieuchwytna
CZYTELNICY - REDAKCJA
na terenie ośrodka . A grupy przekazane pod opiekę zastępcy kierownika I · pielęgniarki. Panie n,ie „ulotntł11 się z kolonii na caly
dzień„, lecz ·zaledwie na ' 4 ~odiirty (12,45-17,00); czas, który był
nieŻbędny, aby dostać się do Radomska do dentysty. Był to c?as
WIT ZAKKOTA, Lódł. Wielokrotnie 'u! pisaliśmy,
te nie
obiadu, ciszy poobiedniej i podwieczorku.
publllq1jemy anonimowych listów. Anonimem jest również list
Jeżeli zaś chodzi o sprawę telewizji, to panie praktykantki nie
podph.any fikcyjnym nazwiskiellł I z podanym fikcyjnym adre„tyLko sobie znanym sposobem nakłonily pana z telewizji, te'hy
sem. Tak jest i w wypadku polemiki
z Jerzym Wilmańskim.
obsmarował caly ten burdel", lecz w sposób
ogólnie dostępny
W Lodzi nie ma ullcy Widok. Kamuflai jest zbyt wyrażny Jez Radomska, a nie z Piotrkowa Trybunalskiego prey użyciu apa- rzy Wllmanski swoje uwagi o „Powrocie
do Edenu" opublikował
ratu telefonicznego rozmawiały z redakcją
telewizji w Lodzi, w „Głosie Robotniczym". Byłoby najprościej I najuczciwiej ()Odprosząc w imieniu rady pedagogicznej o interwencję. Na potwierjl\ć z nim polemikę
pod
nazwiskiem
i na łamach
dzenie tych słów znajdują się rachunki z pocity głównej w Ra- „Głosu Robotniczego". A takwłasnym
wyszło głupio! Nie daliśmy się na·
domsku, stwierdzające odbyte rozmowy. Rozmowa z redakcj- brać.
telewizjł w Łodzi przeprowadzona była po bezskutecznej kilkukrotnej próbie nawiązania kontaktu & organizatorem.
LZf?R JAN JAMKA, Dłiuel'1orf.
ll~t dziękujemy. · Nie wteSugestia, ze reportat został nakręcony w •mletniku ł na kor· dztelłsmy, że mamy Czytelnika aż wZaDuss,!!ldorfle.
Cieszy nu to.
cle tenisowym sąsiadów jest śmieszna. Moie nie wsz11tkłm to 1ię
choć nie we wszystkim się zgadzamy.
'
podoba, ale niestety zimn'e oko kamery jest obiektywne l nie daZainteresowała pana sprawa Stanisława Pietrzyka, który swn\.
je się naginać w zależnoki od potrzeb I Interesów.
elł alę do redakcji z prośbą o odpowledt, co ma zrobić z lćar-.
Kolejna niezgodność
do o•rodka nie przyjechała ładna
jaką otrzymał za podróżowanie z synem, który nie miał watnej
„apec;alna komis;a.", która to zwolniła zastępc' kierownika i jed- legitymacji. Przepisy są jednoznaczne
l ich naruszanie powoduje
nego wychowawcę. Zwolnienie nastlłpiło 18 lipca 1088 r. tj. dzień takie, a nie · Inne konsekwencje. Tak też
było w przypadku St&•
wcześniej i było wydane przez
zastępcę dyrektora naczelnego
nisława Pietrzyka.
Panu natomiast nasunęłt> to
następuJllce
Komunalnego Przedsiębiorstwa Usług Socjalnych. A jak w Łodzi · wspomnienie.
się okazało, nie było to zwolnienie z pracy, lecz odsunięcie na
czas nieokreślony - kadra rezerwowa. Po drugie - "komiłja
,..„ l>'Złd lat11 1'11lem lwiadkiem podobnego łnc11dentu, rtłedv to
specjalna" owszem przyjechała do Mrodka 19 lipca po nanym
pa" konduktoT dopatrZt1ł aię braku stempla- na szkolnej legit11wyjeździe, kiedy na terenie nie było ani jednego dziecka czy
mac;t ucznia II klaav 1zkołv podsta~we; i oczvwUcie nłe mógł
wychowawcy z I turnusu. I %>o generalnych porzlłdkach, ł14cztlie _uwłfl'Ztl~ ie danv osobnik
14 przykrótkich portec;kach reprezn•
z pastowaniem podłóg, które odbyły sł• 3 dni przed naszym wytuje dziatwę a.rkolnq. Podczas oło.łnej w71mian11 słów z rodu„
LUCJUSZ WtODKOWSKI jazdem.
·
cielem owej nłea.iczęme; dziecłnv wtrąciłem i ;a słów kilka. Na
KońCZl\C te wyjałnłenia pozostaje nadmieni!, te jeżeli ktoic'>lnastępnej •tacji pojawłlł słę wezwani przez konduktora osobnłcv,
wlek przeszedł ,,szkołf t11ci4" i lekcję poglądowlll na temat „;ale
zwonł SOK·utomi, i o!łprowadziU nie kogo innego, ;ak wla.fnie
-pod ktm dołki kopać", to na pewno nie dzieci, które o tych rzemnie do pobliskiego komisariatu kolejowego, gdzie sporzqdzoM
„LEKCJA OBYWATELSKIEGO" - INACZEJ
czach nic nie wiedziały, mogły jedynie domyśla! •i• pewnych
protokół, w którvm stało, iż ;a osobilcie naubliżałem funkcjona.
spraw i wyczuwać nieco niemiłą atmosferę.
riutzom ładu społecznego.
Nie pomogło tłumaczenie, te akurat
Lekcję odebrały na pewno: pielęgniarka, praktykantki i pozo•
wracam H spotkania z
prof. Tischnerem, gdzie na tego
W odpowiedzi na artykuł T'E'dakt~~a R. Kubiaka zamieszczony
stała kadra pedagogiczna, bo ..ałodne kawałkł o takich du~re
dzoju imprezach racze; się alkoholu nie spożywało, ie pract.iit
w Od„losach" nr 32 z 9.VJII.1986 r. zatytułowany „Lekcja obywalach ;lak uczciwość, sumteiina praca, moralnolć, sprawiedliwość"
na stanowisku kier01.0nika apteki, niekaran11, podporucznik ,...
tei~kiego" dotyczący I turnusu kolonii letnich w Pl'zedborzu into tylko mit, i gdy ktoś stara się sprzeciwić złu, dostaje tylko zerw11 itd. Zasłaniałem
się nawet Ludowym Wojskiem Polskim formujemy że treść w nim zawarta jest niezgodna z i;zeczywis · po głowie. Liczy się ' tuąet, podjazdowa ara t szerokie plecy.
tonqcu chwyta •ię ł brzutwv. Zanosiło się na najgorsze, kied11
tością, a o~oby szkalowane bezpodsta:.vnie. Włożono w nasze usta
pr.rvpomtdałem sobie, ie w teczce mam eksportową butelkę kosłowa nigdy przez nas nie wypowiedziane.
Zas&ępca kierownika. płelunlarta, WJt1hewaweQ'ftle
niaku, kt6rq prz11ootowałem, 01>11 załatwić dodatkowe dostato11
Dzieci (o których m6wl artykuł): zastępcy kierownika, wychoI łaman kolonii letnich w Pnedborn
brakujących leków do aptek!, kt6rq kierowałem. Po chwili prowawców I pielęgniarki zgłoszone były u organizatora koloni~ pi(Nanisb I a4resr WJlllCSftl• do wta4omołel redakcJI.)
tokół to11lqdował w koszu, a po Jakiejś godzince pan Stasiu (szef.
semnie wraz z akcesem pracy i zapłaconym wyżywieniem w WY·
JJO•t„unku) odprowadził mnie, bo sam może bum nie dał rcdv,
sokoścl 4.655,- zł za 19 dni.
n
nie przt1t.OVkł11 do takiego tempa".
' Natomiast słowa typu: „darmozjady", ,,zlapa" atę na sępa moDWIE S,PRAWV StU!BY·ZDROWIA
Było to dawno, & listu wynika, że wyjechał pan pod koniec lat
~ły dotyr7V~ 3-lE'tnlej cńrE'c7k l kfprowniczk!, kt6ra stwierdziła, że
ndMziesh,tych z Polski. Niemniej sugeruje pan, te Stani·
. za swoJe dziecko nie zapłaci Nie ma naszych dzieci, lecz dla teJ
sław P. teł powinien był podobnie: „tu flaszeczkę, tam flaazekoloni~tkl babcia - zarazem ~zefowa kuchni - przygotowywała
czkę.„n. Otćł coś się u nas zmientło
przez te kllkandcie lat.
Odpowiadając na pismo z 27 ezer\Vca 1088 r. dotycz.\ee lispecjnlne posiłki. Ponadto na koloniach przebywał wnuk intenI mamy jut dość ciągłego dawania „tu flaszeczkę, tam flaszestów ob. ob. Henryki Binkowskiej i Tomasza Dus:znikiewiaa,
denta . nie przypisany do żadnej grupy.
.
czkę ...". Zresztą i flaszecikl podroiały, co nie znaczy, te lud~i•
Wydz)ał Zdrowia I Opiekł Społecznej Urzędu Mlaeta Lodzi uNie -ma co się dziwić, te dzieci „przepadały za wędhnainł f
nie daj-. że ludzie nie biorą„ ie już wszyscy stali się aniołami.
prziejmie informuje, że w obu sprawach · zostało przeprowadzomłesem wszelakim" skoro naszii porcj a wędliny to 2 plasterki
Przeciwnie! Wiemy, jakle mamy wady, ale wiemy równiei, że
ne postępowanie _ wyjaśniające. O dokonanych ustaleniach powiacienkiej kiełbasy podawane rzadko„ a ł kotlet mielo~y .sta'!'owil
musimy z nimi walczyć. Zdecydowanie. Po prostu nauczyć •itr
domiono zainteresowanyc h.
rarytas. Na jakiej podi;tawie dietetycy „nakazali zmienić 3adlo·
•
przestrzegać prawa, a nie ciągle je obchodzić. Takie mamy teru
Zarzut opisany w liście ob. H. Binkowskiej 1 :.&ł.05.88 r. ao'spis- tJTZeladowanu ·tluszc:rami". skoro nawet ziemniaki były ~ie
zmartwienia.
·
stał
potwierdzony.
W
związku
1 tym wydział pneproalł ob. H.
kraszone a zielenina wykazywana tylko w raportach.
Za list dziękujemy!
- Jeżeil 'ktoś na kolonii „olewal p-racę", ,,leżał bykiem" to mą! Binkowską za postępowanie felezera Jana Otawalde10 I poinREDAKTOR. DY2URNY
kierowniczki, kt6ry teoretycznie pełnił funkcję: ratownika - ins- formował, że w stosunku do wytlej wymienione10 zostanlll wySPROSTOWANIE
truktora wf., pracownika gospodarczego, konserwatora. Aby wy: ciągnięte konse~encje służbowe. Ponadto postepowanle ob. J.
Otawsklego zostanie omówione na naradzie penonelu zespołów
111tgać się od clę:!kiej pracy - pilnowania „cudzych bachor6w
zabroniono kąpieli w Pilicy, z uwagi na zatrucie wody, co oka- wyjazdowych Pogotowia Ratunkowego, tak by podobne przyzało się nieprawdą. W sumie kąpiel w rzece pod opieką ratowni- . padki nie miały wl~ej miejsca.
W numerze 34 (1ł82) „Odgłos6w" do artykułu Pawła Tomasze.
ka odbyła c;ię dwa razy, mimo słonecznej pogody i sprzyjająZarzuty opisane w liście _ob. Tomasza Dusznłkie'Nłeza nle znawskiego „Nawet nczury muszą odejść" wkradł się błąd. Zdanie
lazły potwierdzenia w przeprowadzony m postępowaniu wyjaśnia
cyt'h warunków.
.
„Mama nie może wysiedzieć, jeździ do córki. pomaga w polu",
R Kubl::ik napisał, ~e „p. Wuefmen" ponoE bardzo troszczył
jącym.
powinno brzmi~ ,,Alama nie może _wysledzłe6, Jddzl de e6:-kl,
się o dzieci nawet „od czasu do czasu poż11czal taczkę koksu i
Kopie pism skierowanych przez wydział do ob. ob. Henryki
pemqa w polu". Przepraszamy.
bylo powszechne ~włęto mycian. To może pobożne :tyczenia. ale
Binkowskiej l Tomasza Dusznikiewicza załącza się
niezgodne z rzeczywistością, bo dzieci z I turnusu nigdy w Przed- .
lek. TADBlJSZ BZBSNIOWIBCIU
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Publikujemy fragment rozmowy, jaką z przywódcą
Ruby przeprowadził dziennikarz brazylijski don1inikanin
Frei Betto. Rozmowa ojca Frei Betto z Fidelem Castro
ukazała się w 1985 roku na Kubie, a przedmowę <lu niej
napisał minister kultury Kub~· - Armando lłart.
Przekład tej książki Janiny Perlin i Małgorzaty

Dołgolewskiej ukazał się w Polsce nakłpdem Insi;y~utu
Wydawniczego PAX. Przekłady ukazały się rówmez w
wielu krajach Europy i Ameryki Południowej. Stanowi
ona ważne wydarzenie, gdyż Fide) Castro w rozmowie
z Frei Bctto porusza istotne problemy komunizmu,
· katolicyzmu i współpracy marksistów z katolikami w

różnych warunkach ustrojowych, politycznych {
kulturalnych. Ustosunkowuje się też do tak ważne·J dla
Ameryki Południowej .teologii wyzwolenia.
Z książki tej publikujemy dwa fragmenty. Ich
tytuły pochodzą od redakcji.

A*&

·Fidel Castro
o Kościele katolickim
i Bewolutji kubańskiej
.

~w~~~
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FREI BETTO: - Comandante,
w cltledństwie słyszałem, jak
nh,;>.t!lrzy księża mówili, że musimy zwa1czać komunizm, zwalgdy
czać flOcJalizm, . ponieważ
nastaje socjalizm zamyka si~
księży.
Kościoły, rozstrzeliwuje
gwałci zakonnice, wiesza biskupów: Pytam: czy na Kubie zamrozstrzt>Jiwano
knięto kościoły,
księży, torturowano biskupów jak w Bra.iylii, w okresie sprawowania władzy przez wojskowych? Jak to było? ·
FIDEI. CASTRO: - Zaraz ci
to wyjaśnię. Sądzę, że w każdej
z klasycznych rewolucji histo- ·
rycznych pojawiały się poważ-
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trzy stany: szlachta, kler i stan
trzeci, to znaczy kupcy, przedzawodów,
stawiciele wolnych
jak morzemieślnicy, czyli klasa
glibyśmy to nazwać średnia. I właśnie kler, zwłasz
cza niższy, choć nie brakło tam
stanowił
też kilku biskupów.
większość trzeciego stanu. Tak
więc kiedy król zwołał to Zgromadzenie. nawet niektórzy ze
szlachty poparli średnie warstwy ludności. tymi jednak, któbyl!
rzy stanowili większość,
duchowni, księża, kilku biskupów, a także trochę szlachty.
La
Nie należy zapominać o
Fayetcie i kilku innych, którzy poparli rewolucję. Była to
pierwsza klasyczna rewolucja
nowożytnej z użvciem
epoki
W walkach ginęli
przemocy.
księża i biskupi po obu stronach. nie tylko po jednej, nie
że
należy jednak zapominać.
to duchowni odegrali decydującą rolę w doprowadzeniu do
Rewolucji Francuskiej
Te konflikty powtórzyły się
w takiej lub innej formie w
toku drugiej wielkiej rewolucji
społecznej naszej ery. iaką była rewolucja bolszewicka. Nie
na
znam zbyt wielu danych
ten temat. ale wyobrażam sobie. że tak jak w każdej rewolucji. i tu musiało dojść do
konfliktu między Kościołem a
rewolucją. i być może rozstrzeliwano księży. nie wiem, bo nie
zwraca się takiej u"Wagi na poszcze1?:ólne fakty, gdy chodzi o
historyczne.
procesy
wielkie
Znam o wiele więcej faktów
- napisano na ten temat wiele
z Rewolucji Franksiążek cuskiej. Sądzę jednak, że i tam
były te konflikty
Rewolucja na naszej półkuli,
w Meksyku, też była rewolucją społeczną, ale nie była to
I
socjalistyczna.
rewolucja
znowu oqnajdujemy w niej to
samo: część Kościoła opowiaczęść
dała się za rewolucją,
przeciw, co też przyczyniło się
do rozpętania przemocy i do
konflikt
poważnego konfliktu;
był bardzo krwawy.
Jeśli, na przykład, weźmie

.„

rękę reakcji i lmperia:li2ltlo•
ukazując obraz Rewolucji
Zarozstrzeliwującej księdza.
wsze o to dbaliśmy. Niektórzy

byli.

na
wi,

Jak
ciem nie mieli niczego.
można wyzwolić w człowieku
taką determinację. jeśliby · nie
opierał się na określonym systemie wartości? A jeśli tak, to
jak można by pozwolić na ich
splamienie lub zniszczenie?
W naszej wojnie nie było ani
jednego pnypadku rozstrzelania żołnierza wziętego do niewoli i to bardzo nam pomopowiększyło
gło, bo bardzo
moralny autorytet sił
prestiż,
porównaniu
rewolucyjnych w
z wrogiem, który torturował,
zabijał i dopuszczał się wszelkich zbrodni. Tę tradycję utrzymaliśmy przez cały 26-letni
okres, przE'z wszystkie lata Rewolucji, gdyi była to polityka
stała, zdecydowana i nigdy nie
przeciwczegoś
tolerowaliśmy
nego. Nieważne, co na ten tePlotą
mat mówią wrogowie!
nie
straszne bzdury, ale my
zwracamy na to uwagi. Czasem
czytasz jakąś depeszę i widzisz,
że są zirytowani, bo naprawdę
nie mogą przedstawić . ani jednego dowodu na to. że Rewolucja dokonała morderstwa, że
Rewolucja kogoś torturowała.
że Rewolucja sprawiła, iż ktoś
zaginął. Nie, na to w ciągu
26 lat nie znajdą ani jednego
dowodu Twierdzę, że ta Rewolucja- była rewolucją zdysmożna tak
cyplinowaną, jeśli
się wyrazić; to znaczy, że przewielbiegała z zachowaniem
kiego porządku.
Byliśmy bardzo radykalni, ale
nie
nie do przesady. Nigdy
znajdowaliśmy, ani nie będzie
my znajdować, usprawiedliwie-

wa, ale nigdy nie zastosowano
kary.
wobec nich najcięższej
Oczywiście nie było takich wyinnego
padków wiele, bo co
polityczna, zajest opozyc-ja
kontrrewolucji
pewnienie
wsparcia politycznego i ideologicznego, a co innego dokolub
nywanie aktów sabotażu
kontrrewopoważne działanie
więc
ich
lucyjne. Nie było
faktycznie wiele, ale w żad
nym przypadku. w którym zastosowanie prawa byłoby uzatego
sadnione, nie uczyniono
- księży traktowano zawsze ze
specjalnymi względami. W kilku wypadkach skazano· ksi~Y.
na karę więzienia za działal
ność kontrrewolucyjną, ale ża
w
den z nich nie odsiedział
całości wyroku; przebywali w
więzieniu niezbędną, minimalną ilość czasu I staraliśmy si~
zawsze, aby mogli wyjść. Nie
chcieliśmy ani obrazu księdza
-więźnia, ani obrazu Rewolucji 7. uwięzionym księdzem, nawet jeśli taka kara była uzasadniona
Pewien wpływ miał na to
bardzo
fakt, że mieliśmy tu
inteligentnego, bardzo zdolnego nuncjusza, monsignore Zacnuncjusza,
chiego, wielkiego
człowieka bardzo inteligentnego, o konstruktywnych poglą
dach, o wielkiej um1ejętnoścl
obcowania z ludźmi, który widział niecelowo<ić tych k.onfliktów między Kościołem a Rewolucją i pomagał nam ich u-

byli
niewierzący, gotowi
u'mrzeć, ponieważ uważali, że
warto
są wartości, za które
poświęcić życie, choć poza ży

popełnili

poważne

przestępst

my hiszpańską wojnę domową,

to stwierdzimy, że konflikt był
również krwawy; rozstrzeliwano księży, I być może biskupów, po jednej stronie i murozstrzelani
sieli być także
księża po drugiej stronie.
Jeśli chodzi o naszą Reworewolucją
lucję,. to jest ona

ne konflikty między rewolucją, przelew krwi. Zawsze, od najruchami politycznym.I i I<"ościo- dawniejszych czasów, opowiatem Te konflikty były często dano mi o Nocy świętego Bartfakt dogłębnie społeczną. Jednakże.
z Kościołem katolickim, nato- łomieja we Francji; to
miast w dawnym imperium car- · historyczny, tysiące osób wy- nie zdarzyło się ani razu, aby
biskupa czy inskim z Kościołem.· prawosław- · mordowano na skutek konfl!k- rozstrzelano
tów religijnych. A więc prze- nego duchownego, nie było ani
nym.
. FREI BETTO: - W Meksyku, moc pojawiała się nie tylko w jednego przypadku fizycznego
torturowania
konfliktach politycznych i spo- maltretowania,
rewolucja meksyl<ańska.
że
Powiedziałbym,
FIDEL CASTRO: - Tak, mia- łecznych; straszna, o wielkim księdza.
jest
tern zamiar o tym powiedzieć, nasileniu przemoc występowała najbardziej godne uwagi
ale . myślę o epokach jeszcze da- też wewnątrz samych ruchów to, że nie było przypadku rozwniejszych. Reformacja również religijnych. Nie wiem, czy ktoś strzelania czy torturowania ani
duchownego, ani osoby świec
policzył, ilu ludzi zginęło z tych
spowodowała bardzo gwałtowne
kiej. My bowiem już wtedy,
pdwodów.
konfliktv, kiedy wyłonił się ruch
przebywaliśmy w Sierra
FREI BETTO: - Z pow<idu gdy
Lutra i Kalwina, kiedy się p.r.iMaestra i wydaliśmy ustawy,
Inkwizycji.
Reforjawiły różne Kościoły.
FIDEL CASTRO: - Tak, ale o których ci mówiłem, ustawy
macja wywołała przemoc
po przedw oprawcom i morderrównież i po Inkwizycji,
wszystkim
wpajaliśmy
jednej i po drugiej stronie, bo com,
naszym towarzyszom ·.valki szasądzę, że wszyscy w takiej lub
prze- cunek dla ludzkiego życia, dla
innej formie stosowali
moc: czasem to było państwo, osoby ludzkiej, uczyliśmy ich,
się
a czasem Kościół. Mam na my- że należy przeciwstawiać
niesprawiedliwości,
samowoli,
śli, że nie tylko w konfliktach
stosowaniu fizycznej przemocy
jakimś
politycznych między
wobec ludzi, wobec więźniów,
Kościołem a ruchem politycznym istniała przemoc, lecz tak- wobec jeńców.
Wygraliśmy wojnę nie tylko
właśnie to chcę powieże w samych ruchach re- w wyiniku walki, lecz również
dzieć dlatego, że umieliśmy należy
ligijnych występowała przemoc
Trzeba też powiedzieć, że kie- cie postępować z jeńcami. Nie
przypadku
dy pojawiło się chrześcijańst było ani jednego
wo, w imię ' starego Kościoła rozstrzelania żołnierza wzięte·
go do niewoli, nie było ani
pogańskiej!<> Rzymu poświęcono
jednego przypadku torturoważycie milionów chrześcijan.
Nie wiadomo. ilu chrześcijan nia jeńca, nawet gdy chodziło
o wydobycie z niego ważnej inzamordowało Cesarstwo Rzymo<l formacji Mieliśmy oczywiście
skie w ciągu trzystu lat,
który był prawo, mogliśmy wykryć szpieChrystusa,
czasu
pieI"VITszą ofiarą, aż po ostatnie- , ga, sądzić go, ukarać a nago chrześcijanina, ·zanim chrys- wet rozstrzelać. Ale go nie tortianizm stal się oficjalną reli- turowaliśmy, aby coś z niego
wydobyć. Byli to na ogól lugią Cesarstwa.
dzie zdemoralizowani i wyda··
Chcę pawledzleć, że w walwała się nam, że czyniąc to, sapadło
kach samego Kościoła
wiele ofiar. Stosowano przemoc mi byśmy się zbrukali.
naszych
Podstawą działania
wobec Kościoła, a potem rówludzi była właśnie głęboka nienież Kościół stosował ją w znanie nawiść do _tortur i zbrodni, jak
Dlatego
cznym stopniu.
nawięc moglibyśmy dawać
żę
może zupełnie dziwić fak-t.
szym żołnierzom przykład torsię też w
przemoc pojawiła
stosunkach między rewolucyj- turowania i popełniania zbrod·
Byłaby to demoralizacja.
politycznym a ni?
nym . ruchem
Ci, którzy nie rozumieją, że w
·
Kościołem.
W rewolucjach klasycznych, Rewolucji moralność jest czynnikiem podstawowym, są zgupocząwszy od Rewolucji Franto
cuskiej, która była bardzo waż bieni, skazani na klęskę:
wydarzeniem historycz- właśnie system wartości, monym
uzbrajają
duchowo
nym, dochodziło do przemocy ralność,.
człowieka. Musisz bowiem zrow .;tosunkach między rewoluzumieć, że niezależnie od wiacją a Kościołem; nie chodziło
pozyskalibyśmy bojory, nie
zresztą, o cały Kościół, lecz tylko o jego część. Nie należy bo- wnika Rewolucji obietnicą, że
wiem zapominać; jak doszło do czeka go nagroda na tamtym
przy świecie, lub że po śmierci czeRewolucji · Francuskiej
w ka go wieczna szczęśliwość. Ci
Zgromadzenia,
istnieniu
były reprezentowane
ludzie szli na śmierć, l choć
którym

n!kać. Sądzę, że w dużym stotego,
pniu przyczynił się do
aby te konflikty się nie p o głę
cl, że nie tylko żaden ksiądz, biły. A my, korzystając z jena
go .pomocy, wypuściliśmy
żaden biskup, ale i żaden najktórzy wolność tych nielicznych księ-·
gorszy wróg, z tych,
zamachy na '?y, o których mówiłem.
przygotowywali
a
Rewolucji przywódców
FREI BETTO: - Czy douho·
dziesiątki ·
zaplanowała
CIA
nigdy nie dzUo do zamykania kościołów,
tych zamachów był obiektem takich metod. (... )
wydalania księży?
jakiegoś
rozstrzelano
Ćzy
FIDEL CASTRO: - Nie, nie
księdza za czyny kontrrewolucyjne? Odpowiadam: nie. CZ'' ma w kraju ani jednego zana mocy prawa było to możli mkniętego kościoła, nie
ma
możliiwe
we? Tak, było to
ani jednego I nigdy nie było.
'.csięża popełnili bowiem nieco
'
Natomiast zdarzyło się w pew·)oważnych przestępstw.
W inwa- nym
FREI BETTO: momencie,
określonym
zji w Zatoce Swlń brało udział kiedy starcie polityczne
było
trzech księży.
szczególnie silne, że z powodu
Muszę
FIDEL CASTRO: ' o sprawdzić, bo nie pamiętam zacieklej, politycznej postawy
niektórych księży, zwłaszcza podokłądnle, ale jestem prawie
pewien, że było ich trzech. Z chodzenia hiszpańskiego, zażą
punktu widzenia prawa wszy- daliśmy, by zostali odwołani z
scy uczestnicy tej inwazji pokraju, odebraliśmy im zezwopełnili zb~odnię zdrady ojczyzny, gdyż jeśli ktoś udaje się lenie na pobyt tutaj. Tak, to
jest się zdarzyło, podjęliśmy takie
do obcego kraju, który
wrogiem jego ojczyzny f po<l kroki, jednakże
zezwoliliśmy
obcymi rozkazami dokonuje inwazji na własną ojczyznę, prze- na przyjazd innych księży, aby
zostali
zastąpili tych, którzy
lewając krew I zabijając swoich rodaków, to jest to nie- wydaleni. Można jednak powiezdrada .' ojczyzny. dzieć, że była to ostatecznoś~.
wątpliwie
Prawie wszystkie kodeksy orzetego rodzaju posunięcie, które
kają za to karę śmierci.
zresztą
w określonej chwili,
Były także przypa<lki współ
księży w działalności
udziału
tylko jeden raz, było konieczkontrrewolucyjnej, w których
ne. Potem stosunki się unormomogły zapaść surowe wyroki,
wały. („.)
takie jak rozstrzelanie. Jednakże ani razu tak się nie stało,
aby
poniewa; staraliśmy się,
nigdy do tego nie doszło, nie
chcieliśmy w żaden sposób l~ć

nla,

anł

nigdy nie

zgodzimy

jednej z
pogwałcenie
tych wartości, na których opiera się Rewolucja. I powtarzam
się

na

C.D.N.

,·

•
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Dr Murray Miron jest psycholingwistą pra::una Uniwersytecie Syracuse w USA. W
jegq gabinecie znajduje się telekopiarka, magnetofony oraz komputer. Przez całą dobę dr
Miron nosi przy sobie
niewielkie urządzenie
przez które można go w ka:Łdej chwili odnaleić:
a w samochodzie zainstalowane jest radio, takie
jakie znamy z amerykańskich filmów kryminalnych. W ten sposób przez 24 godziny na dobę
dr Miron jest uchwytny przez FBI lub przez
lokalną policję stanową. Nie jest jednak niebezpiecznym przestępcą,
przebywającym pod
stałym nadzorem policyjnym lecz ekspertem od
analizy tekstów przesłanych bądź przekazanych
telefonicznie przez terrorystów uprowadzających
samoloty, porywaczy małych dzieci, szantażys
tów, niebezpiecznych maniaków chcących wytruć
lub wysadzić w powietrze jakieś małe miasteczko, czy samobójców.
Niewysoki, 49-letnl mę:!czyzna w okularach w
zroconej oprawie
jest nie tylko nauczycielem
akademickim,
ale także człowiekiem, które~o
wiedza przyczynia się do skuteczniejszego działania policji tam wszędzie, gdzie przesyłane są
groźby pod adresem niewinnych ludzi. W wolnej chwili uprawia żeglarstwo, jeździ motocyhlem i pasjonuje się magią i kryptografią. Nier'1ętnie publikuje swoje prace, gdyż nie chciał
by, aby. stały się podręcznikami,
z
których
p~zestępcy będą się uczyli skutecznej
metody
pisania listów, w których wyłudza się..,.pieniqdze
za cenę ludzkiego życia.
W większości wydziałów śledczych 114 zatrudnieni specjaliści od analizy dokumentów.
Ich
zadaniem jest wyszukiwanie cech charakterys.
tycznych pisma odręcznego, maszynowego, stylu
tekstów lub indywidualnych cech głosu z :-iagranych na taśmę magnetofonową komunikatów. Nie istnieją jednak ściśle określone reguły
postępowania. Nie prowadzi się też badaiL naukowych, które pomogłyby odróżnić fałszywy alarm od sprawy wymagającej natychmiastowe!
ingerencji pollcji.
jącym

dr Murray Miron. cieszy się 'w USA wystarczaautorytetem
jako ekspert
od analizy
tekstów z pogróżkami. W świecie nauki znany
jako specjalista
od ,,systemów
komunikacji
przymusowej", współpracuje z , FBI
i Służbą
Bezpieczeństwa jako konsultant
w przypadku
groźby dokonania zamachu. Depar~ament Stanu
kontaktuje się z nim, gdy tylko dochod'zi do
aktów terroryzmu. Federalna Administracja Lot- ·
nicza szuka jego pomocy, gdy porwano samolot,
a gdy nieznani sprawcy grożą ·wysadzeniem elektrowni atomowej Departament Energetyki prosi go o współpracę.
Dr Murray Miron zbadał prawie 1000 tekstów
zawierających groźby. Zajmował się bulwersującymi opinię publiczną w USA zbrodniami no·
wojorskiego ,,Syna Sama", „Dusiciela ze Wzgórz"
czy serią zabójstw l'Jllodych Murzynów w Atlancie. Przestrzega jednak przed zbyt optymistycmym traktowaniem jego możliwości.
jącym

-

Gdy zająlem 11ię t11mi sprawamł,

ti

dzfolo ;

to przed dziesięcioma lat11 - powiedział odniosłem początkowo spektakularne
sukces11.
Stałem się więc zb11tnio pewny siebie, a wielu

uważalo, że te moje badania to największe odkrycia od czasów w11nalezienta coca-coli. Niestety. Okazało się, że moja metoda
ma swo3e
stabe strony ł o ile w ogótn11ch. zarysach. jest
sluszna o tyle w konkretnym przypadku może
my tylko domniemywać. Jest to jeszcze ciągle
sztuka, a nte nauka.

Jednak opinia pracowników organów
jest bardziej pozytywna.
-

Może

-

W PIE RWSZVM Z KOMU!NIKATóW
PATTY HEARST
1

ścigania

t dr Miron

popelnia pomylkt
ale nie
;est ich. znowu. tak wiele. Tak naprawdę to on
jednak padko się myli. Kiedy mam11 do czy·
nienia z uprowadzeniem, to on potraji powiedzieć, czy zagrożenie jest rzeczywiście poważne,
czy też sprawca szuka
po prostu latwego zarobku t zakladnikowi tak naprawdę nie grozL
niebezpieczeństwo. Szczerze mówiąc, to ja mpelnie nie rozumiem tego interesu z komputerem, ale mnie przecież interesuje tylko ;edno,
czy groźba jest realna czy nie.
·

twierdzi Richard Gallagher z, FBI -

Zadaniem dr. Mirona jest nie tylko określenie
rzeczywistego zagrożenia ze strony przestępcy,
ale także stwierdzenie, kto kryje się za często
lakonicznym komunikatem;
banda nudzących
się, nastolatków czy zdecydowani na wszystko
mordercy. Konieczne· jest naszkicowanie cech
osobowości sprawcy, wyjaśnienie motywów, jnkimi się kieruje, a jeśli warunki na to pozwalają także doradzenie sposobów postępowania.
Dobry detektyw jest często w stanie samemu
określić wiek czy płeć przestępcy, tylko
na
podstawie tekstu, który przesłał. Jest to o tyle
trudniejsze w języku angielskim, że charakterystyczne dla polskiego k()ńcówki „ostrzeglem
cię" i „ostrzeglam cię", są identyczne.
Rejestr używanych w liście wyrazów moie
dostarczyć informacji o życiu jego autora. Jeżeli w tekście Informującym linie lotnicze znalazło się słowo „tarmac" (część powierzchni ·lotniska pokryta smołowanym żużlem), to nie potrzeba zbytniej wiedzy psycholingwistycznej
aby stwierdzić, że podejrzanr miał jakieś doś
wiadcze1iia związane z lotnictwem.
Umiejętnością, którą klienci dr.• Mirona cenią
u niego najbardziej jest zdolność do przewidywąnia zachowania się podejrzanego. W 1974 roku FBI zleciło dr Mironowi analizę kilku taśm
magnetofonowych
nadesłanych przez SLA Frakcję Symbionese Llberation Army. To wła
śnie jej członkowie uprowadzili córkę magnata
prasowPgo - Patty Hearst.
Dr Miron stwierdził, że w informacjach przekazywanych przez SLA przebija się „determtnacja, która najprawdopoclobniej doprowadzi do
samobójczego rzucenia się członków grupy pod
ogień policji. Nie oni siebie zastrzelą, lecz doprowadzą
do tego,
że zostaną zastrzeleni".

Wkrótce potem policja otoczyła kryjówkę SLA.
Większość jej członków zginęła w strzelaninie
nie chcąc się poddać.

odlatuj tym samolotem stąd i

to

jui:!

Sfrustrowa_ny powolnością
w'Wykonywani11
rozkazu zastrzelił rezerwowego pilota i poważ
nie ranił pierwszego pilota, a n„stępnie wz1ą1
jako zakładniczkę jedną
z pasażerek. Postrzelony
1
przez dyżurującego n a lotnisku policjanta, Sarn
Byck nkończył napad i swoje życie strzałem

powiedziała: „ci ludzie nie są po prostu zgrają
dziwaków. Postępowali ze mną naprawdę uczciwie. Gotowi są umrzeć za swoje przekonania.
Chce się stąd wydostać, ale tylko wtedy, jeżeli
zrobicie to, czego oni żądają"„
.

w

głowę.

Sledztwo wykazało, że 44-letni Samuel Byck,
bezrobotny sprzedawca, pasuje jak ulał do tradycyjnych, psychologicznych sylwetek poryw;:iczy samolotów, opracowanych przez Federalne
Biuro Lotnicze. Nieszczęśliwe dzieciństwo, seria
niepowodzeń w różnych dziedzinach życia, nieudane małżei1stwo zakończone rozwodem, brak
sukcesów w pracy zawodowej zakańczanej b~r
robociem - to cechy drogi życiowej typowe110
pcrywacza. Porwanym samolotem. Byck wzo-·
rem japońskich kamikaze. zamierzał rozbić f:I!
o „Biały Dom·'.
Tuż przed decyduJącym ffi)mentem ataku, siedział w samochodzie zaparkGwanym prz<.d hallem dworca lotniczego i nagrywał na taśmę magnetofonową JO-m?nuto.ve
przemówienie. Pragnął aby wysłuchano, co mic.t
do powiedzenia.

Dr Miron przewidział, te jej wzrastająca identyfikacja z porywaczami może doprowadzić
do przyłączenia się do nich. Nieco później, już
po uwolnieniu, Patty Hearst brała udział w na·
padach rabunkowych
jakich
dopuszczała 3ię
SLA.
Dr Miron nie może pozwolić sobie na dlug1e
ana1izy otrzymanych tekstów.
Gllly chodzi o
porwanie lub uprowadzenie o życiu czlowi <>k:i.
mogą decydować godziny, a nawet minuty Jednak wnioski, jakie wyciąga oparte są na d0świadczeniu
i na materiałach
gromadzonych
przez lata.
W swojej pracy stosuje met:>dę
„znaczenia kontekstowego".
Najważniejsze są
~

·-

'

~
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16 bomb wokół budynku!
- Powinienem był by~ lepiej przygotowaiw,
ale niestety nie jeste?n.
Ta taśma strasznie
szybko zasuwa.
Nie wiem, cz11
czegoś nie
schrzanilem.„ Jest teraz za dwadzieicia .a.zósta.
Mam mniej nł.t dwie oodzinu ..•

związki pomiędzi katdym z utytych w tekkie
wyrazów a kontekstem,
zarówno językowym,
jak i sytuacyjpym.

TVLKO JEDE:N CZŁOWl1EK

się

ni6sł b:imb~ domowej re.boty. Zaterkot::iły wykrywacze metali. Sam Byck wyszarp:-iął mad
k11rtki pistolet kaliber 22 i zastrzelił strażnil:a.
Wpadł do sąmolotu I rozkazał pilotowi:

W tekście przekazanym przez
uprowadzoną
Patty Hearst dr Miron doszukał się dowodów
na coś, co nazwał „ochronną afiliacją".

- To trochę tak ;akbyśmy ·stwierdzili, że nie
znamy znaczeń nawet tych, w11dawałob11
się
najpopularniejs%1Jch slów wyjaśnia
a
wszystko po to, ab11 odkr11~ indywidualne znaczenie w11razu użyteg'> przez przestępcę.

· W ten sposób

stworzył

Byck wprawdzie planował porwanie od dobrych kilku miesięcy, jednak
powyższe zdania
pokazują jak życie doprowadziło go do brakn
pewności siebie, do chwiejności i lęku
przed
porażką. Przez cały czas nagrywania Byck mial
• głowę zaprzątniętą upływającym czasem.
Dr
Miron przypuszcza, że był on nie tylko przejęty
nadchodzącą chwilą, ale i nieświadomie, wiszą
cą nad nim groźbą śmierci.

skomputeryzowany
z 85 itategorii, takich jak na puykład - bezsilność,
autorytatywność, uległość, wyizolowanie się. Do
tych znanych z psychologii
społecznej pojęć,
dodał kilka bezpośrednio związanych z terroryzmem - ujarzmianie, upokarzanie i tak dalej. Komputer „nakarmiony" tekstem przest~t>cy dokonuje klasyfikacji zgodnie :i jedną z kategorii. ,,Zostaniesz zabity"
to kateg;:iria
„bezosobowa i pasywna", jako ie autor tekstu nie jest w wystarczającym stopniu priekonany o· tym, co chce zrobić i nie identyfikuje
się z wykonawcą groźby. Jemu nie przyszłc.by
do głowy, że to właśnie on ma zabić. Przeciwnie jest w przypadku frazy: ,,zabiję cię".
Dalej dr Miron stara się ustalić motywa:::je,
jakle kierują pr_zestępcą, czy jest on nastawiony na zniszczenie ł to za wszelką cenę, według
zasady, ie po mnie to jut ty~o potop, czy· te.ż _ 1
autor jest człowiekiem, który musi st~ sprawdzić i ·przez przestępstwo zaprzecza swojej nie- :
mocy, czy działaniami jego kieruje potrzeba
akceptacji.
Człowiek, który przez całe awoje tycie czuje
się niepotrzebny i odrzucony
przez otoczenie,
mote w akcie desperacji zdobyć się na czyn, w
wyniku którego wreszcie będzie w centrum zainteresowania innych. A cena, jaką on i ci inni
mają za to zapłacić, jest mu obojętna.
Akademickiej analizie dr. Mirona tycie częs
to wymyka się szczelinami wyjątków, toteż dr
Miron przechowuje w pamięci komputera nia
tylko setki listów, ale także dokładne opisy sytuacji, w jakich doszło do nadania i otrzymania
przesyłki. Notowane są
„słownik analiz11 gróźb". Składa się qii

ZACHOWAN·IA PRZESTĘPCOW
POSPOLITYCH

„

i przypadkowych 1zantażys.t6w. Teksty ogoło
cone z patetycznej retoryki
politycznej grup

przestępczych okazują się zrozumiałymi pojęcia
mi odnoszącymi się do znanych katdemu czło
wiekowi pragnień i potrzeb. W ten spos6b, cytując klasyczną definicję terrorysty jako ,,slabei
jednostki, która uda;e że fest silna", ~r Miron
stwierdza: - za każdvm razem, gd11 prz11glą
dam się
grupom terrorystvcznym
widzę
zgraję ludzi, którzy 1q albo w tarapatach albo."
są w jakiś sposób ncnłenł przez społeczriatwo.
Te grupy gorąco pragną aprobatv dla 11wojego

tvm

dzialania, gdy ;ednak poczucie bezstlnolci jest
tak du.że, że nłe ma mot011, aby dali sobie radę
z powiększaiącvm się komplekllem
nłższofot,
gd11 tch poczucie wlallnej wartolci jest ponłżd
kr11t11cznego poziomu,
wted11 fru1tmcja może
obrócić się w niekontrolowane t011buchy gnie•

wu,

niszczycłelakiej

urazy.

Ludzie

eł wchodzą

na drogę zniszczenia spoleczeństwa, które
mówilo im. uznania ich sily';.

od-

Chociat grupy terrorystyczne
zajmują lwią
część nagłówków na pierwszych stronach gazet,
to motywy letące u podstaw innych rodzajów
przemocy
są często zastanawiająco podobne.
Brian Jenkins ekspert w sprawach terroryzmu
powiedział: linia oddziela;ąca motywu polityczne od motywów osobist11ch i czysto k111minalnych jest Zt011kle trudna do zaznaczęnia.
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Sam Byck wszedł cio budynku Międzynarodo·
wego Lotniska Baltimore-Washington i skierował się w stronę wyjścia dla pasażerów Delty
_lot 523 do Atlanty. W małej, czarnej walizeczclt

- Nie czuję się najgorze;. Wcześniej b11lem
roztrzęsiony, no wiecie,
parę miesięcy temu,
nawet tygodni, na samą myśt o tym ... ja nie
• wiem czy się boję, a.te ja. ach, nie wygląda m.i
to na trzęsiączlcę, przyna;mniej teraz mi to nie
wygląda. Może potem.
Oto jestem spokojn11,
~imny, poskładany do kupy i zmęczony.

Tego typu wypowiedzi pisane jakby z pozycji
obserwującego siebie samego, analizującego własne uczucia, są zdaniem dr. Mirona typowymi dla pisania listu
z pogróżkami
bądź nadawania kOJUUnik:itu terrorystycznego.
W chwili, gdy emocje biorą górę nad rozume~
człowiek zapomina o tym,
czego się naucz:)'ł,
także w sferze językowej, a wraca do język.a
środowiska i do uczuć, które są mu najbliżs;1:e.
Zrzuca maskę konwenansu i wychowania i staje się łatwiejszym do zidentyfikowania.
Język Bycka dr Miron określa jako „narcystycznie dziecięcy".
Byck czuje się
zraniony
przez społeczeństwo i on w przypływie depresj;
próbuje ranić.
Nie jest bardzie)
szalony ud
dziecka, które ze złością rzuca zabawkami o
ziemię ponieważ odmówiono mu spełnienia zachcianki. Będąc dorosłym człowiekiem nie potrafi dać sobie rady z życiem w ciągłym zagrożeniu spowodowanym rozbieżnością
pomiędzy
wysoką samooceną a brakiem sukcesów.
A
jest całkowicie przekonany o tym, że na sukcesy w pełni zasługuje. Jako przegrany zostaje
odrzucony przez żonę, przez. pracodawców, a w
efekcie przez cały świat. Pragnie pokazać temu
Ś\viatu, że nie jest tym za kogo go uważają.
Analizując język, jakim posługuje się
Byck
dr Miron podkreśla liczne dowody nie-zdecydowania przestępcy. Gdyby tylko · była okazja do
· negocjacji i można było Byckowi
delikatnie
przypomnieć, kim jest i że i to zamierzenie, jak
~ wszystkie poprzednie :i;akońcey się fiaskiem,
Jego niepewność można by zwrócić przeciwko
niemu samemu i mimo że pogłębianie tego stanu jest okrucieństwem, to jetlnak kilku ludr.1
żyłoby do dzisiaj.
człowieka

Problem powstaje w chwili, gdy władze czy
policja muszą zadecydować o poważnym potraktowaniu, bądi o zlekceważeniu
przesłanej

groźby.

n16 bomb podłożono wokół bud11nku" - jest
która nie tylko ekspertowi psycholingwistyki, ale i względnie by1tremu detektywowi wyda się głupim dowcipem. Inna sprawa,
że dowcip okazuje się być dowcipem
dopiero,
gdy udowodni aię nieszkodliwość zawartych w
tekście in'formacji.
nT11 i twoja .tona je1teAcie od dawna pod obinformacją,

ierwacjq. Znamy każd11 wasz ruch. Nie próbujcie kontaktować się z policją. W przeciwnym
razie najpierw dostaniemy twoj(ł żonę, a potem
ciebie. Wierz mi, b~dę wiedział, czy skontakto·
waŁeś się z policją. Za wykupienie waszego ży
cia nasza organizacja. żąda 20 t11sięcy dolarów,
W banknotach 10 ł 20 dolarowych. Nie przesyla;J znaczon11ch banknotów, ani nie łudź się że
policja. nas zdejmie na punkcie kontaktowym.
Cały teren mamy pod obserwacją.
Pieniądze
przywieź w piątek, 12 wrzdnia o 9 wieczorem.
Wjedź na autostradę 25, skrę6 w Lumpktn R.d., r.z
potem w 11tronę Lumpkin. Miniesz 56 autostrad~. Po o~olo 1 '":i.U zobacz11sz po prawej wy~v
pisko AmiecL Sto3! Chcę, iebu§ tam byl o 9
ani minut11 później ani minuty wcze~niej. Heli~
kopter wy!ąduje o 9.05 t za.bierze szmal. Jak
dostan!emy się do kwatery glównej darujemy
wam. zycte. Jeżeli nie, to zginiesz w ciqgu 48
godzin.

l.ist t r kiej trPŚci otr:zymał burmistrz pewnego
mbst c,ka na Srodkowym Za;l.oc:ie. Dr Mlroll
twierdzi, że list zawiera wy~t:i~t1ając-' llczoę
c!owodów na to, że nie jest to realna vrożbn jakiejś p:iważnej grupy terrorystyc,zn ]j, lecz r:iło
d·deńcza fantazja.· Autor tek;tu pełnym! garś
ciami cze!'pał z filmów kryminalnych. Wyraże
nia takie jak „nasza organi:mcja", czy „kwatPrtl
gMwna" mają dodać „dowódcy Sirtn Group no
1" ważności i powaRi i pobrzmiewać nutą znam\
z działalności grup terrorystycznych.
Su!'!'a 20 tysięcy dolarów może robić wraże
ni~ na co najwyżej na$tolatku, świadczy zdnri('-n dt. Mirona
o młodzieńczej bttfonadzie
Taka analiza jest prosta, gcly sytuacją jest już
wyj:iśniona. Mimo opinii dr. Mirona burmistrz
rriasteczka przeżył kilka nerwowych dni. Dopic„o, 15dy minął czas podany przez szantafystę
i nic dramatycznego się nie wydarzyło, wt~y
d-Jpiero sta\_o się jasne, że analiza psycholingwt•
styczna okazała s-ię prawdziwą.
Praktyka nauczyła dr. Mirona ostrożności w
sytuacjach, gdy wydaje sii:, że autor jest nieP.rożnym m1stolatkiem. Linia graniczna mi~d7.:V
.m!.-i.-: zieńczyrni. fanta1jami
a niebezpiecznymi
<t•·ożbami h•cb:! c:loro~łych jest bardzo niP.pewm:.
C~f'< ó r.<)rośli spr·awiaią \\·rażenie ,..czterd.?iestl!lc
::'"~}· owu.j~cych się jak piętnastki" twierdzi
dr Miron i jako przykład poqaje Jiiya Hawke
sa, który wysadził w powietrze kilka słupów
wysokiego napięcia i zagroził. że ,,zalatwi zadem.nienie miasta Portland, jeżeli nie dostanie
1 miliona dolarów". .Jednak listy z żądanlami,

które przesyłał policji nie różniły się retorykq
od listów wygłupiających się dzieciaków.
Jay Hawkes podawał, że zamachy są dziełem·
,,zreorqanizowa.nych weteranów wojny 1J> \.Vietnamie" jako odwet :za niesprawiedliwe trakt;:i.
wanie ich przez społeczeńst>vo.
Oka.zało się, że Jay Hawkes jest kierowcą
ciężarówki, aktualnie bez pracy, nie związanym
z żadną organizacją.
Podkładanie bomb stało
się dla niego ucieczką przed depresjami wywoływanymi porażkami jakich doznawał w życiu
.Teclnym s~owem Jay Hawkes musiał mieć, jak:
każdy z nas, takle zajęcie, w którym sprawdr.aJ
swoje możliwości i odniósł sukces. Tym zaję
ciem stały się zamachy bombowe. Były one dla
niego szansą na zdobycie bogactwa i pozwctlały
na zademonstrowanie urazy, jaką żywił do s~
łeczeństwa. Rola trybuna organizacji weteranó-.,
pomagała rym nie tylko na wprowadzenie w'
błąd policji, ale także na przybranie pozy mę
czennika cierpiącego za ludzkość. Bardzo poprawiało to samopoczucie Jaya Hawkesa.
'\Vedług dr. Mirona sytuacja jest o wiele ko„
rzystniejsza dla ofiary porwania, gdy przestęp.
ca ma jasno- określone cele materialne. Motyv..ry jego dzia,łania są znane i najczęściej uprowadzonemu nie grozi niebezpieczeństwo. Poryv..·acz, w iednej z ostatnich spraw, jaką prowadził dr Miron, przekazał wiadomość, że
„chcę
pieniędzy i to w:1z11stko. Nie mam ·zamiaru dot;-no~ dzieciaka, o ile dostanę pienio.dze". Sprawa ,była psycholo_gicznie
przejrzyEta. Gorzej.
r,dy terroryzm jest wynikiem frustracji i nlezaspnko.ionyc~ potrzeb. Nastolatki, a często i dorośli doznają uc1ucia wszechobe~mująceir,o bezsensu życia i całkowitej alienacji, tak, że albo
akt przemocy, albo samobójstwo wydaje im si~
mdlepszym rozwiązaniem nier~ośnej sytuacji.
Dr Miron przeanalito\vał 36 listów sam.1b6jców, ko_b iet i mężczyzn w wieku od 12 do 21
lat. Połowie z nich próby „udaly się", połowie
„nie powiodło się" z różnych powodów Dr Mi·
ron starał się znaleźć odpowiedź
na pytanie,
czy istnieją różnice językowe, kt6re pozwoliły
by na przewidywanie, czy próba samobójstw:i
powiedzie się, czy też istnieje szansa na uratowanie desperata. Okazało się, że listy nastolatków, których próby zakończyły się tragicznie,
są o wiele krótsze, zawierają mniej odnofa!ków
do otaczającego świata, do autorytetów
tego
świata, natomiast częściej dotyczą uczuć- i głów
nych zasad moralnych postępowania człowieka.
Dr Miron określa to jako ·model czlÓwieka wyobcowanego, egocentrycznego, który nie odwołuje się do spoieczeństwa, ani do świata fizycznego, gdyż jest w większym stopniu skoncentrowany na własnych przeżyciach.
Ten
typ
cT.łowieka ma kłopoty z uporządkowaniem s\~o
jego życia i znalezieniem dla siebie celu istnienia. Jedyne co może uczynić to niezwykle skutecznie samounicestwić się ..
Ci, którzy przetrwali, wybierają
zazwyczaj
przedawkowanie tabletek nasennych, a często
nawet dzwonią do kogoś uprzedzając o zamierzonej próbie.
Ich listy są dłuższe, zawierają
mniej wyrażeń odnoszących się do ich stanów
emocjonalnych, a częściej odwołują się do otaczających ludzi i sytuacji z ich życia.
Takie
stwierd_tenia jak „poźalujesz jak. umrę"
czy

raz

„udalo ci się zranić mnie
już po
ostatni''
reprezentują _ subtelną formę wymuszenia, czy

grotby skierowanej do drugiej osoby. Porzuco~a dziewczyna, która grozi, że się zabije próbuie w ten sposób odzyskać chłopaka,
gdyż m:i
nadzieję, że on ugnie się pod odpowiedzialnością za jej śmierć.
Jest w takich stwierdze
niach chęć ukarania świata za rzeczywiste i
urojone krzywdy.
Nie jest zaskoczeniem, te
takie groźby nie kończą się śmiercią.
Trzeba
przecież przeżyć, aby móc się cieszyć skutkami
swojej groźby.
Dr Miron zaleca policji,
aby zarówno
w
przypadku przestępców jak ł samobójców dala
szansę tym ludziom na zachowanie twarzy.
„Nie zapominajcie o ·tym, że on oglosil
tit, wszem i wobec, że ma zamiar dokonać
tycznego aktu".
Jeżeli tego nie dokona
spojrzeć sobie i światu prosto w oczy.

lwia-

drasmusi
A to

może oznaczać
składającym się

jeszcze jedną porażkę w życiu
z samych porażek. Policja pl.lwinna w takich przypadkach aresztować sprawcę na oczach tłumów,· zakuć go w kajdanki i
dopiero wtedy sprowadzić ze sceny. Potwierdza
w ten sposób. wagę jego zamiarów i może sprawić, że potrzeba zainteresowania jego osobą !
odniesienia sukcesu zostanie zaspokojona. A to
może uchronić go od kolejnych aktów przemocy.

Opracował:

ANDRZEJ BETULSKł
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akże mylili się łodz.ianie. którzy odp r owadzając wzro·
kiem trz:v eleganckie autokary wy.
upalnego
ruszające
lipcowego ranka sprzed Teatru
Wielkiego, sądzili. iż wiozą o:ne artystów na zasłużony p o nader intensywnej pracy wakacyjny odpoczynek„. Artyś
cr przełożyli swe urlopy. Zapro ·
szenie do wzięcia udziału w lic~ącym się w świecie muzycz·
'festiwalu „Europiiische
nym
Wochen ·~6" powiodło ich do
będącego dedzibą tej imprezy
miasta
żachodnioniemieckiego
Passa u.
1

LEŻĄCE

W BAWARll
PASSAU
1

cieszy się dużym zainteresowa·
niem turystów; którzy licznie
przybywają tu latem by koklimatu,
rzystać z łagodnego
uprawiać przejażdżki po znów
bo oczyszczonym
pięknym - modrym Dunaju (właśnie w
Passau łączą się z nim dwie
inne rzeki: Inn i Ilz) i uczew wielkim święcie
stniczyć
muzyki, jakim jest ów festiwal
organizowany już od trzydzie. stu pięciu lat.

wielogodzinnej podróży - niemal bez odpoczynku - grania
tego spektaklu to bardzo trudne zadanie , z któr egc wywi,1zać się musi liczna grupa soli·
stów, chór, balet i orkiestra.

największą atrakcją są
łóżka.

po rr:i·

'stu wygodne

Ra.i ski ego.
w:vhorn yrn

J es teśmy

więc

t o w ar z~· stv;;c.

w
To

także zobo\viązuj e.

gan~a Arr-adcus ~:-l

:Mozarta Co
roku w r a mach festiwalu odbywa się tu

Po kilku godzinach snu ra··

Kilka godzin jakie d1ielą nas
czymy się wybomym śniada
od przedstawienia tylko nielizastawionego
niem z suto
11 SWIĘTO MOZARTA"
czni poświęcić mogą na krót·„szwedzkiego stołu" i punktupełne
spacer. Kolorowe,
ki
alnie o dziesiątej rozpoczyna·
przeds i ~
próbą
Najcięższą
my prób~ na scenie wielkiej · kwiatów, „wychuchane - wywzięcie to jest dla twórców
dmuchane" miasto urzeka arWielki kompozytor koncerto„Nibelungenhalle". Niezawodni
D<!lfiny
głównych postaci
wał w Passau będąc sześciolet
chitekturą, wąziutkimi zaułka
pracown'icy techni'czni już o
Ambroziak kreującej rolę Handzieckiem i
nim cudownym
mi i pnącymi się w górę, to
świcie ustawili nasze wspaniany Glawari - tytułowej „wewraz ze swymi rodzicami oraz
znów opadającymi w stron .~
dekoracje zaprojektowane
łe
sołej wdówki" i Tadeusza Koukochaną siostrą Nannerl mieDunaju uliczkami. ?-;a licznyct1
przea Xymenę Zaniewską i
packiego, który wciela się w
skwerach, placach i pasażach
szkał w hotelu noszącym dziś
Mariusza Chwedczuka. Prób:i
postać zakochanego w niej hra- ·
- wielobarwne transparenty 1 nazwę „Grauer Hase'' („Szary
przebiega więc sprawnie, choć
biego Daniły. Wierząc w Ich doKrólik''). Obserwowany od lat
plansze reklamowe Iestiwalu.
prowadzącego spektakl Tadeuświadczenie i talent, z każ<lą
sza Kozłowskiego niepokoi aku- · Dużo fotosów. Z wielu witryn• renesans jego twórczości (oby
coraz bardziej wydłużającą się
i u nas ... ) na całym świecie o·
styka, która od· śpiewaków wy- · uśmiecha się do n1'ieszkańców
godziną podróży przestaję nawocuje szeregiem imprez „m.:iPassau I licznych góści tego umagać będzie zdwojonego wytomiast wierzyć, by dzielącą
roczego miasta zakochana i:ara
zartowskich". Dyrektor Sławo
siłku.
nas od · celu ilość · kllometrów
bohaterów „Weso:ej wdówki":
mir Pietras podjął . już rozmo(którą na zachodnioniemieckie]
wy na temat możliwości zaHanna Glawari i Daniło DaSiedząc na uboczu obserwu·
granicy osiąg·niętej po dlugieJ
prezentowania tej imI?onującej
niłowicz, czyli Delfina Ambroję naszych śpiewaków i tanjeździe przez Niemiecką Rep11ekspozycji (którą mies7.kańcom
ziak i Tadeusz Kopacki. My zaś
cerzy: wszyscy są w doskonablikę Demokratyczn ą ze stoicPassau zorganizowało muzeum
oglądam y wszystko, co zrobiołej formie. ale przybyły wraz
kim spokojem podaje nam fleMozarta w Salzburgu i tamtejno tu dla r·eklamy festiwalu i
z nimi lekarz - dr .AndrzeJ
gmatyczny kiero.wca) udało si~
sze „Mozartem") bywalcom Tespieszy z pomocą . poszczególnych imprez składają
Klink
pokonać przed północą: musi·
atru Wielkiego w Lodzi.
cych się na jego program. We
zgłaszającym swe drobne dolemy jeszcze minąć Bayreuth i
wszystkich sklepach, magazygliwości artystom -r ktoś po
Norymbergę.
Widzowie przybywają punktunach, kawiarniach i piwiardługiej jeździe <> wyłącznie sua1nie i sala szybko wypełni1
niach, a nawet w bankach
chym prowiancie „czuje żołą
I rzeezywiśde: mija dziewięt ·
się do ostatniego miejsca. cfoczekają na klientów folder)' ;
dek", kogoś boli gardło, komu~
nasta godzina jazdy, gdy wreścimy niezwykle elegancką' puszcie zatrzymujemy się przed dokucza ból mięśni, wszystkir.i ulotki reklamowe. Znajduję je

EWA PANKIEWICZ

Polihymnia ma w tej części
Europy swój bardzo atrakcyjny
szlak, który dla artystyczny~h
przemierza- .
chętnie
doznań
ją melomani z całeg„ świata.
. '
To właśnie w Bawarii - jednym z krajów związkowych
Republiki Federalnej Niemiec
- leży Bayreuth, w którym swe
dzieła tworzył Ryszard Wagner. Dziś w teatrze wznies:o nym sto dwadzieścia lat temu
przez twórcę „Pierścienia Ni_belunga" odbywają się coroczne
wagnerowskie festiwale muzypotrzebna jest otucha i tego lejednym :r. dwóch czekając yć: '.1 n a
czne, których uczestnicy chętnie
ku dr Klink ma również pod
nas hoteli. Tu wita nas dyrekodwiedzają także słynne muzeWieczorem trzetor Sławomir Pietras, który , dostatkiem.
um pełne pamiątek przybliża
ba śpiewać. tańczyć i grać . 2
przyjechał nieco wcześniej, by
jących im osobę i twórczosć
wdziękiem należnym ukochane·
sprawdzić
okiem"
,,pańskim
wielkiego kompozytora.
mu przez tutejszą publicznoś~ .
jakie zapewniono
warunki.
dT.iełu Fran··
nieśmiertelnemu
„;ego". artystom. StwierdziwauGraniczący z Bawarią
ciszka Leha·ra.
szy, że zarówno w „Ho·tel Wil·
striacki Salzburg ..,... kraj związ
der Mann" jak i w .,Weiss;c;r
lctórego soolicą jest
kowy Wiemy jui, że
Hase" warunki są wręcz znanazwie, . komite, padających ze zmęcze
miasto o tej samej
nia śpie\\'aków , muzyków i tanszczyci się mianem rodzinnych
cerzy zagania do łóż ek i... przytóDZKA
stron Wolfganga Amadeusza
pomina wszystkim o obowią:. 
INSCENIZACJA,
Mozarta.
kowej , pełne j próbie scenicz·
nej, którą za sze ść godzin cały
Passau dumne jest nie tylk1J
zespół odbyć musi dla zapozna·
r.e swego festiwalu, lecz także
nia się z akustycznymi i tez ·licznych zabytków, których
chnicznymi .· warunkami wiel-~
kil.ref ' .S~r~Jes'~.'p.av.el.S~ok-.
historyc:t.ną · warto'ść 4rchitekW~
„.
kiet :,,Nibetun~~nłtalle~,~~
, "
··· '"i~~ ~ • '-"'" . .„-. t" . ··',:! . ... .,,
OCZ~KJWana ~~ 1J łl ~µ~ crHl" !
niemą 'i ur;zekającą urodę. u•
tf,1",,l' /l•'Jł)/ .t
, V\, I'., li:(,l
~·"' ·"
za.
Przerfstawicielka
kawością.
tutejsze foldery i
chwalają
-'- Wszystkie bilety wyprzechodnioniemieckiego impresaprzewodniki. Ich autorzy najdane - mówi nam na dobran0\:
r ia mówi nam, iż organizatochętniej podpierają się opinią
opiekującej
przedstawicielka
rom festiwalu znane są sukNapoleona: „Passau. to najpię
się nami agencji ~Konzertdi
cesy jakie nasze przedstawienie
kniejsze ze wszystkich ni.emie1··
rektión - Landgraf", co :t jeodnosiło w czasie poprzedniego.
kich miast, jakie widziatem".
dnej strony napawa optymizniedawnego tournee po RFN.
mem i dumą (j e steśmy jedynym
Austrii, Szwajcarii i Holandii.
O rzeczywistym wdzięku Pa.>zaproszonym aż na
zespołem
Naszą dumę z udziału w tym
sau: wddęku tym bardziej nas
trzy przedstawienia , wszystkie
festiwalu podnosi fakt. iż jego
urzekającym , że pozbawionym
inne mają w harmonogramie
gośćmi są również tak sławn'=
ciężkiego i dość ponurego wyfesthvalu tylko po jednym wiezespoły i soliści jak: Moskiew·
razu i stylu niemieckieJ archi·
czorze), z drugiej zaś - potę·
ska Orkiestra Symfoniczna , ze.
tektury. · przekonaliśrr y się doguje tremę. Przeglądając poPavel Badura·
spół Karajana
piero po długiej podróży. Spę . bieżnie informator hotelu „Wil-Skoda . Claudio Arrau Pras·
dzamy w niej niemal dwadt:iesder Mann" z radością kon~ta·
ka Orkiestra Kameralna. pacia godzin, a już w połowie
tujemy, że jest w nim kryty
ry~ki ..Ballet de France" i wie'drogi upał i zmęczenie mocno
basen czynny całą dobę , al'2
le hnych znakomitości, wśró'.i
dają nam się we znaki. Niew
zmęczenie bierze górę nich tald" filharmonic:v war-.
miecki kierowca naszego auto·
tym momencie naszego tournee
sza\·;scy pod batutą Wojciecha
karu nie jest „Carusem kierownicy" ani-. mistrzem refleksu.
Wiefką życzliwość okazują nam
polskie służby graniczne i celne. Umieszczona na _przedniej
szybie duża wizytówka Teatru
Wielkiego robi na nich równie
h'liłe wrażenie. jak ra:1:t. iż roz.- .
nas .,sameg-;i
wśi:i>d
poznają
Kazimierza Kowalskiego". Pracownicy przejścia granicznego
w Olszynie życzą nam sukcesów a ja nie bez obaw myślP,
o tym, jakie ~marny szanse na
podbicie chłodnej- i bardzo wymagającej publiczności zachocinioniemieckiej, jeśl' już teraz na pierwszej z granic wiadomo że wyjechawszy z ł,o
dzi o śv.'i cie. niP doj'ed1iemy do
Pa,sau przed północą. żar leje się z nieba i w klimatyzowanym autobusie dziew<'7ynom
z baletu . które jutro zatańczyć
muszą zwievmego \valca i szampań„kiego kankana . puchną · no-·
gi , nawet trzymanie ich na ·)·
parciach foteli niewiele .Po.m aga.

W·Passau

śpiewać po

1

4

'

l

niemiecku

Eugeniusz Nizio~. Andrz.l!j Nie~
mierowicz i Sylwester Kostecki) Wspaniały gros. \vielka muzykalność . oraz uroóa l grac;.ia
Delfinv Ambrozlak, a także
przez Tadeusza Kopacki ego napołączonv
szczęśliwie
der
kunszt wokalny z szarmanckim
wdziękiem „lwa s3.lonów". zj<?dnał:v tej parze naszych śpie
waków prawdziwy entuzjazm
festiwalo'NCj pu_bliczn:;ści.
Wysóko oc,;niła ona także
innych wykonawców: urodziw"l
Maszewską i pełneg:J
Sylwię
elegancji Jana Kunerta, których
dźwięczne, lekkie głosy piękn i e
splatały się w melodyj'nych Cluetach Walentyny i Kamila. W
pełni zasłużone brawa · zdobyli róWil1ież: Jerzy Jadczak ciekawie, z vii<:lkim wyczuc'ein
stylu operetkowego i groteski
teatralnej rysujący postać Barona Mirka i Roman Wetlhiski, który nader umiejętnie Posłużył się ostrą„ charakterystycznością aktorską w ro11 · Niegusa. Gorąco oklaskiwano taltże pozostałych wykonawco~· nas~ej „Wesołej wdówki": Kingę
Elżbietę : Niziołową,
Rosińską,
Izabelę Kobus, Eugeniusza Nizioła, A.ndrzeja Niemier.owicza,
Sylwestra Kosteckiego, Tomasza Fitasa, Kazimierą Kowalskiego oraz ch(lr, balet i orkiestrę naszej opero~ej , sceny.
W przerwach Sławomir Pietra!! odbierał lic.zne gratulacje
składane na jego. ręce dla ca(między innymi
łego ze$polu
przez burmis.trza Passau), takte
za poprawną niemczyznę. Artyści Teatru Wielkiego ' zapre ..
„Wesof'l
· zentowalf bowiem
wdówkę" \\( niemieckiej wersji
językowej, co przy nieskazitelnej dykcji i wyrazistej · a'rtykulacji dało nam dodatkowy
atut łatwego kontaktu z festiwalową

publicznością.

Były też wzruszające

nie tylko w r~cepcji hotelu i
mieszcząceg~ się w jego gmachu bogatego Muzeum Szkłc:,
ale także u wejścia do wspaniałej katedry, która szczyci si~
posiadaniem największych ua
świecie organów. W „naszej"
restauracjj noszącej imię austriackiej cesarzowej Elżbiety
Il bo w tym właśnie zabyt·
kowym hotelu dziś wyposaż<>··
nym we wszelkie zdobycze cysi~
zatrzymywała
wilizacji,
„Keiserin Sissi", a po niej ta·
cy wielcy tego świata jak Goetpe, Tołst<ij , w nrszych zaś
cz'asach Robert Kennedy i kosmonauta Neil Armstrong). U~mią,ch.nięci . i l_latjskakµjąco upi:,zeJm~ . kelnęrzy rozkładają na
s.tółach festiwalowe reklamówki wraz z kartami dań Nazwy budzą apetyty naszy~h
smakoszy, ale ceny odsyłają ich
do „suchego prowiant1 ·" 1ub c•J
do pobliskiej pinajwyżej zzerii. Na wszystko mamy jednak zbyt mało czasu: godzinę przed spektaklem stawiamy
się w „Nibelungenhalle": artyś
ci - by z ludzi zmęczonyc:1
podróżą, próbą i upałem przeistoczyć się w bywalców salvpontewerdyjńów · ambasady
skiej_ w której toc;zy się akcja . ,Wesołej wdówki" . ja by przed rozp<>c7.ęciem widowiska obejrzeć eksponowaną w
foyer wspaniałą wystawę obrazującą .życie i twórczość Wolf-

bliczność: !adnych dżinsów am
swetrów - drodzy panowie,

„programochoćby
wo w11mtęt11ch" ciuchów z "ma-

żadnych,

dery - drogie panie, żadnycn
do
koszul
długich
za
za krótkich spodni, ani złotych
szpilek na bosych stopach: Z
podziwem oglądamy. dyskretnie
wytwome suknie z.. gruby.eh jedwabi, szlachetnych Lnow. cieniutkich wełenek, delikatnych
koronek lub skór cienkich jak
pergamin.. Panowie - w ciemnych na ogół garnituTach, a
nawet jeśli w tylko nieco jato .zawsze „pod
śniejszych krawatem" (doskonale zresztą
dobranym do całości str-0ju).
Pęłąa godności wymiana uk_ło
nów i ciche rozmowy. Oczekiwanie na dyrygenta w absolutnej_ trochę - nas niepokojącej
ciszy, ale powitanie stając-ego
za pulpitem dyrygenck!rn Tatle.
usza Kozłowskiego -- ·tak ży
czliwe i gorące, że siedzący obok mnie Sławomir Pietras .może odetchnąć z ulgą:
-

Chcq nas, jest dobrze!

Było

bardzo dobrze! Gromkimi owacjami zakończyły się
wszystkie spektakle przerywane
głośnymi brawami po każdej
arii i pięknie śpiewanych scenach ansamblowych z których
najwiE;ksze u;znanie zdobvł doskonały męski septet (Tadeusz
Kopacki, Kazimierz Kowalski,
Tomasz Fitas, Jerzy Jadczalt,

! :r.aszczytne gratulacje indywidualne. Delfinę Ambroziak odwie:.
dziła w jej gardero}Jie przybyła na ten festiwal światowrd
solistka
śpiewaczka sławy
nowojorskiej ' Metropplitan Opera - Ingrid Kremling, która w swym rozległym repertuarze ma ·także llczne partie o~
retkowe,. a wśród nich równie.i:
rolę Hanny Glawari Sławó
mir Pietras / nie · )>yiby sobą
gdyby ciesząc sję z prywatnej
rozmowy obu pań nie zdobył
informacji, iż znakomita Ingrid
Kremling śpiewa również partię Małgorzaty w „Mefistofelesie" Boita będącym ozdobą repertuaru naszej sceny. Kto wie
zatem, czy w tej właśnie roli
wielka śpiewaczka nie zMemoostruje swego kunsztu łódZ
kim melomanom.

.kt6'rzy
Pasuu,
Melomani
trzy kolejne w1ec:i:ory
przez
tłumnie pn:ybywali ·na nasze
!-J•ektakle („Nibełungenhalle".Ji-„
czy tysiąc trzysta miejsc, a· na
przedstawieniach łódzkiej .,Wesołej wdówki" zajęte były także miejsca stojące) składali naszym śp!e~akom liczne l wzruszające dowody umania. , Si>.ybk<> rozpoznawana w czasie krótkich przedpołudniowyc,h .' SI?ace·
rów Delfina Ambroz.iak odpo:.
władała na, wiele upr?.ejm:vc.h
ukłonów i por.drowień a T·lłde
usz Kopacki Wielokrotnie proszony był o autografy - nic._
mała gr_upa !!owych .. entuzjastów jego tale.ntu w niedzielne przedpołudnie czekała cierpliwie aż zakończymy zwieduinie katedry, by u jei w:vjścia
śpiewaka o
prosi~ polskiego
·
pamiątkowe podpisy.
Nasz krótki. , lecz jakże ·

OWOCNY POBYT '

W PASSAU
dobiegł

końca

strzeżenie.

- Przejażdżkę po Dunaju odbędziemy w przyst·h1m roku -

zapewniali sie wzajemnie tym
chętniej i tym większe mając
ku temu . podstawy. te już. po
pierwszym występie w tym
pięknym „mieście trzech rzek't
cały zespół otrzymał oficjalne

kolejny festiwal
Wszy.
stko wskazuje więc na to, i!
łódzki teatr będzie stałym uczestnikiem tej imprezy. Z niezatem satysfakcją opumałą
szc~ali§my gościnne · Passau, b-i
innemu . już ·_kiero'?-'CY,
dzięki
do którego miano .,Carusa.' kiepas_owąłci ·jak . ulał
rownicy"
znaczinie szybciej znaleić się w
domu. Tu artyśri Teatru Wielkiego w „ostatni m. ·slowte" pyJ
tani przeze mnie o to , co mają w najbliższych pla nach zg·J ·
dnym chórem odOO\lrfedzieli: zaproszenie

14

będiiemy

ODGŁOSY

rnł

,,Europiiische Wochen.".

k t órą

prew Passau
to dla zach'ldnioniemie>cki.:'go
impresar ia po.krywająceg o ko·
sztv nas z.ego udziału w • Eu·
ro piiische Wochen 86" za ma '. c
by t ea tr łórlzk i przed~ tawił .) ą
w dwu posiadanych ob~adach
co wykonawcom - szczególme
głównvćh . bardzo wycze r pują
cych ról -" zapewniłoby n i ezb~ psychofiz;vct.ny. Tu para (Delfma Ambroziak i Tadeusz Kopacki) podbiia serca publiczności /estiwa lowej.
dny komfort
trzykrotnego, p':l
Konie czność
'l.entować

nieponie

zajęć .

pozwolila artystom łódzkieg-:>
Teatru Wielkiego na bardziej
wnikliwe zapo?l!la.nie się z jego
zabytkami.

TRZY SPEKTAKLE
.„WESOŁEJ WDÓWKI"
Franciszka Lehara,

zgoła

Mnogość

urlop!

Foto: Chwalislaw ZieliMki
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zazwyojęcle geograficzne Praga kojari:y się nam
czaj ze stolicą Czechosłowacji bądź też dzieln i cą
Warszawy położoną na prawym brzegu Wisły Rz:idziej uświadamiamy sob!e, że miejscowości o identycznej nazwie jest znacznie więcej. Wszystkie one
wzięły swoje miana od prażenia, czyli wypalania la16w, które niegdyś rosły na ich obszarze.

Jedną z form jest na przykład odzwyczajanie ludności od
zdobytego on~iś w procesie
wspinania się po szczeblach cy-

Podobnie Jak. Warszawa l Łódź miała dawni~j dz!elnlcę Praod ul. Widzewskiej <Kilińskiego), s i ęgafac
po obu stronach toru kolei tabryczno-łódzkiej aż do ul. Zagajnikowej (Kopcińskiego). Dalej, ku Widzewowi, ciągnął się zagajnik miejski (obecnie park Im. 3 Maja).
gę. Rozpoczynała się

Plerwomie cały ten obszar, zwany Karkoszka, wchodził w
lasów rządowych Leśnictwa Łaznów. Od strony północno
-zachodniej przylegał bezpośrednio do granic ówczesnej Łodzi.
Niewleltklm fragmentem linii granicznej, dzielącej wówczas miasto od lasu rządowego, jest ul. Uniwersytecka zwana dawniej
1kład

Trębacką.

W 1840 roku, dla zabezpieczenia w przys:clośd prawidłowego
rozwoju miasta władze Królestwa Polskieg.Q włączyły wspomniany obszar leśny do Łodzi, tworząc tutaj tzw. Nową Dzielnicę.
Las niemal całkowicie r.ostał wycięty, a na terenach poleśnych
po wypaleniu chaszczy wytyczono działki pod nowe budownictwo.
W początkowym okresie nie było chętnych do zasiedlenia Pra·
gł. Nowi osadnicy .nabywali raczej parcele leżące wzdłut szosy
w~odącej do kolei w Rokicinach, jako bardziej atrakcyjne. Na
!Praskich porębach' wypasano więc bydło, a z gliniastego podłoża
wydobywano surowiec dla łódzkich cegielń.

,,Nie chodźcie .
wieczorem na Pragt"
z

Nieprzvchylne czasy dla romvoju łódzkiej Pragi minęły
chwilą wybudowani.a w 1866 roku linii kolei żelaznej z Koluszek
do Łodzi. Bliskość kolei sprawiła, że dzielnica ta naraz stała siq
obiektem zainteresowań miejscowych przemysiowców i finansi,tów. Wk~ótce też wułłuż toru kolejowego, p_o jego południowej
wyrosły
1tronie, wytyczono sieć ulic I uliczek, przy których
pier\Vsze domy czynsze>we i zakłady przemysłowe.

Najznaczniejszym przedsiębiorstwem tej części Pragi stała się
gazownia, zbudowana przez konsorcjum zagraniczne W. C. Holmes w 1869 · roku na dwóch placach miejskich przy ul. Targowej.
W zakładzie 'tym znalazło zatrudnienie kHkuset okolicznych
mieszkańców.

Zasadniczy .trzon zaludnienia Pragi stanowili wówczas robotnicy fabryczni, kolejarze, rzemieślnicy I drobni sklepikarze. Osiadło
tu ta'kże · sporo ludzi' ze świata przestępczego, ży~ących z rozboju
i kradzteźy. Tm właśnie ta peryferyjna dzielnica miasta zawdzię
czała, it wśród mieszkańców 1',odzl nie cieszyła się dobrą opin!ą. Łobur-eria z Pfagl grasowała szczególnie w pobliskim zaga'niku miejskim. stanowiącym dla wielu- łodzian mle}sce świątec-i~
nego wypoczynku. Sp:;icery w zagajn'!ku nie zawsze były ~z,:iie
ctne, zwłaszcza dla samotnych kobiet. · narażonych na zaczep'lt!
miejscowych chuliganów. Dla ukrócenia łobuzerskich wyczvn6w
policja pospołu z kozakami urządzała ohławy w zagajniku, are<:1z.,przeciwko czci
tując awanturników. głównie za przestęostwa
v telników. ażeby bez isniewieściej". Prasa łódzka ostrzegafa cz_
totne) potrzeby nie zaouszczall się na Pragę, zwłaszcza w wieczornej . parze. ówczesny „Dziennik Łódzki" pisał: „Nie chodźcie
wieczorem na Pragę".
· Częś~.

1

Pi:ą~t( teią9i -~ ~Półno.cnej sti:~nle .linft ltolęjJ)'W'ej za~u

dowała się z.iia<;!.pie~pó~nięj „..J;szczę·

w_ Ja~a-cb" ~z_t~lę~d~iestąt:vch .

ona sielski w:vg1ąd. "Przy dtooze stanowi,acej przedłużenie ul. Dzielnej <Narutowicza) położone były dwa
stawv. nad którymi noch:v1ały się ~tare wierz.by. Od nich właśnie
wzięła nazwę ul . Wierzhowa. Pod koniec. stulecia stawy prao;lde
zostały ząsvnane. N::i miejs('U jednPe:o z nich zbudowano w l!llO
roku gmach Sl')koły Zeromadzenia Kupeów m. Łodzi, zajmowany
·
obecn\e nrze't placówki Unlwersvtetu Łódzkiego.
%eszłego

stulecia

miała

W 1898 roku w tej części miasta powstała zajezdni.a

tramwa-

'owa. Dogodna komunikacja spraw!ła. że wkrótce rozwinął się
tu znaczny ruch budowlany. Pragę oółnocną, zabudowaną &alidnymi domami i willami. w przeciwieństwie do południowej - tyJ'~Wo robotniczej - zasiedlili dównle ludzie zamotnl. Ku ich wygodzie władze miejskie założyły tu dwa ogrody publiczne.
W 1874 roku na resztówce leśnej położonej w sąsiedztwie D\Vor•
ca Fabrycmego .urządzono ogród soocerowy, zwany parkiem Kolejowym albo Praskim (obecnie p.ark im. s. Moniuszki) Po dzie·
sięclu latach część oe:rodu przylegającą do ul. Widzewskiej (Kilińskiego) zalęto pod budowę cerkwi prawosławnej św. Aleksan·
dra. Park Praski okolony był drewnianymi sztachetami na podmurówce i posiadał dwie bramy, przy których pilnowali porządku dozorcy miejscy.

Drugi park publiczny nśl Pradze załotono w 1902 roku. Podobnie jak park . Kolejowy urządzony został na resztówce leśnej.
Ogrodzono go żelazną siatką na. podmurowaniu od strony ulicy
centralnej, a od pozostałych - drewnianym parkanem. Począt
kowo zwano go .. Ogrodem przy ul. Dzielnej'', a po odzyskaniu
n!ef)odlee:lości nadano mu nazwę parku im. S. Staszica. W parku
tvm zachowałn sie ·ogromna topola, zwana „Weroniką", rosnąca
od strony ul. Uniwersyteckiej.
Główną · arterią komunikacyjną dla południowej czę~!
była ul. Przejazd <Tuwima), zaś dla północnej częśel - ul.

Pragi
Dzielna (Narutowicza): Perspektywę pierwszej ulicy zamykał zagajnik miejski, dl'ugiej zaś... wiatrak. Stał on na pagórku w okolicy dzisiejszej radiostacji I widoczny był z ul. Piotrkowskiej je·
-szcze w latach międzywojennych.
Nasyp kolei żelaznej do Koluszek przez długie lata rozgraniczał
biedoty od Pragi ludzi zamożnych. Na całej długości plantu kolejowego, począwszy od ul. Mikołajewskiej (Sienkiewicza) a1
po zagajnik miejski. nie było bowiem żadnego przejazdu. Chcąc ·
się do~tać do części miasta położonej po przeciwnej stronie torowiska• ko.lejowego. trzeba było dokonać dal,e kiego objazdu. Pies!
m!eszkańcv dla skrócenia sobie drogi przedostawali się na . drugą
stronę ooprze2 wvsoki nasyp, narażając się na wpadnięcie pod
poc_iag, albn tPż ltorzvctali z nrze!'ustu na ścieki, znajdującego się
poa nasypem kolejowym na styku z ul. Tramwajową. Był to
którego środkiem płynęła
wąski t niski. nie oświetlony tunel.
cuchnąca ciecz. Przechodnie, ażeby nie wpaść do ścieku, rozjaś
n iali sobie ciemności świeczką lub zapałkami.
Pragę

Opisvwaną dzielnkę Łodzi
Pragą.

cia zwano potocznie
cał ko wicie z użycia.

jeszcze -na
Z upływem

początku naszego stule·
cza~u nązwa ta wyszła

Na koniec warto dodać, że na łódzkiej Pradze, przy ul. Nowe)
5, orzez oewien czas mieszkał poeta I satyryk Artur Gllsczyńsk!.
Niektóre ze swoich wierszyków satnycmych podpisywał nawet
r> ~ udnn imem „Felek z Pragi". Również w tej dzielnicy, przy ul.
Tuwima 41. zamieszk i wała w 1901 roku wybitna działac11ka ruchu robotn ' czego Maria Koszutska.
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prZfZ\VJCZ&J8DI&
Człowiek Jest, Jak wiadomo,
łstotą konserwatywną. Jak jut
się do czegoś przyzwyczai, •
czymś oswoi i polubi to koniec.
Kijem nie odpędzisz, namową
nie przekonasz. Z tego to głów
nie powodu tak dużi\ popularnością w dziejach ludzkości cie·
szyły się zawsze rewolucje. Jut
to plemię zbuntowało się prze·
ciw klice wodza i czarownika,
już to przewrót pałacowy poz·
wollł nowym ludziom nacieszyl!
się trochę słodyczą władzy, jut
to siły wytwórcze nie pasowały
do stosunków produkcji względ·
·nie na odwrót.
Konserwatyzm człoWieka wlą·
że się bowiem nierozerwalnie
z posiadaniem. Czegokolwiek.
Osoba nie posiadająca niczego,
a w każdym bądź razie niczego,
co posiąść, zagarnąć, odkupił
lub ukraść chcieliby inni, nie
ma szans stać się konserwaty·
stą. Przy tym należy rozróżnia!!
konserwatystów na byłych, ak·
tualnych i przyszłych. Cl pierwsi
są ofiarami drugich l trzecich.
Tak się bowiem dziwnie składa,
że jak człowiek nie ma nic,
to chciałby zmienić ten stan
rzeczy. Są oczywiście tacy co
nie tylko nie mają, ale i nie
pragną mieć, ale to jest Ich
sprawa. Cała reszta jednak chce
mleć, cokolwiek by to znaczyło.
W,ięc tym drugim i trzecim (ak·
tualnym I przyszłym) w gardle
ością staje, że lnni mają. Z tej
zawiści gotowi są przeprowadzić rewolucję, ruszyć z posad
bryłę, albo jeszcze co innego.
Tylko dlatego, że oni też wres:&cie chcą trochę pobyć konser·
watywni, niczego nie zmieniać
l nie pozwolić różnym nieodpowiedzialnym elementom anarchistycznym naruszać spokój1
ład i PQtządek. f tak się toczy
kolo histoHi. Najpierw jedni'
siedzą najbliżej bufetu i to są
Potem
właśnie konserwatyści.
inni też chcą się dopchać bliżej
lady l w ten sposób konserwatyści zmieniają się w byłych
konserwatystów, a buntownicy
stają się konserwatystami. Z kolei oni pilnują bufetu przed
aktualnymi buntownikami, i robią to całkiem sprytnie, wkła·
dają w starania mnóstwo wysiłku, choć wiadomo, że prawa
rozwoju działają · z żelazną konsekwencją. No i w końcu przyjdzie chwila, gdy aktualni konserwatyści zamieni, sit w byłych i da capo.
Pewną innowacją hls\OrycztU&
jest teoria mówiąca, że jedynym
sposobem uniknięcia nudnego
powtarzania ogranych chwytów
z rewolucjami i obroną ancien
regime'ów jest metoda profilaktycznego odzwyczajania. Polega
to na tym, że dokłada się wszelkich starań by aktualnie siedzą·
cym najbliżej lady sukcesywni•
obrzydzać ich sytuację. W ten
sposób osiąga się cel podwójny.
Aktualni konserwatyści nie popadają w nałóg korzystania a
dobrodziejstw, jakle niesie posia'danie, nie nabieraJą przykre)
cechy pazerności, nie rośnie Im
apetyt w miarę jedzenia. A
przede wszystkim stale i wciął
wpaja się im, te to, do czego
taki bardzo chcieUby się przy.
Wiązać, ów błogi spokój posla·
dania, tak naprawdę nie jest
warte funta kłaków. Daje to
korzyść w tej postaci, że z jed·
nej strony - konserwatyści nie
palą się do obrony · Baru, z dru·
giej zaś - przyszli konserwatyści
a obecni buntownicy tracą ocho·
tę do zdobywania twierdzy. Oni
po prostu widzą, że nie ma o
co walczyć, że w . każdej chwili
w bufecie może być ogłoszony
remanent, albo kontrolny 1pl1
towarów, albo z powodu choroby personelu lokal mstante
zamknięty do odwołania. Wlęe
slę im odechciewa. W. ten prosty sposób, za jednym umachem udaje słę przezwyctężyd
nieunikniony dotąd bieg dziejów oraz zapewnić sobie trwałą
kontrolę nad polityki\ kadrowlł
przy ladzie bufetu.
· Udane próby zastosowania w
praktyce powyższej teofil daje
w naszym .
się zaobserwować
kraju. Czyni to bezpodstawnym
ustawiczne biadolenie jakobyś
my byli zapóźnieni w 1to1unku.

willzacji asortymentu dóbr lub
przedmiotów, do których użyt
kowania zdątyła lud_ność niebezpiecznie przywyknąć. "I:o gre·
zl popadnięciem w szpbny konserwatyzmu, a więc jest niezgodne z teorią. Głównie chodzi o dobra t przedmioty, o których mylnie mniema 1lę, te
ułatwfają życie lub te! czyni"
je wygodniejszym. W ten sposób na ugc1e proskrypcyjnej
znalazły się telefony znane ludzkości od dogć dawna, ale ludniedostatecznie.
ności polskiej
No l bardzo dobrze, bo kto wte
co mogłoby zacząć się dziać,
gdyby tak katdy jeden mógł
I korzystać z
mleć telefon niego na dodatek. Podobny los
(przykład wyjątkowo udanej reallzaejl zasady odzwyczajania)
spotkał dziwny przedmiot, któ·
rym umiano, co śmieszniejsze,
kiedyś alt posługiwać, a dzlł ta
umiej~ość niemal całkowicie
zanikła. Nazywało 1lę to bidet,
czy Jakoś tak, ale nie można .
być pewnym, bowiem ostatni
egzemplarz w 1tanle nadającym
się do utytku 1 stQsowany w
praktyce widziano u pqedsta•
wlcielki wantw lmperialistycz„
nych odsuniętych od bufetu w
trakcie ostatniej zmiany kadrowej przy ladzie.
W ten sposób realizule się odwieczne marzenia ludzkości o
trwałym porządku. Bo proszę -

otrzymało moż
społeczeństwo
n~ć (kontrolowaną i nie w nadmiarze, żeby . się za bardzo nie
nachapało) korzystania z rozlicznyłh dóbr cywilizacyjnych.

Nt> i co slę · dzieje? Społeczeń·
stwo nie dorosło jeśzcze. Omył
kowo bierze saksofony za sedesy, telefonów uż.ywa do zakł6·
cania trybu urzędowania bardzo ważnych Instytucji, a w
ogóle to nie Potrafi normalnie
sklekupować w normalnych
pach, tylko się rzuca jak głupie,
kiedy coś rzucą, wynosi wanny
z łazienek w nowych blokach,
teby mieć gdzie hodować króliki i nierogaciznę. Więc społe
czeństwo nie zasłużyło.
Przy : okazji załatwiamy· nie' zwykle donośny problem kon.
frontacji ideologicznej toczącej
w dzisiejszym ztotonym
slę
<;>to zwalczani przez
świecie.
nas wytrwale zwolennicy wyfraczonego modelu socjalizmu
otrzymują naoczny dowód, że
zgubne przyzwyczajenie do uży
wania smokingów nie popłaca,
bo można wytworne ubranko
uwalać. A po co, skoro doskonale' wystaicui kufajk;l, I clepła~
i na wszystkie okazje. . ,

MALAGA

•
Kanadrjskie
borówki
Na urlopie ezłowiek poznaje
aupelnłe łrtńlł stronę eycła nłł
w pozostałe jedenakle miesięcy.

Siedzę sobie we wczasowej ja-

dalni I czytam a trudem !dobytą 1azetę. Przy 1tollku obok
mamuafa z pociechami. Pociechom się spieszy na pluę, a
tu mamy każą je~ć. Więc tuj~
z przymusem, jedzenie Im w
buzi rMnłe. Mamom tlł nudzi
'
Wf~ konwersują.
- Ja wte pant, to Jettem
na
Lepiej
bardzo ostro:llna.
razy Podmucha!!
zimne trzy
Kupuj'
91>arzyt!.
niż raz
tylko to, kiedy wiem, te to jest
zdrowe.
- A jale pant pozna?
- No, spasoby są rótne. Ne
przykład ł-eraz nie kupuję js.g6d, bo to włe pani, jedni mówią, te. zdrowe a hlnł, te nie.
- To, eo pant kupuje? Przecie:! dzieci musz11 mled \Vdtamł

z jasnego nieba. Słowe m s l ę
odezwały. Ale gdyby m o ~
ły, już bym tego nie napis a ł.
W mogile ciemnej spoczywał
bym na wieki.
Znajomy przyjechał z Lodzi
i ucieszył się nawet na mój
widok. Myślałem, że z sympatii. Ale nie. Z powodu brody.
- Tobie to ·dobne - powiada - masz brodę i nie musisz się golić.
wszakże
to
- Nie jest
prawda - ja mu na to - bo
tu I ówdzie must11 to i owo

możn a tak:le znaleźć
nę samego papie±a!

pod1olłć.

- No, ale nie tyle co ,. on ml na to.
Zapuść
- W czym rzecz?
brodę.
- Będt

chyba, bo
musiał
nie wiem, CZ'f wiesz, że w Lodzi zabrakło kremu do · «ole·
nła.

- Pewnie to brak ehwllowy?
- Jakał tajemnłcza sprawa.
bo handlowcy nie mogą wyProdukuje
'ałnld przyczyny.
1li, tyle samo, a brakuje.
Podobnie było na pocuttku
ruchu turystycznego z papierosami „Carmen". Ludzie kupowall na zapas, Wrócą wszyscy
do swoich miast, skończy się
ogólnonarodowy ruch, to ł róż
ne rzeczy wróc2' na sklepowe
Znajomy jednak popół'kt
szedł niepocieszony szukać kremu do golenia. I chyba znll1azł, ' bo brody nie zapuścił.
nlekiędy be'Zsą
Ludzie
względnl. Stoją sobie dwie ipaPostać trochę
nie w kolejce.
trzeba, w kolejce nudno, więc
Całe
znajomych.
obgadują
nie
pań
szczęście, że . tych
'tnam I nie znam osób, o któA gdybym
rych plotkowały.
znał przypadkiem, to co? Ale
znam, nie wiem o kogo
Jlie
chodzi, mogt: opowiedzieć, tym
bardziej, że opowieść to raezej
zabawna, gdyż jak się oka7ało zna.fomi owych pań, to lu- ,
dzie wielce oryginalni.
- Jak wasz roman5 - pytam ' ją. A ona, że nie ma żad
ich połączyły
nego romansu,
zamiłowania I wspólne zainteresowania geografią. Piszą razem jakąś pracę. Więc Żdzlwl
ate -żyjecie ze
łam sle No...
sobą? Żyją. Więc, jak to talt?
A ona - wyo~ra~ sobie - mó':'
najspokojniej w świecie,
wt
że on się jej po prostu podoba, bo - posłuchaj - ma bardzo owłosione nogi t... plecy.
- E, to nic nadzwyczajnego.
Ty wiesz, że Zy?.ek nie mógł
napisać pracy doktorskiej, bo·...
całe wieczory z Gaorycl'lą grał
w ping-ponga. Musieli tak dłu
go grac!, bo ona kiedyś przynocnej
jechała do pracy... w
koszuli. Włożyła płaszcz na koszulę l przyjechała. Niech skote
nam. To myśmy myślały,
oni tak całe noce figlują 1 dlatego ona taka roztrzepana. Py•
tamy ją, jak tam sprawy, kiedy będzie maleństwo. A ona na to, że nie mieposłuchaj li jeszcze czasu I nie... próbowali. Trzy miesiące po ślubie.
·- A znasz tę historię z Kazkiem i Jagną. Kazek, wiesz,
Im
ro~i na półtora etetu, bo
Odbierają
potrzebna.
forsa
Glenka z przedszkola na zmianę. Umawlaj24 sill na przystanGlenka, ona
ku, on wysadza
IO zabiera ł jedzie do · domu.
Albo odwrotnie. Kazek wziął
Gtenka z przedszkola, w tramwaju czytał 'jakieś ważne ot'racowante, zobaczył, że stoi
blondyna w szarym płaszczu.
malucha i pojechał.
wysadził
Z domu jest telefon. - Gdzie
jest Gienek? - Przecie! cl wysadziłem na przystanku. - Ale
ja się spóźniłam l nie byłam.
- No to on tam jeszcze stoi. I
- eo powiesz - stał.
Dzieci mamy mądrzejs7.e od
rodziców. Tylko dlaczego p6ź
nlej ..•

ZENON POROWATY

•
Nagle
zastQpstwo

- KupuJt tylko lranadyJakle
borówki.
- Kanat!yJakle?
- No tak, z tmportur
Nie wytrzymałem.
Importu
- Z jakiego
kilo.
Trzy
wtrąciłem się. metry stąd jest cała plantacja
kanadyjskich borówek. To tabardzo
ki rodzaj borówki,
zdrowa, ma duio witamin. ProI
wybrać na apacer
szę się

Cadanad Wislą.

sprawdzić!

skich (no... może nie samych
•wi,tych. raczeJ ich portretów),

W

mam7 Jaltb7 1rom itrze-
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w§ród !wh:tyc?a
podobiz•

Ce>

nie

•I•

n3'.

ciek!lwe,

lił

Od flewnego czasu w naszym

nad Wisłą ':<>
pięknym Juaju
1 raz zdarzają eię cuda. Cuda
w
chodzą stadami i są gruncie rzeczy - nieco monona przydroi.alych
tonne: oto
drzewach wierni stwierdzają
występowanie

•więtych

pań

Pam i ętam , przed dwlidzies•
laty cuda te:t
toma, chyba,
- W6wtza5
chodziły stadami
było to uw. „odnawianie sic'
obrazów. Już to w kościołach.
prywatnych.
w domach
już
odnawiały sit:
Obrazy święte
bez nijakiej pomocy konserwa•
tora zabytków ani nikogo ta•
kiego. Same z siebie, czyli w
sposób cu:iowny.•.
Potem odnawiały •i• samo•
kryt~
łstnie i samodzielnie
miedzianą blachą dachr 1 kopuły <:>biektów sakralnych. Td
masowo ..•
Kler sht przed tymi cudaim
bronił jak mógł. ogłaszał bar.
dzo powatnle, te to nie ia·J•
ne cuda tylko zbiorowa auges•
ni•
I
tla. Nie pomagało.
pomaga nadal - jak czy·telnl~
mógł się -dowiedzieć- :1 repór•
tażu - Romana Kubiaka pt. ,,Ll:.
pewien
pa w Glupicilch" ksiądz nie widział na rzeczonej
lipie żadnych wizerunków;· Nie
widział, nie widział, at zoba·
czył. Nic dzi\Vnego: tnystuoso•
bowy tłum bardzo na przera•
żonego kapłana nastawał, ie•
by ów wreszcie zobaczył cuCót mi.J.ł
downe wizerunki.
biedny począć? Zobaczył i już.
Nie tylko stadność cudownych zjawisk jest zadziwiająca.
nte&łychana
także
Zadziwia
monotonia, wręcz: nuda, wieją.o\:
ca z cudownych zjawisk.
jale
przecież zarówno Stary
dostarczaj<\
Nowy .Tęstament
przykładów zjawisk cudownych
efektownych i dużo
wielce
atrakcyjniejszych od odnawia•
obrazów i ukazywania
nych
i
świętych
się wizerunków
duchowieństwa.
pnejk!s
przykład,
suchą stopą przez Morze Czerwone. U nas jakoś nikt przez
piechotą nie chadza.
Bałtyk
zaśmiecanie tego
jeśli
Choć,
morza potrwa jeszcze parę lat
wyższego

Oto, na

w takim tempie jak dotąd, t'>
- kto wie - może i plecho·
tką do Szwecji będzie moma:_
roboty dla
Ileż dodatkowej
wopistów i celników!
Albo inny przykład. Cudow•
ne rozmnożenie chleba i ryl>.
To nie byłoby takle :cle! Choć.
prawdę mówiąc, nie takie cu•
da robią specjaliści od zbiorow
. wego żywienia, zwłan.cza
wczasowyc:i
miejscowościach
i uzdrowiskowych. A cudowne·
go rozmnożenia baleronu i poopisują nawet
nie
lędwicy
Mob dlatefo11,
święte księgi.
ze an! Ich bohaterow1e, ani autorzy nie jadali wieprzowiny?
Weźmy taką mannę z nieba. '
Też niezłe., choć właściwie po
cholerę nam tyle mii.nny? Do·
rosły tego nie tknie, a · dzieci
pre•
silną
i tak tylko pod
sją I z wielką niechęcią.

Cudowne uzdrowienia mote
się I w naszej służbie zdrowi&
zdarzają, ale lekarze niechęt
nie s i ę do nich przyznają. Ą
nuż ktoś w to uwierzy t do
przycho:!ni zwalą się Uumy P<>
co? Nasza służba zdrowia ma

i tak mn6stwo papierkowej roboty, nagły przyrost lloki pa·
cjentów mógłby ją zdezorg.:i•
nizować kbmpletnie.
rodzaju przy.
Jedyny tego
padek zdarzył się podobno w
Niejaki Stanisław
Płockiem.
. na zap11lenifł
Łazarz, chory
płuc, wstał i „wziął łóżko swonapisano w Piśmie~
je" jak
Nie leczył się on jednak w uprzychodni, tylspołecznionej
ko stara ciotka postawiła mu
bańki.„

Nasz piękny kraj mlekiem 1
miodem płynący słynie z cudów od wieków. · Ale jakiej
szczególne nasilenie przeżyw:i
w wieku dwudziestyll\.. kiedy
to właśnie w Innych krajach
cudotwórstwo jakby zanikło.
Jeden zwłaszcza cud poWtattjl
się u nas z nlez.wykłą regularcudu w
nością: powtórzenie
Kanie Galllejskiej. Op'lwiadano ml niedawno, że w pewnej
łódzkieg)>
wsi województwa
następujące
,,. zaobserwowano
w jesklepowa
zjawisko:
miejsc()•
tej
w
dynym
sklepie spożywczym
wości
piątek
w
była
sprzedała
butelki w.ina
zaledwie c:ztecy
marki „Wino", a przez całą
dorodna
I niedzielę
sobotę
w całej wsi
młodzież męska
znajdowała się „w stanie wskazującym". Nawet burdw wśkJ·
zującym...
Trzeba tu jednak dodać, ż<?
ogromna większość spolecz.eń
także organa
stwa, w ty,m
ścigania, w takie cuda nie wieCo innego w cud gosporzą.
gruncb rzeczy
W
darczy.
łe
wierzy,
wlękpzość z nas
dnia,' be~
któregoś pięknego
wysiłku z nasuj
większego
strony, przy pomocy wytrysk.i
wielkiej ropy lub innym niecodziennym sposobem wydobr:·
dziemv się z kryzysu, sphd•
nas· bę
my długi i jes?.cze
dą prosić o pożyczkę!

ANDRZEJ
KAROL

•
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ODC
Jacek Sawaszkiewicz
Oprócz tych krzyków i przedochodził
z dworu
jakby
piasku,
także chrzęst
dziadek miotał się po nasypie.
Siedząc na niskim, skład11n:1m
taborecie mały Eddie spojrzał
tam przez rozczapierzone palce,
prostokąt gl6•1,nego
ale . cały
wy p<::lniał
wyjścia ze schronu
blask, w którym
ten rażący
zni kprzed chwilą wszystko
i pułkownik Dowd w
nęlo bluzie mundur1i zroszonej kroplami whisky, i łagodnie opadający wykop, i sferyczn11 btę ··
kit nieba, i ich dom stojący w
t1Jle. Coś niezwykłego... gdzieś
w centrum... coś strasznie emomusialo stę sta6,
cjonującego
stad.
chyba nawet niedaleko
Jeszcze nigdy dziadek nie by!
taki zdenerwowany, nż11d1J nze
wykrzykiwał takich przekleństw
nie traktował tak
nigdy
i
serio tej zabawy. Jejku, 2-eby
to światło odrobinę przyyaslo,
można by wyjść na zewnątrz i
sprawdzić, co się tam wta~ci
wie dzieję.
Leniwy prąd dziwnie gorące
go powietrza wpłynął do schronu. Eddie przypomniał ~obie o
stuchawce, która upadla mn pod
nogi. Zasłaniając twarz na•t1;a
spuścił wz„olc
garstkami,
jed".}nie
ujrzał
posadzkę, ale
mu
kola wtru3ące
tęczowe
przed oczyma. l stwierd~H. że
krzyki dziadka przerod:zity się
w ... o jeny, on zaczął wyć, 1>€z
picu Zupełnie jakby naś.ado
tylko
wal syrenę alarmową,
bardziej chrapliwie t •i·rywanie. l jakoś nieludzokp.
Cztery przecznice od te::10 .
schronu kapitan wojsk lądo
wych Norman McLorren także
zamienił się w syrenę alarmonie stanowił
Wprawdzi e
wą
znaczące3 konkurencji .:tia swojej ulubione3 Patience, ni~ mniej
mogliby uslyszeC
jego wycie
lokatorzy sąsiednich d -;mk.Sw,
gd11by 10 tym czasie s :.nn.i nie
wyli. WtJjąc kapitan M~Lonen ·
zerwał się z huśtawki i µrzez·
otwarte drzwi werandy obroś
phni-yl, ów
bluszczem
nięte.i
wpadl do hal.Zu tonqceąo 1r
do ie ·
świetle, a stamtąd zienki. Ciągnąl za sobą wcirkoczyki ognia, który . za~h.l<mn±~
rozprze.~trzeniał się po jego tLbraniu.
kleństw,

wiernie naśladowała jego pod·
rygi. Wkrótce na ie~ zwęglone
siopioruną szczątki
zwłoki
nych belek stropowych.
Lucy jednak nie mogla tegc.
zobaczyć. Przez uchylone drzwi
Łazienki zobaczyła tylko smuż
ki dymu w pokoju, poj"dimczz
figlarne iskier~i, które pelgcly po kotarach i panoszace s ię
wszędzie jaskrawożółte śwzaU<,.
Porażona tym światłem, oww-

na rozpalonym powietrzem, sl,yszyb,
brzęk pęka3ących
sząc
wydala zdławiony okrzyk i natychmiast z powrotem cofnęła
się do 1,azienki.
- Mój Boże! Podpalili motel!

50 kilometrów od punktu „O".
Nie, to §wiatło nie mialo oale m·ieni!o
kreślonc3 barwy,
się niczym jakaś kosmiczn!l ilu·

minacja. Nadal zaciskaj<(C powieki Florence doznawuła złu·
dzenia, że Ten, Który Ją Stwo·
rzył przyobleka dla niej ~oraz
to nowe świetliste szaty, a M:l
ich w nadmiarze, tyle i!e widmo optyczne zawiera ko'.orów.
Znów usłyszała podniesior,y
do wrzasku glos ojca:
- Florence!
na trzonku
Z jedną ręką
mlotka, z drugą wyciągniętą w
bok, jakby odpychal napastnika, pan Leinster poder•.v il .~ię
Tra-ta-ta-tam!
przysiadu.
z
Tra-ta-ta-tam! - zagral:.i sygnałowa trąbka w jego umyśle.
- Niebezpieczeństwo, tra ·ia-t'itam! - l ten precyzyjny Wll/lJSl
Naczelnego Taktyka i Dowódcy
Sil Obrony Pozy,cyjnej już i'odejmowal pierwsze dec11zie dotyczqce rozśrodkowania :>rldzialu. Zanim jednak je po'lJlfl, ria
o
pót oślepioiiy potkną! się
wystający z zit?mi łeb śledzia
i wywinął orla.
Co za gratka! Taki widowiskowy i nienagannie udramatyzowany upadek jeszcze przed
rad.ością
z
Powell
chwilą
do scen11 po}edynk.u
wplótłby
między sobą a tym wielkim Ło
trem, ale teraz nawet nie zwró·
cil na niego uwagi, bo obser•
zjawisko.
wował niecodzienne
Patrzył w to miejsce na hor11zoncie, w które słońce ze.~liz
nęlo się raptem z ni<::bo:ikłonu
i w którym wybuchło. Rany
38 kilometrów od punktu ,O"
koguta - pomyślał rezolutnie
- mocniej wybuchło n;.ż na
Widok stajni ogierów, rJ któtakim 3ednym filmie o hommyślała stonc: pad
rej Lucy
bie wodorowej. - Więc oczaromotelo»ve} ła
natryskiem w
wany patrzył na ten u>ybuch.
zience, pewnie by ją n~c<aro
Patrzyl, chociaż widok P"'Zesła
wat, ponieważ oprócz barmana
nialy mu biale i różowe płaty
przebywało tam obecni~ zuleddwie dwóch mężczyzn, co u·ię 'fruwające coraz rzęsiście], chociaż piekły go oC'zy i łzawił.
cej, żaden z nich nie pJszuki·
Pan 1,einster otrząsnął się i
przygód damsko·m~skich.
wał
skoczyl na równe nogi. Tra-taJednym byt miejscowy p11c.czek
ta-tam!
i zależaio mu wyłącznie r.11. u.:_ Florence! - wrzasnął.
zuµetnieniu niedoborów alkoJego córka w dziwk.uskim
holu powstałych w jego or,płachu i upozowana jak dziwka'
nizrnie podczas siedmiO!J<. d.:i??ze studia fotograficznego, gdzie
nego snu, drugim - c::arny
podobne do niej gole sm.zrkule
sprzątacz pełen wiary, .:e pnza dziesięć dolarów pozu;alają,
szka piwa ·Martin's Pa\e podżeby różni zboczeńcy matowali
powie mu, co ma rob;,ć, żetiy
ich ciała w esy-floresy i pstryspęhić w
resztę dnia pracy
kali im zdjęcia, a tyml'zasem
sposób możliwie mato męaqcy.
tam w mieście rozpiepTzyłi., naTrzej ci mężczyźni tworzyh s~u
dużą rzec;;,
prawdę cholernie
dium. Przerwawszy absur;•ują ·
ża.r stamtąd bucha wręcz niece ich czynności, wpat„ywali
miłosierny i Zada mome'IJ.t zarozmigota
się w przestrzeń świszczą tutaj odlamki u• poną i jasną, jak zorza p ;larna.
tra-ta-taTrzeba wietrzu.
Widok Ronnie'ego, o którym
tam!; - czym prędzej znaleźć
Lucy chwilowo_ nie myslala,
terenową osłonę.
pewnie by je3 nie rozcza~owal..
- Fiorence! - wrzasnął raz
Ronnie znajdował się w poblijeszcze i na pól oślepły, bijąc
żu centrum. miasta, w UJ · sao ziemię parą swoich pękatych,
mej odleglości od punktu ,,o··
w
pognał
owłosionych . nóg,
co samochód Michaela Tomawyschniętego
koryta
stronę
shka, tyle że po pr.:e ·1wne;
strumienia.
stronie. Prędzej niż sąd~i~J znatrwało, ale Ten,
Olśnienie
lazł on jej pożegnalny lis,:i.k i
Który Ją Stworzył dal już jej
zastosował się· do wyNzont:r;u
Znak. Gotowa na Jego przyję
w nim życzenia_ J eszc?.e dzi.:cie rozchyliła powieki. i. wtedu
sięć sekund temu, p-rzy kawie i
wtargnęło w nią cale to japotrawce z kurczaka, i1odeszal
wtedy t<>Ż
skrawe światło. I
swoją Connie, zwolni.oną <. pui·
spos.trzegla, że grunt p·)d jej
cy i nieszczęśliwą. Teraz, podstopami, każdy minerał, lwżd:z
intl:'nsywne3 11 ln r.t1o·e
dawany
roślina t każde stworzenie we.te„miczne3, pod„yq1wal nu 1.od·
kół niej, wszystko zdaje się palodze restauracji, która pl orować. J poczuła, że objęciu 1'enęła jak i;tóg si ana , i 'l zykow•tl
go, Który Ją Stworzył parzą jej
się do pTzybTania pozyc31, zwabyla
skórę, opalając ją jakb11
ne1 przez obducentów koTankoindyczką.
dosyć
Connie
wo-łokciową.
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Florence zaczęła wymachiu:ać
tup!J.ć.
rękoma, kwiczeć i

HEJ, TE:N ELIAS
WCALE NIE JEST TAKI
GŁUPI!
Południe kraju, a :sciślej p0. łudniowy wschód (bo przE.c1eż
stany Georgia i Floryda leżą
wsćhodzie)
na południowym
w centrum uwagi
znalazł się
Amerykanów, uwaga ta '\szak·
że malała z każdym dniem. Z
malała liczb i
każdym dniem
do
przybywającycn
turystów
Georgii, a ściślej do Grtffin (bo
przecież Elias swoją świątynię
w okolicach Grimn.1,
założył
malała też liczba członków ekip ·
filmowych, dziennikarzy i rektórzy przyJeżdżali
porterów,
na Florydę, a ściślej d;i Ilialeah, · Miami i Homestead {oo
„Trójkąt · Florydzki'
przecież
położony był na zachód 0d Hialeah, Miami i Homesteuó).
jest 1-'rótki.
żywot atrakcji
Mydlana opera może iść w telewizji bodaj przez dziesięć lat,
odcinek po odcinku, i niezmiennie frapować, niepokoić,
radować i wzruszać rzes<:e g0ssztub teapodyń domowych;
być wysta''Viona
tralna może
przez ćwierć
na Broadwayu
wieku, dzi,l!ń w dzień, i niezmiennie cieszyć się powodzeniem - no, ale p r a w d z i wy
dwóchpo
najazd Obcych
-trzech tygodniach staje qię nudny, zwłaszcza jeśli brak w nim
elementów właściwych technice
dramatu: napięcia, grozy 1 patosu. A programowi „W obliczu
inwazji kosmitów" ewid(,ntnie
brakowało tych elementów. Doprawdy - mówiono w wytwórni - ci Obcy pojęcia nJP matelewizja,
ją, na czym polega
. ją~i~ są , wymogi wjdnwiska.
Pożary; pro.mlęnie śm ierci, zbumiasta, eksterminacja
rzone
oto czego sie po
ludności nich oczekuje. Powinni ·.vi edziec\ że bez tego będą nicprze- ·
nieautentyczm, uiekonujący,
poważni. Tymczasem co? Uki·ywają się licho wie gdzie Zd tym
kolczastym i jedyny
drutem
dowód, że tu i:irzylecieli, to ich
kosmiczny statek, który zreszw szkłach teleobiPktywów
tą
przypomina autobus, nieziiacz-

nie tylko zdefasonowany. Pon adt0 r.ie jest całkowicie pewne, czy rzeczy wiście ch odzi o
in wazję, c<:y o lądowan i~, na
av,;arii, pojedyuc:zego
skutel.
jak to s ię
ooiekiu. A może,
przebąkuJe w kołach v.-ojskowych, w ogóle n ie było lądo
wania UFO, mamy natomiast
do. czynienia z, hm .. duzo bardziej banalnym uszkodzeniem
rakiety no;;nej wyposabneJ w
termojądrową, wyciegłowici:
lciem paliwa i promieniotwórczym skażeniem terenu. Dotychczasowe donie,;;ienia op'.erają
się na niekompletnych mformacjach, sprzecznych danJ eh i
plotkach szerzonych przez panikujących uciekinięrów.
Pomimo tych wątpll wości
ryzyka, że wszystko okaże się
mistyfikacją, Vincent She~wood
szczerze zazdrościł reżyserowi

programu „ W obliczu inwazji
kosmitów". Gdyby to on był na
miejscu tamtego, już b)' popmgram
się taki
kazał, jak
realizuje! Zacząłby, rzecz jasna,
od zmiany tej idiotycznej czo·
łówki

przedstawiającej

latające

talerze zajęte obracaniem świa·
ta w perzynę. Więc najpierw
orbitalny widok na Z1em1ę, póź.
niej zbliżenie, najazd kamery
na przesuwające się k;;intynenty, jeszcze późmej przemkanie„.
Nie, to powinno wiernie nasla·
lot statków 'to'lmiczdować
nych. A jeśli na 'Florydzie nie
ma żadnych statków ko~m1cz.
nych? - jak powiedział w wywiadzie telewizyjnym ten facet
z Pogotowia Nuklearneg'l No
cóż„. tym lepiej. Wyciek paliwa z uszkodzonej rakiet} noś
nej w sam raz pasuje do j e go
programu, do programu „Vincent Sherwood zaprasza na kataklizm miesiąca". Bo czyż promieniotwórcze skażenie terenu
kataklizmem? I nil?
nie jest
zdarza się· codziennie. falt czy
owak miałby tam· więks:;.e p·Jle
do popisu niż tutaj, -pr2y tyto
dymanym trzęsieniu lienii „z
hipocentrum na północny zachód od Jeziora Walkera".
„Lokalne trzęsienie iiera1 z
hipocentrum na północny zachód od Jeziora Walkera". -Tak to zostało sformułowane w
komunikacie.
oficjalnym
„Obszar epicentralny miał po-

siedmiu tysię
cy mil kwadratowych".
Na skraju tego obszaru (ReVincent ze
no, stan Nevada)
swoim asystentem Sepem Diazem i z Pat Partanem, długo

Wierzchnię około

nogą

dziewczyną

niezrówna•1ą

w obsługiwaniu Jsamery i mi>,ż
czyzn, wylądował nazajutr:z po
Wynajęty
ziemi.
trzęsieniu
sprzęt telewizyjny był już w
drodze, ale akcja ratunkowv
dobiegała końca i Vincent z
patrzyi,
krwawiącym sercem
jak w ambula,1sach mkną ostatnie wydobyte z gruzów ofiary - najlepszy jego materia]
reportażowy. O Pat Partanem
mówiono w wytwórm, że przy.
szła na świat z kamerą, f-lmując cały proces porodu, i od
tamtej pory nie spuszcza palca
ze spustu migawki, naw';!t kiedy śpi, tuli do piersi swojego
Kalimara; „i nie tylko kiedy
mógł dodać Vmcent od
śpi" 'siebie, ale to dzięki niei Jedyn ie zdążyli zrobić tych kilka
ujęć przed odjazdem aml'iulansów i nakręcić rozmowę z fa.
cetem, który razem z syr:alnią
na piętrze spadł do s ,11oniku,
gdzie jego żona i córka ogląda
ły telewizję. .F'acet miał nogę
zwichniętą ,w kostce, .;tłnczony
bark oraz fotogenicznie podbite oczy, już czerwienieją~e kontrastowo na twarzy pucclowatej i tak bladej, że potem, kiedy, z nim skończyli, Pat klepiąc kamerę

dzie

oświadczyła:

wyglildać

jak

„Bę

świński

ty-

łek w przeciwsłoneczny'!h oku-

larach"
Vincent u.1;bro~ony
p'ldczas gdy Pat
filmowała, wyłowił tego faceta
z zamieszania i otchłam jego
własnej rozpaczy, i zagaił.
„Przepraszam pana. ?:echce
pan powiedzieć parę słów do
telewidzów, panie ..• Słyszv rr.nie
pan?"•
Facet wydał z siebie skowyt
małego psiaka i niczym rlzfocko w rozebraną choinkę nadal
wpatrywał się w to, co d·'l niedawna było jego domem.
„Ruth nazywała mnie Kanibal" - wznał głucho, poprzez
Wcześniej

w mikrofon,

swoją udrękę.

czteFilmująca z odległosci
rech kroków Pat pisnęła.
„$licznie! Kanibal!".
Facet spojrzał na nią, jak n:ł
widok za oknem.
„Niech pani tak do mnie nie
mówi - zażądał i dopiero wtedy spostrzegł kamerę. Przygła
dził włosy, a jego ściągnięte rysy złagodniały. - Uch„. Jesteście z telewizji?"
„ Z telewizji - potwierdził
kolejny
Vincent. - Kręcimy
odcinek programu •Kataklizm
miesiąca«".
„Tak, poznaję
wiedział facet z

popana niejakim oży„
wieniem. - Pan jest ten sprakataswozdawca od wielkich
trof, nie? Sherwood, nie?"
„Okazuje się, proszę państwa
- to był gest w stronę przyszłej widowni i chyba warto
by dać ten urywek jako n;io- okazuje się,
wiedź odcinka
«Vincent
że mój program
S -h e r w o o d z ap r a s z a n a
miesiąca„
katakJizm
jest dobrze znany w tym pię
knym stanie Nevada! A więc,
panie Kanibal..."
„Zaraz, ja nazywam się Spindler. Ted Spin;.•"
„A więc, panie Splndler, proszę o parę słów do naszych telewidzów. Musiał być nielichy
trzask, kiedy to wszystko zapadło się pod panem, pr1twda?
Co pan wtedy czuł?"
„No .• nie wiem, właściwie t;i
tego tnasku nie słyszałem wyraźnie. No, chcę powiedzieć, że
nieprzytomny
pewnie byłem
jak
przez chwilę. Pamiętam,
mocny wstrząs, ponastąpił
na
przechylił się
tem pokój
bok, łóżko przygniotło mnie do
szafy i raptem jestem na parterze... Ona, to znaczy podłoga
upadła tak jakoś
pode mną,
miękko•.."
Vincent
„Pan· Spindler ponownie zwrócił się do kamery, wyjaśniając z miną cmentarnie poważną ·- mówi o stropie, który zarwał się nad salonikiem i przygniótł j~go żo

t---.;;;:;;=.;..:.i;.

nę

R11s. Januaz

Sz11mański-Glanc

i

siedmioletnią

Lou Ann".
I tu by się

oba
jąca ciarki przebitka na
te trupy, makabrycznie zgrutam
chotane. Gdyby jeszcze
były. Ale któraś z pracowitych
ekip ratunkowych, w l!lordę,
już je wydobyła spod zwaliska
i uniosła do strzeżonej kostnicy
miejskiej.
„Lou Ann" - załkał lacet.
Dwie skąpe łzy spłynęły mu
wzdłuż nosa. Pat zrobiła brawurowe zbliżerne jego twarzy,
na
ujawniając wągry rozsi.rne
porowatej cerze, która rlrguła
jak śmietankowy pudding.
„Powiedział pan, panie Spmdler - napierał Vincent fldecydowany obnażyć prze<l kamerą cały ogrom tragedi; te·
go
miał
choćby
go faceta,
nerprzyprawić o załamame
wowe - że ten strop wylądom ! ę k k o,
na parterze
wał
został
jego upadek
jakby
z amor ty z o IĄ. a ny.
czymś
Nie sądzl pan, że to ciałd p'łit
skiej żony i córki uratow'łły
pana być może od śmier1>1?"
Było to pytanie zac.1;i>rpnięte
z techniki karate. Fac~t się
skurczył, skurczyła się wykajego
drowana ze znawstwem
twarz - wyrażająca wi~!'•,j niż
dałoby się żawrzeć w shv:ach.
popsuła taaferoEfekt nieco
wana lekarka, która zwabiona
by.;trdci<J
z
zbiegowiskiem,
ro1tr:r.ęsioVincenta wyłowiła
.nego pindlera z zamieM11nia !
śpiesząc mu na pomoc prychnęła pod adresem Pat: „Jesteście potworami!" No, ale 'I·~ i;ię
wytnie. Nie potrzeba nam tu
stróżów etyki.
Wieczorem dotarł wreszcie do
Reno wynajęty sprzęt t:dcw1o cały dzień za pózyjny źno. Tymczasem Sep u.:;;.,..;ii ~e
w mieście przebywa Otto [Ja. slam, znany sejsmolog z '>an
Francisco. Była to pomyślna okoliczność: naukowiec o t<lk stosownej specjalności tuż pod
· Pozbawiony . rnateriału
ręką.
bezczynny od
reportażowego,
południa Vincent zadzwonił do
niego do hotelu i po nonszalanckim dokonaniu pre.z„ntacji
osoby umówił się z
własnej
ó
nim na kolację. Ze chodzi
interesy, rozumiało s1i: samo.
Że interesy będą korzy;tne dl;i
nich obu - także, bo sejsmozbyt
iodzy nie mają znowu
wielu okazji do występowania
w telewizji.
Pomyślna to była okoliczność,
te specjalista sejsmolog znajduje się tuż pod ręką. Mniej
pomyślna była
specjalistą tym

slam„
przy

Ha-

Otto

zupełnej j'łsności:
okabliższym poznaniu

Dla

kompetentnym i
się on
cz!.:iwierzeczowym młodym
kiem o rozległej erudycJi i o
fachowej.
wiedzy
głębokiej
A poza tym miał k0leienskie usposobienie, .był elokwentny, rzutki i tak oswoio·
ny z obiektywem kamery, że
zał

mógłby prowadzić
szkółkę stepowania

telewizyjną

lub cykliczny program „Majster ko .vicz
radzi". O tak, do tego nadaale
wał się pierwszorzędnie,
w ża
- dobry Panie Boże nie nadawał
dnym wypadku
n a u kosię do wykładania
wy c h teorii. Nie z jego wytaki, jak on,
Ktoś
glądem.
mógłby w reklamowej wc;tC1wce z powodzeniem prz~kony•
i
wać samotne nauczyci<>lki
że jeszcze w tym
sekretarki,
roku znajdą upragnione szczę
z
ście na plażach Acapulcu,
rezultatem
dobrym
równie
panie 1.'łchęcać
mógłby starsze
do kupna konserwowej szynki
po prostu niezbędnej dla zdroczworonożnych
wia naszych
przyjaciół. Je_$li jednak iabrał
by głos w kwestiach nauko·
wych, nikt by nie potraktował
go poważnie. Nie był wiarygodny. I co za rozdźwięk mię
dzy obrazem a treścią wypo·
wiedzi! Jakby cyrkowa gwiazdeczka objaśniała telewidzom
ją
zasadę' działania reaktora
droweim.

C.D.N.

cór~czk~

przydała wywołu-

okoliczność, że

jest

Tytuł poehod.zl
tuł autora ,,Stan

•

od. red.akcJt. Tyzagroźenla".
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